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£¹czmy nasze serca bez granic
Pod takim has³em w PZS realizowany jest projekt w ramach programu 

Erasmus + Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne - Wspó³praca Szkó³ 
Zielony bal w Domu Schrama

130 osób bawi³o siê 
na Wielkim Balu Myœliwskim 

“Dla Karolinki”
Wspania³y koncert charytatywny w MOKSiR

Dary-Przekazy-Zakupy
Wystawa w Muzeum Regionalnym - wspaniali ludzie

o wielkich sercach i ich eksponaty
"Malujemy samodzielnie i z pomoc¹" 2017 
Wystawa w MBP - ponad 100 prac, 50. autorów

Z cyklu “Ludzie z pasj¹” 
Zbigniew Kociuba
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"Czekaj¹c na mi³oœæ"
Kamola i jej zespó³ w jazzowo-popowych klimatach

fot. chojnow.pl
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Rzecznik Praw
Konsumentów

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej
Chojnowa goœciem sesji by³a Agnieszka
Romanowska - Miejski Rzecznik Kon-
sumentów z Legnicy, która poinfor-
mowa³a radnych o mo¿liwoœci korzysta-
nia z bezp³atnych us³ug Rzecznika Praw
Konsumentów dzia³aj¹cego przy Urzê-
dzie Miasta w Legnicy. 
Miejski Rzecznik Konsumentów podej-
muje dzia³ania w indywidualnych spra-
wach konsumenckich na rzecz miesz-
kañców Legnicy i Powiatu Legnickiego.
Udziela wy³¹cznie pomocy osobom
fizycznym, (w sprawach nie zwi¹zanych 
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodar-
czej), w sporach z przedsiêbiorc¹ -
sprzedawc¹, producentem, dystrybu-
torem. Udziela bezp³atnych porad
oraz informacji prawnych w zakresie
ochrony interesów konsumentów.
Poradnictwo obejmuje sprawy dotycz¹ce:
* kupna - sprzeda¿y w sklepie;
* kupna - sprzeda¿y na odleg³oœæ, (wysy³-
kowo, za poœrednictwem Internetu) oraz
poza sklepem (np. na pokazach, w do-
mach klienta); 
* telefonii stacjonarnej i komórkowej; 
* telewizji kablowej, cyfrowej, sateli-
tarnej; 
* us³ug kurierskich; 
* us³ug pocztowych; 
* kredytów konsumenckich; 
* ubezpieczeñ; 
* us³ug turystycznych; 
* us³ug budowlanych; 
* dostawy energii elektrycznej, ciep³a,
wody;
* umów o dzie³o (np. wykonanie mebli,
naprawa samochodów, sprzêtu).
W przypadku podejrzenia naruszenia
praw konsumentów Rzecznik mo¿e po-
dj¹æ interwencjê w indywidualnej spra-
wie konsumenckiej, d¹¿¹c do polubow-
nego zakoñczenia sporu. Rzecznik mo¿e
równie¿ wytaczaæ powództwa na rzecz
konsumentów lub wstêpowaæ, za ich
zgod¹, do tocz¹cego siê postêpowania 
w sprawach ochrony interesów konsu-
mentów. Miejski Rzecznik Konsumen-
tów nie mo¿e natomiast zaj¹æ siê sprawa-
mi, w których stron¹ jest Gmina Legnica,
Zarz¹d Gospodarki Mieszkaniowej, Za-
rz¹d Dróg Miejskich, Wspólnoty Miesz-
kaniowe i Spó³dzielnie Mieszkaniowe.
Nie jest równie¿ w³aœciwy w sprawach
egzekucji prowadzonych przez Komor-
ników S¹dowych.
Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Legnicy mo¿e skorzystaæ
ka¿dy konsument bêd¹cy mieszkañcem
Legnicy i Powiatu Legnickiego w na-
stêpuj¹cy sposób: 

* osobiœcie, po wczeœniejszym umówie-
niu, w pokoju nr 18, Urz¹d Miasta, Pl.
S³owiañski 8 - we wtorki 12:00-16:00, 
w œrody 12:00-15:30, w czwartki 12:00-
15:30;
* telefonicznie - we wtorki 12:00-16:00, 
w œrody 12:00-15:30, w czwartki 12:00-
15:30;
* poczt¹ elektroniczn¹: 
rzecznik@legnica.eu. 
Rzecznik udziela porad równie¿ przed-
siêbiorcom z zakresu prawa konsumen-
ckiego, informuj¹c ich o obowi¹zkach
wynikaj¹cych z aktualnych regulacji
prawnych.
Agnieszka Romanowska
- Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy
Katarzyna Szczypiñska
- pracownik Biura Miejskiego Rzecznika
Konsumentów 
Urz¹d Miasta Legnica pl. S³owiañski 8

59-220 Legnica 
tel. 76 72-12-138 fax. 76 72-12-115 e-

mail: 
kszczypinska@legnica.eu

www.legnica.eu

Nagrodzeni ssportowcy
W sobotê 4 lutego w Legnickim hotelu
Qubus odby³a siê Gala Mistrzów Sportu
Zag³êbia Miedziowego. Wrêczono tam
nagrody m.in. za najlepszego zawodnika,
najlepszego trenera, czy te¿ najpopu-
larniejszych sportowców i trenerów 
w 2016 roku. 
Na Gali Mistrzów Gminê Miejsk¹ Choj-
nów reprezentowa³o dwóch nagrodzo-
nych sportowców Dawid Laskowski -
zawodnik klubu Taekwondo LMKS
SFORA Chojnów oraz £ukasz Niem-
czyk - bokser klubu Champion Chojnów.
Otrzymali oni wyró¿nienia i pami¹tkowe
statuetki. 

Tego wieczoru wrêczano równie¿ na-
grody w kategorii "Sportowa Gmina
Roku", któr¹ odebra³ Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies. 
Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy dal-
szych sportowych sukcesów.

PIT-yy ww CChojnowie
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le-
gnicy informuje, ¿e od 08 marca 2017r.
do 26 kwietnia 2017r. w ka¿d¹ œrodê

od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pracownik Urzêdu Skarbowego w Le-
gnicy bêdzie przyjmowaæ zeznania
podatkowe za 2016 rok. 
W powy¿szych terminach mo¿na z³o¿yæ
zeznanie drog¹ elektroniczn¹ na specjal-
nie przygotowanym stanowisku kompu-
terowym w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie korzystaj¹c z pomocy pra-
cownika urzêdu skarbowego. 

Wydzia³ GGGiOS iinformuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Chojnowie w dniach od
03.02.2017 r. do 24.02.2017 r.
- wykazów lokali mieszkalnych przez-
naczonych do sprzeda¿y  na rzecz na-
jemców w drodze bezprzetargowej,
mieszcz¹cych  siê w budynkach przy
ulicach: Mickiewicza 3, Legnickiej 18,
62, Koœciuszki 13, Samorz¹dowej 1B 
i 3B w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr
16/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 3 lutego 2017 r.

- wykazu  nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy, po³o¿onej przy ul. Samo-
rz¹dowej w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 3 lutego 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami /Dz. U. z 2016 r. Nr
2147 j.t./ winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie do dnia
17.03.2017 r.

OOpp³³aattaa zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc
nnaa CCmmeennttaarrzzuu KKoommuunnaallnnyymm
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego infor-
muje na podstawie przepisów Ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci
op³aty za miejsce pochówku wynosi 20
lat od daty jej wniesienia. Przed³u¿enie
wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje
po wniesieniu kolejnej op³aty, która skut-
kuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do
kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar-
³ych. Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biu-
rze cmentarza osobiœcie lub telefonicznie
(tel. 768186680 ) w dni robocze w godzi-
nach od 8 do 15.

fot. e-legnickie.pl



Niewinni ww JJubilatce
W sobotê 18 lutego w kawiarni Jubilatka
zagraj¹ Niewinni. To bluesrockowe trio,
po raz kolejny zawita do Chojnowa.
Pocz¹tek godz. 20. Cena biletów- 15 z³.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel. 76-
818-85-61. Zapraszamy.
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LUTY
10.02. - Turniej Bryd¿a Sportowego Par PAMIÊCI KOLEGÓW. MOKSiR
13-17.02. - "Ferie z Bibliotek¹" MBP
20-24. 02. - Ferie z MOKSiR MOKSiR
22.02. - Wystawa Pracowni Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku MOKSiR
luty - Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci Szkó³ Podstawowych SP4
luty - wystawa “Malujemy Samodzielnie i z Pomoc¹” MBP
luty-marzec - Pasjans z samych serc" - wystawa ze zbiorów prof. Paw³a Banasia" Muzeum

Kalendarz imprez w mieœcie 

MOKSiR  - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

W 2017 roku  Chojnów po raz pierwszy przystêpuje do realiza-
cji bud¿etu obywatelskiego. 

Co to jest Bud¿et Obywatelski?
Bud¿et Obywatelski, nazywany te¿ bud¿etem partycypacyjnym,
to wydzielona czêœæ bud¿etu miasta, o której wydatkowaniu
decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy poprzez g³osowanie. W ten
sposób zwiêksza siê bezpoœredni wp³yw mieszkañców na ro-
zwój i wygl¹d ich miasta. W³adza samorz¹dowa, któr¹ miesz-
kañcy wy³aniaj¹ w wyborach powszechnych, zachêca w ten
sposób do wiêkszego zaanga¿owania mieszkañców w sprawy
miasta.

Ile œrodków zaplanowano?
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkañców oddano
200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane
na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora i 100 tysiêcy
z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po po³u-
dniowej stronie rzeki. Zrealizowane bêd¹ projekty, które
zostan¹ zg³oszone przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie
ocenione przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych
do Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez
mieszkañców w drodze g³osowania.

Gdzie sk³adaæ wniosek?
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatel-
skiego Miasta Chojnowa na rok 2017 mog¹ byæ zg³aszane
przez mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta
Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat. Zg³oszenia projektu
dokonuje siê poprzez z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zreali-
zowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2017 r. sta-
nowi¹cego Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr XXVI/128/16 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2016 r. 

Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do dnia 15.03.2017 r.
(druk do pobrania na stronie chojnow.eu lub sekretariacie
Urzêdu Miejskiego). 

Jakie warunki trzeba spe³niæ?
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania: 
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do dnia
15.03.2017 r., 
- osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym mieszañcem Chojnowa
(zameldowanym) i ukoñczy³a 18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 50 pe³noletnich mie-
szkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (li-
stê z podpisami nale¿y za³¹czyæ do formularza),
- zg³oszona propozycja projektu nale¿y do zakresu zadañ w³a-
snych gminy,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, 
- teren, na którym ma byæ zlokalizowana realizacja projektu
stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wy³¹czeniem
terenów zarz¹dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, 
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 ty-
siêcy z³otych, 
- projekt jest mo¿liwy do zrealizowania. 

Dalsze losy wniosku
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania zostan¹ pozytywnie
zaopiniowane przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³o-
szonych do Bud¿etu Obywatelskiego i umieszczone na liœcie
projektów podlegaj¹cych konsultacjom. Lista opublikowana
zostanie do 31 marca 2017 roku. Projekty umieszczone na
liœcie zostan¹ przedstawione mieszkañcom na stronie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Od 8 maja do 7 czerwca 2017 roku
(w dni robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie) odbêdzie siê g³osowanie nad projektami. Karty
do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi
projektami bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania w sekretaria-
cie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e
oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie. 

Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone 
do 12 czerwca 2017 roku. 

Po og³oszeniu wyników nast¹pi realizacja projektów.

Bud¿et OObywatelski ppo rraz ppierwszy

PRACA 
BASENU MIEJSKIEGO

W OKRESIE FERII
ZIMOWYCH 

Od 11 lutego do 26 lutego
Basen czynny codziennie

od godziny 10:00 do 22:00.
Serdecznie zapraszamy.
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Styczniowa sesja dotyczy³a w g³ównej mie-
rze podsumowania ubieg³ego roku.
Sprawozdanie z pracy za 2016r. z³o¿y³
Burmistrz Jan Serkies, podobne sprawozda-
nia przedstawi³a Rada Miejska i Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej Chojnowa. 

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA 

ZA 2016 r. 

I. W zakresie inwestycji i projektów inwe-
stycyjnych:
* W ul. Broniewskiego wybudowano na-
wierzchniê jezdni i chodników na odcinku
od ul. Lubiñskiej do ul. Staffa oraz wymie-
niono nawierzchnie jezdni i chodników na
odcinku od ul. Staffa do ul. Baczyñskiego.
* Przebudowano ul. Rejtana - nawierzchnie
jezdni i chodników wykonano z kostki
granitowej. 
W ramach inwestycji wykonano oœwietle-
nie ulicy stylowymi lampami parkowymi.
* Przeprowadzono remont pokrycia dachu
budynku Gimnazjum nr 2.
* W ul. Wyspiañskiego wybudowano sieci:
wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej i desz-
czo-wej z pompowniami œcieków w celu
uzbrojenia terenów przeznaczonych pod za-
budowê jednorodzinn¹ przy ul. Jerzma-
nowickiej. W ramach inwestycji przy³¹-
czono do nowych sieci budynki przy ul.
Wyspiañskiego (przy torach).
* Wybudowano sieci oœwietlenia drogo-
wego w ul. Wrzosowej i Kraszewskiego.
* Rozpoczêto przebudowê sieci wodoci¹-
gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji ogól-
nosp³awnej z przykanalikami w ulicach:
Niemcewicza - Ma³achowskiego oraz w ul.
Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul.
Koœciuszki.
* Wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ budowy chodnika z Michowa
do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej nr
328. Rozpoczêto realizacjê inwestycji.
* Wykonano dokumentacje projektowo-
kosztorysowe na:
- budowê nawierzchni jezdni i chodnika 
w ul. Asnyka,
- budowê ulicy dojazdowej wraz z miejsca-
mi postojowymi  do budynku nr 12 przy ul.
Sikorskiego,
- przebudowê zatok postojowych przy bu-
dynach nr 2 i 4 oraz budowê miejsc posto-
joych przy budynku nr 1 przy ul. Sikor-
skiego,
- remont pokrycia dachu budynku Gimnajum 
nr 1,
- budowê oœwietlenia bie¿ni lekkoatlety-
cznej z terenami przyleg³ymi na stadionie
miejskim.

II. W zakresie inwestycji i remontów 
w sferze komunalnej:
* Prace remontowe zrealizowane w ramach
kredytu:
- remont dachów budynków mieszkalnych
przy ul. Koœciuszki 6, ul. Witosa 30, Pl.
Dworcowy 1, Rynek 23; ul. Kiliñskiego 3;
ul. S³owackiego 9; ul. Wojska Polskiego 2,
ul. Legnickiej 36; ul. Chmielnej 2; ul.
Kolejowej 23;
- remont dachów ceramicznych i przemu-
rowanie kominów budynków przy ul. Leg-
nickiej 8, ul. Sienkiewicza 1.
- remont dachów oraz elewacji budynków
przy ul. Legnickiej 23, ul. D¹browskiego
12, ul. Mickiewicza 3, ul. Koœciuszki 29, ul.
Wojska Polskiego 8;
Udzia³ miasta w powy¿szych pracach
wyniós³ 611.017,00 z³. 
* Remonty finansowane przez Gminê Miej-
sk¹ i w ramach œrodków zgromadzonych na
funduszu remontowym:
- remont dachu papowego oraz przemuro-
wanie kominów przy ul. Legnickiej 19;
- remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Chmielnej 23.
Udzia³ miasta w powy¿szych pracach
wynosi³ 27.215,00 z³.
* Prace realizowane w budynkach z 100%
udzia³em miasta:
- remont dachu budynku mieszkalnego przy
ul. Ciemnej 2 - koszt 42.000,00 z³.
* W roku 2016 wymieniono 156 kom-
pletów okien w lokalach komunalnych za
kwotê 130.423,00 z³. 
* Gmina Miejska Chojnów przekaza³a na
fundusz remontowy Wspólnot Mieszka-
niowych œrodki finansowe w wysokoœci
726.534,01 z³.

III. W zakresie infrastruktury miejskiej:
* Zamontowano dodatkowe oœwietlenia przej-
œcia dla pieszych przy wejœciu bocznym na
cmentarzu komunalnym od Parku Piastow-
skiego.
* Wymieniono 3 lampy oœwietleniowe na
cmentarzu komunalnym.
* Zamontowano lustro drogowe w Rynku
oraz 11 sztuk s³upków zabezpieczaj¹cych
na chodniku przy ul. M. Reja.
* Odnowiono oznakowanie poziome przej-
œcia dla pieszych na terenie miasta o po-
wierzchni 1200m2, wykonano 13 nowych
przejœæ dla pieszych w ci¹gach ulic Sikor-
skiego, Maczka i £okietka.
* Przeprowadzono naprawy cz¹stkowe na-
wierzchni jezdni przy u¿yciu grysu i emul-
sji asfaltowej; wbudowano 120t materia³u.
* Przeprowadzono naprawy punktowe na-
wierzchni chodników z kostki betonowej 
i p³ytek.
* Zakupiono p³ug do odœnie¿ania i posypy-

warkê - sprzêt przeznaczony do zimowego
utrzymania dróg.
* Zakupiono 530t kamienia bazaltowego do
wyrównania i utwardzenia dróg grunto-
wych oraz alejek na cmentarzu komunal-
nym.
* Zlecono wykonanie dokumentacji proje-
ktowo-kosztorysowej na budowê oœwietle-
nia placu przy ul. Koœciuszki i moderniza-
cjê oœwietlenia ul. Samorz¹dowej.
* Przydzielono ³¹cznie 77 lokali miesz-
kalnych, w tym: 15 lokali mieszkalnych, 11
lokali po sp³aceniu zad³u¿enia, 8 lokali so-
cjalnych, 5 lokali zamiennych, 7 lokali po
œmierci najemcy, 8 lokali po wyprowadze-
niu siê najemcy, 21 pomieszczeñ tymcza-
sowych, 2 pomieszczenia tymczasowe na
czas remontu mieszkania.
* Przed³u¿ono 42 umowy najmu lokali
mieszkalnych, 60 umów najmu lokali so-
cjalnych.
* Przeprowadzono 3 zamiany miêdzyloka-
torskie.
* Posadzono 41 szt. drzew z gatunku lipa,
klon i tuja szmaragdowa przy ul. Sikor-
skiego, przy ul. Samorz¹dowej i przy ul.
Nowej.
* Zamontowano 360 donic z kwiatami na
s³upach oœwietlenia ulicznego oraz usta-
wiono 8 kolumn kwiatowych. £¹cznie 
w roku 2016 na terenie miasta posadzono
9.266 szt. kwiatów.

IV. W zakresie ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej, organizacji prac interwen-
cyjnych, robót publicznych i prac spo-
³ecznie - u¿ytecznych:
* Przyjêto, przekszta³cono w formê elek-
troniczn¹, podpisano i przekazano do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœ-
ci Gospodarczej 432 wnioski przedsiêbior-
ców w sprawie wpisów, zmiany we wpi-
sach, w sprawie zawieszenia, wznowienia
lub zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej. 
* Wydano: 
- 14 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
da¿y,
- zezwolenie jednorazowe,
- 8 decyzji wygaszaj¹cych zezwolenia oraz 
3 decyzje zmieniaj¹ce zezwolenia na sprze-
da¿ napojów alkoholowych.
* Realizowano 34 umowy z Powiatowym
Urzêdem Pracy na zatrudnienie w ramach
prac interwencyjnych i publicznych w ró¿-
nych terminach i na okresy od 3 do 18 mie-
siêcy. £¹cznie zatrudnionych by³o 57 osób
bezrobotnych. Po okresie refundacji wyna-
grodzeñ pracownicy interwencyjni byli za-
trudniani na okresy 3-6 miesiêcy ze œrod-
ków samorz¹dowych. 
* Pracownicy realizowali nastêpuj¹ce zadania:
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- ca³oroczn¹ obs³ugê sprz¹tania w budyn-
kach i pomieszczeniach Domu Schrama,
USC, Urzêdu Miejskiego oraz na terenie
Basenu Miejskiego,
- pracê na Basenie Miejskim, 
- pracê na stanowisku robotnik gospodarczy
w obiektach Domu Schrama i MOKSiR, 
- konserwacjê i utrzymanie terenów zie-
lonych nieobjêtych przetargiem, ³¹cznie 
z korytem rzeki Skorej, nieu¿ytkami oraz
terenami komunalnymi na terenie miasta,
- konserwacjê, naprawy i utrzymanie ogro-
dów zabaw dla dzieci,
- wykonanie remontów konserwacyjnych 
w budynku Urzêdu Miejskiego oraz w obie-
ktach jednostek podleg³ych,
- doraŸne naprawy nawierzchni ulic i chod-
ników materia³ami z odzysku oraz mas¹
asfaltow¹ na zimno,
- ca³oroczne podlewanie kwiatów w doni-
cach na s³upach oœwietleniowych,
- monta¿ i demonta¿ oœwietlenia œwi¹tecz-
nego,
- wymianê i uzupe³nienie oznakowania pio-
nowego na ulicach miejskich,
- wykonywanie prac porz¹dkowych i czyn-
noœci zabezpieczenia organizacji imprez ma-
sowych: Dni Chojnowa oraz wyœcigi kolarskie.
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy
porozumienia na aktywizacjê 80 bezrobot-
nych w ramach prac spo³ecznie - u¿yte-
cznych.
Osoby bezrobotne w ramach prac spo-
³ecznie u¿ytecznych wykonywa³y pracê przy:
- utrzymaniu czystoœci ulic w mieœcie,
sprz¹taniu w Muzeum Regionalnym, utrzy-
mania porz¹dku na terenach Cmentarza
Komunalnego oraz na terenach MOKSiR,
utrzymaniu porz¹dku na terenach komunal-
nych miasta. 

V. W zakresie gospodarki gruntami 
i ochrony œrodowiska: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 
5 lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospoda-
rowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul.
Rzemieœlniczej,  
- gara¿ na rzecz dotychczasowego najemcy
przy ul. Samorz¹dowej,
- dwie dzia³ki gruntu na rzecz w³aœcicieli
lokali budynków po³o¿onych przy ul. Wi-
tosa oraz ul. Ma³achowskiego, które wraz 
z dotychczasowymi wydzielonymi dzia³-
kami bêd¹ spe³nia³y wymogi dzia³ek budo-
wlanych,
- grunt oddany w u¿ytkowanie wieczyste na
rzecz u¿ytkownika wieczystego po³o¿ony
przy ul. Rzemieœlniczej,
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego: 
- nieruchomoœæ zabudowan¹ po³o¿on¹ przy
ul. Wojska Polskiego 9A, 
- dwie nieruchomoœci niezabudowane po³o-
¿one przy ul. Królowej Jadwigi i Kiliñ-
skiego 38, przeznaczone pod zabudowê mie-
szkaniow¹ wielorodzinn¹,
- lokal mieszkalny przy ul. Samorz¹dowej 4C,
- nieruchomoœæ pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej, 
- dzia³kê zabudowan¹ gara¿em przy ul. D¹-
browskiego,
* Gmina przejê³a nieodp³atnie w drodze da-
rowizny od Skarbu Pañstwa prawo w³a-
snoœci gruntu czterech dzia³ek o ³¹cznej
powierzchni 3,2376 ha, przeznaczonych
pod drogi rowerowe, a których prawo u¿yt-
kowania wieczystego naby³a nieodp³atnie
od PKP S.A. 
* W ramach otrzymanej dotacji z Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolno-
œl¹skiego na realizacjê zadania pt. "Mo-
dernizacja i konserwacja rowu meliora-
cyjnego - melioracje szczegó³owe, rów KS",
w wysokoœci 15.000,00 z³. tj. 60% kosztów
realizacji zadania, wykonano konserwacjê
rowów i przepustów w obrêbie 1 miasta.
Zadanie zosta³o prawid³owo rozliczone 
i przyjête przez dotuj¹cego. 
* Przygotowano i przeprowadzono 41 prze-
targów na sprzeda¿ i dzier¿awê nierucho-
moœci,
* Zawarto 6 umów dzier¿awy tj. na grunty
u¿ytkowane rolniczo, na prowadzenie dzia-
³alnoœci handlowej na targowisku miejskim
oraz pod ogrody przydomowe i podwórka.
* Wydano 15 decyzji na podzia³ dzia³ek, 11
zawiadomieñ o ustaleniu numerów porz¹d-
kowych dla nieruchomoœci, 12 zezwoleñ na
wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieru-
chomoœci lokalowe z tytu³u zwrotu bonifi-
katy, 9 decyzji w sprawie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci.
* Wys³ano 102 informacje o wysokoœci
op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste, 
w zwi¹zku ze zmian¹ w³aœciciela nierucho-
moœci lokalowej.
* Wydano 66 wypisy i 33 zaœwiadczenia 
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta oraz 16 postanowieñ
pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia³ek
pod wzglêdem zgodnoœci z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
miasta.
* Przeprowadzono procedury do zmiany
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta dla wybranych tere-
nów w mieœcie Chojnów i dla terenu w re-
jonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul.
Bartosza G³owackiego.
* Wydano 43 decyzje zezwalaj¹ce na usu-

niêcie drzew, wszystkie z obowi¹zkiem na-
sadzenia nowych drzew oraz dwie odma-
wiaj¹ce usuniêcia. 
* Wydano trzy decyzje o œrodowiskowych
uwarunkowaniach:
- dla Biura Projektowego firmy "FAMAR"
Fabian Rudziak na realizacjê przedsiêwziê-
cia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów
innych ni¿ niebezpieczne w obiekcie budo-
wlanym zlokalizowanym przy ul. Okrzei 
w Chojnowie",
- dla firmy "CINETA" Teresa Cebula, ul.
Z³otoryjska 2 w Chojnowie, na realizacjê
przedsiêwziêcia pn. "Przetwarzanie odpa-
dów innych ni¿ niebezpieczne oraz zbie-
ranie z³omu na nieruchomoœci przy ul. Z³o-
toryjskiej 2", 
- decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie admin-
istracyjne w sprawie œrodowiskowych uwa-
runkowañ dla Biura Projektowego "INGA-
TECH" in¿. Janusz Grzegorowski na reali-
zacjê przedsiêwziêcia pn. "Przebudowa ul.
Asnyka" w Chojnowie.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym
system wczesnego ostrzegania i alarmowa-
nia o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹-
skiego.
* Koordynowano akcj¹ "Sprz¹tanie Œwiata"
na terenie miasta.

VI. Z zakresu oœwiaty:
* Wydano 247 decyzji w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego i zasi³ku szkol-
nego dla uczniów na kwotê 173.743,20 z³.
* Przyznano 32 stypendia naukowe Bur-
mistrza Miasta Chojnowa oraz 16 nagród
sportowych na kwotê 22.200 z³. 
* Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 na-
gród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nau-
czycieli na kwotê 18.800 z³.
* W ramach Resortowego programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do
lat 3 "Maluch" - edycja 2016, Gmina Miej-
ska Chojnów otrzyma³a dotacjê celow¹ w wy-
sokoœci 79.400,00 z³. z przeznaczeniem na
zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc 
w wybudowanym  w 2015r. ¯³obku Miej-
skim w Chojnowie.
* Wydano 7 zaœwiadczeñ  o udzieleniu po-
mocy de minimis. 
* Zrealizowano rz¹dowy program pomocy
uczniom "Wyprawka szkolna". 
* Podpisano 6 umów dot. organizacji do-
wo¿enia uczniów niepe³nosprawnych do
szkó³ specjalnych. 
* Zrealizowano rz¹dowy program wypo-
sa¿ania szkó³ podstawowych i gimnazjów 
w podrêczniki, materia³y edukacyjne lub
materia³y æwiczeniowe w ramach dotacji 
w wysokoœci 107.796,14 z³. 
* W ramach programu "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" doposa¿ono bib-
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liotekê szkoln¹ w Szkole Podstawowej Nr 4
w nowe woluminy na kwotê 14.998,11 z³. 
* Rozpoczêto realizacjê projektu pod naz-
w¹ "Równe szanse w edukacji uczniów 
w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum
Nr 1 w Chojnowie" w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, na realiza-
cjê którego otrzymano dotacjê w wysokoœci
424.245,43 z³. 
* Zatwierdzono arkusze organizacyjne
szkó³ i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
* Przeprowadzono 4 postêpowania kwali-
fikacyjne o uzyskanie awansu na stopieñ
nauczyciela mianowanego.
* Wydano 7 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych 
w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego
pracownika na kwotê 35.426,26 z³.

VII. Z zakresu promocji i spraw organi-
zacyjnych:
* Chojnów podpisa³ umowê partnersk¹ z ko-
lejnym europejskim miastem - czeskim Mni-
chovo Hradiste.
* Do lokalnych mediów - prasy, radia, tele-
wizji wys³ano ponad 40 serwisów informa-
cyjnych z zapowiedziami wa¿nych miejs-
kich wydarzeñ.
* Zamieszczano informacje promocyjne na
portalu Polskiej Agencji Prasowej w Ser-
wisie Samorz¹dowym oraz w gazetach -
Gmina Polska, Gazeta Wyborcza, S³owo
Polskie, wydawnictwie Dolnoœl¹ska Agen-
cja Promocji i Obs³ugi Samorz¹dów, celem
zamieszczenia ich w Informatorze Samo-
rz¹dów Dolnego Œl¹ska, wydawnictwie
okolicznoœciowym Grodów Piastowskich.
* Utworzono profil miejski na portalu
Eurorenomy - Europejskiego Rejestru Re-
nomowanych.
* Uaktualniono informacje promocyjne na
Polskim Serwisie Turystycznym - Trave-
lling Polska.
* Emitowano filmy promuj¹ce miasto - pro-
fesjonalne produkcje stacji telewizyjnych,
filmy z miejskich wydarzeñ spo³ecznych,
kulturalnych, oœwiatowych - na portalu
internetowym i ekranie w holu urzêdu.
* Na bie¿¹co prowadzono wpisy na stro-
nach internetowych oficjalnego portalu
miejskiego www. chojnow.eu oraz portalu e-
informator.pl
* Opracowano "Kalendarz imprez 2016" obej-
muj¹cy wydarzenia organizowane przez
jednostki oœwiatowe, spo³eczne, kulturalne
i sportowe. Lokalnie publikowany by³ na
miejskiej stronie internetowej i w Gazecie
Chojnowskiej. 
* Prowadzono system esemesowego po-
wiadamiania czyli Samorz¹dowy Infor-
mator SiSMS.

* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2017
rok z pracami lokalnego artysty-malarza.
* Miasto otrzyma³o certyfikat potwier-
dzaj¹cy ustanowienie przez mieszkañców
nowego rekordu w tañcu Belgijka.
* Miasto uczestniczy³o w polsko-niemiec-
kim projekcie "Poci¹g do sztuki". 
* Samorz¹d by³ wspó³organizatorem m.in.:
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artysty-
cznego, Dni Chojnowa (gwiazda Halina
M³ynkowa) - œwiêto miasta relacjonowane
by³o na ¿ywo przez Radio Plus i opisane 
w lokalnych mediach, Pierwszej Gali
Sportu, I Zlotu Pojazdów Zabytkowych i I Raj-
du Ziemi Chojnowskiej, wizyty mieszkañ-
ców Egelsbach w Chojnowie w ramach wy-
miany zgodnej z umow¹ partnersk¹ miast,
jubileuszu ludowego zespo³u ³emkowski-
ego "£astiwoczka", Gali Kresowej,  Mis-
trzostw Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Gór-
skim MTB - Chojnów 2016, Pierwszego
Biegu Tkacza, Jarmarku Œwi¹tecznego.
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy 
3 umowy na organizacjê sta¿y dla 7 osób.
* Sporz¹dzono 143 wnioski o refundacjê
czêœci wynagrodzenia w zwi¹zku z zatru-
dnieniem skierowanych bezrobotnych w ra-
mach prac interwencyjnych, publicznych,
spo³ecznie-u¿ytecznych.
* Z archiwum urzêdu wystawiono 10 za-
œwiadczeñ o zatrudnieniu oraz wydano
4 duplikaty œwiadectw pracy.

* Przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na œwiadcze-
nie us³ug pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym - podpisano umowê z Po-
czt¹ Polsk¹ S.A na œwiadczenie tych us³ug.

VIII. Z zakresu spraw obywatelskich:
* Wydano1693 dowodów osobistych.
* Wszczêto 18 postêpowañ administracyj-
nych o wymeldowanie. 
* Zrealizowano 818 spraw zwi¹zanych 
z udostêpnianiem danych osobowych. 
* Zaktualizowano 715 danych mieszkañ-
ców dot. zameldowania i wymeldowania. 
* Aktualizowano sta³y rejestr wyborców. 
* Przyjêto i rozpatrzono 447 wniosków 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
wydano 425 decyzji pozytywnych i 22 de-
cyzje negatywne;
* Wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 389.099,48 z³. 
* Przyjêto i rozpatrzono 353 wnioski wy-
daj¹c decyzje pozytywne;
* Wyp³acono dodatki energetyczne na kwo-
tê 25.250,85 z³. 
* Œwiadczenia wychowawcze 500+:
- przyjêto 870 wniosków, wydano 833 de-
cyzje pozytywne i 33 negatywne;
- wyp³acono œwiadczenia na kwotê
3.823.161,20 z³. 

* Sprawy wojskowe: 
- do kwalifikacji wojskowej wezwano 59
mê¿czyzn z rocznika podstawowego i 12 
z rocznika  starszego.
* Urz¹d Stanu Cywilnego: 
- sporz¹dzono: 43 akty urodzenia, 105
aktów ma³¿eñstwa, 131 aktów zgonu, 9 za-
œwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 48 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego, 45 zapewnieñ do œlubu
cywilnego oraz 4 protoko³y o uznanie oj-
costwa;
- wykonano 1.182 migracji aktów;
- wydano 2.319 odpisów aktów z akt stanu
cywilnego; 
- wys³ano 12 wniosków do Prezydenta RP
o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie;
- przygotowano i przekazano do Archiwum
Pañstwowego w Legnicy ksiêgi stanu cy-
wilnego, ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgo-
nów z lat 1915-1935 - w sumie 557 sztuk.

IX. Z zakresu podatków i op³at lokalnych: 
* Wydano 9.250 decyzji wymiarowych 
w zakresie nale¿noœci podatkowych oraz 26
decyzji dot. ulg w sp³acie nale¿noœci po-
datkowych (roz³o¿enia na raty, odroczenia,
umorzenia). 
* Wydano 100 zaœwiadczeñ podatkowych 
i o udzieleniu pomocy de minimis. 
* Sporz¹dzono 460 pism i wezwañ do podat-
ników oraz 460 do urzêdów skarbowych. 
* Wydano 8 decyzji w sprawie zwrotu czê-
œci podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego. 
* Dokonano 694 czynnoœci sprawdzaj¹cych
w zakresie deklaracji (informacji) podat-
kowych. 
* Wys³ano 2.016 upomnieñ w sprawie za-
leg³oœci podatkowych.
* Wystawiono 763 tytu³y wykonawcze do
Urzêdów Skarbowych. 
* Z³o¿ono 8 wniosków do wydzia³u ksi¹g
wieczystych o wpis hipotek przymusowych,
zabezpieczaj¹cych zaleg³oœci na nierucho-
moœciach d³u¿ników. 
* Wystawiono 143 postanowienia o zara-
chowaniu wp³aty oraz 3 wnioski w sprawie
rozliczenia 2% wp³ywów z podatku rolne-
go, przekazywanych na rzecz Dolnoœl¹skiej
Izby Rolniczej. 
* Wydano 60 wezwañ w sprawie zaleg³oœci
z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów,
38 zwrotów gwarancji ubezpieczenia zap³aty
wadium. 
* Wys³ano 477 pism i not z zakresu ksiê-
gowoœci bud¿etowej oraz 775 pism z zakre-
su realizacji bud¿etu. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ta pasja jest jedn¹ z nielicznych, która
bardzo czêsto przechodzi z pokolenia na
pokolenie. Hodowl¹ go³êbi zajmowa³ siê
dziadek, potem ojciec i syn… Czy tak
by³o w przypadku kolejnego bohatera
cyklu "Ludzie z pasj¹"? 
Zbigniew Kociuba hoduje go³êbie od
niemal 50 lat. Mi³oœæ do tych ptaków
zdominowa³a nie tylko jego ¿ycie pry-
watne, ale i zawodowe. 

Gazeta Chojnowska- Ta pasja to sche-
da po przodkach?
Zbigniew Kociuba - Mo¿e to dziwne,
ale nie. Chocia¿ niewykluczone, ¿e któryœ
z dalszych przodków, o którym nie wiem,
hodowa³ go³êbie. To by t³umaczy³o moje
zami³owanie, bo innego nie potrafiê zna-
leŸæ. Mia³em chyba 5 lat kiedy zauwa-
¿y³em, ¿e na nasze podwórko przylatuj¹
go³êbie s¹siada. Lubi³em obserwowaæ
jak siê zachowuj¹, jak wyjadaj¹ ziarno
kurom, jak trzepoc¹ skrzyd³ami, zalecaj¹
siê, k³óc¹… Zapragn¹³em mieæ takie pta-
ki na w³asnoœæ. Tato, widz¹c moje zain-
teresowanie, wybudowa³ go³êbnik i przy-
niós³ od kolegi kilka go³êbi. I tak to siê
zaczê³o. Z pocz¹tku zajmowa³em siê nimi
trochê na wyczucie, ale znajomi hodowcy
chêtnie dzielili siê doœwiadczeniem 
i udzielali mi porad. Zacz¹³em te¿ czytaæ
specjalistyczne pisma. Z ka¿dym rokiem
nabiera³em praktyki i upewnia³em siê, ¿e
to jest to, czym chcê siê zajmowaæ. No 
i siê zajmujê - ju¿ prawie 50 lat. Od 36
jestem cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Pocztowych.

G.Ch. - Po co hoduje siê go³êbie?
Z.K. - A po co zbiera siê znaczki, chodzi
na ryby, gra w szachy…? To proste py-
tanie, ale odpowiedŸ nie jest ³atwa.
Trudno bowiem zdefiniowaæ zami³o-
wanie do jakiegoœ zajêcia. Czujê po
prostu tak¹ potrzebê. Obcowanie z go-
³êbiami i opiekowanie siê nimi sprawia
mi ogromn¹ przyjemnoœæ i satysfakcjê.
My, hodowcy go³êbi pocztowych jesteœmy
dodatkowo trenerami, traktujemy nasze
hobby jako formê sportowej rywalizacji.
Mobilizuj¹ nas kolejne zawody, d¹¿enie
do lepszych wyników, doskonalenie, pêd do
osi¹gniêæ i (nawet drobnych) sukcesów.
Oczekiwanie na powrót go³êbia, który
ma do przelecenia kilkaset kilometrów,

rozwa¿anie jego mo¿liwoœci, z jak¹ prêd-
koœci¹ pokona dystans (a potrafi rozwi-
jaæ nawet 120 km/h), jak¹ pozycjê zajmie
w klasyfikacji - emocje i ekscytacja.
Godzinami mo¿emy opowiadaæ o ich
zachowaniach, bystroœci umys³u, niezwy-
k³ym wzroku, fenomenalnej pamiêci
przestrzennej czy zdolnoœciach nawiga-
cyjnych. To wszystko daje ogromn¹
radoœæ, zadowolenie, samorealizacjê.
Dzia³amy te¿ spo³ecznie na rzecz bran-
¿owych zrzeszeñ, spotykamy siê z ludŸmi,
wymieniamy pogl¹dami, radzimy, planu-
jemy… I o to wszystko chyba w uprawia-
niu hobby chodzi.

G.Ch. - Ta pasja wymaga du¿o czasu 
i pieniêdzy.
Z.K. - No tak. ¯eby mieæ wyniki i zdrowe
stado trzeba naprawdê wiele poœwiêciæ -
czasu, pieniêdzy, a nawet ¿ycia rodzin-
nego. Znam wiele przypadków rozpadu
zwi¹zków i konfliktów, których przyczyn¹
jest w³aœnie zami³owanie do hodowli.
Mam 200 go³êbi. Ka¿dego dnia trzeba je
nakarmiæ, napoiæ, wyczyœciæ klatki, prze-
prowadziæ trening. Do tego obowi¹z-
kowe szczepienia, podawanie witamin,
wyjazdy na zawody, wystawy i wiele innych
czynnoœci sezonowych. W moim przypad-
ku dochodzi jeszcze prowadzenie sklepu,
który uruchomi³em 21 lat temu. Go³êbie
zajmuj¹ ka¿dy mój dzieñ. W takiej sytu-
acji nie ma mowy o kilkudniowym urlo-
pie czy wakacjach z rodzin¹. To rzeczy-
wiœcie wymagaj¹ca pasja. Chyba dlatego
wœród m³odych ludzi spada zaintere-
sowanie hodowl¹ go³êbi. Mimo, ¿e mo-
¿liwoœci zakupu sprzêtu, karmy, suple-
mentów, oprzyrz¹dowania, rozmaitych
akcesoriów s¹ dzisiaj kwesti¹ klikniêcia
myszk¹ w sklepie internetowym, m³odzie¿
preferuje zupe³nie inne rozrywki. W prze-
sz³oœci by³o nas - hodowców - zdecy-
dowanie wiêcej. My mieliœmy trudniej,
ale mo¿e w³aœnie dlatego wszystko nas
cieszy³o i sprawia³o satysfakcjê. Wpraw-
dzie zdarzaj¹ siê chêtni, ale brak tole-
rancji najbli¿szego otoczenia (mam na
myœli s¹siadów, którzy ostro oponuj¹ jak
tylko dowiaduj¹ siê o hodowli go³êbi 
w pobli¿u ich domów) gasi ich zapa³.
Kiedyœ ludzie byli milsi. 

G.Ch. - Jakie zatem profity z takiego
poœwiêcenia?
Z.K. - Spe³nienie. Sens ¿ycia i wspom-
niana tu ju¿ kilkakrotnie satysfakcja. 
Z dóbr materialnych - nagrody, puchary,
dyplomy. Przez czterdzieœci parê lat zebra-
³o siê ich kilkaset. Dawno przesta³em
liczyæ, co nie znaczy, ¿e przesta³y mnie
cieszyæ. Wrêcz przeciwnie. Jestem zda-
nia, ¿e ka¿dy powinien mieæ jak¹œ pasjê.

Nie ka¿dy mo¿e o tym wie, ale hobby,
wszystko jedno jakie, to endorfiny szczêœ-
cia i komfort psychiczny. A to najwa¿-
niejsze elementy naszej egzystencji. 

G.Ch. - Rodzina podziela to hobby?
Z.K. - Nie, ale jestem im niezmiernie
wdziêczny za zrozumienie i pomoc. Blis-
cy ju¿ dawno uznali, ¿e nie ma co wal-
czyæ z moim "na³ogiem". Zaakceptowali
go i kiedy wyje¿d¿am na zawody, wiem,
¿e pozosta³e w klatkach go³êbie zosta-
wiam pod dobr¹ opiek¹. 

G.Ch. - Wiemy ju¿, ¿e go³êbie zdomi-
nowa³y ca³e Pana ¿ycie, ale przypomi-
namy sobie, ¿e przed laty z wielk¹ pasj¹
oddawa³ siê Pan tak¿e muzyce. Gitara
przegra³a z go³êbiami?
Z.K. - Absolutnie nie. To moja druga
mi³oœæ. Od 16.roku ¿ycia, przez 30 lat
gra³em na gitarze i akordeonie. Choj-
nowianie z pewnoœci¹ pamiêtaj¹ zespó³
Kociuby - byliœmy z bratem etatowymi
muzykami w Jubilatce. Czasy dancingów
i grania na weselach skoñczy³y siê, ale
nie wyobra¿am sobie dnia bez instru-
mentu. Niemal codziennie, wieczorem,
po wype³nieniu obowi¹zków hodowcy 
i handlowca siadam z gitar¹ i przy
dŸwiêkach strun wspominam… To dla
mnie wspania³y relaks. Zdarza mi siê
tak¿e jeszcze od czasu do czasu graæ na
kameralnych uroczystoœciach. Jestem
wtedy w swoim ¿ywiole - trudno rozstaæ
siê z czymœ co towarzyszy³o niemal przez
ca³e ¿ycie. 

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿y-
czymy tyle samo powrotów go³êbi 
z lotów, ile zosta³o puszczonych, su-
kcesów i zdrowia - dla Pana i ca³ego
stada.
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Wystêp Patrycji Kamoli - utalentowanej
wokalistki z Legnicy - zapocz¹tkowa³
cykliczne spotkania muzyczne, jakie pla-
nuje na ten rok Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji.
"Czekaj¹c na mi³oœæ", to tytu³ debiutan-
ckiej, autorskiej p³yty P. Kamoli i jedno-
czeœnie tytu³ koncertu. Recital w Choj-
nowie nie by³ pierwsz¹ jej prezentacj¹ 
w naszym mieœcie. Wystêpowa³a tu wie-

lokrotnie na Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki "Rozœpiewane nutki", na ogó³
nie daj¹c szans innym uczestnikom. Dziœ
jako wokalistka jazzowa kolejny raz do-
wiod³a, ¿e scena i mikrofon s¹ jej przez-
naczeniem. Kamola i towarzysz¹cy jej
zespó³ dali niecodzienny jazzowo-po-
powy koncert. Ten nurt muzyczny cha-
rakteryzuj¹cy siê du¿¹ dowolnoœci¹ inter-
pretacyjn¹ i tendencj¹ do improwizacji
nie jest gatunkiem ³atwym ani w odbio-
rze ani w wykonaniu. Kamola doskonale
odnajduje siê jednak w tej linii i p³ynnie
wci¹ga w swój emocjonalny œwiat publikê.
Artystka, mimo m³odego wieku, jest lau-
reatk¹ wielu ogólnopolskich i miêdzy-
narodowych konkursów wokalnych, wy-
stêpowa³a obok wielu gwiazd sceny mu-
zycznej i aktorskiej, uczestniczy w wielu 

festiwalach jazzowych w kraju i Europie. 
Koncert 29 stycznia w Chojnowie by³ dla
Patrycji Kamoli i jej bandu pocz¹tkiem
trasy promuj¹cej p³ytê, a dla chojnowian
okazj¹ do spotkania z niecodziennym
nurtem muzycznym w profesjonalnym
wykonaniu.

Czekamy na kolejne tego typu spotkania.

eg

""CCzzeekkaajj¹¹cc nnaa mmii³³ooœœææ""

05 lutego w MOSKiR odby³ siê koncert
charytatywny "Dla Karolinki"- piêciolet-
niej dziewczynki uczêszczaj¹cej do Punktu
Przedszkolnego w Goliszowie, która
urodzi³a siê z wodog³owiem i rozszczepem
krêgos³upa. Koncert przeszed³ ju¿ do his-
torii, jednak bêdzie to historia, która nie
tylko dla ma³ej Karolinki i jej rodziców, ale
równie¿ dla wielu jego uczestników po-
zostanie w pamiêci na d³ugo.
O godzinie 16.00 Dyrektor SP NiedŸwie-
dzice Violetta Urban uroczyœcie rozpo-
czê³a koncert witaj¹c przyby³ych Goœci
oraz sk³adaj¹c serdeczne podziêkowania
wszystkim Sponsorom i Wykonawcom.
Nastêpnie publicznoœæ pozna³a historiê Ka-
rolinki, a ma³a bohaterka ze sceny sama
przywita³a siê z uczestnikami spotkania.
Podczas koncertu wyst¹pi³o wielu fantasty-
cznych artystów o wielkich sercach, dla
których los Karolinki nie by³ obojêtny.
Jako pierwsze rewelacyjnie zaprezento-
wa³y siê przedszkolaki z Punktu Przed-
szkolnego w Goliszowie z Karolink¹ Dul
na czele. W dalszej czêœci koncertu odby³y
siê poruszaj¹ce wystêpy solowe Karoliny
Koñki, Ma³gorzaty Pyrz oraz Karoliny
Serkies. Mo¿na by³o podziwiaæ tak¿e wy-
st¹pienia zespo³ów muzycznych: "Bequ-
iet", "Pokolenia", Karoliny Pacanowskiej
wraz z  "The Negative One" oraz "Przyja-
ció³ek z NiedŸwiedzic". Oprócz muzyki na
koncercie obecny by³ równie¿ taniec dziêki
zespo³om: "Brooklyn", "Brooklyn Junior"
oraz "Ma³y Brooklyn" z Gimnazjum nr 2
pod kierownictwem Pani Marzeny Anton.
Perfekcyjnie przygotowane uk³ady tane-
czne doskonale komponowa³y siê ze znako-
mitymi prezentacjami muzycznymi i wo-
kalnymi. Konferansjerkami by³y Paulina
Rajczakowska i Ma³gorzata Zdanek. Po-
miêdzy wystêpami na scenie odbywa³y siê
niezwykle emocjonuj¹ce licytacje. Osoby
licytuj¹ce doskonale bawi³y siê jedno-
czeœnie okazuj¹c wsparcie ma³ej Karolince.
Zgromadzeni Goœcie podczas aukcji kie-
rowali siê otwartymi, wra¿liwymi sercami 

i chêci¹ pomocy Karolince, zupe³nie odry-
waj¹c licytowane przedmioty od ich finan-
sowej wartoœci. ZnaleŸli siê równie¿ zwy-
ciêzcy aukcji, którzy wykonali przepiêkny
gest -  oddaj¹c wylicytowane przez siebie
przedmioty do ponownej licytacji, aby do-
datkowo zwiêkszyæ pulê pieniêdzy zebra-
nych dla Karolinki. Podczas ca³ego koncer-
tu przed wejœciem do sali kinowej odby-
wa³a siê równie¿ cicha licytacja obrazów
oraz kiermasz. Wszystkie pieni¹dze od ofia-
rodawców trafia³y prosto do puszek. Przy-
jemna atmosfera, pozytywna energia i przede
wszystkim szczytny cel imprezy sprawi³y,
¿e nikt nie siedzia³ obojêtny. Dziêki szla-
chetnej postawie publicznoœci uda³o siê zli-
cytowaæ wszystkie przedmioty oraz wy-
przedaæ ca³y kiermasz. Koncert zosta³ za-
koñczony podziêkowaniami zarówno Pani
Dyrektor Violetty Urban, wzruszonych ro-
dziców, jak i samej Karolinki. 
Po zakoñczeniu koncertu nast¹pi³o komi-
syjne otwarcie puszek i zliczenie zebra-
nych pieniêdzy. Przejêci rodzice Karolinki
z niedowierzaniem œledzili cz¹stkowe kwo-
ty zapisywane na kartkach. Zebrana kwota
zaskoczy³a wszystkich obecnych podczas
liczenia. Dziêki Pañstwa ofiarnoœci uda³o
siê zebraæ dla ma³ej Karolinki a¿ 12.121,60 z³
oraz 20 euro!
By³ to z pewnoœci¹ dzieñ pe³en wzruszeñ i po-
zytywnej energii. By³o piêknie, a kto nie
by³ niech ¿a³uje. Cytuj¹c fragment piosenki
œpiewanej na koncercie przez Ma³gosiê
Pyrz: "(…) w swym pok³adzie dobra jest
ofiarnoœæ szczodra w ka¿dym z nas, trzeba
tylko umieæ bliŸniego zrozumieæ w trudny
czas (…)"
Gor¹co dziêkujemy wszystkim przyby³ym
na koncert mieszkañcom zarówno Gminy
Chojnów jak i miasta Chojnowa - udowod-
niliœcie Pañstwo, ¿e wci¹¿ nie brak wœród
nas ludzi wielkiego serca, ¿e nie pozostaje-
cie Pañstwo obojêtni, lecz ka¿dy na miarê
swoich mo¿liwoœci spieszy z otwartym ser-
cem i pomoc¹.

Pragniemy raz jeszcze serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim, który ofiarowali cz¹stkê
siebie anga¿uj¹c siê w organizacjê tego
wspania³ego przedsiêwziêcia.

Ma³gorzata Zdanek

Za okazan¹ pomoc oraz wsparcie ser-
decznie dziêkujemy:
Andrzejowi Pyrzowi - Wójtowi Gminy Choj-
nów, Janowi Serkiesowi - Burmistrzowi
Miasta Chojnów, Marioli Pyrz dyr. Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy nr 1 
w Chojnowie, Gra¿ynie i Mieczys³awowi
Wróblewskim, Firmie handlowej VESPA
Valeriy Kolivoshko, Klubowi CHAMPION,
Ewie Huk, Jackowi Wszendyby³ - dyrek-
torowi Hotelu Ibis Styles, Agnieszce
Radzikowskiej - dyrektor ART  Hotelu we
Wroc³awiu, Piotrowi Karasek -
menagerowi Hotelu Ibis, Tadeuszowi Dar-
morosowi z Zak³adu Szklarskiego w Choj-
nowie, Katarzynie Degusz, Pizzerii "Pres-
tige", Emilii Romaniak, Arkadii B¹k,
Zbigniewowi Halikowskiemu, Beacie i Ta-
deuszowi Bijakom, Danucie Szklarz,
Stanis³awowi Kryszczukowi, Zofii i Roma-
nowi M¹czniewskim, Gra¿ynie i Norber-
towi Chêciñskim, Irenie Stañczyk z Kwia-
ciarni  "Ina" w Chojnowie, Katarzynie
Mazurek, Agacie Inglot ze S³odkiej Krainy,
Weronice Wyszyñskiej, Roksanie Cio³czyk,
Katarzynie Mazurek, Klubowi Mi³oœników
Starej Motoryzacji OLDTIMER, Gizeli 
i Andrzejowi Bobikom, Agnieszce i Krzysz-
tofowi Hanc, Jerzemu Antoszczuk i Ewie
Hmielewicz ze sklepu "Borówka", Kamili
Porczak, Fanatycznym Chojnowianom,
Maciejowi Perlak, Robertowi Sadowskiemu
- Prezesowi KGHiM Zag³êbia Lubin, Lu-
cynie Spes, Radzie So³eckiej wsi NiedŸ-
wiedzice, Zespo³owi "Przyjació³ki", Stani-
s³awowi Horodeckiemu - dyrektorowi
MOKSiR w Chojnowie oraz pracownikom
obs³ugi technicznej, portalowi chojnów.pl,
i wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie.

organizatorzy

Koncert charytatywny dla Karolinki zakoñczony sukcesem
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Chojnów ma obecnie trzy miasta part-
nerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hra-
dištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obcho-
dziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji
chcemy Pañstwu przybli¿yæ nasze miasta
partnerskie. Pocz¹wszy od tego numeru 
i w ka¿dym kolejnym bêd¹ siê ukazywaæ
informacje o Egelsbach, Commentry 
i Minichovo Hradištì.
Dzisiaj napiszemy o Egelsbach - z tym
miastem by³a podpisana pierwsza umo-
wa partnerska.
Œlady osadnictwa ludzkiego na terenie
dzisiejszego Egelsbach siêgaj¹ czasów
epoki kamienia, jednak pocz¹tków za-
³o¿enia osady nie da siê dok³adnie ustaliæ.
Pierwsze wzmianki urzêdowe o Egel-
sbach pochodz¹ z roku 1275. Do 1732r.
Egelsbach by³o czêœci¹ Langen. Wtedy
nast¹pi³ ostateczny rozdzia³ terytorialny 
i Egelsbach sta³o siê samodzieln¹ gmin¹. 
Dawna zabudowa tego miasta, to dwie
ulice biegn¹ce równolegle do strumienia.
Wzd³u¿ nich wznosz¹ siê pieczo³owicie
odrestaurowane domy z tzw. "muru pru-

skiego - Fachwerkhäuser". To obecnie
ulubione miejsce spacerów nie tylko
mieszkañców, ale tak¿e turystów. 
W ka¿dym mieœcie znajduj¹ siê miejsca,
które s¹ dla niego charakterystyczne. 
W Chojnowie jest to rynek, a w Egel-
sbach plac, na którym stoi koœció³ ewan-
gelicki i fontanna przedstawiaj¹ca "stru-
gaczy klamerek do bielizny". W Egel-
sbach nie ma rynku i wszystkie imprezy 
i uroczystoœci odbywaj¹ siê w³aœnie w tym
miejscu.
Koœció³ ewangelicki w obecnej formie
istnieje od 1750/51r. Do 1750r. mo¿na
by³o zaobserwowaæ trzy etapy rozbu-
dowy koœcio³a. W 1400r. zbudowano tu
na osi wschód-zachód ma³y koœció³ek.
Do dzisiaj zachowa³o siê tylko obramo-
wanie starego wejœcia. W roku 1614 r.
gotyck¹ kaplicê zburzono i zbudowano
wzd³u¿ osi pó³noc-po³udnie obszerny
koœció³ z czterospadowym dachem. Na
pó³nocnym spadzie dachu umieszczono
wie¿yczkê zamiast wie¿y koœcielnej.
W latach 1750/1751 koœció³ rozbudo-
wano (wyd³u¿ono) w kierunku po³udnio-
wym i w takim kszta³cie zachowa³ siê do
dziœ. Z gotyckiej œwi¹tyni zachowa³ siê
fresk z roku 1330 przedstawiaj¹cy Chry-
stusa.
Fontanna przedstawiaj¹ca strugaczy
klamerek do bielizny znajduje siê na-
przeciwko koœcio³a ewangelickiego. Na
pocz¹tku XX wieku panowa³a w okoli-
cach Egelsbach bieda i mieszkañcy za-

czêli z ga³êzi strugaæ klamerki do bie-
lizny, sprzedawaæ je w okolicznych miej-
scowoœciach i w ten sposób zarabiaæ na
¿ycie. Od tego czasu Egelsbach nazywa
siê "wiosk¹ klamerkarzy". Z okazji
swoich 65 urodzin ówczesny burmistrz
Thomin wezwa³ mieszkañców do sk³ada-
nia ofiar na budowê fontanny, przeka-
zuj¹c pieni¹dze przeznaczone na przyjê-
cie urodzinowe.

Figura przedstawia kobietê strugaj¹c¹
klamerki. Ka¿dego roku w czerwcu, pod-
czas jednego z weekendów odbywa siê
tu "œwiêto fontanny", które na przemian
przygotowuj¹ ró¿ne zrzeszenia.
W nastêpnym numerze Gazety Choj-
nowskiej znajdziecie Pañstwo dalsze
informacje o Egelsbach. Przyjemnej lek-
tury.

E.K.

Dzieñ Partnerstwa - prezentacje - Egelsbach

To nie by³ zwyk³y bal. 
130 osób, 28 stycznia bawi³o siê na
Wielkim Balu Myœliwskim. 

Od zesz³ego roku Zarz¹d Ko³a £owiec-
kiego Chojnów organizuje tego typu
zabawê dla swoich cz³onków, przyjació³
i sympatyków. W myœl zasady "nie sa-
mym chlebem cz³owiek ¿yje" bal jest
niecodzienn¹ rozrywk¹, ale jednoczeœnie
tak¿e sposobem na integracjê œrodowiska
i prób¹ popularyzacji ³owieckich tradycji.
Goœci przywita³ prezes Ko³a Julian Mro-
zik i sekretarz Zbigniew Darmoros.

Spotkanie rozpoczêto krótk¹ histori¹ ³o-
wiectwa, przypomniano zasady etyki.
Dla myœliwych bowiem ta pasja, to przede
wszystkim umi³owanie przyrody, kulty-
wowanie staropolskich wartoœci i idea-
³ów, bez których o prawdziwym ³owiec-
twie nie mo¿e byæ mowy. 
Na sali dominowa³ kolor zielony - myœli-
wi wyst¹pili w galowych mundurach.
Poza tym ka¿dy goœæ otrzyma³ okoliczno-
œciowy kotylion w odpowiednich barwach.
W rogu sali stó³ z jad³em, a na sto³ach
biesiadnych liczne dania - wœród nich
tak¿e dziczyzna.
W trakcie, wiele atrakcji - konkurs wie-
dzy ³owieckiej, loteria fantowa, zysk 
z której w ca³oœci przekazano na rzecz
chorego kolegi-myœliwego, a po pó³nocy
kwiaty dla ¿on w podziêkowaniu za cier-
pliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
Najwiêcej jednak czasu uczestnicy balu

spêdzali na parkiecie. Dynamiczny ze-
spó³ "4ever" z Legnicy nie pozwala³ na
d³u¿sze przesiadywanie. Biesiadnicy
wykazali siê ogromn¹ kondycj¹ fizyczn¹,
bo zabawa w niezwykle ¿wawych ryt-
mach, trwa³a do wczesnych godzin ran-
nych. 

Z pewnoœci¹ w takich okolicznoœciach
spotkamy siê za rok. Darz bór!

eg

ZZiieelloonnyy bbaall
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Ju¿ po raz szósty zorganizowaliœmy wys-
tawê "Malujemy samodzielnie i z po-
moc¹", zainicjowan¹ w 2012 r. przez
Agnieszkê Marczak-Mandosik. Tym
razem ponad 100 prac plastycznych 
i rêkodzielniczych zaprezentowa³o oko³o
50. autorów - z Warsztatu Terapii Za-
jêciowej w Chojnowie, Œrodowiskowe-
go Domu Samopomocy nr 1 w Choj-
nowie, Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy nr 2 w Chojnowie i Zespo³u Pla-
cówek Specjalnych w Legnicy. 
Wœród nich znalaz³y siê rysunki, wykle-
janki, wypalanki, prace z filcu, gipsu 
i we³ny, wikliny papierowej oraz modele
z drewna i styropianu. 
Na wystawie przedstawione zosta³y
tak¿e prace Bo¿eny Rybak, by³ej uczest-

niczki WTZ, z któr¹ biblioteka wspó³-
pracowa³a wiele lat. Podczas wernisa¿u,
który odby³ siê 25 stycznia, przedstawi-
ciele placówek - Emilia Zimnow³odzka,
Agnieszka Myszograj, Anna Marcini-
szyn i Pawe³ Kondrat - opowiedzieli 
o tym, jak powstawa³y prace, o nowych
pomys³ach i technikach. Ka¿dy artysta
otrzyma³ na pami¹tkê upominek, który
wrêczy³ Kazimierz Burtny, cz³onek za-

rz¹du powiatu legnickiego. Spotkanie
by³o te¿ dobr¹ okazj¹ do gratulacji 
i podziêkowañ - wszystkie instytucje
uczestnicz¹ce w wystawie otrzyma³y 
w grudniu ub. r. tytu³ "Amicus Librorum
- Przyjaciel Biblioteki" przyznawany
przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki
Publicznej osobom, instytucjom i organi-
zacjom szczególnie zas³u¿onym dla bib-
liotek publicznych Legnicy i powiatu
legnickiego. 
Zapraszamy na wystawê, któr¹ mo¿na
obejrzeæ do koñca lutego.

"Malujemy samodzielnie i z pomoc¹" 2017 

“DARY - PRZEKAZY - ZAKUPY”, to
najnowsza wystawa czasowa choj-
nowskiego Muzeum Regionalnego. Bêd¹
j¹ mogli Pañstwo podziwiaæ do koñca
lutego 2017. 

W pierwszej chwili, po wejœciu do sal
ekspozycyjnych, zwiedzaj¹cy mog¹
odczuæ zaskoczenie, a nawet snuæ podej-
rzenia o nieco przypadkowym zestawie-
niu rozmaitych eksponatów, pozornie
nieposiadaj¹cych wspólnego mianowni-
ka. Oto bowiem w muzealnych witry-
nach znajdziemy medale mjr. Mariana
Fudla, uczestnika walk o Monte Cassino,
greckie i rzymskie monety, porcelanowe
naczynia z ró¿nych œl¹skich i niemiec-
kich fabryk, zdjêcia carte de visite, jedne
z Krakowa, inne z Sosnowca, a kolejne 

z Moskwy, opodal piêkne i tajemnicze
minera³y lub pierœcienie rodem z czasów
œwietnoœci chojnowskiego zamku. S³o-
wem "misz-masz". Jednak s¹ to tylko
pozory. Czynnikiem ³¹cz¹cym wszystkie
te eksponaty s¹ wspaniali ludzie o wiel-
kich sercach i otwartych umys³ach, bez
których muzeum w Chojnowie nigdy nie
osi¹gnê³oby tak okaza³ych i cennych
zbiorów. Nasza nowa wystawa czasowa,
jak to czêsto bywa, ma na celu ukazaæ
piêkno zgromadzonych zabytków, jed-
nak nade wszystko podjêliœmy próbê
wyeksponowania piêkna gestów, których
efektem by³y i s¹ DARY, PRZEKAZY
oraz ZAKUPY eksponatów muzealnych. 
Wernisa¿ wystawy odby³ siê 27 stycznia,
a otworzy³y go podziêkowania z³o¿one
darczyñcom w obecnoœci licznie przy-
by³ych goœci. 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia
wystawy od wtorku do pi¹tku w godz. 
8 -16 oraz w soboty w godz. 11 - 16.

MG

Dary - Przekazy - Zakupy KKKKuuuullllttttuuuurrrraaaallllnnnneeee
zzzzaaaapppprrrroooosssszzzzeeeennnniiiiaaaa
Teatr Modrzejewskiej 

zaprasza na MAKBETA. 
Spektakl w dniu 18.02.2017.

Wyjazd z Chojnowa 
(przy Domu Kultury) 

o godz. 18.00. 
Cena biletu 

wraz z przejazdem - 37 z³/osoba. 

W sprawie rezerwacji mo¿na 
kontaktowaæ siê 

z pani¹ Dorot¹ Ksi¹¿ek 
- tel. 76/8188621

W lutym i marcu 2017 
Dom Kultury zaprasza 

na wystawê dzia³aj¹cej przy
MOKSiR 

PRACOWNI PLASTYCZNEJ
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wernisa¿ 
wystawy 

o godz. 17.00 
w dniu 

22 lutego br.
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Pod takim has³em  - Unissons nos coeurs
sans frontiéres - w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie realizowany jest pro-
jekt w ramach programu Erasmus +
Edukacja Szkolna, Partnerstwa Stra-
tegiczne - Wspó³praca Szkó³. 
Za nami pierwsze, "robocze" spotkanie,
które odby³o siê w Liceum Nadar w Dra-
veil pod Pary¿em w dniach 9 - 12 sty-
cznia. W spotkaniu uczestniczyli nauczy-
ciele z pañstw europejskich: Francji,
W³och, Portugalii, Niemiec, Rumunii,
Polski, Wielkiej Brytanii. Nasz¹ szko³ê
reprezentowa³y panie: Ewa Humenna,
Zofia £abuz i Monika Pacaniuk.

Francja przywita³a nas pochmurnym
niebem. Na szczêœcie, nie pada³o i by³o
cieplej ni¿ w Polsce. Niedzielê przez-
naczy³yœmy na zwiedzanie Pary¿a.
Dziêki uprzejmoœci naszej znajomej,
mieszkaj¹cej w Pary¿u pani Doroty
Njeukam  (zreszt¹, absolwentki naszego
LO), nie musia³yœmy siê martwiæ
rozszyfrowywaniem dróg labiryntu pa-
ryskiego metra. Nasza przewodniczka 
z wielk¹ wpraw¹ oprowadzi³a nas po
stolicy Francji i bardzo ciekawie przed-
stawi³a jego zabytki, ciekawostki, fakty
rzadziej przedstawiane w turystycznych
przewodnikach. Pokaza³a nam Pary¿ nie
tylko z perspektywy zwiedzaj¹cego, ale
równie¿ od strony zwyczajnego codzien-
nego ¿ycia. Nasza trasa prowadzi³a
wzd³u¿ Wie¿y Eiffla (a tak¿e na sam jej
szczyt), Ogrodów Tuilerie, Luwru, Placu
Concorde, katedry Notre Dame, Dziel-
nicy £aciñskiej, Hotel de Ville (siedziba
rady miejskiej Pary¿a), Centrum Pom-
pidou, bazyliki Sacré - Coeur, dzielnicy
Montmartre, Moulin Rouge… Za opiekê
i przewodnictwo gor¹co dziêkujemy pani
Dorocie.
Nastêpnego dnia ostro przyst¹piliœmy do
pracy. Nasi francuscy gospodarze przy-

jêli nas bardzo serdecznie. W oficjalnym
powitaniu  - obok uczestników projektu -
wziêli udzia³ przedstawiciele francuskich
w³adz oœwiatowych oraz dyrekcja i pra-
cownicy goszcz¹cej nas szko³y. Wielu
nauczycieli z ca³ej Europy zna³o siê ju¿ 
z wczeœniej realizowanych projektów,
wiêc wzruszaj¹cym powitaniom nie by³o
koñca. 
Szko³a w Nadar to odpowiednik naszego
technikum. Kszta³ci miêdzy innymi w ta-
kich zawodach jak kelner, piekarz, ku-
charz… Poznaliœmy bazê szko³y, zwie-
dziliœmy sale lekcyjne i warsztaty szkol-
ne. Co ciekawe, szko³a dysponuje w³asn¹

restauracj¹, w której uczniowie ucz¹ siê
trudnej sztuki gotowania, wypieku chle-
ba, wyrobu czekolady, a tak¿e profesjo-
nalnego serwowania posi³ków. Restau-
racja goœci³a uczestników projektu, ale
ka¿dy - tak jak w typowej restauracji -
mo¿e w niej po prostu kupiæ obiad. 

Innym wa¿nym zagadnieniem, którym
zajmuje siê ta placówka, jest problem
wprowadzenia dzieci imigrantów w spo-
³ecznoœæ ich nowej ojczyzny. We Francji
mieszkaj¹ przybysze z najró¿niejszych
zak¹tków œwiata - Pakistanu, Gwade-
lupy, Serbii…, krajów europejskich, azja-
tyckich, afrykañskich… Jak g³osi has³o
projektu, nale¿y pokonywaæ granice,
przede wszystkim te jêzykowe i men-
talne. Pomóc dzieciom rozwi¹zywaæ ich
problemy. Dyrektor szko³y, pani Ghi-
slaine Bazir, a tak¿e specjaliœci - peda-

godzy szkolni w formie krótkich wy-
k³adów przedstawili, z jakimi trudnoœcia-
mi musz¹ siê mierzyæ i jakie s¹ proce-
dury ich rozwi¹zywania.
Nasza póŸniejsza praca obejmowa³a miê-
dzy innymi wybór logo projektu i opra-
cowanie formy monumentu - dzie³a, któ-
re zwieñczy pracê i zaprezentuje kraje, 
z których pochodz¹ uczestnicy projektu.
Omówiliœmy przebieg dzia³añ, formy
aktywnoœci, wizyty w kolejnych pañst-
wach. Nasi gospodarza zadbali tak¿e 
o strawê dla cia³a (mogliœmy skoszto-
waæ specja³ów francuskiej kuchni) i du-
cha. To drugie obejmowa³o podziwianie
zbiorów Muzeum Orsay. Znajduj¹ siê 
w nim dzie³a najwybitniejszych malarzy
impresjonistów - Van Gogha, Moneta,
Renoira… Wielkie wra¿enie wywo³uje
obraz Eduarda Maneta “Œniadanie na
trawie”, dzie³o prze³omowe, bo od niego
- obok innych dokonañ - zaczê³a siê
wielka rewolucja artystyczna, któr¹ dziœ
nazywamy impresjonizmem. 
Po wizycie w muzeum - rejs po Sekwa-
nie. Wieczorem z zapartym tchem ogl¹-
daliœmy piêknie oœwietlone zabytki Pa-
ry¿a. Najwiêksze wra¿enie wywo³uje
skrz¹ca siê œwiat³em Wie¿a Eiffla, która
co godzinê rozb³yskuje jak gwiazda. Rze-
czywiœcie, jest ona niekwestionowan¹
królow¹ Pary¿a.
Na zakoñczenie - pewna ciekawostka.
Otó¿, mieliœmy wielkie szczêœcie. Mia-
nowicie, jedn¹ z francuskich koordyna-
torek projektu jest pani Thérése Boffy,
której rodzice pochodz¹ z Polski. Pani
Teresa znakomicie mówi po polsku, jak
twierdzi³a - to spotkanie jest okazj¹ do
odœwie¿enia znajomoœci jêzyka polskie-
go, a nam, nie ukrywamy, bardzo u³atwi-
³o pracê.
Naszym gospodarzom i partnerom ser-
decznie dziêkujemy za mi³e spotkanie.

uczestniczki

£¹czmy nasze serca bez granic



UK Subs w Legnicy? Brzmi niewiary-
godnie. A jednak. 
S³owo cia³em siê sta³o w sobotê 28 sty-
cznia. W klubie "Spi¿arnia" wyst¹pi³ le-
gendarny punkrockowy zespó³ z Wiel-
kiej Brytanii. 
Gdy w  1983 roku w Polsce do lamusa
odchodzi³ powoli stan wojenny, pier-
wszy raz w historii naszego kraju, zza tzw.
¿elaznej kurtyny, sprowadzono punk-
rockow¹ formacjê. Brytyjczycy zagrali
wtedy trasê koncertow¹ ze wschodz¹c¹
gwiazd¹ polskiego rocka - Republik¹. 
Przez te wszystkie lata popularnoœæ An-
glików nie zmala³a. O tym, jak wa¿ny
dla fanów tej grupy by³ koncert w Le-
gnicy niech œwiadczy fakt, ¿e w choj-
nowskim biurze podró¿y "Gromad" wyku-
piono wszystkie dostêpne bilety. 
PokaŸna za³oga chojnowian pojecha³a na
ten koncert. Na miejscu, sobie tylko
znanymi kana³ami, ustaliliœmy gdzie
mo¿na spotkaæ goœci z Anglii. Czas
oczekiwania nie by³ stracony. Pozna-
liœmy osobiœcie UK Subs! Mamy auto-

grafy i fotki. Bariera jêzykowa? W punk-
rocku nie ma takich przeszkód. To mili 
i sympatyczni ludzie. Na koncercie dali
z siebie wszystko - zaprezentowali prze-
krojowy materia³. To by³a wspania³a
lekcja historii przy wype³nionej sali kon-
certowej. 
Niezale¿na kultura ma siê dobrze.
Oprócz Brytyjczyków, tego wieczoru
zagrali tak¿e: z³otoryjski zespó³ Dobra
Dobra oraz facet z gitar¹ czyli angielski
Tv Sm!th. 

pm; fot. bm
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KONWÓJ
10.02.2017 o godz. 19:00
11.02.2017 o godz. 19:00

W jednym z najwiêkszych aresztów œledczych, kierowanym przez dyrektora No-
wackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa wiêŸnia. Rozpoczyna siê œledzt-
wo. Na przes³uchanie zostaje wezwany sier¿ant Berg (Przemys³aw Bluszcz), jeden
z uczestników konwoju sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt nigdy nie chcia³
opowiadaæ, a który mo¿e mieæ coœ wspólnego z pope³nion¹ zbrodni¹... Mimo
zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (£ukasz Lewandowski) zaczyna stop-
niowo odkrywaæ szokuj¹c¹ prawdê… Konwój, dowodzony przez sier¿anta Zawadê
(Robert Wiêckiewicz), transportowa³ przestêpcê, pseudonim Nauczyciel (Ireneusz
Czop), oskar¿onego o zamordowanie dwóch funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej i
ich rodzin. Wiêzieñ zosta³ uznany za niepoczytalnego i skierowano go do szpitala
psychiatrycznego. Nie wszyscy pogodzili siê z takim scenariuszem…

SING
10.02.2017, godz. 17:00

11.02.2017, godz. 15:00; 17:00
"Sing" to opowieœæ o tym, ¿e wprawdzie œpiewaæ nie ka¿dy mo¿e, ale ka¿dy
powinien spróbowaæ. Trochê naiwna, czasem urocza animacja to propozycja
g³ównie dla najm³odszych widzów. 
Jej bohaterem jest Buster Moon (Marcin Dorociñski), miœ koala, który od dziecka
marzy³, by prowadziæ swój w³asny teatr. Dziêki ciê¿kiej pracy ojca uda³o mu siê
kupiæ budynek starego teatru, ale biznes za nic nie chce siê rozkrêciæ. Wierzyciele
wydzwaniaj¹ z groŸbami, elektrownia odcina pr¹d, a sala œwieci pustkami.
Antidotum na wszystkie te bol¹czki ma byæ konkurs œpiewania zorganizowany
przez Bustera. Wkrótce na scenie Moon Theatre zjawi¹ siê kolejni œmia³kowie:
cwana mysz Mike (Krzysztof Jankowski), nieœmia³a s³onica Meena (Katarzyna
Sawczuk), mama œwinka (Ma³gorzata Socha), buntowniczka Ash (Ewa Farna) i
goryl Johny (Adam Zdrójkowski). Wszystko po to, by zdobyæ nagrodê ufundowan¹
przez Bustera.

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY WIS£OCKIEJ

17.02.2017, godz. 16:00; 18:15; 20:30
18.02.2017, godz. 17:00; 19:15

Obraz Marii Sadowskiej opowiada jednak nie tylko o wyczerpuj¹cej pracy u pod-
staw i d¹¿eniu do publikacji "Sztuki kochania", która zrewolucjonizowa³a relacje
intymne Polaków w latach 70. Równie porywaj¹ce i kontrowersyjne obyczajowo
by³o prywatne ¿ycie Wis³ockiej, które na ekranie zosta³o ograniczone do dwóch
najpikantniejszych epizodów - ma³¿eñstwa ze Stanis³awem Wis³ockim, które z cza-
sem zamieni³o siê w mi³osny trójk¹t z udzia³em jej serdecznej przyjació³ki, oraz
romansu z ¿onatym mê¿czyzn¹. Poza tymi narracjami filmowa Wis³ocka wydaje siê
osob¹ zaskakuj¹co konserwatywn¹. Owszem - mówi z otwartoœci¹ i nieskrê-
powaniem o sprawach intymnych, ale seksualnie i obyczajowo jest wyj¹tkowo
powœci¹gliwa. Tym bardziej mo¿e wiêc szokowaæ pokazana w filmie niechêæ ze
strony reprezentuj¹cych w³adzê mê¿czyzn. I to równoczeœnie ze strony przedstawi-
cieli a¿ trzech jej filarów. Wis³ocka walczy³a bowiem nie tylko z socjalistyczn¹
cenzur¹ przekonan¹, ¿e uœwiadamianie obywateli w kwestiach intymnych mo¿e
zaszkodziæ ich wynikom w pracy, oraz Koœcio³em obawiaj¹cym siê gorsz¹cych
konsekwencji nauk o seksie. Przeciw sobie mia³a równie¿ œrodowisko polskich
ginekologów, którzy z arogancj¹ oceniali jej pracê, a czêsto te¿ deprecjonowali jej
osi¹gniêcia, widz¹c w nich zagro¿enie dla swoich pozycji. 
Krzysztof Rak, scenarzysta filmu, zadba³, by perypetie bohaterki by³y nie tylko dra-
matyczne, ale te¿ anga¿uj¹ce i w wielu momentach bardzo zabawne - ujmuj¹ce s¹
nie tylko dialogi oraz sceny wyszydzaj¹ce absurdy PRL-u, ale te¿ momenty w kon-
wencji heist movie, w których Wis³ocka, wcielaj¹c w ¿ycie swój plan, pogrywa na
nosach adwersarzy. 

OSTATNI SMOK ŒWIATA
18.02.2017 o godz. 15:00

To prosta historia. Niki, m³ody syn szewca, chce pójœæ w œlady swego ojca, który
przed laty pokona³ ostatniego ze z³owrogich potworów. Zgodnie z przepowiedni¹
z³o szykuje siê do powrotu, wiêc ch³opiec ³amie rodzicielski zakaz i w towarzyst-
wie fajt³apowatego nietoperza Edka wyrusza, by odnaleŸæ magiczny kwiat, którego
poszukuje równie¿ opêtana przez duszê pokonanego smoka wiedŸma.

Jak ppoznaliœmy 
UK SSUBS

Rafa³ek i UK Subs

UK Subs na scenie



Po raz kolejny uczniowie
z SP4 zdobywaj¹ laury na

³amach ogólnopolskiej olimpiady!
Nasi uczniowie wiedz¹, ¿e powiedzenie
"ucz siê ucz, bo nauka to potêgi klucz"
ma prawdziw¹ wartoœæ, a zdobywanie
cennych wiadomoœci i umiejêtnoœci, to
przepis na sukces. I tym razem rozpiera
nas duma! W Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Przedmiotowej Pionier 2016
uczniowie SP4 odnieœli wielki sukces! 
W gronie "najlepszych z najlepszych"
znalaz³ siê Marcel Sobiechowski 
z klasy IV, który zosta³ laureatem z jêzy-
ka angielskiego oraz matematyki. Po-
nadto reprezentanci SP4 zdobyli za-
szczytn¹ liczbê wyró¿nieñ: 2 z jêzyka
polskiego, 2 z przyrody, 4 z matematyki
oraz 3 wyró¿nienia z jêzyka angiel-
skiego. Sukcesy potêguj¹ apetyt na wiê-
cej, dlatego ju¿ cieszymy siê na kolejne
osi¹gniêcia!

Program edukacyjny "Alfa", 
czyli wizyta Policji w SP4!

Policjanci z Komisariatu Policji w Choj-
nowie odwiedzili nasz¹ szko³ê w ramach
realizacji programu "Alfa". Celem wizy-
ty by³o podniesienie œwiadomoœci 
w zakresie postaw i zachowañ uczniów 

i nauczycieli, w sytuacji zagro¿enia 
o charakterze terrorystycznym.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w za-
jêciach, wykazuj¹c siê przy tym wiedz¹ 
i b³yskotliwoœci¹ odpowiedzi. TrzeŸ-
woœæ umys³u oraz gotowa recepta za-
chowania w razie zauwa¿enia podej-
rzanego pakunku b¹dŸ us³yszenia strza-
³ów, to cenne rady, jakie funkcjonariusze
przekazali ca³ej spo³ecznoœci szkolnej.
To dobra lekcja, która, mamy nadziejê
pozostanie tylko teoretyczn¹!

Wycieczka edukacyjna 
"œwietliczaków" z programu 

"Od uprawy do potrawy"
W tym roku nasza szko³a szczególnie
pochyla siê nad problemem zdrowego
¿ywienia i konsekwencji jego ignorowa-
nia. "Œwietliczaki" równie¿ aktywnie
uczestnicz¹ w ramach dzia³añ w tym
zakresie. Wraz z wychowawcami p.
Natali¹ Halikowsk¹ i Bo¿en¹ Szarek

bra³y udzia³ w wycieczce edukacyjnej 
z programu "Od uprawy do potrawy",
którego organizatorem jest market Tesco.
W polkowickim obiekcie wycieczkowi-
czów przywita³ przeszkolony pracownik,
który przeprowadzi³ z naszymi dziecia-
kami szereg zabaw i zagadek dla sma-
koszy oraz przekaza³ wartoœciowe infor-
macje i umiejêtnoœci, które w temacie
œwiadomoœci od¿ywiania na pewno
oka¿¹ siê przydatne. "Œwietliczaki" do-
tar³y do najdalszych zakamarków sklepu,
szerokim ³ukiem omijaj¹c tabliczkê
"Wstêp wzbroniony!". W ramach innych
atrakcji przygotowywa³y sa³atki z naj-
rozmaitszymi bakaliami i owocami, poz-

naj¹c nowe smaki. Fantastyczne pakiety
edukacyjne i torby zdrowych smako-
³yków, które uczniowie otrzymali przy
koñcu spotkania przypieczêtowa³y zado-
wolenie z wyjazdu. Potwierdzi³a siê regu³a
- nauka przez zabawê, przynosi najlepsze
efekty.
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SP 4 news

Kolejny raz cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów zapro-
sili nas na swoj¹ uroczystoœæ. Tym razem
œwiêtowali Dzieñ Babci i Dziadka.
Wczeœniej spotkali siê z wnuczêtami, 
a 04 lutego w gronie kilkudziesiêciu
babæ i dziadków na swój sposób cele-
browali swoje œwiêto. Biesiada, muzyka,
taniec, doborowe towarzystwo - wspa-
nia³a uczta dla ducha i cia³a. 
Wielokrotnie pisaliœmy ju¿, ¿e tak, jak
bawi¹ siê (kilka razy w roku) nasi choj-
nowscy emeryci, nie bawi siê nikt.

Bywamy na wielu uroczystoœciach, ale 
z podziwem, zachwytem i z zadyszk¹
wychodzimy tylko od seniorów. Tak
trzymaæ!

eg
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Posiadam mieszkanie-kawalerkê do wy-
najêcia w Rynku w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel.601-498-504. (0451)

Okazja! Mieszkanie z balkonem w ka-
mienicy, okolice Rynku, pow. 103,5m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia ze spi¿ar-
ni¹, ³azienka, obszerny przedpokój. Cena
162,000 z³. Zapraszam! 
Wiadomoœæ: tel.690-026-680 (0762)

Mieszkanie na Osiedlu, pow. 57,5m2, IV p.
3 pokoje, balkon, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, du¿y przedpokój, piwnica. Wy-
remontowane gotowe do zamieszkania.
Cena 138,000z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 690-026-680. (0763)

Kupiê mieszkanie na parterze (55-70m2).
Wiadomoœæ: tel. 609-783-793. (0788)

IInnnnee 
Sprzedam urz¹dzenie do masa¿u Cera-
gem Wien, w atrakcyjnej cenie.
Wiadomoœæ:tel.792-610-544. (0320)

Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o
Biedronki przy ul. Kolejowej.
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110. (0656)

Kupiê gara¿ w Chojnowie, po³o¿ony 
w okolicach Rynku, ul. Boles³awieckiej,
Chmielnej, D¹browskiego lub Kolejowej
(za Biedronk¹). 
Wiadomoœæ: tel. 606-871-134. (0734)

Sprzedam nowe ³ó¿ko sk³adane z gru-
bym materacem. Cena 320z³.
Wiadomoœæ: tel. 783-175-385. (0199)
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Og³oszenia drobne

Na podstawie art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139),
oraz wniosku Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego "LANT" Henryk Wilkiel, 67-321
Leszno Górne, Kolonia 12 o przed³u¿enie taryf dla zbiorowego odprowadzania
œcieków z dnia 28 listopada  2016 r., Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf obowi¹zuj¹cych  na tere-
nie miasta Chojnowa dla zbiorowego odprowadzania œcieków na okres od dnia 
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia  2017 roku. Wysokoœæ cen i stawek op³at za
odprowadzanie œcieków.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz 
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

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
Kancelaria Notarialna

- 76 852 39 00
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

“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,
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 pra-

wo ich redagowania i skracania.

UCHWA£A NR XXX/143/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla zbio-
rowego  odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa
na okres od dnia 1 stycznia  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
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§ 1. Uchwala Miejski Program Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych na 2017 r., zwany dalej
"Programem".
§ 2. Adresatami Programu s¹ wszyscy
mieszkañcy Miasta Chojnowa, a w szcze-
gólnoœci nastêpuj¹ce grupy osób:
1. Osoby uzale¿nione od alkoholu,
2. Dzieci i m³odzie¿ szkolna,
3. Rodziny oraz najbli¿sze otoczenie osób
z problemem alkoholowym.
§ 3. Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych na terenie
miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów
alkoholowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia
sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych
zachowañ spowodowanych nadu¿ywa-
niem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizy-
cznych osób uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo-
³ecznych.
§ 4. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Pro-
gramu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³a-
lnoœci informacyjnej i edukacyjnej wp³y-
waj¹cej na postawy i umiejêtnoœci wa¿ne
dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczególnoœci
wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkol-
nych programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edu-
kacyjno-informacyjnych i warsztatowych
dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od
alkoholu, nikotyny oraz problemów prze-
mocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy ter-
apeutycznej oraz realizowanie w niej pro-
gramów opiekuñczo-profilaktycznych 
i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form
spêdzania czasu wolnego, zawieraj¹cych
elementy profilaktyki uzale¿nieñ (m.in.
kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wy-
cieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³-
kolonie), dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
5) umieszczanie w "Gazecie Chojnow-
skiej" publikacji dot. dzia³alnoœci okre-
œlonej w ust. 1,
2. Wspomaganie dzia³alnoœci s³u¿¹cej

rozwi¹zywaniu problemów alkoholo-
wych, prowadzonej przez instytucje, sto-
warzyszenia i osoby fizyczne, poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie ko-
sztów terapii mieszkañców miasta Choj-
nowa, prowadzonej przez podmioty zaj-
muj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹-
cymi programy terapeutyczne i profilak-
tyczne.
3. Zwiêkszanie  dostêpnoœci do terapii 
i do informacji dla osób uzale¿nionych
oraz udzielanie pomocy psychospo³e-
cznej i prawnej rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe  i prob-
lemy przemocy domowej, poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wza-
jemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób
uzale¿nionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla osób
wspó³uzale¿nionych,
7) zakup i dystrybucjê materia³ów infor-
macyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleñ z zakresu profi-
laktyki alkoholowej,
9) wszczynanie postêpowañ przygoto-
wawczych do s¹du w sprawach o orze-
czenie obowi¹zku poddania siê leczeniu
odwykowemu,
10) publikowanie w prasie artyku³ów
zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku
z naruszeniem przepisów okreœlonych 
w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi poprzez zg³aszanie policji i proku-
raturze wszelkich stwierdzonych naru-
szeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu
materia³ów i sprzêtu niezbêdnych do re-
alizacji celów Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu ze-
zwalaj¹cego na sprzeda¿ alkoholu, oraz
prowadzenie kontroli przestrzegania za-
sad i warunków korzystania z zezwole-
nia na sprzeda¿ alkoholu.
§ 5. 1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych
programów profilaktycznych, eduka-

cyjno-rozwojowych, rekreacyjnych, sporto-
wych, kulturalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane
bêd¹ m.in. we wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowaw-
czymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by
zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœ-
cio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) Komisariatem Policji w Chojnowie,
6) Miejsk¹ Izb¹ WytrzeŸwieñ w Legnicy,
7) punktem konsultacyjnym,
8) organizacjami spo³ecznymi.
§ 6. Finansowanie zadañ wynikaj¹cych 
z Programu bêdzie dokonywane ze œrod-
ków pochodz¹cych z op³at za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§ 7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyna-
gradzania cz³onków Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych ustala siê jako 10 % najni¿-
szego wynagrodzenia pracowników, okre-
œlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸ-
dziernika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracê (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2008), zarówno za udzia³ w posie-
dzeniu Komisji jak i w posiedzeniu ze-
spo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na
podstawie "Listy wynagrodzeñ" z zas-
trze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji 
i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym
dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno
wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia po-
bierany jest podatek dochodowy od osób
fizycznych.
§ 8. Wykonanie Uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 sty-
cznia 2017 r.
§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie i w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXXII/157/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póŸn.
zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 1286 ze zmianami) oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
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Adaœ £anicki -5,5 lat
Gra w pi³kê no¿n¹ na po-
dwórku. Jego idolem jest Ro-
bert Lewandowski. W wolnych
chwilach czas umila mu tablet.
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