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Ludzi dobrej woli jest więcej - koncert charytatywny PZS Wigilia Przyjaciół

Trebunie-Tutki - koncert kolęd na góralską nutę Turniej w Czechach wygrany! 

O budżecie
z burmistrzem



W naszym kraju to stosunkowo nowa
tradycja. Jej początki sięgają roku 2004,
ale rozpowszechniła się pięć lat później.
W Chojnowie barwny korowód z trzema
królami na czele przeszedł ulicami mias-
ta po raz czwarty.

Wzorem lat poprzednich wydarzenie za-
inaugurowała Msza św. w kościele pw.
św. ap. Piotra i Pawła oraz NPNMP. 
Tuż po godz. 11 z obu świątyń ruszyły
orszaki - niebieski, czerwony i zielony,
by po krótkim przemarszu scalić się 
w jedną wielką świtę Baltazara, Mel-
chiora i Kacpra. Z kolędą na ustach
wspólnie przeszły na Plac Zamkowy. Tu
przywitała ich góralska kapela „Póki co”
wprowadzając w klimat opowieści 
o złym Herodzie Wielkim, diabłach, anio-
łach ... W biblijne postaci wcieliła się
młodzież Powiatowego Zespołu Szkół, za-
angażowana w szkolną grupę teatralną
„ZaŚwiaty”. Muzyczno-słowny spektakl
przypomniał historię opisaną w Ewan-
gelii św. Mateusza. 

Jej kontynuacją była żywa szopka w Rynku.
Królowie i wierni przeszli do centrum
miasta, by pokłonić się Dzieciątku.
Scena w rynku stanowiła tego dnia tło
jasełkowych wydarzeń. Za sprawą dzieci
z Ochronki, ich opiekunek i miesz-
kańców Chojnowa betlejemska stajenka
ożyła, a narodziny Zbawiciela fetowały
tłumy.
Trzej królowie i cały wielki orszak, po-
kłonili się Dzieciątku i jego świętej ro-
dzinie, złożyli dary, wspólnie śpiewali
kolędy.
- Już od IV wieku chrześcijanie groma-
dzili się, aby uświadomić wszystkim wiel-
kość tego wydarzenia – mówił witając
wszystkich proboszcz, dziekan dekanatu

Chojnów, ks. dr Marek Osmulski. - Nie
jest to tylko pokłon tych, którzy w niego
uwierzyli, ale pokłon tych, którzy Go
uznali jako króla, Pana i Zbawiciela.
Dlatego też w Jego imię błogosławimy
wszystkim obecnym, którzy zgromadzili
się tu z całego miasta .
- Dziękując za ten wspólny, piękny orszak,
dziękujemy wszystkim, którzy się do niego
przyczynili- dodał proboszcz parafii
NPNMP ks. dr Dariusz Pudełko.
Księża obu parafii, siostry zakonne,
dzieci, młodzież chojnowskich szkół 
i przedszkoli, Środowiskowe Domy
Samopomocy, chojnowska Drużyna
Strzelecka, strażacy z OSP Rokitki 
i oczywiście wierni, kolejny raz pięknie
uczcili Objawienie Pańskie.
Ku pokrzepieniu ciała przygotowano
ciepłą strawę – pieczone jabłka, barszcz,
paszteciki.
Według rzeczniczki prasowej ogólnopol-
skiej akcji Orszaku Trzech Króli Jolanty
Stachacz w prawie 900 miejscowościach
Polski udział w Orszaku Trzech Króli

wzięło około 1,3 mln osób. Im wszys-
tkim pozdrowienia z Watykanu przesłał
papież Franciszek. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: ks. Biskup Zbigniew Kiernikow-
ski, Starosta Powiatu Legnickiego Adam

Babuśka, Wójt Gminy Chojnów Andrzej
Pyrz oraz Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies.

Zwieńczeniem czwartej edycji chojnow-
skiego Orszaku, podobnie jak w latach
poprzednich, był atrakcyjny Polonez 
w wykonaniu uczniów Powiatowego
Zespołu Szkół - tegorocznych maturzys-
tów i ich nauczycieli. Dostojny i wido-
wiskowy narodowy taniec, pięknie pre-
zentował się w sercu miasta. Dla szkol-
nej społeczności był jednocześnie zapo-
wiedzią intensywnych przygotowań do
egzaminu dojrzałości. 
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
Rodzinie i Bliskim 

zmar³ego 05.01.2020 r.

Feliksa Depty
wieloletniego naczelnika miasta, 

spo³ecznika i oddanego miastu dzia³acza
sk³adaj¹ 
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Z g³êbokim smutkiem 
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

œp. Feliksa Depty
Wyrazy ¿alu i wspó³czucia 

Rodzinie i Bliskim 
sk³adaj¹ 

mieszkañcy 
Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 16

Burmistrz Miasta Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

SSpprraawwnnaa aakkccjjaa
28 grudnia mieszkañcy ulic Kolejowej 
i Witosa prze¿yli chwile grozy. Awaria
gazoci¹gu zmusi³a ponad 200 loka-
torów do opuszczenia mieszkañ.
Akcja usuwania uszkodzenia trwa³a
kilka godzin. Nad jej bezpiecznym
przebiegiem czuwa³y s³u¿by Stra¿y Po-
¿arnej, Policji, Pogotowia Energetycz-
nego i oczywiœcie Pogotowia Gazowego.
Ulatniaj¹cy siê gaz w tej okolicy wy-
czuli mieszkañcy. Pani Marta Mali-
nowska zareagowa³a jako pierwsza.
Informacja szybko dotar³a do odpo-
wiednich s³u¿b, które natychmiast
pojawi³y siê na miejscu. 
Ponad 50 osób zaanga¿owanych by³o 
w dzia³ania zabezpieczenia terenu,
ewakuacji, lokalizacji Ÿród³a wycieku
gazu i usuniêcia awarii.
Lokatorzy pobliskich kamienic w tym
czasie chronili siê u bliskich, czêœæ 
z nich znalaz³a azyl w Domu Schrama,
gdzie samorz¹d zapewni³ pizzê, napoje 
i s³odki poczêstunek. Zagwarantowano
tak¿e ciep³e miejsce i posi³ek dla s³u¿b.
Dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli Pa³a-
cyku - Gra¿yny i Norberta Chêciñ-
skich, pracuj¹cy przy awarii mogli ko-
rzystaæ z pomieszczeñ obiektu, napiæ
siê kawy, herbaty, posiliæ trzema ro-
dzajami zup przygotowanych przez
za³ogê Niebieskiego Parasola.
W³adze miasta tu¿ po zakoñczeniu
akcji ok. godz. 20 podkreœla³y profes-
jonalizm i skutecznoœæ wszystkich ekip
z Chojnowa, Legnicy i Wroc³awia oraz
wielkie zrozumienie i œwiadomoœæ
mieszkañców. 
Burmistrz Miasta Jan Serkies wysto-
sowa³ podziêkowania do stra¿aków,
policjantów i pracowników energetyki
oraz gazowni wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ
za mobilizacjê, wspó³dzia³anie i wsparcie.
Podziêkowa³ tak¿e mieszkañcom za

odpowiedzialn¹ postawê i spokojny
przebieg ewakuacji.
Dziœ wiemy, ¿e sprawa by³a bardzo
powa¿na. Nie by³o ³atwo zlokalizowaæ
miejsce awarii, a ulatniaj¹cy siê gaz
by³ realnym zagro¿eniem. 
Ta sytuacja dowiod³a, jak w kryzyso-
wych okolicznoœciach fachowo dzia-
³aj¹ lokalne jednostki, jak roztropni s¹
nasi mieszkañcy i jak odpowiedzialnie
funkcjonuje chojnowski samorz¹d. 

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 utawy z 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie 
* od 04.01.2020r. do 25.01.2020r.
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do dzier-¿awy w drodze bezprzetar-
gowej, czêœci nieruchomoœci sk³ada-
j¹cej siê z dzia³ek oznaczonych nume-
rami geodezyjnymi 189/11, 191, 272
obr. 3 - Zarz¹dzenie Nr 170/2019 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 31 grudnia
2019 r.
Wykaz dostêpny jest na stronie inter-
netowej urzêdu: bip.chojnow.net.pl
* od 07.01.2020 r. do 28.01.2020 r. 
- wykazu lokalu u¿ytkowego przezna-
czonego do sprzeda¿y w trybie prze-
targu nieograniczonego po³o¿onego
przy ul. Witosa 32 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 1/2020 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 07.01.2020 r.;
* od 08.01.2020 r. do 29.01.2020 r. 
- wykazu lokalu mieszkalnego przez-
naczonego do sprzeda¿y w trybie prze-
targu nieograniczonego znajduj¹cego
siê w bu-dynku po³o¿onym przy ul.
£okietka 1B w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 08.01.2020 r.

Szanowni Mieszkañcy!

Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie infor-
muje, ¿e z dniem 1 stycznia 2020r. przesta³y
funkcjonowaæ indywidualne rachunki bankowe
w ramach p³atnoœci masowych, za³o¿one w Ban-
ku PKO. B.P. dla p³atnoœci z tytu³u podatków,
op³at i innych niepodatkowych wp³at.  
Prosimy zatem o niedokonywanie wp³at na kon-
ta w PKO B.P.  

Aktualne indywidualne rachunki bankowe zostan¹
wygenerowane przez tut. Urz¹d dla ww. nale¿noœci
w Banku Spó³dzielczym w Chojnowie i rozes³ane. 
W przypadku koniecznoœci dokonania wp³aty 
z tytu³u podatków, op³at i innych niepodatkowych
przed otrzymaniem informacji o nadaniu indywidu-
lanego rachunku bankowego w Banku Spó³dziel-
czym w Chojnowie, dane do wp³aty mo¿na uzys-
kaæ telefonicznie dzwoni¹c na numer 76 818 82 12
lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Plac Zamkowy 1, parter - Wydzia³
Finansowo-Bud¿etowy pokój numer 2 D.

Informujemy, ¿e pod adresem elektronicznym
https://podatki.chojnow.eu funkcjonuje Gminny
Portal Podatkowy, dziêki któremu za pomoc¹ konta
ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu 
i has³a mo¿emy zalogowaæ siê do naszego konta
podatkowego, gdzie:
- mo¿emy podejrzeæ nasze zaleg³oœci w podatkach,
np. podatek od nieruchomoœci, op³ata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, wieczyste u¿yt-
kowanie, itp.,
- mo¿emy wprowadziæ nasz adres e-mail oraz/lub
nr telefonu i wyraziæ zgodê na otrzymywanie
powiadomieñ o przeterminowanych p³atnoœciach,
- mo¿emy dokonaæ p³atnoœci na nasze indywidu-
alne konto bankowe bezpoœrednio z tego portalu za
pomoc¹ bezpiecznych p³atnoœci online (PayU).

Osoby chc¹ce uzyskaæ dostêp do konta podmio-
tu, np. firmy, spó³dzielni, proszone s¹ o zg³osze-
nie siê z upowa¿nieniem do kasy Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie w celu po³¹czenia kont.

Osoby nieposiadaj¹ce konta ePUAP/Profilu
Zaufanego, a chc¹ce mieæ dostêp do swojego
konta w Portalu Podatnika, proszone s¹ o zg³o-
szenie siê do kasy Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie w celu za³o¿enia konta.
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Projekt bud¿etu na 2020 rok by³

wiod¹cym tematem grudniowej sesji

Rady Miejskiej. Planowane wydatki 

i dochody przedstawi³ burmistrz Jan

Serkies.

Uchwa³a bud¿etowa Miasta Chojnowa

na 2020 rok zak³ada dochody bie¿¹ce 

w kwocie 58.916.448,28 z³ i dochody

maj¹tkowe w wysokoœci 2.050.000,00 z³.

Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów s¹

dochody w³asne czyli podatki i op³aty

lokalne. Uzupe³nieniem s¹ subwencje

ogólne z bud¿etu pañstwa. 

- W 2020 roku planujemy pozyskaæ œrod-

ki z pozosta³ych Ÿróde³ na dofinanso-

wanie zadañ bie¿¹cych z dotacji w ra-

mach programów finansowych z udzia-

³em œrodków europejskich w kwocie

143.701,28 z³ - mówi³ burmistrz.

Planowane przychody bud¿etu to kwota

3.000.000,00 z³, stanowi¹ca planowan¹

wysokoœæ do zaci¹gniêcia po¿yczki we

WFOŒiGW na wspó³finansowanie zada-

nia inwestycyjnego pod nazw¹ "Budowa

ruroci¹gu przesy³owego wody z ujêæ

wodnych w Konradówce do Stacji Uz-

datniania Wody w Chojnowie, zagospo-

darowanie terenu ujêæ wody oraz bu-

dowa drogi dojazdowej".

Planowane dochody i przychody zostan¹

przeznaczone na pokrycie wydatków

niezbêdnych do realizacji zadañ bie¿¹-

cych i inwestycyjnych.

Wydatki maj¹tkowe na 2020 rok prze-

widuj¹ realizacjê zadañ inwestycyjnych 

z zakresu:

1. Dróg publicznych gminnych, w tym

na budowê nawierzchni ul. S³owiañskiej

i zagospodarowanie Placu Dworcowego.

2. Oœwiaty - wymiana instalacji elek-

trycznej w SP4 oraz zabezpieczenie bu-

dynku przy ul. Konarskiego, wykonanie

robót budowlanych i instalacyjnych 

w Przedszkolu Miejskim nr 1.

3. Przeciwdzia³ania alkoholizmowi - bu-

dowa placów zabaw dla dzieci i m³odzie¿y.

4. Gospodarki komunalnej i ochrony

œrodowiska - budowa ruroci¹gu prze-

sy³owego z ujêæ wodnych w Konradówce

do Stacji Uzdatniania Wody w Chojno-

wie, zagospodarowanie terenu ujêæ wody

oraz budowa drogi dojazdowej, budowa

sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Si-

korskiego, budowa oœwietlenia ulicznego

ul. Paderewskiego, Niemcewicza-Pl.

Konstytucji 3 Maja i Andersa-Maczka,

rewitalizacja amfiteatru w Parku Œród-

miejskim (Muszla Koncertowa), reakty-

wowanie miejsca rekreacyjnego w Parku

Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmie-

lowego.

- Niniejszy bud¿et jest bud¿etem "skro-

jonym na miarê" koniecznych do zreali-

zowania przez miasto potrzeb, oparty

jednak¿e o realne mo¿liwoœci finansowe

- koñczy³ swoje wyst¹pienie burmistrz. -

Proszê o przyjêcie przedstawionego bu-

d¿etu na rok 2020. 

Radni jednomyœlnie przyjêli projekt

bud¿etu na 2020 rok.

Sprawozdanie 9/2019 

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 27 listopada 2019 r.

do dnia 30 grudnia 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-

darczego m.in.:

* Wykonano i odebrano inwestycjê

zwi¹zan¹ z przebudow¹ pomieszczeñ 

w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.

Reymonta - wykonano kompleksowo

nowe toalety dla uczniów na I i II piêtrze

- koszt realizacji zadania 133.500 z³. 

* W ramach bud¿etu obywatelskiego

2019 dostarczono szafki uczniowskie do

Szko³y Podstawowej Nr 3 - koszt zakupu

szafek 67 tys. z³. 

* Uzyskano pozwolenie na budowê

amfiteatru w Parku Œródmiejskim 

w Chojnowie - zadanie wy³onione 

w ramach bud¿etu obywatelskiego. 

* Og³oszono postêpowanie przetargowe

dotycz¹ce budowy ruroci¹gu przesy-

³owego wody z ujêæ wodnych w Kon-

radówce do studni uzdatniania wody 

w Chojnowie. W postêpowaniu z³o-

¿onych zosta³o 5 ofert. Trwaj¹ prace

Komisji przetargowej. 

* Og³oszono postêpowanie przetargowe

na œwiadczenie us³ugi zwi¹zanej z od-

bieraniem i zagospodarowaniem odpa-

dów komunalnych z terenu Chojnowa.

* Przed³u¿ono umowy najmu na 8 lokali

socjalnych.

* Zakupiono 100 ton kruszywa bazal-

towego na równanie i utwardzanie dróg

gruntowych oraz terenów miejskich -

podwórka (ul. Drzyma³y 13,15,17,19),

ul. Andersa, ul. Fabryczna, ul. Bielaw-

ska, ul. Ogrodowa.

* Trwa monta¿ s³upków chodnikowych 

z ³añcuchami w obrêbie skrzy¿owania ul.

Reja i Legnicka.

* Na bie¿¹co uzupe³niane s¹ ubytki w jezd-

niach mas¹ asfaltow¹.

* Dofinansowano remont w zakresie

wymiany pokrycia dachu wiaty na bazie

Oddzia³u Estetyki Miasta ul. Kraszew-

skiego na kwotê 4.800 z³ (w wiacie maga-

zynowany jest piasek i sól do zimowego

utrzymania dróg).

* Wyciêto 9 drzew zgodnie z decyzj¹ Sta-

rosty Legnickiego ze wzglêdu na zagro-

¿enie jakie stwarza³y dla ludzi oraz

mienia.

* Rozpoczêto prace pielêgnacyjne drzew

(korekta koron/ przycinanie odrostów).

* Zamontowano dekoracje œwi¹teczne na

terenie miasta. 

* Zlecono monta¿ dodatkowej kamery 

w Rynku. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-

tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

* Sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz

dotychczasowych najemców 3 lokale

mieszkalne z zastosowaniem obowi¹-

zuj¹cych bonifikat,
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- w drodze przetargu ustnego nieograni-

czonego dzia³kê pod zabudowê miesz-

kaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej.

* Przygotowano i przeprowadzono prze-

targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:

- 7 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹

jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej i Pogodnej,

zakoñczony wy³onieniem nabywcy

dzia³ki przy ul. Pogodnej,

- lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Ko-

chanowskiego 5, zakoñczony wy³onie-

niem nabywcy. 

* Wydano 3 zezwolenia na wykreœlenie

hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci

lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.

* Wydano 162 zaœwiadczenia potwier-

dzaj¹ce przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-

nia wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci

tych gruntów oraz 137 informacji 

o wysokoœci op³aty jednorazowej za

przekszta³cenie gruntów.

* Zawarto 2 umowy dzier¿awy na grunt

bezpoœrednio przyleg³y do budynku

(podwórko) przy ul Boles³awieckiej.

* Wydano 2 decyzje z urzêdu na podzia³

nieruchomoœci niezabudowanych po-

³o¿onych przy ul. Lipowej i Leœnej, 

w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y. 

* Miasto na podstawie Decyzji Woje-

wody Dolnoœl¹skiego, z mocy prawa

nieodp³atnie uzyska³o prawo w³asnoœci

dzia³ki nr 382/1 o powierzchni 416 m2

przy ul. Staszica 1.

* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 7 za-

œwiadczeñ z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta.

* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-

niêcie zagra¿aj¹cych drzew gatunku

œwierk brzoza i klon dla Œrodowisko-

wego Domu Samopomocy przy ul. Reja. 

* Zakupiono 2 czujniki poziomu powie-

trza za kwotê 4.000,00 z³ do zamontowa-

nia na budynku ¯³obka Miejskiego

i MOKSiR. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-

skich m.in.:

* Œwiadczenia wychowawcze

- przyjêto 9 wniosków,

- wyp³acono 1.928 œwiadczeñ na kwotê

961.349,90 z³.

* Dodatki mieszkaniowe

- przyjêto i rozpatrzono 22 wnioski, 

- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na

kwotê 21.287,43 z³.

* Dodatki energetyczne

- przyjêto i rozpatrzono 16 wniosków

- wyp³acono 111 dodatków energety-

cznych na ³¹czn¹ kwotê 1.608,82 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego

m.in.:

* Wydano 132 odpisy aktów stanu cy-

wilnego. 

* Sporz¹dzono 4 akty urodzenia, 11

aktów ma³¿eñstwa, 11 aktów zgonu;

sprostowano i uzupe³niono 10 aktów

stanu cywilnego.

* Usuniêto 48 niezgodnoœci oraz prze-

prowadzono 59 migracji aktów. 

* Wydano zaœwiadczenie do zawarcia

ma³¿eñstwa za granic¹. 

* Przyjêto wniosek o nadanie medalu za

d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. 

opr. eg

NNNNaaaa  XXXXXXXXIIII IIII IIII   sssseeeessssjjjj iiii

Dolnoœl¹skie uchwa³y antysmogowe
Problem czystego powietrza jest problemem ogólnopolskim. 
Niestety w wiêkszoœci polskich miejscowoœci odnotowuje siê niekorzystne
parametry, zw³aszcza w okresie zimowym, które s¹ wynikiem „dorobku”
smogowego przez m.in. ogrzewanie zakazanymi opa³ami. 
Na Dolnym Œl¹sku obowi¹zuj¹ trzy uchwa³y antysmogowe. Istot¹ tych
dokumentów jest potwierdzenie zakazu spalania: - mu³ów i flotokoncen-
tratów wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej, biomasy sta³ej o wilgotnoœci 
w stanie roboczym powy¿ej 20%. 

Za nieprzestrzeganie zasad ogrzewania dobrym paliwem
gro¿¹ mandaty od 20 do 500 z³. 

Powietrze, którym ka¿dy z nas oddycha, jest naszym wspólnym dobrem.
Warto o tym pamiêtaæ. 

Prosimy o zg³aszanie 
wszelkich zanieczyszczeñ powietrza w Chojnowie:

e-mail: smog-alarm@chojnow.eu 
Urz¹d Miejski - 768186684 (w godzinach pracy), 

604834339 (po godzinach pracy), 
Komisariat Policji 768761420. 

Uchwa³y antysmogowe na stronach:
bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42224,idmp,596,r,r bip.umwd.dol-
nyslask.pl/dokument,iddok,42225,idmp,596,r,r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42226,idmp,596,r,r
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Gazeta Chojnowska - Ostatnia w mi-
nionym roku sesja rady miejskiej do-
tyczy³a m.in. projektu bud¿etu na 2020
rok. Radni jednomyœlnie przyjêli plan
finansowy. Tegoroczny bud¿et ró¿ni
siê od ubieg³orocznego?
Burmistrz Jan Serkies - Ka¿dy bud¿et
ró¿ni siê od poprzedniego. Okreœlaj¹ go
dochody i wydatki oraz przychody i roz-
chody. Te czynniki definiuj¹ plan finan-
sowy. W ka¿dym s¹ te¿ inne priorytety. 
W ubieg³ym roku naszym nadrzêdnym
celem by³o dokoñczenie budowy Centrum
Medycznego i remont budynku po Gim-
nazjum nr 1 z przystosowaniem do po-
trzeb Szko³y Podstawowej nr 3. Bud¿et in-
westycyjny 2019 roku obj¹³ tak¿e remont
chodnika na ul. Wyspiañskiego, budowê
nawierzchni ulicy Matejki z wymian¹
kanalizacji. Zamontowaliœmy kolejn¹
si³owniê plenerow¹, tym razem na ul.
Samorz¹dowej, przy budynku MOKSiR
zainstalowaliœmy œciankê wspinaczkow¹.
Zrealizowaliœmy tak¿e zadanie pn.
Dostosowanie budynku Przedszkola Miej-
skiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska
Polskiego do obowi¹zuj¹cych wymogów
po¿arowych i Wyposa¿enie budynku
Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie
przy ul. Krasickiego 1 w system sygnalizacji
po¿aru, system oddymiania klatki scho-
dowej. 
Z myœl¹ o bezpieczeñstwie pieszych i kie-
rowców w newralgicznych miejscach
miasta zainstalowano 16 barier dro-
gowych: przy skrzy¿owaniu ul. Reja i ul.
Wolnoœci, ul. Reja i ul. Szpitalnej, 
a tak¿e na krzy¿ówce ulic D¹browskiego-
Ma³achowskiego-Niemcewicza, a przy
ul. Œciegiennego zamontowano s³upki
drogowe uniemo¿liwiaj¹ce parkowanie
na chodnikach.

G.Ch. - Kolejny te¿ raz realizowano
bud¿et obywatelski. 
J.S. - W roku 2019 po raz trzeci wyasygno-
waliœmy z miejskiego bud¿etu 200 tys. z³
na projekty zg³oszone przez mieszkañ-
ców. Drog¹ g³osowania postawiono na
nowoczesn¹ pracowniê jêzykow¹ w Szko-
le Podstawowej Nr 4 i zakup ponad 370
uczniowskich szafek w Szkole Podsta-
wowej nr 3. Oba projekty ciesz¹ oko i s¹
wspania³¹ pomoc¹ dla uczniów.

G.Ch. - Kwota na inwestycje na ten
rok to ponad 5 mln 600 tys. z³. Na co
bêd¹ przeznaczone te œrodki? 
J.S. - Nowy rok, to nowe zadania. Nie-
w¹tpliwie najpowa¿niejsz¹ inwestycj¹
bêdzie budowa ruroci¹gu przesy³owego
wody z ujêæ wodnych w Konradówce do
Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie.
Teren przejêliœmy dawniej od firmy Dol-
zamet. Mamy ju¿ ca³¹ dokumentacjê
kosztorysowo-projektow¹, wszystkie niez-
bêdne uzgodnienia i pozwolenia, wy³oni-
liœmy wykonawcê. Planowany termin za-
koñczenia zadania to maj tego roku.
Dziêki tej inwestycji miasto zyska dodat-
kowe Ÿród³o dostawy wody. 
Prorozwojowy bud¿et zak³ada jeszcze
kilka innych, wa¿nych inwestycji. 
W planie jest budowa ulicy S³owiañskiej
i zagospodarowanie czêœci Placu Dwor-
cowego. Przewidziano te¿ budowê sieci
wodno-kanalizacyjnej pod planowane
osiedle domków jednorodzinnych przy ul.
Sikorskiego. Ponadto zaplanowano bu-
dowê oœwietlenia ulicznego ul. Paderew-
skiego, Niemcewicza oraz ul. Andersa -
Maczka.
W ramach Funduszu Dróg Samorz¹-
dowych z³o¿yliœmy wnioski o dofinan-
sowanie przebudowy ulicy Asnyka oraz
ulicy Jerzmanowickiej. Zgodnie z otrzy-
man¹ informacj¹ od Wojewody Dolno-
œl¹skiego pozytywnie oceniono wniosek
dotycz¹cy ulicy Asnyka. Inwestycja zna-
laz³a siê na liœcie rezerwowej kwalifiku-
j¹cej do dofinansowania w ramach pro-
gramu. Z chwil¹ zapewnienia œrodków
zostanie wprowadzona do bud¿etu. 

G.Ch. - Rusz¹ te¿ prace dotycz¹ce pro-
jektów bud¿etu obywatelskiego 2018.
J.S. - Rzeczywiœcie wiele miesiêcy pro-
wadziliœmy rozmowy z konserwatorem
zabytków, ale uda³o siê i mamy pozwole-
nie na rozpoczêcie prac przy rewitaliza-
cji Amfiteatru w Parku Œródmiejskim. Ta
wiadomoœæ z pewnoœci¹ ucieszy pomy-
s³odawcê i mieszkañców, którzy poparli
projekty.

G.Ch. - Ale to nie jedyne inwestycje 
w chojnowsk¹ rekreacjê.
J.S. - Zale¿y nam na bezpiecznym i atrak-
cyjnym wypoczynku chojnowian, dla-

tego do obecnej bazy sportowo-rekrea-
cyjnej, zgodnie z wol¹ du¿ej grupy zain-
teresowanych, czynimy starania w kie-
runku budowy nowoczesnego obiektu do
uprawiania sportów ekstremalnych.
Wyznaczyliœmy teren pod tak zwany
pumptruck do jazdy na rolkach, hulajno-
gach, rowerach BMX. Obszar jest zgod-
ny z planem zagospodarowania przes-
trzennego, nic zatem nie stoi na prze-
szkodzie. W tej chwili jesteœmy na etapie
wyboru projektanta. Bêdziemy aplikowaæ
o œrodki zewnêtrzne i wierzê, ¿e, zgodnie
z obietnic¹, pumptrack w Chojnowie
powstanie. Powstan¹ te¿ kolejne place
zabaw dla m³odszych mieszkañców.

G.Ch. - Do naszej redakcji, jak bu-
merang, powraca pytanie o œcie¿kê
rowerow¹ na trasie nieczynnej linii ko-
lejowej Z³otoryja-Zagrodno-Chojnów.
J.S. - To jedna z tych spraw, w której
nasz samorz¹d ma zwi¹zane rêce. Blo-
kad¹ s¹ procedury administracyjne doty-
cz¹ce przejêcia przez pozosta³e gminy
terenów od PKP S.A. Gmina wiejska
Chojnów i gmina Zagrodno nie maj¹
jeszcze roztrzygniêæ, nie przejêli tere-
nów, postêpowanie administracyjne jest
w toku. Ubolewamy nad t¹ sytuacj¹, ale
bez wi¹¿¹cych decyzji nic nie mo¿emy
zrobiæ.

G.Ch. - W bud¿ecie ujêto tak¿e niez-
bêdne modernizacje placówek oœwia-
towych, m.in. wymianê instalacji elek-
trycznej w Szkole Podstawowej nr 4,
wykonanie robót budowlanych i insta-
lacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1
i Nr 3
J.S. - Bud¿et obejmuje szereg inwestycji
zgodnych ze spo³ecznymi oczekiwaniami
i potrzebami. Nie zamykamy siê jednak
tylko w jego ramach. Co roku aplikujemy
o œrodki zewnêtrzne, które pozwalaj¹ na
dodatkowe realizacje. Dotacje, granty,
dofinansowania wykorzystujemy w miarê
ich dostêpnoœci. Projekty inwestycyjne,
uzupe³niane sportowymi, kulturalnymi
realizujemy tak¿e wspólnie z jednostkami
podleg³ymi, tworz¹c nie tylko estetyczn¹,
miejsk¹ przestrzeñ, ale tak¿e bogat¹ 
i ró¿norodn¹ ofertê spêdzania wolnego
czasu w naszym mieœcie.

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê.

OO  bbuudd¿¿eecciiee  zz  bbuurrmmiissttrrzzeemm  
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18 grudnia w Ceglanym Dworku odby³a

siê uroczysta wigilia Œrodowiskowego

Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie

oraz Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej. Na przedœwi¹teczne spotkanie

przyby³o wielu znamienitych goœci.

Wydarzenie rozpoczê³o siê od krótkiego

koncertu kolêd i pastora³ek przygoto-

wanego przez uczestników ŒDS przy

wsparciu pani dyrektor Marioli Pyrz. 

- Cieszymy siê z tego, ¿e mamy tylu przy-

jació³. Dziêkujemy, ¿e zawsze mo¿emy

liczyæ na wsparcie i pomoc. Okres Bo-

¿ego Narodzenia jest to szczególny czas

oczekiwania na narodziny Dzieci¹tka

Jezus. ¯yczê pañstwu, ¿eby w te œwiêta

nikt nie by³ sam. Niech narodzona Bo¿a

Dziecina da wam wiarê, nadziejê i mi-

³oœæ na kolejny rok - mówi³ wójt Gminy

Chojnów Andrzej Pyrz. 

B³ogos³awieñstwa udzieli³ zgroma-

dzonym Ks. Biskup Diecezji Legnickiej

Marek Mendyk. Fragment Ewangelii

odczyta³ ks. dziekan Marek Osmulski, po

czym nast¹pi³o podzielenie siê op³atkiem.

W tej przyjaznej i pe³nej dobroci atmos-

ferze wszyscy sk³adali sobie serdeczne

¿yczenia. 

Wigilia to dzieñ wyj¹tkowy i takie w³aœnie

by³o to spotkanie… 

K. Burzmiñska

Wigilia Przyjació³

Chojnowska fara, to znakomite miejsce
na œwi¹teczny koncert kolêd. Przestrzeñ
i sceneria nadaj¹ muzycznemu spotkaniu
wyj¹tkowy wydŸwiêk.
W takim klimacie 4 stycznia mieszkañcy
Chojnowa wys³uchali cudownych kolêd 
i pastora³ek w wykonaniu doskona³ej
kapeli góralskiej Trebunie-Tutki. 

To zespó³ rodzinny z Zakopanego.
Nazwa grupy pochodzi od nazwiska 
i znana jest w ró¿nych zak¹tkach œwiata.
Graj¹ od lat, a ich inspiracj¹ jest trady-
cyjna muzyka góralska, muzyka re-
gionów polskich, muzyka karpacka, ba³-
kañska, muzyka klasyczna, jazz, blues,
reggae, rock, techno... 
Po³¹czenie wielu stylów przy zachowa-
niu tradycji, to jak siê okazuje, dosko-

na³y koncept na wspania³¹ nutê, na muzy-
kê góralsk¹ w nowoczesnym brzmieniu.
Ich twórczoœæ doceniano wielokrotnie na
ró¿nego rodzaju przegl¹dach, konkur-
sach, festiwalach, a na koncerty w Pol-
sce, Europie, Chinach, USA i Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, Indiach
przychodz¹ t³umy.
W Chojnowie zespó³ Trebunie-Tutki
goœci³ po raz drugi. Kolêdy i pastora³ki
we w³asnych aran¿acjach, inspirowane

muzyczn¹ kultur¹ innych nacji, trady-
cyjne, polskie pieœni i kompozycje
autorskie z³o¿y³y siê na niecodzienny
koncert. Góralska nuta, góralski wokal,
góralska charyzma, nas ludzi z dolin
zawsze porywa, zachwyca, fascynuje.
Œwi¹teczne granie ubarwione dodatkowo
ciekawymi opowieœciami o góralskich
tradycjach bo¿onarodzeniowych dodat-
kowo uatrakcyjni³y wystêp. 
Ambasadorzy Podhala, jak sami o sobie
mówi¹, dali chojnowianom wiele arty-
stycznych doznañ - koncert, który na
d³ugo zapadnie w pamiêæ.

eg

KKoonncceerr tt   nnaa   ggóórraa ll sskkaa   nnuuttêê
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Dar dla muzeum
Muzeum Regionalne w Chojnowie otrzyma³o przepiêkny prezent na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Pani Danuta Dudek przekaza³a w³asnorêcznie
namalowan¹ kopiê portretu Anny Wirtemberskiej, która ponad 400 lat temu
rezydowa³a w chojnowskim Zamku. Piêknie dziêkujemy Pani Danusiu!
Oryginalny portret z XVI wieku posiada w swych zbiorach Landesmuseum
Württemberg w Stuttgarcie. Nasza wersja to akryl na p³ótnie z 2019 r.

£emkowskie Betlejem
10 stycznia o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOKSiR
wybrzmi¹ piêkne melodie ³emkowskie i ukraiñskie. Na do-
roczny koncert zaprasza parafia grekokatolicka pw. Naro-
dzenia œw. Jana Chrzciciela w Zamienicach.

Koœció³ a Synagoga
Muzeum Regionalne zaprasza na wyk³ad ks. prof. Mariusza
Rosika zatytu³owany "Koœció³ a Synagoga (30 - 313 po Chr.).
Na rozdro¿u." 11 stycznia godz. 16.00.

28 edycja WPOŒP
Na 28. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zapra-
szamy w niedzielê 12 stycznia 2020r. Pocz¹tek koncertów -
godz. 16:00.
Na scenie zaprezentuj¹ siê: JB Band, Plug `n` Blues, Jurand
Kowalski, zespo³y taneczne Karambol, Karambol II i Ma³y
Karambol. Nie zabraknie te¿ licytacji. 
Wolontariusze pojawi¹ siê na ulicach miasta ju¿ od samego
rana. Czy Chojnów kolejny raz pobije swój rekord?
Motywacj¹ niech bêdzie cel - Dla Dzieciêcej Medycyny
Zabiegowej!

Z kolêd¹ do Was idziemy…
Taki tytu³ nosi tegoroczny œwi¹teczny koncert chóru Skoranta.
12 stycznia 2020 w chojnowskiej farze o godz. 16:30
najpiêkniejsze polskie kolêdy zaœpiewaj¹ chórzyœci z towa-
rzyszeniem Orkiestry Dêtej pod batut¹ Piotra Koziara.

Monodram Joanny Szczepkowskiej
"Go³a baba" - monodram, a raczej "monokomedia" napisana
przez Joannê Szczepkowsk¹ grana jest od 1997 roku na sce-
nach ca³ej Polski i w wielu innych krajach. Aktorka gra dwie
zupe³nie ró¿ne kobiety rywalizuj¹ce ze sob¹ jako artystki.
Ka¿da z nich rozumie swój zawód inaczej - jedna, idealistka,
uprawia sztukê "nieska¿on¹", czyli koncert gry na ciszy, wy-
magaj¹cy specjalnego stanu ducha publicznoœci, druga to
uosobienie szmiry i bezczelnoœci a jej "sztuka" to prymitywne
dowcipy i beznadziejny, poœpieszny streaptease. Obie na-
wi¹zuj¹ kontakt z publicznoœci¹, która nie mo¿e pozostaæ bier-
na. Spektakl dzieje siê tu i teraz, publicznoœæ jest istotnym
bohaterem, przez co ka¿de przedstawienie nabiera innego
wymiaru. Niespodziewana pointa sztuki stawia widza przed
pytaniem, czy to z czego siê zaœmiewa³, nie jest te¿ ludzkim dra-
matem.
25 stycznia, godz. 20.00 MOKSiR. Impreza biletowana -
zakup biletu wy³¹cznie poprzez stronê internetow¹ -
https://www.panbilet.pl

Galeria PRZY OKAZJI
W galerii PRZY OKAZJI... na pierwszym piêtrze Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji polecamy wystawê prac
plastycznych NATURA. INSPIRACJE. 
Z³o¿y³y siê na ni¹ prace pañ realizuj¹cych swe malarskie pasje
w Domu Kultury pod okiem pani Jadwigi Jêdrzejczyk.

Zapraszamy na styczniowe wydarzenia

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie zapraszaj¹ na 

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW 
i PEDAGOGÓW 

ZESPO£U SZKÓ£ 

ROLNICZYCH 

w CHOJNOWIE 

13.06.2020 roku.

Pocz¹tek spotkania 
o godzinie 9:00 w budynkach

szkolnych przy ul. PoŸniaków 2
(dawniej Reja) i ul. Witosa 1. 

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHÊTNYCH
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19 grudnia w Przedszkolu Miejskim nr 1
odby³y siê piêkne jase³ka oraz œwi¹-
teczne przedstawienia. Ka¿da z grup
przygotowa³a Bo¿onarodzeniowe pre-
zentacje, które œpiewaj¹co, tanecznie 
i przede wszystkim przejmuj¹co przy-
bli¿y³y do magicznego prze¿ywania
œwi¹t. 
Aktorzy szopki doskonale poradzili so-
bie z teksem i ze œpiewaniem kolêd. Fan-
tastycznie odegrali swoje role, które nie
by³y ³atwe. Maluchom pomaga³a pani
nauczycielka bêd¹ca dla nich wielkim
wsparciem. 

Kolejne grupy kolêdowa³y, mówi³y wier-
szyki, a nawet prezentowa³y niezwykle
urokliwy uk³ad taneczny. 
Wszystkim wystêpom kibicowa³y panie,
które w³o¿y³y wiele wysi³ku, aby przy-
gotowaæ swoje pociechy. 
Zwieñczeniem œwi¹tecznego spotkania
by³ koncert Milenki, która piêknie za-
gra³a i zaœpiewa³a trzy kolêdy. 
Po wspania³ych wystêpach przyszed³
czas na wspóln¹ wigiliê. 

K. Burzmiñska

Bo¿onarodzeniowe jase³ka przedszkolaków

Dzia³ dla Doros³ych
El¿bieta Chereziñska 
- "Stalowa korona"

Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2019
“Wojenna korona” - czwarty tom bestse-
llerowego cyklu “Odrodzone Królestwo”.
Dokona³o siê.  Na skroniach W³ady-
s³awa £okietka spoczê³a królewska ko-
rona.  Ale wrogowie króla rosn¹ w si³ê.
Jan Luksemburski wygrywa straszliw¹
bitwê pod Muldorf i wyrasta na wa¿nego
europejskiego gracza. Krzy¿ackie intrygi
sprawiaj¹, ¿e wyrok papieski jest nie do
wykonania. W³adys³aw zaczyna poj-
mowaæ, i¿ ¿adna dyplomacja nie pozwoli
mu odzyskaæ Pomorza. Wchodzi 
w sojusz, który nikomu w Europie nie
przyszed³ do g³owy. Zaskakuje wrogów 
i rusza na wojenn¹ zemstê za królobój-
stwo sprzed trzydziestu lat. Król nie ma
jednak pojêcia, ¿e na ¿ycie jego jedy-
nego syna, zawzi¹³ siê nieznany wróg.
Nastêpca tronu jest w œmiertelnym
niebezpieczeñstwie, a na Królestwo Pol-
skie rusza potê¿na armia Jana Luksem-
burskiego.
https://www.empik.com

S³awomir Koper 
"Nobliœci skandaliœci"

Wydawnictwo  Harde, 2019
Autor zawsze lubi³ "odbr¹zawiaæ" wy-
bitne postacie z naszych dziejów, podo-
bnie jest tak¿e w tej ksi¹¿ce. Informacje,
jakie Czytelnicy w niej znajd¹, bêd¹ og-
romnym zaskoczeniem. Biografowie bo-
wiem niechêtnie dziel¹ siê posiadan¹
wiedz¹, dokonuj¹c skutecznej autocen-
zury. Do wiadomoœci czytelników po-
daj¹ treœci nie budz¹ce kontrowersji, 
a "niewygodn¹" resztê zachowuj¹ dla
siebie. W efekcie powstaj¹ bardzo "bu-
duj¹ce" opowieœci, ale czêsto nie maj¹ce
wiele wspólnego z rzeczywistoœci¹.
https://www.empik.com/

Dzia³ dla Dzieci
Sarah-Jayne Blakemore

"WynaleŸæ siebie. Sekretne ¿ycie
mózgu nastolatka"

Wydawnictwo Mamania, 2019
Nagroda Towarzystwa Królewskiego 
w Londynie dla najlepszej ksi¹¿ki nau-
kowej 2018 roku!
Dlaczego z prostego w obs³udze dziecka
wyrasta wymagaj¹cy nastolatek?

Dlaczego tak ciê¿ko zwlec go rano z ³ó¿ka?
Dlaczego tak czêsto podejmuje ryzy-
kowne zachowania?
Przyjê³o siê ¿artowaæ, ¿e nastolatki to bez-
mózgie stworzenia. Nie myœl¹ racjonal-
nie, nie potrafi¹ oceniæ ryzyka, wszystko
jest dla nich czarno-bia³e. Rodzice za-
ciskaj¹ zêby i powtarzaj¹: "Wyroœnie 
z tego". Co sprawia, ¿e okres dorastania
jest tak wra¿liwy? Inaczej mówi¹c - co
kryje mózg nastolatka?
Wielokrotnie nagradzana profesor neu-
ronauk Sarah-Jayne Blakemore wyjaœ-
nia, co dzieje siê w mózgu dorastaj¹cych
dzieci. Wieloletnia praca jej zespo³u ba-
dawczego pokaza³a, ¿e okres dorastania
jest czasem niezwyk³ej wra¿liwoœci roz-
wojowej, ale jednoczeœnie wyj¹tkowej
kreatywnoœci, która powinna zostaæ do-
g³êbnie poznana i doceniona. Bo chocia¿
czasem nastolatek sprawia wra¿enie, jak-
by szuka³ dziury w ca³ym, on musi po
prostu… wynaleŸæ siebie.
https://mamania.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA
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Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
która od wrzeœnia funkcjonuje w nowym
obiekcie przy ul. Reymonta, wci¹¿ siê
modernizuje. 
Zgodnie z planami dokonano komplek-
sowego remontu dwóch ³azienek, z któ-
rych korzystaæ bêd¹ uczniowie. Reali-
zacja zadania z bud¿etu miasta wynios³a
ponad 133 tys. W ³azienkach wykonano
m.in.: œcianki dzia³owe, podwieszane
sufity, nowe oœwietlenie, œcianki syste-
mowe, instalacjê elektryczn¹, uzupe³-
niono tynki, po³o¿ono now¹ glazurê,
zamontowano umywalki z bateriami cza-
sowymi i toalety z nowoczesnymi sp³ucz-
kami podtynkowymi.

W ramach Bud¿etu Obywatelskiego 2019
natomiast zosta³ zrealizowany projekt
"Zakup szafek uczniowskich dla Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie".
Chojnowski samorz¹d zakupi³ 374 szaf-
ki, w których uczniowie bezpiecznie mo-
g¹ przechowywaæ swoje podrêczniki 
i rzeczy osobiste. 
Kolorowe szafki tworz¹ estetyczn¹
przestrzeñ i bez w¹tpienia s¹ prakty-
cznym wyposa¿eniem.

kb;eg
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W Szkole Podstawowej nr 4 odby³o siê
spotkanie sieci szkó³ dzia³aj¹cych w ra-
mach projektu "Aktywna tablica". Te-
matem spotkania by³o stosowanie multi-
mediów w nauczaniu chemii i matematyki. 
Pierwsz¹ czêœæ spotkania stanowi³a lekcja
otwarta z chemii przeprowadzona przez
pani¹ Ma³gorzatê Potacza³ê. By³y to zajê-
cia na temat reakcji str¹ceniowych. 
W pierwszej czêœci uczniowie podzielani
na trzy zespo³y, na drodze eksperymen-
talnej rozwi¹zywali problem badawczy,
który brzmia³: Czy substancje, którymi
dysponujesz, mog¹ byæ substratami w re-
akcji str¹ceniowej? Po czêœci ekspery-
mentalnej przysz³a pora na wnioski ilus-
trowane multimedialn¹ tabel¹ rozpusz-
czalnoœci. M³odzi chemicy œwietnie po-
radzili sobie z weryfikacj¹ problemu ba-
dawczego. Nastêpnie omówiono zasto-
sowanie narzêdzia "Tablice multimedialne
z chemii" w nauczaniu chemii. 

Drug¹ czêœci¹ spotkania by³o szkolenie pre-
zentuj¹ce narzêdzia aplikacji GeoGebra 
i ich wykorzystanie w nauczaniu matema-
tyki. Poprowadzi³a je pani Violetta Ga-
chowska. Omówi³a ona sposób pos³ugi-
wania siê programem, poda³a przyk³ady
do wykorzystania na lekcjach. 
Okazuje siê, ¿e stosowanie multimediów
znacznie wzbogaca tok lekcji, tym bar-
dziej, ¿e uczniowie czuj¹ siê w œwiecie
multimediów, jak przys³owiowe ryby 
w wodzie.

M.P.

Multimedia w nauczaniu
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22 grudnia odby³ siê Turniej Halowy Pi³ki No¿nej dla ch³op-
ców z rocznika 2009 i m³odsi w naszym mieœcie partnerskim -
Mnichovo Hradištì. 
W turnieju wziê³a udzia³ dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie. Nasi pi³karze pokonali 7 teamów, zdobywaj¹c
tym samym podium! 
Dodatkowo zawodnik Krystian Sarapata zosta³ królem
strzelców w ca³ym turnieju! Pi³karzy dopingowali i wspierali
rodzice oraz trener dru¿yny Christian Serkies.  

Wyniki meczów: 
Prepere - SP 4 Chojnów 2:4
MSK (gospodarze Mnichovo Hradiste) - SP 4 1:2
Dobrovice - SP 4 Chojnów 0:4
Duba - SP 4 Chojnów 0:3
Bakov N/J - SP 4 Chojnów 0:7
Mlada Boleslaw - SP 4 Chojnów 0:3
Bukovany - SP 4 Chojnów 2:3

Sk³ad dru¿yny: Krystian Sarapata, Szymon Tomaszewski,
Filip Jurasik, Adrian Ga³¹zka, Mateusz Czas³awski, Marcel
Potoczniak, Jakub Wolski, Filip Gac, Dawid JóŸwiak, Kacper
Chudzik.
Gratulujemy! 

Ch.S.

TTuurrnniieejj ww CCzzeecchhaacchh wwyyggrraannyy!! TTuurrnniieejj ww CCzzeecchhaacchh wwyyggrraannyy!! 

PZS DZIÊKUJE

Szkolne Ko³o Caritas 
przy Powiatowym Zespole

Szkó³ w Chojnowie dziêkuje
kierownictwu 

supermarketów NETTO
oraz Intermarche

za pomoc i wspó³pracê 
w zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu zbiórki 
produktów ¿ywnoœciowych.

Dziêki ofiarnoœci klientów tych
supermarketów 33 rodziny
naszych uczniów otrzyma³y
przedœwi¹teczne wsparcie. 

Za okazan¹ mi³oœæ 
z ca³ego serca dziêkujemy.

Zarz¹d KS Chojnowianka Chojnów zaprasza trenerów, 
zawodników sponsorów i sympatyków klubu 

na zebranie sprawozdawcze, 
które odbêdzie siê 17 stycznia (pi¹tek) o godz. 18:00 

w Domu Schrama (Dom Chemika) w Chojnowie, ul. Rynek 20.
Podczas zebrania Zarz¹d klubu 

dokona podsumowania roku 2019 r. 
i przedstawi plany na rok 2020.

Serdecznie zapraszamy

Uwaga 
Gildianie!

Z przyczyn losowych
termin spotkania Gildii

Artystów Chojnowa zosta³
przesuniêty na 

18 stycznia 2020 (sobota)
o godz. 17.00 w MOKSiR.

Zapraszamy ddo JJubilatki

W sobotê 25 stycznia 

w restauracji Jubilatka

zaprezentuje siê chojnowski

zespó³ Plug'en'Blues. 

Pocz¹tek godz. 19.30. 

Wstêp 15 z³.

NIEODP£ATNA POMOC
PRAWNA

Mieszkañcy Powiatu
Legnickiego, 

spe³niaj¹cy warunki okreœlone 
w ustawie o nieodp³atnej 

pomocy prawnej, nieodp³atnym
poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467),
mog¹ korzystaæ z nieodp³atnej

pomocy prawnej.
W Chojnowie 

prawnik przyjmuje 
interesantów 

w Powiatowy Urzêdzie Pracy, 
ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 

w poniedzia³ki i wtorki 
od godz. 800 do godz. 1200

oraz w œrody, czwartki i pi¹tki
od godz. 1100 do godz. 1500 .
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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 publicz-
nej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-
dzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako
u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985
z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹-
gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znaj-
duj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu 
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 uzbro-
jenia 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 projek-
towana 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 op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 11 lutego
2020 r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿-
samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³-
¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nierucho-
moœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci ma-
j¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹t-
kowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo 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 nabywca
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 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 4 lutego 2020 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 zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu 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
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetar-
gu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed za-
warciem 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 uspra-
wiedliwienia 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 wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 30.08.2016 r.,
drugi 07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.,
pi¹ty 12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r.,
ósmy 10.10.2017 r., dziewi¹ty 30.11.2017 r., 15.02.2018 r., jede-
nasty 26.04.2018 r., dwunasty  03.07.2018 r., trzynasty
18.09.2018 r., czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019 r.,
szesnasty 27 lutego 2019 r., siedemnasty 10.04.2019 r., osiem-
nasty 21.05.2019 r., dziewiêtnasty 8.08.2019 r., dwudziesty
23.10.2019 r., dwudziesty pierwszy 11.12.2019 r.
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

dwudziesty drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 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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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do
sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-
œl¹skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.  Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci
wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grun-
waldzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie
sp³acie do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 12 lutego 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000
0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do 5 lutego 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
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 wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y
nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 

Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. 
Do czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Miesz-kan-
iow¹, dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do
nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty
i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem
lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie
do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej 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 gos-
podarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. 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 prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.01.2020 r. - 05.02.2020r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.
Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 

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
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12  o powierzchni 1582 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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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

Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie 71 m2 na Samo-
rz¹dowej. Budynek ocieplany, Ip., oto-
czenie zielone i zadbane. Zapraszam do
ogl¹dania.  
Wiadomoœæ: tel. 607-854-455. (37078)

Inne
Wynajmê gara¿ przy ul. Kiliñskiego w Choj-
nowie. 
Wiadomoœæ: tel. 602-151-135. (37622)

Do sprzedania grunty rolne w Mi³kowi-
cach. 
Wiadomoœæ: tel. 720-963-525. (382438)

Auto-moto
Sprzedam Mercedesa Vito rok produk-
cji 2005 przebieg 220000 km, silnik 2,2 l,
diesel, skrzynia biegów manualna 6 bie-
gowa, elektryczne szyby, radioodtwa-
rzacz, 8 osobowy. 
Wiadomoœæ: tel. 608-820-323 (37606)

Og³oszenia drobne
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STYCZEÑ
12.01. - FARMED
19.01. - POD S£OÑCEM
26.01. - W INTERMARCHE

LUTY
02.02. - CENTRUM
16.02. - STOKROTKA
23.02. - SALIX

MARZEC
01.03. - FARMED
08.03 - POD S£OÑCEM
15.03. - CENTRUM
22.03. - MELISA
29.03. - STOKROTKA

KWIECIEÑ
05.04. - W INTERMARCHE
12.04. - POD S£OÑCEM
13.04. - SALIX
19.04. - CENTRUM
26.04. - W INTERMARCHE

MAJ
01.05. - FARMED
03.05. - SALIX
10.05. - STOKROTKA
17.05. - POD S£OÑCEM
24.05. - CENTRUM
31.05. - MELISA

CZERWIEC
07.06. - FARMED
11.06. - POD S£OÑCEM
14.06. - SALIX
21.06. - STOKROTKA
28.06. - W INTERMARCHE

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM
19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA
15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAZDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136
APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301
APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658
APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00



„Każdy gest, nawet najdrobniejszy…
zmienia świat, czyjś świat” Szlachetna
inicjatywa, fenomenalna młodzież, uro-
cze dzieci i wspaniali darczyńcy… to
pierwsze myśli, które nasuwają się po
koncercie charytatywnym zorganizo-
wanym przez panią Dorotę Dreger i ucz-
niów Powiatowego Zespołu Szkół w Choj-
nowie. 
Wzruszającemu spotkaniu przyświecał
jeden cel – wsparcie dwóch pań wal-

czących z chorobą: pani Elżbiety Bry-
lak - mamy absolwentki PZS i pani Ewy
Turczyn - pracownika szkoły.

Młodzież, która przygotowała muzy-
czne i poetyckie wydarzenie wprawiła
w zdumienie swoją dojrzałością, wra-
żliwością i empatycznością. 
Wybrane utwory przeszywały i uś-
wiadamiały sens,  tego co najważ-
niejsze. 

Dobroczynny iwent wsparło wiele osób. 
Wystąpiły grupy taneczne dzieci, które
uczy p. Gabriela Zenka. 
Smaczne wypieki  przygotowała 
p. Elżbieta Ląd. 
Pomocy udzieliło gros ludzi, dla któ-
rych człowieczy los nie jest obojętny.
Filantropijny cel dopełniony został
przez licytację. Ludzi dobrego serca
nie brakowało. 

Życzymy Paniom 
powrotu do zdrowia, 

dużo siły i nadziei.

K.Burzmińska 
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Ludzi dobrej woli jest więcej



Orszak Trzech KróliOrszak Trzech KróliChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Ada Chudziak - 13 miesięcy, spod
znaku Skorpiona. Lubi bawić się 
z bratem Leosiem układając wieżę 
z klocków . Ogląda i słucha nagrań ze-
społu „Kwiat jabłoni”. 


