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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Jerzy Sobczak

WWssppaanniiaa³³ee  jjuubbii lleeuusszzee
Rodzinne Ogrody Dzia³kowe 

“Jaœmin”

Krzesimir Dêbski 
i Anna Jurksztowicz 

w Chojnowie
Tydzieñ Patriotyzmu w PZS

Budowa parkingu
przy MOKSiR

Remont boiska 
przy stadionie

Remont dachu 
Gimnazjum nr 1

S³awomir Koper 
w MBP

Œrodowiskowy Dom
Samopomocy nr 1

Sekcja Emerytów i Rencistów
Zwi¹zku Nauczycielstwa

Polskiego

Miejskie inwestycjeMiejskie inwestycje
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Anna Jurksztowicz - piosenkarka i Krze-
simir Dêbski - kompozytor, byli nieco-
dziennymi goœæmi w naszym mieœcie. 
14 listopada w sali widowiskowej w Miej-
skim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji mia³o miejsce spotkanie naukowo-
muzyczne. Artystów przywitali Tadeusz
Samborski - prezes Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Krajobrazy i burmistrz Jan Serkies.

"W ci¹gu pewnych usystematyzowanych
spotkañ kresowych, którymi by³y Ro-
mans Polsko-Rosyjski i Dni Kultury Kre-
sowej, to tak¿e jest emocjonalnym ³a-
dunkiem wiedzy, kultury i sztuki. Nasze
spotkanie jest niezwyk³e. Mamy dziœ do
wspólnej refleksji tematykê trudn¹. Bo-
haterami wieczoru s¹ wybitne osobistoœ-
ci, wspania³e ma³¿eñstwo, twórczych lu-
dzi, o rodowodzie kresowym. Nasze spot-
kania s¹ wa¿ne, przez wzgl¹d na pamiêæ
historyczn¹. Kresy przypominaj¹ nam, ¿e
by³y nie tylko ¿yzn¹ i p³odn¹ ziemi¹ w sen-
sie dos³ownym, a tak¿e metaforycznym.
Tam rodzili siê ludzie wybitni, zdolni 
i utalentowani. ¯yczê pañstwu g³êbokich
wzruszeñ, doznañ estetycznych i emocjo-
nalnych" - mówi³ prezes Tadeusz
Samborski. 

Krzesimir Dêbski, autor ksi¹¿ki "Nic nie
jest w porz¹dku. Wo³yñ moja rodzin-
na historia", opowiedzia³ o przesz³oœci
swojej rodziny, ukazuj¹c t³o historyczne
stosunków miêdzy Polakami i Ukra-
iñcami. "Dope³ni³em t¹ ksi¹¿k¹ œwia-
dectwo mojego ojca. 11 lipca 1943 roku
by³a kulminacja mordów. Zaatakowano
100 miejscowoœci, atakowano nawet Po-
laków, którzy schronienia szukali w koœ-
cio³ach. W Kisielinie mój ojciec - samo-
zwañczy obroñca, broni³ koœcio³a".

Emocjonalna i wzruszaj¹ca opowieœæ, 
z wielkim pok³adem historycznej wiedzy
ukaza³a czasy ludobójstwa. Autor ksi¹¿-
ki wci¹¿ bada przesz³oœæ swej rodziny.
Ludzie z ca³ego œwiata pisz¹ do niego
listy z pytaniami i relacjami œwiadków

okrutnych czasów. Krzesimir Dêbski ape-
lowa³ by ka¿dy, kto ma tak¹ mo¿liwoœæ,
poznawa³ sw¹ historiê. 

Koncert utalentowanego ma³¿eñstwa por-
wa³ publicznoœæ, która prosi³a o bis.
Utwory takie jak "Stan pogody", "Na dobre
i na z³e", "Dumka na dwa serca" czy "Dia-
mentowy kolczyk" uœwietni³y wtorkowy
wieczór. 

Historyczne wspomnienia w ksi¹¿ce pana
Krzesimira i kulinarne przepisy autor-
stwa pani Anny mo¿na by³o kupiæ,  otrzy-
maæ autograf, a tak¿e zrobiæ sobie pami¹-
tkowe zdjêcie. 

Ciekawostk¹ jest, ¿e kompozytor i piosen-
karka tak¿e mieszkaj¹ w Chojnowie, ale
w województwie mazowieckim, do któ-
rego serdecznie zapraszali zgromadzon¹
widowniê. 

K. Burzmiñska

Œpiewam i gram na gitarze, teksty i me-
lodie piszê sam, a jakiekolwiek preferen-
cje gatunków muzycznych trac¹ u mnie
sens, poniewa¿ muzyk¹ inspirujê siê ca³o-
œciowo i tworzê od nowatorskiego rapu
a¿ po romantycznie wyœpiewywane bal-
lady...
Tych, którzy przyszli 19 listopada, o go-
dzinie 18, do sali widowiskowej MOKSiR
na koncert £ukasza Kindla, czeka³o mu-
zyczne widowisko. 
£ukasz Kindel, chojnowianin, uczuciem
do muzyki zapa³a³ stosunkowo nie-
dawno. Pisze teksty, komponuje, gra na
gitarze, tworzy aran¿acje... 
Swoje utwory wzmacnia sequenzerem, do
wspó³pracy zaprosi³ te¿ wiolonczelistê -
Filipa Turkowskiego. 

Ponad godzinny koncert by³ przegl¹dem
twórczoœci £ukasza i jego interpretacji
kilku znanych utworów. Trudny do zde-
finiowania styl muzyczny, mo¿e staæ siê
mark¹ tego pocz¹tkuj¹cego artysty. 

Zainteresowanych, którzy przegapili
wystêp £ukasza odsy³amy do kana³u
YouTube.

eg

Goœcie z Chojnowa w Chojnowie ££uukkaasszz  KKiinnddeell  
nnaa  sscceenniiee
MMOOKKSSiiRR
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WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskie-
go w Chojnowie informuje o wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
- w dniach od 16.11.2017 r. do 07.12.2017 r.:
* wykazu nieruchomoœci niezabudo-
wanej - dzia³ka nr 474, obrêb 4 miasta
Chojnowa, przeznaczonej do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na po-
prawienie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomoœci przyleg³ej, ozna-
czonej numerami dzia³ek 225/3 i 225/5
(Zarz¹dzenie Nr  143/2017 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada
2017 r.).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 28.12.2017 r.
- w dniach od 17.11.2017r. do 08.12.2017r.:
* wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y  na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cych siê w  budynkach po³o¿onych
przy ul. Drzyma³y 13 i ul. Jana III So-
bieskiego 7 w Chojnowie (Zarz¹dzenie 
Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Chojno-
wa z dnia 17 listopada 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
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 29.12.2017 r.
- w dniach od 27.11.2017r. do 18.12.2017 r.:
* wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. Koœciuszki 6, ul. Legnickiej
46, Rynek 37 w Chojnowie (Zarz¹dze-
nie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 27 listopada 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 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 08.01.2018 r.

UUmmoowwaa zz TTaannzzaannii¹¹
Feerum S.A., jeden z najwiêkszych w Pol-
sce producentów kompleksowych elewa-
torów zbo¿owych, s³u¿¹cych do suszenia
i magazynowania produktów roœlinnych,
takich jak m.in. zbo¿a, roœliny str¹czko-
we i oleiste, kukurydza i inne - otrzyma³a
informacjê o zakoñczeniu procesu raty-
fikacji, prowadzonego przez Rz¹dy Zje-
dnoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczy-
pospolitej Polski, umowy pomiêdzy Na-
tional Food Reserve Agency (NFRA) 
z siedzib¹ w Dar es Salaam (Zjednoczona
Republika Tanzanii) a Feerum na wybu-
dowanie piêciu kompleksów silosów
zbo¿owych i obiektów magazynowych
oraz rewitalizacjê ju¿ istniej¹cych obiek-
tów magazynowych w Tanzanii. 
Ostatnim elementem ratyfikacji by³o wy-
s³anie przez Ministerstwo Finansów Rze-
czypospolitej Polskiej do Ministerstwa
Finansów Zjednoczonej Republiki Tan-
zanii pisemnej akceptacji umowy z NFRA
zmienionej aneksem z dnia 13 lutego
2017 roku. Umowa z NFRA wejdzie w ¿y-
cie piêtnastego dnia po dniu wys³ania
ww. akceptacji do Ministerstwa Finan-
sów Zjednoczonej Republiki Tanzanii,
czyli w dniu 9 grudnia br.
Umowa pomiêdzy Feerum a NFRA zos-
ta³a podpisana pod koniec grudnia 2016
roku. Jej ³¹czna wartoœæ to 33,14 mln
USD, czyli oko³o 139,93 mln z³ (wg
œredniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy, tj. 22 grudnia 2016 roku).
Gratulujemy!

UUwwaaggaa GGiillddiiaanniiee
Grudniowe spotkanie Gildii Artystów
Chojnowa bêdzie mia³o miejsce w restau-
racji "Pod Jeleniem” 4 grudnia o godz. 18.
Tematem spotkania bêd¹ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

PPooddaarroowwaannee cchhooiinnkkii
Kolejny raz dziêki pomocy mieszkañców
w Chojnowie stanê³y wspania³e, okaza³e
choinki, które przez kilka nastêpnych ty-
godni bêd¹ cieszyæ nasze oczy. 
Wspania³y œwierk w centrum miasta, to
dar El¿bieta i Romana Ksi¹¿ek, a œwierk
przed ma³ym koœcio³em ofiarowali mias-
tu Beata i Tomasz Zborowscy.

Serdecznie dziêkujemy 
w imieniu mieszkañców. 

18 listopada zmar³ wieloletni dzia³acz sportowy,
spo³ecznik, oddany m³odzie¿y trener kolarski

œp. Eugeniusz Bobiowski
Wyraze g³êbokiego wspó³czucia najbli¿szym zmar³ego,

Jego przyjacio³om i znajomym sk³ada 

Burmistrz Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 22/8934 oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

01 grudnia; godz. 17.00 
Muzeum Regionalne

Spotkanie promocyjne Szkiców legnic-
kich t. XXXVIII

08 grudnia; godz. 18.00 
Dom Schrama

Spotkanie autorskie z Jerzym Sobcza-
kiem, autorem ksi¹¿ki pt. "Historia choj-
nowskiego harcerstwa". 

10 grudnia; godz. 15.00 
Rynek

Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza na
Jarmark Bo¿onarodzeniowy - na scenie
wyst¹pi kapela góralska Antoniego Glu-
zy, Przyjació³ki z NiedŸwiedzic, Micha-
linki z Konradówki/Piotrowic; na stra-
ganach ozdoby œwi¹teczne, rêkodziel-
nictwo…

15 grudnia; godz. 18.00
MBP

Spotkanie z Wojciechem Drzewickim -
doktorem geologii na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Chojnowski podró¿nik
opowie o wyprawie do Chile. 

31 grudnia
Dom Schrama

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji zaprasza na zabawê sylwestrow¹.

Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie 

O planach gruntownego remontu chojnowskiego dworca PKP
pisaliœmy ju¿ na ³amach Gazety Chojnowskiej. Dotar³a do nas
informacja, ¿e PKP SA - w³aœciciel obiektu - podpisa³ w³aœnie
umowê z wykonawc¹ - warszawsk¹ firm¹ SKB SA
Inwestycja jest jedn¹ z wielu, jakie PKP realizuj¹ w ramach
Programu Inwestycji Dworcowych. 
Zakres prac jest szeroki. Remont prowadzony bêdzie na
zewn¹trz i wewn¹trz budynku. Wymieniona zostanie instala-
cja, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostan¹ nowe
przy³¹cza, prowadzone bêd¹ roboty dachowe oraz renowacja
elewacji. 
Funkcjonalnoœæ pomieszczeñ dworca niewiele siê zmieni, ale z pew-
noœci¹ znacz¹co poprawi siê ich estetyka. Pasa¿erowie mog¹

liczyæ na przestronn¹ poczekalniê, punkt obs³ugi i lokal han-
dlowo-us³ugowy. Zaplanowano tu tak¿e pomieszczenia z prze-
znaczeniem na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ - przedszkole lub
¿³obek. 
Projekt uwzglêdnia potrzeby osób niepe³nosprawnych. Przy-
stosowane toalety, brak barier architektonicznych, a nawet
oznakowania i tablice tyflograficzne dla niewidomych.
Przed budynkiem powstan¹ miejsca postojowe dla samocho-
dów i rowerów. 
Bezpieczeñstwo nadzorowaæ bêdzie monitoring. 
Przedsiêwziêcie o wartoœci 10 mln z³ netto zostanie sfinanso-
wane ze œrodków w³asnych PKP SA i bud¿etu pañstwa. 
Nowy, odremontowany dworzec ma byæ oddany do u¿ytku naj-
póŸniej na pocz¹tku 2019 roku - dok³adnie w 110 rocznicê
wzniesienia obiektu!

eg

DDwwoorrzzeecc ddoo rreemmoonnttuu
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Dekadê temu, w Piotrowicach urucho-
miono Œrodowiskowy Dom Samopo-
mocy. Placówka, która od pocz¹tku objê³a
pomoc¹ kilkadziesi¹t osób z naszego re-
gionu specjalizuje siê w rozwijaniu u osób
niepe³nosprawnych umiejêtnoœci w zakre-
sie czynnoœci dnia codziennego i funkcjono-
wania w ¿yciu spo³ecznym.

- W³aœnie mija dziesiêæ lat od powstania
naszej placówki, gdzie opiek¹ obejmujemy
osoby niepe³nosprawne - przywita³a goœci
kierownik ŒDS nr 1 Mariola Pyrz. - Do-
brze pamiêtam nasze pocz¹tki, pierwsz¹
siedzibê w Piotrowicach, piêknym za-
bytkowym pa³acyku z iloœci¹ 40 osób pod
opiek¹. Z biegiem lat liczba podopiecznych
zwiêksza³a siê, a¿ do stanu obecnego, czyli
60 osób. W styczniu 2013 roku zmieniliœmy
siedzibê, przenieœliœmy siê do Chojnowa,
gdzie do dnia dzisiejszego funkcjonujemy.
Z perspektywy mijaj¹cych lat, dzia³alnoœæ
naszej placówki zosta³a uwieñczona wielo-
ma sukcesami naszych podopiecznych w kon-
kursach i olimpiadach dla osób niepe³no-
sprawnych. O dobrej pracy placówki œwiad-
cz¹ równie¿ pozytywne opinie w œrodowisku
lokalnym, ale przede wszystkim to, ¿e nasi
podopieczni dobrze siê tu czuj¹ i chêtnie do
nas wracaj¹. Za wszystkim stoj¹ ludzie, 
a nierzadko lata ciê¿kiej pracy. Warto byæ
konsekwentnym, poœwiêciæ kawa³ek ¿ycia
po to, aby odnosiæ sukcesy. Bo wa¿ne jest,
kto nas otacza. Realizacja pewnych celów
jest mo¿liwa tylko dziêki ludziom.

Jubileusz by³ doskona³¹ okazj¹ do podziê-
kowañ tym, którzy przez te wszystkie lata,
w ró¿ny sposób wspierali placówkê i jej
podopiecznych. Na liœcie ¿yczliwych zna-
laz³o siê kilkadziesi¹t nazwisk. Wœród nich
Cezary Przybylski Marsza³ek Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, Tadeusz Samborski
Cz³onek Zarz¹du Województwa Dolno-
œl¹skiego, Iwona Derlichowska-Stopa
Dyrektor Wydzia³u Zdrowia i Polityki
Spo³ecznej Dolnoœl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego we Wroc³awiu, Danuta
Zawilla z-c Dyrektora Wydzia³u Zdro-
wia i Polityki Spo³ecznej Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu,
Wanda Go³êbiewska Dyrektor Depar-

tamentu Spraw Spo³ecznych w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Dolno-
œl¹skiego, Bogus³awa Kuliñska Dyrektor
Wydzia³u do Spraw Osób Niepe³no-
sprawnych w Urzêdzie Marsza³kow-
skim, Janina Mazur Starosta Powiatu
Legnickiego, Andrzej Pyrz Wójt Gminy
Chojnów, Jego Ekscelencja ksi¹dz Bi-
skup Marek Mendyk, ksi¹dz dziekan
Marek Osmulski, ksi¹dz proboszcz Mi-
ros³aw Makowski, ksi¹dz proboszcz
Adam Terlecki, ksi¹dz Artur Trela, Jan
Serkies Burmistrz Miasta Chojnowa
oraz wielu innych - radni powiatu, gmi-
ny, dyrektorzy i kierownicy jednostek,
wydzia³ów, przedsiêbiorcy.

Uhonorowano ich statuetkami i dyploma-
mi bêd¹cymi skromnym wyrazem wdziê-
cznoœci ca³ej spo³ecznoœci ŒDS. 
W zamian, na rêce pani kierownik Marioli
Pyrz, w uznaniu za osi¹gniêcia personelu 
i podopiecznych sk³adano gratulacje, ¿y-
czenia, kwiaty i upominki. 
- Gratulujê jubileuszu, gratulujê tej rzeszy
osób i instytucji, które was wspieraj¹ -
mówi³ Marsza³ek Tadeusz Samborski. -
Jako Urz¹d Marsza³kowski, rozumiemy
potrzebê otwarcia serca dla osób niepe³nos-
prawnych i mocno wspomagamy dzia-
³alnoœæ, której wspólnym mianownikiem
jest dobro osób potrzebuj¹cych. Swoj¹ pra-
c¹ ho³dujecie Pañstwo s³owom ksiêdza bi-
skupa Jana Chrapki - "IdŸ przez ¿ycie tak,
by œlady twoich stóp przetrwa³y ciê".

Wyj¹tkow¹ niespodziankê dla Jubilatów
przygotowa³ organ prowadz¹cy -  Staros-
two Powiatowe w Legnicy. 
- Pragnê serdecznie podziêkowaæ za trud
jaki pracownicy wk³adaj¹ w opiekê i roz-
wój mieszkanców naszego powiatu - mó-
wi³a w swoim wyst¹pieniu starosta Janina
Mazur - Dziêkujê w³adzom wojewódzkim,

przedstawicielom samorz¹du miasta i gmi-
ny, licznym sponsorom za ¿yczliwoœæ, serce
i zrozumienie potrzeb. A szanownym Jubi-
latom pragnê przekazaæ prezent - kluczyki
do nowego busa, który czeka na swoich
pasa¿erów na zewn¹trz. 
Na zakoñczenie obchodów dziesiêciolecia
zaprezentowano krótki, ale energetyczny
wystêp artystyczny z udzia³em podo-
piecznych. Piosenki, uk³ady choreogra-
ficzne oraz discopolowa kompozycja z autor-
skim tekstem da³y wyraz emocji uczest-
ników i próbkê nabytych w placówce
umiejêtnoœci. 

Artystyczne talenty podopiecznych mo¿na
by³o tak¿e podziwiaæ odwiedzaj¹c Galeriê
M³odych w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej, gdzie przez kilka tygodni prezen-
towano wystawê prac plastycznych, towa-
rzysz¹c¹ jubileuszowym obchodom .
Gratulujemy piêknej rocznicy i do³¹czamy
do wszystkich ¿yczeñ.

eg
***

Kilka dni wczeœniej Starostwo Powiatowe
w Legnicy przekaza³o busa - Mercedesa
Sprintera Œrodowiskowemu Domowi Samo-
pomocy nr 2 przy ul. Reja. Dla ŒDS-ów to
niezbêdne wyposa¿enie. Oba samochody,
przystosowane do transportu osób niepe³no-
sprawnych, zast¹pi³y stare, wys³u¿one, awa-
ryjne auta. 
Cenne nabytki z pewnoœci¹ poprawi¹ kom-
fort jazdy, a przede wszystkim bezpieczeñ-
stwo pasa¿erów.

10 llat rrazem - jjubileusz ŒŒDS nnr 11
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17 listopada mia³a miejsce uroczystoœæ
60. rocznicy powstania Krajowej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP, 55 rocznicy
Okrêgowej Sekcji Emerytów i Renci-
stów oraz "Dzieñ Jubilata" w Chojnowie.
O godzinie 12.00 w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choj-
nowie odby³o siê wzruszaj¹ce i piêkne
spotkanie, na którym zosta³y wrêczone
listy gratulacyjne i statuetki, uhonoro-
wano zas³u¿onych dzia³aczy ZNP - by³ych
i obecnych cz³onków Zarz¹du Okrêgo-
wej i Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów. 

W³adze zwi¹zkowe: Ewa Wiêcek - Pre-
zes Oddzia³u ZNP w Chojnowie, Stani-
s³awa Janczyn - Honorowy Prezes Oddzia-
³u ZNP w Chojnowie, Andrzej Przybysz
- Przewodnicz¹cy Oddzia³owej Sekcji
Emerytów i Rencistów oraz Anna Krê¿el
- przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji
Pracowników Administracji i Obs³ugi
przywitali wszystkich przyby³ych goœci.

Wœród zaproszonych na uroczystoœæ byli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych:
Jan Serkies - burmistrz Miasta Chojnowa
oraz w imieniu wójta Gminy Chojnów
Anna Kozak - kierownik referatu pro-
mocji i kultury Gminy Chojnów. 
Z³oty jubileusz obchodzi³a Krystyna
Kupczyñska, rubinowy jubileusz
mia³a Anna Krê¿el. Najm³odszymi
jubilatami zostali: Piotr Boglarski,
El¿bieta Cichocka, Alicja Gac, Bartosz
Gêbala, Anna Iwanicka, Anna Kul-
piñska, Józef S³awiñski . 
Uroczystoœæ oprawi³ wspania³¹ muzyk¹ 
i piosenkami chór Allegro ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie, któremu akom-
paniowa³ Zenon Chmielewski.
- Pragnê z ogromnym szacunkiem po-
chyliæ g³owy przed szacownym pokole-
niem najstarszych zwi¹zkowców. To
szczególny moment, który pozwala do-
ceniæ i podkreœliæ potencja³ doœwiad-
czenia, wartoœci i wiedzy, z których mo-
g¹ czerpaæ m³odsze pokolenia. To Se-
niorzy s¹ bowiem Ÿród³em ¿yciowej
m¹droœci, której nabywa siê w³aœnie z up³y-
wem lat - mówi³a prezes oddzia³u ZNP
pani Ewa Wiêcek. 
Wszystkim jubilatom sk³adamy najser-
deczniejsze ¿yczenia. Zdrowia i pomyœl-
noœci w myœl s³ów: "Nie starzeje siê ten,
kto nie ma na to czasu".

K. Burzmiñska

"Nie starzeje siê ten, kto nie ma na to czasu" 

Amicus Librorum 2017 
dla Arkadiusza Rybczyñskiego 

Arkadiusz Rybczyñski - informatyk,
w³aœciciel firmy Studio Komputerowe
MEDIART w Chojnowie - otrzyma³
tytu³ "Amicus Librorum". Do tego
wyró¿nienia zosta³ zg³oszony przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Choj-
nowie za wspó³pracê w zakresie kom-
puteryzacji biblioteki oraz dzia³añ edu-
kacyjnych dotycz¹cych nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych.

Honorowy tytu³ "Amicus Librorum -
Przyjaciel Biblioteki" przyznawany jest
przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki Pu-
blicznej osobom, instytucjom i organiza-
cjom szczególnie zas³u¿onym dla bi-
bliotek publicznych Legnicy i powiatu
legnickiego.

bib

27 listopada Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Choj-
nowie zgromadzi³o licznych goœci. Nowa w naszym mieœcie
placówka zosta³a oficjalnie i uroczyœcie otwarta. Wstêgê prze-
ci¹³ burmistrz miasta Jan Serkies wraz z dyrektor Edyt¹ Czerni-
giewicz. Ksi¹dz proboszcz Marek Osmulski poœwiêci³ nowe
przedszkole. 

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kszta³cenia specjalnego ma-
j¹ tu wspania³e warunki do rozwoju, nauki i spêdzania czasu. 
W przedszkolu znajduj¹ siê 3 sale zabaw dla dzieci, 3 gabinety
rehabilitacyjne do terapii indywidualnej oraz sala Doœwiadczania

Œwiata i gabinet Integracji Sensorycznej. Prowadzona jest tera-
pia ze specjalistami: logoped¹, pedagogiem specjalnym, reha-
bilitantem i psychologiem.
Ka¿de dziecko ma swojego opiekuna, zajêcia s¹ dostosowane
do potrzeb wychowanków. Przedszkole prowadzi równie¿
porady i konsultacje dla rodziców. 
Nowa placówka, to nie tylko piêkne wyposa¿enie i nowoczes-
ny sprzêt. To przede wszystkim wykwalifikowany personel,  który
dok³ada wszelkich starañ, by dzieci by³y szczêœliwe, a ich rodzice
zadowoleni. W placówce realizowane jest równie¿ Wczesne
Wspomaganie Rozwoju. 

K. Burzmiñska

Przyjaciel 
Biblioteki

TTerapeutyczne przedszkoleerapeutyczne przedszkole
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
“Chojnowianin Roku”, wieloletni har-
cerz, utytu³owany modelarz, zapalony
rowerzysta, skromny malarz i poeta.
Jerzy Sobczak realizuje siê w wielu
dziedzinach, istotne jednak jest to, ¿e
jego pasje przek³adaj¹ siê na ¿ycie
naszej ma³ej spo³ecznoœci.

Gazeta Chojnowska - Pana dzia³alnoœæ
publiczna zaczê³a siê od harcerstwa?
Jerzy Sobczak - Nie. Wiêkszoœæ moich
rówieœników rzeczywiœcie ju¿ od pier-
wszych lat szko³y podstawowej udziela³o
siê w harcerstwie, ale wielu z nich zaj-
mowa³o siê te¿ modelarstwem. I to, wtedy,
interesowa³o mnie bardziej. Jedyna w tam-
tych czasach publikacja "Ma³y mode-
larz" by³a moim pierwszym przewodni-
kiem. Od razu polubi³em to zajêcie, szyb-
ko siê uczy³em, szybko te¿ zacz¹³em two-
rzyæ w³asne projekty. W tym czasie w Choj-
nowie prê¿nie rozwija³o siê harcerstwo,
ale nie bardzo interesowa³a mnie zwi¹z-
kowa dzia³alnoœæ. Budowanie modelu od
podstaw, kombinowanie, jak idealnie ze-
stawiæ poszczególne elementy i efek-
towny rezultat - to mnie poch³ania³o, da-
wa³o wiele satysfakcji i zajmowa³o du¿o
czasu.

G.Ch. - Sk³adanie modeli by³o wów-
czas najwa¿niejsz¹ i jedyn¹ pasj¹?
J.S. - Najwa¿niejsz¹ by³o i jest, ale ju¿
nie jedyn¹. Kiedy mia³em 26 lat zapro-
ponowano mi prowadzenie dru¿yny mode-
larskiej. D³ugo siê zastanawia³em. W koñ-
cu siê zgodzi³em, ale najpierw to ja mu-
sia³em wiele siê nauczyæ. Poznawa³em
funkcjonowanie ZHP, zdobywa³em kolej-
ne stopnie, dzieli³em siê modelarskim do-
œwiadczeniem i poma³u wi¹za³em siê ze
skautowym œrodowiskiem. Poma³u, ale
skutecznie. 15 lat w harcerskim mundu-
rze, to czas, który do dziœ wspominam z roz-
rzewnieniem. 

G.Ch. - Wielu mieszkañców kojarzy
Pana tak¿e z pasj¹ rowerow¹.
J.S. - Rower towarzyszy³ mi od dziecka.
Z niecierpliwoœci¹ czeka³em ka¿dego ro-
ku na relacje z Wyœcigu Pokoju, a w ocze-
kiwaniu na doniesienia jeŸdzi³em, pró-
buj¹c naœladowaæ polskich kolarzy. PóŸ-
niej wesz³o mi to w krew i do dziœ upra-
wiam ten sport z wielk¹ przyjemnoœci¹. 

G.Ch. - A malarstwo? Kiedy poczu³ Pan
wenê artysty? 
J.S. - Malarstwo, wena, artysta..., to za
mocno powiedziane. Przy okazji sk³ada-
nia modeli musia³em wykonywaæ pre-
cyzyjne rysunki, tworz¹c w³asne projekty
- dok³adne szkice. Tak nauczy³em siê odtwa-
rzaæ coœ, co widzê. Pewnego razu odwa¿y-
³em siê i spróbowa³em malarstwa wiêk-
szego formatu - namalowa³em pejza¿.
Potem kolejny i dziœ w swoim dorobku
mam ich oko³o 40. Nie ujawniam siê z t¹
pasj¹, bo absolutnie nie czujê siê artyst¹.
To mnie po prostu odprê¿a, wycisza, sepa-
ruje...

G.Ch. - Podobnie jest z wierszami?
J.S. - Tak. Od wielu lat piszê do tzw. szu-
flady, ale czêœæ moich tekstów zaistnia³o
w utworach popularnej kiedyœ w Chojno-
wie grupy “Sobinowie”. Du¿o koncerto-
waliœmy, zdobywaliœmy wiele nagród,
wiêkszoœæ jednak moich strof, to osobiste
po-strzeganie œwiata, ¿ycia, emocji, któ-
rych nie mam odwagi pokazywaæ komu-
kolwiek.

G.Ch. - Ta artystyczna sfera, to jedyna
dziedzina, któr¹ nie dzieli siê Pan z in-
nymi. Wszystkie pozosta³e mia³y i ma-
j¹ du¿e znaczenie dla naszego miasta.
Nie dziwi zatem fajkt, ¿e w 2001 roku
przyznano Panu tytu³ “Chojnowianina
Roku”.

Modelarstwo - wykszta³ci³ Pan wielu mo-
delarzy, gros Pana prac wyeksponowa-
nych jest w Muzeum Wojska Polskie-
go w Uniejowicach, ma Pan na swoim
koncie modelarskie tytu³y, w tym tytu³
mistrza Polski, a w naszym muzeum,
sta³¹ ekspozycj¹ jest Pana okaza³a
makieta historycznego Chojnowa.
J.S. - No tak. Przyznam, ¿e rozpiera
mnie duma, kiedy widzê goœci muzeum
pochylonych nad makiet¹ i z zaintere-
sowaniem przygl¹daj¹cych siê dawnej
topografii miasta.

G.Ch. - Kolarstwo - by³ pan inicjato-
rem i uczestnikiem najpierw ustanawia-
nia, potem bicia rekordu w 24.godzin-
nej jeŸdzie rowerem.
J.S. - By³o jeszcze ustanowienie rekordu
w 48.godzinnej jeŸdzie. O tych wyda-
rzeniach pisa³a prasa, mówi³o radio,
informowa³ Polsat, a nasze sukcesy wpi-
sano do Polskiej Ksiêgi Rekordów i do
dziœ nie zosta³y pobite. 

G.Ch. - I wreszcie harcerstwo - by³ Pan
wieloletnim, zaanga¿owanym instruk-
torem, a teraz napisa³ Pan ksi¹¿kê -
"Historia chojnowskiego harcerstwa".
J.S. - To by³ wa¿ny okres w moim ¿yciu 
i kiedy w 2012 roku organizacja prze-
sta³a funkcjonowaæ w naszym mieœcie
czeka³em na tak¹ publikacjê. Nikt nie
chcia³ siê podj¹æ zebrania materia³ów,
pad³o wiêc na mnie. To by³o trudne, ale
o szczegó³ach opowiem na promocji.

G.Ch. - To ju¿ 8 grudnia w Domu
Schrama. Bêdziemy na tym spotkaniu
i opiszemy je w nastêpnym wydaniu.
Teraz serdecznie dziêkujemy i wierzy-
my, ¿e to nie ostatnia Pana inicjatywa.
J.S. - Wkrótce przechodzê na emeryturê 
i z pewnoœci¹ bêdê mia³ wiêcej czasu na
swoje pasje. Co z tego wyniknie? Czas
poka¿e...
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Czterdziesta druga sesja Rady Miejskiej
Chojnowa odby³a siê 28 listopada. Te-
matem obrad by³y m.in. uchwa³y w sprawie
stwierdzenia przekszta³cenia szeœcioletnich
szkó³ podstawowych w oœmioletnie, pro-
gramu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹-
dowymi czy przeprowadzenia konsultacji
spo³ecznych dotycz¹cych Bud¿etu Obywa-
telskiego. Wys³uchano sprawozdania z funk-
cjonowania Przychodni Rejonowej i z prac
burmistrza w ostatnim okresie.
Sprawozdanie 7/2017 z pracy Burmistrza

w okresie od dnia 26 wrzeœnia 2017 r. 
do dnia 27 listopada 2017 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Wykonawca zakoñczy³ i zg³osi³ do od-
bioru prace zwi¹zane z budow¹ parkingu wraz
z odwodnieniem przy budynku MOKSiR;
* Trwa modernizacja pokrycia dachu bu-
dynku Gimnazjum nr 1 oraz remont boiska
wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim.
* Zakoñczono i odebrano prace przy wymia-
nie nawierzchni wraz z krawê¿nikami do-
jazdów do parkingu przy ul. Grunwal-
dzkiej. Przy dojeŸdzie od ul. Paderewskie-
go rozbudowano o 2 miejsca parkingowe
zatokê postojow¹ i wymieniono jej nawie-
rzchniê z asfaltowej na polbruk.
* Trwa procedura w celu wy³onienia Wyko-
nawcy na budowê k³adki dla pieszych nad
rzek¹ Skora w ci¹gu ul. Matejki w trybie ne-
gocjacji z og³oszeniem. 
* Zakoñczono i odebrano prace przy ocie-
pleniu budynku MOPS.
* Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia
Parku Œródmiejskiego w ramach zadania
pn. prace konserwatorskie w obrêbie zabyt-
kowego Parku Œródmiejskiego. 

* Rozpoczêto prace przy budowie oœwietle-
nia drogowego w ulicy S³owiañskiej.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na budowê oœwietlenia drogowego w uli-
cach Drzyma³y i Chopina z pod³¹czeniem
ul. Koœciuszki. Z Wykonawc¹ podpisano
umowê o roboty budowlane.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na bu-
dowê sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rey-
monta i Ogrodowa wraz z budow¹ ul. Rey-
monta (etap I) oraz na budowê sieci wodno-
kanalizacyjnej wraz z budow¹ chodnika
przy ul. Kraszewskiego.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na re-
mont grobowca rodziny Pospiszil, dachów
budynku obs³ugi cmentarza komunalnego
oraz budynku Urzêdu Miejskiego.

* Trwa przebudowa chodnika przy ul. Si-
korskiego na wysokoœci budynków nr 2 i 4.
* Wykonano wiatê przystankow¹ na Placu

Dworcowym oraz ogród zabaw dla dzieci
przy ul. Gen.St. Maczka w ramach bud¿etu
obywatelskiego.

* Sporz¹dzono projekt listy przydzia³u lo-
kali na rok 2018. Zaplanowano przydzia³
19 lokali zamiennych, 11 lokali mieszkal-
nych, 6 lokali socjalnych oraz 10 lokali w zwi¹-
zku z remontem budynku przy ul. Legni-
ckiej 41A/B.
* Rozpoczêto dekoracjê miasta na okres
œwi¹teczny, ustawiono 2 choinki, czêœcio-
wo zamontowano œwiate³ka na drzewkach
w Rynku. 
* Prowadzone s¹ prace na terenach zieleni
miejskiej w celu przygotowania rabat do
sezonu zimowego.
* Wybrano, w wyniku zapytañ ofertowych,
firmê do zarz¹dzania, zamykania i rekul-
tywacji Sk³adowiska Odpadów w Bia³ej.
* Rozpoczêto budowê monitoringu miasta.
* Przeprowadzono naprawy punktowe na-
wierzchni jezdni ul. Fabrycznej. 
* Wykonano równanie dróg gruntowych na
terenie miasta.
* Zakupiono kruszywa bazaltowe w celu
utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych 
i ci¹gów pieszych na terenie cmentarza ko-
munalnego.
* Zakupiono 2 t. masy asfaltowej w wor-
kach przeznaczonej do uzupe³niania ubyt-
ków w jezdniach.
* Rozpoczêto prace porz¹dkowe na terenie
stawu przy ul. Okrzei.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 5
lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowi¹-
zuj¹cych bonifikat.

- gara¿ na rzecz dotychczasowego najemcy
przy ul. Drzyma³y.
* Przygotowano i og³oszono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿:
- dziesiêciu dzia³ek pod zabudowê gara-
¿ami przy ul. Zielonej,
- dwunastu dzia³ek pod zabudowê gara¿ami
przy ul. Parkowej,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Samorz¹do-
wej.
* Przygotowano i og³oszono przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej przeznaczonej pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, po³o-
¿onej przy ul. M. Kopernika, zakoñczony
wynikiem negatywnym.
* Wydano 4 zgody na wykreœlenie hipotek
ustanowionych z tytu³u bonifikat udzie-lo-
nych przy wykupie lokali, w zwi¹zku z up³y-
wem 5 lat od dnia ich nabycia od miasta.
* Wydano 13 wypisów i wyrysów oraz 21
zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta.
* Wydano postanowienie pozytywnie opi-

niuj¹ce podzia³ dzia³ki po³o¿onej przy ul.
Paderewskiego, pod wzglêdem zgodnoœci 
z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta. 
* Wydano trzy decyzje dla osób fizycznych
w celu wydzielenia dzia³ek pod zabudowê
mieszkaniow¹ przy ul. D¹browskiego i Ogro-
dowej, oraz z urzêdu przy ul. Paderewskie-
go, w celu wydzielenia dzia³ki do sprzda¿y
na poprawê warunków zagospodarwania
nieruchomoœci przyleg³ej.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Wyp³acono œwiadczenia wychowawcze
na kwotê 520.306,50 z³. dla 1.041 dzieci. 
* Wyp³acono dodatki mieszkaniowe w wy-
sokoœci 26.987,46 z³. oraz  zrycza³towane
dodatki energetyczne w wysokoœci 1.793,10 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Przyjêto 294 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Wydano 462 odpisy aktów stanu cywil-
nego oraz sprostowano i uzupe³niono 15
aktów stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 195 przypisków, 44 wzmi-
anek przy aktach stanu cywilnego, 7 aktów
urodzeñ, 21 aktów ma³¿eñstwa i 27 aktów
zgonu.
* Przeprowadzono 228 migracji aktów.
* Sporz¹dzono 12 zapewnieñ do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, w tym 9 zapewnieñ
do œlubu cywilnego i 3 zapewnienia do
œlubu konkordatowego.
* Wpisano 10 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru w dro-
dze transkrypcji.
* Sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

opr. eg

Na XLII sesji
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Pisze o tym, o czym nikt nie pisze. Autor
niemal 50. ksi¹¿ek historycznych pod-
kreœla, ¿e nie ma ambicji bycia histo-
rykiem-naukowcem, ale zale¿y mu na
popularyzacji wydarzeñ z przesz³oœci. 

16 listopada na zaproszenie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Chojnowie i Dysku-
syjnego Klubu Ksi¹¿ki £GARZ w naszym
mieœcie goœci³ S³awomir Koper. Swoje
autorskie spotkanie prowadzi³ w dwóch
ods³onach - o godz. 13. rozmawia³ z choj-
nowsk¹ m³odzie¿¹, o 18. z doros³ymi
czytelnikami. 

"Historia powinna absorbowaæ, ciekawiæ
i intrygowaæ...” zwraca³ uwagê S³awomir
Koper. Autor m.in. “Tajemnice i sensa-
cje œwiata antycznego”, “Mi³oœæ, seks i po-
lityka w staro¿ytnej Grecji i Rzymie”,
“¯ycie prywatne elit w³adzy PRL”, “Mój
Lwów”, “¯ycie artystek w PRL”,
“Skandaliœci PRL”, “Jagiellonowie.
Schy³ek œredniowiecza” , w szczerej roz-
mowie z uczniami opowiada³ o popu-
larnoœci swoich utworów literackich, 
a tak¿e o ¿yciowej pasji, któr¹ jest histo-
ria i prawda w niej drzemi¹ca. Tê prawdê

odkrywa w zachowanych pamiêtnikach,
listach, dziennikach i prywatnych rozmo-
wach. Kanw¹ wydarzeñ historycznych s¹
wydarzenia obyczajowe. To przecie¿ w³a-
œnie one czêsto s¹ przyczynkiem decyzji
wp³ywaj¹cych na bieg historii. Koper
uznaj¹c, ¿e kuluarowa sfera œwiata elit
polityki czy kultury w literaturze pow-
szechnej nie ma miejsca, od dwudziestu
ju¿ lat dr¹¿y temat. D³ugo jednak musia³
czekaæ na publikacje. Na spotkaniu 
z mieszkañcami opowiada³ o wielole-
tnich pora¿kach, o rozwijaj¹cej siê popu-
larnoœci, o jej negatywnych konsekwen-
cjach, o nieuczciwej konkurencji. Dziêki
wrodzonej dociekliwoœci, ciekawoœci 
i nieodpartej chêci popularyzacji historii
w tej formie, dziœ mo¿e mówiæ o sukce-
sie i wielu "naœladowcach".
Cech¹ ksi¹¿ek S³awomira Kopra jest au-
tentycznoœæ. Ciekawi, zastanawia i mierzy
rzeczywistoœæ skal¹ obiektywnoœci.

W przygotowaniu s¹ ju¿ kolejne pozycje
ksi¹¿kowe i ekranizacje.
Gor¹co polecamy ka¿dy z jego tytu³ów. 

eg, kb

S³awomir Koper 
(ur. 21.11.1963 w Warszawie) 

- polski pisarz, autor ksi¹¿ek histo-
rycznych, publicysta, radiowy i tele-
wizyjny ekspert historyczny.
Absolwent Wydzia³u Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wspó³pracowa³ z miesiêcznikiem "Uwa-
¿am Rze o Historia", felietonista tygo-
dnika "Do Rzeczy", publikuje w miesiê-
cznikach "Historia Do Rzeczy", "Mówi¹
Wieki", "¯ycie na Gor¹co - Retro", "Po-
znaj Œwiat", oraz "Wojsko i Technika”.
Historia", dwumiesiêczniku  “Najwiêksze
Afery" wydawanym przez tygodnik
"Do Rzeczy" i "Historiê Do Rzeczy", 
a tak¿e na portalach wp.pl. Historia 
i kobieta.interia.pl.i superHISTORIA.pl
W listopadzie 2013 zosta³ odznaczony
przez prezydenta RP Bronis³awa Ko-
morowskiego Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi za popularyzacjê historii w spo³e-
czeñstwie, a w listopadzie 2015 odz-
nak¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej
nadan¹ przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
Uchodzi za jednego z najbardziej popu-
larnych pisarzy historycznych, wed³ug
informacji wydawców, tylko w latach
2009-2012 sprzedano oko³o 430 tys.
jego ksi¹¿ek, natomiast do koñca mar-
ca 2016 sprzeda¿ osi¹gnê³a 800 tys.
Pozycje jego autorstwa wielokrotnie
znajdowa³y siê na listach bestselerów
EMPIK, Matras i "Gazety Wyborczej". 

wikipedia

S³awomir Koper - najpopularniejszy pisarz historyczny

25 listopada to Dzieñ Pluszowego Misia! Z tej okazji w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie zosta³y zorganizo-
wane urodziny dla wszystkich maskotek, które dzieci przy-
nios³y na zabawê.
22 listopada najm³odsi mieszkañcy naszego miasta wraz z ich
ukochanymi zabawkami, przysz³y do biblioteki wraz z rodzica-

mi, by œwiêtowaæ urodziny swojego przyjaciela. W Biblio-
tecznej Akademii Malucha by³y tañce, zabawy, wspólne prace
plastyczne, a na koñcu piêkny, kolorowy tort. Wszystkie dzieci
bawi³y siê wspaniale. Wszystkiego najlepszego dla uko-
chanych, kolorowych misiów!

K.Burzmiñska

Biblioteczna Akademia Malucha
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Rozbudziæ ppamiêæ
Tydzieñ patriotyzmu w PZS rozpocz¹³
siê 13 listopada. Uczniowie wraz z nau-
czycielami zainaugurowali uroczystym
apelem obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
w Chojnowie. 
Akademia mia³a jeden podstawowy cel -
rozbudziæ pamiêæ. Wspomnienia histo-
rycznych wydarzeñ, musz¹ uœwiadamiaæ,
¿e odzyskanej wolnoœci nale¿y siê sza-
cunek. Narodowa to¿samoœæ bêdzie ist-
nieæ, do póki pokolenia bêd¹ siê o ni¹
troszczyæ. Dlatego uroczyste i podnios³e
obchody 11 listopada s¹ bardzo wa¿nym
elementem edukacji. Tydzieñ Patrioty-
zmu to echo wspomnieñ narodowego
dziedzictwa historycznego i patriotycznej
postawy. 

Towarzysz¹ca akademii wystawa prac
uczniów "Bohaterowie w walce o nie-
podleg³oœæ" prezentowa³a sylwetki wa¿-
nych postaci historycznych, które wal-
czy³y o zjednoczenie Polski, ukazuj¹c
istotê ich zas³ug.

Walka oo ŒŒwiêt¹ SSprawê 
Drugiego dnia liczni goœcie przybyli na
prelekcjê "Walka o Œwiêt¹ Sprawê" do-
ktora Piotra Szubarczyka, który jest przed-
stawicielem oddzia³u IPN w Gdañsku.
Wszystkich zgromadzonych przywita³
dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³
Mariusz Kowalczyk. Krystyna Sobierajska
dzia³aczka "Solidarnoœci" zdefiniowa³a
patriotyzm jako poczucie przynale¿noœci,
do tego wszystkiego, co nazywamy Polsk¹:
"Historia ma drugie znaczenie. Hart
ducha ca³ych rodzin, przywi¹zanie do
religii i obyczajów jednoczy³o naród.
Wolnoœæ nie jest dana raz na zawsze, 
o czym nale¿y pamiêtaæ. Tylko silne po-
stawy moralne i etyczne stoj¹ na stra¿y
pamiêci narodowej. Polska to zbiorowy
obowi¹zek".  
Doktor Piotr Szubarczyk swoj¹ prelekcjê
rozpocz¹³ pytaniem: "Od czego zacz¹æ
Polskê?". Œladem Koœciuszki i Pi³sud-

skiego wskazywa³ na symbole w histo-
rycznej ci¹g³oœci naszego narodu. Na-
stêpnie wszyscy odœpiewali Hymn Pol-
ski, a tak¿e wys³uchali piosenki ¿o³nie-
rzy wyklêtych Contra Mundum. Przypo-
mnienie o postawach m.in. Danuty Sie-
dzikówny "Inki"  czy genera³a Augusta
Fieldorfa "Nila" by³o bardzo wzrusza-
j¹cym momentem prelekcji. Wspólna
przysiêga by³a duchowym akcentem,
który mia³ przypomnieæ, ¿e Œwiêto Nie-
podleg³oœci, to nie jest tylko jeden dzieñ
w roku. 

Potem zaproszeni goœcie udali siê do
nowej kwatery Zwi¹zku Strzeleckiego.
Uroczyste przeciêcie wstêgi, poœwiêce-
nie nowego pomieszczenia i wpis do kro-
niki goœci, zwieñczy³y wtorkowy dzieñ
patriotyzmu. 

Ognisko PPatriotyzmu
Ju¿ po raz siódmy uczniowie Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ rozniecili wspania-
³e Ognisko Patriotyzmu. Wydarzenie
wpisane w obchody Tygodnia Patrioty-
zmu stanowi doskona³¹ formê wspó³-
czesnego wyra¿ania wartoœci obywatel-
skiej postawy.
Szkolna spo³ecznoœæ, wspólnie z zapro-
szonymi goœæmi, bliskimi i z mieszkañ-
cami, pieœni¹ i poezj¹ da³a wyraz odda-

nia OjczyŸnie i pamiêci o tych wszystkich,
którzy za Jej suwerennoœæ poœwiêcili ¿ycie.
S³owno-muzyczny monta¿, jak co roku,
poprzedzi³o uroczyste œlubowanie pier-
wszej klasy po¿arniczo-ratowniczej.
Poczty sztandarowe, obecnoœæ przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych i Stra¿y
Po¿arnej nada³y uroczystoœci dodatko-
wego splendoru. W tej ceremonii uczest-
niczy³a tak¿e chojnowska Dru¿yna Zwi¹-
zku Strzelców, która tego dnia mia³a te¿
swoj¹ uroczystoœæ - zaprzysiê¿enie kolej-
nego cz³onka.

- Niech siê niesie ogieñ mi³oœci niepod-
leg³ej Ojczyzny - powiedzia³ na zakoñ-
czenie swojego wyst¹pienia dyrektor PZS
Mariusz Kowalczyk. I niós³ siê. Patrio-
tyczne pieœni przy wtórze gitary i akor-
deonu d³ugo brzmia³y w rozœwietlonej
blaskiem ¿ywego ognia przestrzeni.

"S³owa OOjczyzny PPe³ne" 
16 listopada uczniowie z PZS przygo-
towali fragmenty utworów patrioty-
cznych, autorstwa Jana Lechonia i Igna-
cego Krasickiego. Uczniowie z klasy 
I LO udali siê tak¿e z wizyt¹ do choj-
nowskich przedszkoli, aby zaprezento-
waæ dzieciom, piêkne polskie dzie³a wy-
bitnych poetów. Czytanie patriotycznych
tekstów, ma bardzo wa¿ne znaczenie 
w rozbudzaniu œwiadomoœci history-
cznej, któr¹ m³odzie¿ przekazywa³a ma-
luchom. Na koniec wszyscy wspólnie
zaœpiewali hymn pañstwowy. 

eg, kb 

TTyyddzziieeññ  ppaattrriioottyyzzmmuu  ww  PPZZSS
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Kto nie wyrobi³ w sobie nawyku czyta-
nia, nie czuje co prawda bólu fizycznego,
czy psychicznego dyskomfortu, ale nie
zauwa¿a te¿ braku wa¿nego sk³adnika,
który odpowiada za kszta³t jego ¿ycia i przy-
jêty system wartoœci. Maria D¹browska
napisa³a: "Ksi¹¿ka i mo¿liwoœæ czytania
to jeden z najwiêkszych cudów ludzkiej
cywilizacji".
Có¿ jest takiego wa¿nego w czytaniu?
Mo¿e to, ¿e mamy odwagê myœleæ
samodzielnie, stajemy siê m¹drzejsi
przemyœleniami autorów, uczymy siê
bycia Cz³owiekiem, zdumiewa nas
ogrom wiedzy i fantazji, dobrze spêdza-
my czas gimnastykuj¹c umys³ i serce...
Warto te¿ zapytaæ, có¿ jest takiego wa¿-
nego w pisaniu? 
Antoine de Saint-Exupery mawia³: "¯eby
pisaæ, trzeba ¿yæ. Nie cierpiê ludzi,
którzy pisz¹ dla zabawy, szukaj¹ efektów,
trzeba mieæ po prostu coœ do powie-
dzenia." Jeœli autor ma coœ do powie-
dzenia, znajdzie czytelnika.
Ministerstwo Edukacji Narodowej od
2016 r. wdra¿a Narodowy Program Ro-
zwoju Czytelnictwa, wspiera w ten spo-
sób organy prowadz¹ce szko³y w rozwi-
janiu zainteresowañ uczniów, promuje
czytanie. Biblioteki Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie s¹ beneficjen-
tami tego Programu. Na ró¿ne typy
szkó³: technika, liceum ogólnokszta³c¹ce,
zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, otrzyma³y
dotacjê w wysokoœci ponad 23 tys. z³.
Zakupiono 1064 egz. ksi¹¿ek propono-
wanych i oczekiwanych przez uczniów,
nauczycieli i bibliotekarzy. Udzia³ w pro-
gramie nak³ada³ na Szko³ê realizacjê wielu
dzia³añ. O niektórych warto wspomnieæ.
W Roku Josepha Conrada-Korzeniow-
skiego - zorganizowano konkurs wiedzy
o ¿yciu i twórczoœci pisarza pod has³em:
"IdŸ za marzeniem, idŸ a¿ do koñca" oraz
konkurs plastyczny "Morze jak ¿ycie".

1 czerwca 2017 r. Szko³a w³¹czy³a siê 
w ogólnopolsk¹ akcjê "Jak nie czytam
jak czytam". Podejmuj¹c wspó³pracê 
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ ucznio-
wie uczestniczyli w Narodowym Czytaniu
"Wesela". Pan M³ody i Panna M³oda, 
w strojach krakowskich, piêknie prezen-
towali siê czytaj¹c fragmenty dramatu
zarówno na lekcjach, jak i na chojnow-
skim Rynku. 

W paŸdzierniku, Miesi¹cu Bibliotek
Szkolnych, odby³o siê szereg spotkañ
pod has³ami: "Ksi¹¿ka szuka swego
czytelnika" i "Ksi¹¿ka nas ³¹czy".
Efektem zajêæ by³y recenzje i rekomen-
dacje wybranych przez uczniów ksi¹¿ek.

Czytamy w nich:
"Jestem pe³na podziwu dla autorki za
odwagê pisania o tak "niemodnych rze-
czach". Przepiêknie wydana i wartoœ-
ciowa ksi¹¿ka. Uwa¿am, ¿e powinna byæ
przeczytana przez ka¿dego. Z ca³ego ser-
ca polecam". ("Bóg w wielkim mieœcie"
K. Olubiñska)

"Œwiat po III wojnie œwiatowej. Wysoki
poziom radiacji zamieni³ niektórych lu-
dzi w potwory. …Powieœæ pokazuje, jak
wygl¹da ¿ycie w ci¹g³ym stresie i stra-
chu…. jest skierowana szczególnie do
osób, które interesuj¹ siê œwiatem posta-
pokaliptycznym i fanów survivalu."
("Metro 2035" D. Glukhovsky) 
"Ksi¹¿ka przedstawia ¿ycie sportowca,
…. Samozaparcie i d¹¿enie do celu, to
sposób na osi¹gniêcie sukcesu w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia - "… nigdy siê nie pod-
dawajcie" ("Sebastian Mila - pi³karski
dyrygent" M. Ros³oñ).
Uczniowie brali te¿ udzia³ w spotkaniach
pod has³ami: "O co chodzi z tym czy-
taniem" i "Z ksi¹¿ek wyczytane". Celem
zajêæ by³a dyskusja o roli ksi¹¿ki w ró¿-
nych sytuacjach ludzkiego ¿ycia.
Skierowano te¿ dzia³ania do rodziców.
Przygotowano informacjê i przekazano
ulotkê, w których podkreœlono, jak wa¿ne
jest rozbudzanie potrzeby czytania.

Ksi¹¿ka mo¿e uchroniæ przed uzale¿nie-
niem, nawet od komputera i uzdrowiæ
trudne domowe relacje. 

Ufamy, ¿e wszystkie podjête dzia³ania
oraz odm³odzony i urozmaicony ksiê-
gozbiór bibliotek szkolnych zaowocuj¹
licznymi czytelnikami. M³odzi czytaj¹cy
to nasza radoœæ i przysz³oœæ, to nadzieja
lepszych dni. 

Nauczyciele-bibliotekarze
PZS w Chojnowie

NNaaddzziieejjaa lleeppsszzyycchh ddnnii
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MIKO£AJ W KA¯DYM Z NAS
01, 02.12.2027 - 16:00

Nie musisz byæ doros³y ani bogaty aby dla swych bliskich staæ
siê Miko³ajem. A gdy odkryjesz piêkno ciep³ych, rodzinnych
Œwi¹t i podzielisz siê t¹ radoœci¹ z wa¿nymi dla ciebie osoba-
mi, kto wie, mo¿e spotkasz Œwiêtego Miko³aja we w³asnej
osobie. To jest w³aœnie filmowa opowieœæ o takim spotkaniu...

NA KARUZELI ¯YCIA
01, 02, 08, 09.12.2017 -18:00

Historia czterech postaci, których losy splataj¹ siê w s³ynnym
parku rozrywki na Coney Island w latach 50. ubieg³ego wieku.
Rozchwiana emocjonalnie, by³a aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej m¹¿ Humpty (Jim Belushi) jest
operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny
ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina
natomiast jest marnotrawn¹ córk¹ Humpty'ego, która w domu
ojca szuka schronienia przed gangsterami.

NAJLEPSZY
01, 02.12.2017 - 20:00

G³ównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwyci³ œwiat, 
a który u nas, do dziœ, pozostaje osob¹ praktycznie nieznan¹.
To fascynuj¹ca, pe³na morderczego wysi³ku, spektakularnych
upadków i niezwyk³ej si³y, historia inspirowana ¿yciem
Jerzego Górskiego, który ukoñczy³ bieg œmierci oraz ustanowi³
rekord œwiata w triathlonowych mistrzostwach œwiata, zdoby-

waj¹c tytu³ mistrza na dystansie Double Ironman z czasem
24h:47min:46sek. Ten rekord nie by³by jednak mo¿liwy, gdy-
by w jego ¿yciu nie pojawi³y siê dwie kobiety. Jedn¹ straci³.
Druga sta³a siê inspiracj¹, aby zawalczy³ o swoje ¿ycie.

MIKO£AJ I SPÓ£KA
08, 09.12.2017 - 16:00

Œwi¹teczne prezenty same siê nie rozwioz¹! Co wiêc zrobiæ,
gdy pomocnicy Œwiêtego Miko³aja siê pochoruj¹? Najlepiej 
z pomoc¹ ca³ej rodziny ruszyæ na ratunek Gwiazdki! Pe³na
magii, elfów, wró¿ek i fajerwerków zakrêcona komedia famili-
jna re¿ysera hitu: "ASTERIX I OBELIX: MISJA KLEOPA-
TRA". Nad bajecznymi efektami specjalnymi czuwa³ Bryan
Jones, odpowiedzialny za wizualn¹ stronê widowiska "HAR-
RY POTTER I CZARA OGNIA". W te œwiêta bêdzie wam do
œmiechu!

COCO
15.12.2017 - 16:00, 18:00

Historia czterech postaci, których losy splataj¹ siê w s³ynnym
parku rozrywki na Coney Island w latach 50. ubieg³ego wieku.
Rozchwiana emocjonalnie, by³a aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej m¹¿ Humpty (Jim Belushi) jest
operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny
ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina
natomiast jest marnotrawn¹ córk¹ Humpty'ego, która w domu
ojca szuka schronienia przed gangsterami.

Tradycyjnie, jak co roku, czas andrzejkowej zabawy w naszym
mieœcie zainaugurowali emeryci. 
21 listopada cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów spotkali siê w Domu Schrama w swoim gronie, by
wspólnie atrakcyjnie spêdziæ andrzejkowy wieczór. 
Tegoroczna zabawa mia³a jednak wyj¹tkowy charakter. By³a
jednoczeœnie podsumowaniem kilkumiesiêcznego projektu
"Pora na Klub Seniora". Program, którego koordynatorem by³
£ukasz ¯uber, obejmowa³ warsztaty artystyczne, wycieczki
edukacyjne oraz zajêcia podnosz¹ce wiedzê i umiejêtnoœci
seniorów. 

Na listopadowym spotkaniu oceniono przebieg projektu, zbi-
lansowano wydarzenia, a fotograficzna prezentacja obrazowo
streœci³a dokonania. Przywo³ane wspomnienia by³y dosko-
na³ym katalizatorem do zabawy na parkiecie. Zintegrowana
spo³ecznoœæ doskonale bawi³a siê przez kilka godzin przy
muzyce na ¿ywo.
Tradycj¹ naszych zwi¹zkowców jest tak¿e organizacja - po
Andrzejkach dla emerytów - Andrzejek dla mieszkañców.
Cztery dni póŸniej, na tej samej sali 140 osób celebrowa³o

Andrzejki dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu seniorów. To za
ich spraw¹ goœcie mieli wyœmienite ciep³e posi³ki, obs³ugê,
znakomitych muzyków i co za tym idzie wspania³y taneczny
wieczór, który przeci¹gn¹³ siê do wczesnych godzin dnia na-
stêpnego. 

Nasi energiczni emeryci po¿egnali ostatnich goœci, posprz¹tali
salê, uporz¹dkowali kuchniê i umówili daty kolejnych spotkañ
- zabawy op³atkowej, Dnia Babci i Dziadka oraz imprezy
ostatkowej.
Tytani!

eg

Andrzejki ZERiI
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Niez³a zimnica panowa³a podczas ostatniej kolejki spotkañ A
klasy grupy III Legnica. 18 listopada na obiekcie przy Witosa
Chojnowianka goœci³a outsajdera tabeli - Radziechowiankê
Radziechów. Nieœmia³o pad³o pytanie czy bêdzie hokejowy
wynik? Pierwsze minuty spotkania, uœwiadomi³y wszystkim, ¿e
nie, bo nasi pi³karze wszystko mieli pod kontrol¹. Po akcjach
goœci widaæ by³o od razu, ¿e to jest faktycznie ostatnia dru¿yna w ta-
beli. Doœæ szybko Chojnowianka objê³a prowadzenie. W 5. mi-
nucie wrêcz szkoleniowo przeprowadzon¹ akcjê, gdzie pi³ka
kr¹¿y³a od nó¿ki do nó¿ki, celnym strza³em wykoñczy³ Cichoñ.
Na drugie trafienie przysz³o nam czekaæ do 21. minuty. Na listê
strzelców ponownie wpisa³ siê Cichoñ. W 48 minucie kolej-
nego gola strzeli³ Jêdruszczak. Minutê póŸniej, goœcie nie wy-
trzymali nerwowo. Za pyskówkê jeden z zawodników, otrzyma³
drug¹ ¿ó³t¹ i w konsekwencji, czerwon¹ kartkê. Z³oœæ wy³a-
dowa³ na arbitrze. Godne po¿a³owania zachowanie. Kibice
zaczêli opuszczaæ trybuny. Nie zobaczyli wiêc dwóch goli
zdobytych przez jedenastkê trenera Marcina Rabandy. 

W takich okolicznoœciach nasi pi³karze stoczyli ostatni mecz 
w jesiennej rundzie pi³karskiej. 

KS Chojnowianka Chojnów 
- Radziechowianka Radziechów     5:0.

Grupa III
LZS Nowy Koœció³ - Bazalt Piotrowice 4:1, Sokó³ Krzywa - Nysa
Wiadrów 3:0, Wilkowianka Wilków - Orze³ Zagrodno 6:5, Hu-
ragan Proboszczów - P³omieñ Michów 2:0, Fenix Pielgrzymka
- Przysz³oœæ Prusice 1:7, Chojnowianka Chojnów - Radziecho-
wianka Radziechów 5:0, Burza Go³aczów - Skora Jadwisin 2:6,
B³êkitni Koœcielec - LZS Lipa 3:4. 
1. Przysz³oœæ Prusice 15 38 98:15
2. Chojnowianka Chojnów 15 34 65:18
3. LZS Lipa  14 31 50:35
4. Skora Jadwisin 14 31 71:29
5. Orze³ Zagrodno 14 26 54:33
6. Sokó³ Krzywa 15 23 38:36
7. Fenix Pielgrzymka 14 23 36:31
8. Huragan Proboszczów 14 22 34:43
9. B³êkitni Koœcielec 15 18 39:44
10. Bazalt  Piotrowice 14 17 29:41
11. Burza Go³aczów 14 16 30:49
12. LZS Nowy Koœció³ 14 15 41:57
13. P³omieñ Michów 14 13 24:44
14. Nysa Wiadrów 14 10 31:77
15. Wilkowianka Wilków 17 7 27:67
16. Radziechowianka 14 4 17:65

pm

“Powsta³ z marzeñ, z mi³oœci do muzyki, obrazu, s³owa, dla
ludzi, którzy chc¹ patrzeæ i widzieæ tak jak my. Powsta³, wie-
dz¹c, ¿e nie musi nic, ¿e wszystko co stworzy, bêdzie kminkowe”.
Tak o swoim zespole pisz¹ na oficjalnej stronie cz³onkowie
zespo³u “Kminek”.
Solistk¹ grupy jest Michalina Maruniak - legniczanka, do nie-
dawna kojarzona z Phothonami i znanym z utworów dla dzieci
Centrum Uœmiechu. 
Zespó³ wyda³ w³aœnie debiutanck¹ p³ytê - "Kminek 34". Trzy
egzemplarze z autografem, wokalistka osobiœcie podarowa³a
naszej redakcji. Wykorzystuj¹c obecnoœæ Michaliny w Gazecie
Chojnowskiej, nie mogliœmy odmówiæ sobie krótkiego wywiadu.
Zapytaliœmy sk¹d pomys³ na nazwê?
- Kminek jest przypraw¹
nieoczywist¹. Trzeba do-
brze siê rozsmakowaæ, by
wychwyciæ walory. Z t¹
przypraw¹ jest tak, ¿e
albo siê j¹ uwielbia, albo
nie. I tak te¿ jest z nasz¹
muzyk¹. Poza tym chcie-
liœmy, by trochê siê przy
niej zatrzymaæ, pomyœleæ -
jednym s³owem rozkminiæ.
Utwory “Kminka” s¹ z ga-
tunku spokojnych, melan-
cholijnych, ale nie smutnych, jak podkreœla Michalina.
- Mimo, ¿e na ogó³ postrzegana jestem jako energiczna, weso³a
osoba, to ka¿dy, kto mnie dobrze zna, wie, ¿e w³aœnie taki styl
jest mi bliski. Teksty s¹ wielowymiarowe, a ich klimat przy-
pomina mi osobiste doznania z dzieciñstwa.
Dojrza³a i skromna artystka nigdy nie umia³a rozpychaæ siê
³okciami. Jej zdaniem ¿yczliwoœci¹, uœmiechem, serdecznoœci¹
zyskuje siê o wiele wiêcej. Nie lubi malkontentów, doskonale
godzi rozwijaj¹c¹ siê popularnoœæ z obowi¹zkami ¿ony i matki.
Ceni sobie zacisze domowego ogniska, ale mikrofon, scena,
publicznoœæ, to jedno z marzeñ, które w³aœnie siê spe³nia.
Z sympati¹ wspomina koncerty w Chojnowie, dlatego przy
wydaniu “Kminka 24”, pomyœla³a o naszych melomanach.

red.

""KKmmiinneekk""  ddoo   rroozzkkmmiinnii eenniiaa

Dziêkuj¹c Michalinie Maruniak, Jurkowi Delwo 
i Paw³owi Zaj¹cowi za, jak przyjêliœmy, 

miko³ajkowy prezent, 
przekazujemy kr¹¿ki w rêce trzech pierwszych osób,

które 6 grudnia o godz. 12. zg³osz¹ siê do redakcji 
Gazety Chojnowskiej (Plac Zamkowy 1; p. nr 8b). 

Na has³o "Kminek" otrzymaj¹ p³ytê 
z 13 autorskimi utworami i autografem wokalistki. 

Pi¹tka na do widzenia 

19 listopada Koleje Dolnoœl¹skie zaprosi³y na festyn rodzinny.
Zaprezentowany zosta³ nowy poci¹g Impuls 45 WE. Odby³y
siê tak¿e specjalne przejazdy z Chojnowa do Boles³awca 
i z powrotem. W poci¹gu nie zabrak³o gier i zabaw dla dzieci.
Liczne konkursy wraz z nagrodami sprawi³y wiele radoœci
uczestnikom festynu. Najm³odsi mieli okazjê uczestniczyæ w po-
kazach pierwszej pomocy. 
Impuls 45 WE posiada wiele zalet m.in. automaty biletowe,
bezprzewodowy dostêp do Internetu, komfortowe fotele z regu-
lacj¹ oparcia, miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich,
z dzieæmi w wózkach oraz na rowery oraz przestronne toalety
dla osób o ograniczonej mobilnoœci. 

Chojnowianie mog¹ korzystaæ z nowoczesnego taboru m.in. na
trasie Wêgliniec-Jelcz Laskowice.

K. Burzmiñska
Impuls 45 WE
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam  kawalerkê w Rokitkach na Ip.

po kapitalnym remoncie, umeblowana.

Cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (09335)

Mam do wynajêcia mieszkanie dwupo-

kojowe w centrum miasta Chojnów.

Wiadomoœæ: tel. 515 435 244. (09639)

Zamieniê kawalerkê (37m2, IVp.) na mie-

szkanie 2-pokojowe. 

Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê 52/20 pod zabudowê

gara¿u przy ul. Zielonej w Chojnowie 

o pow. 19m2, cena 6000 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 725-294-703. (09608)

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-

wie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (010087)

IInnnnee
Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,

kolektorów s³onecznych, elektrowni s³o-

necznych - fotowoltaika. Zamienice 66 .

Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

(1262/17/U-REK)

Og³oszenia
drobne

UCHWA£A NR XLI/209/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 10 ust.
1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych) (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1785), Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:

§1. Okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych, od
jednego œrodka transportowego.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/139/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych (Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 12 grudnia 2016r., poz.
5753).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego 
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2018r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie
Urzêdu Miejkiego w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Z treœci¹ Za³¹cznika nr 1 do Uchwa³y mo¿na zapoznaæ siê na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.chojnow.net.pl/ 
lub w Biurze Rady Miejskiej.

UCHWA£A NR XLI/208/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i op³atach lokalnych) (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1785), Rada Miejska Choj-
nowa uchwala, co nastêpuje: 
§1. Ustala siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 z³  od  m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami powierzchniowymi
p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,45  z³ od 1m2 pow.,
d) niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z 9 paŸdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), 
i po³o¿onych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo
zabudowê o przeznaczeniu mieszanym obejmuj¹cym wy³¹cznie te rodzaje zabu-
dowy, je¿eli od dnia wejœcia w ¿ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoñczono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego - 3,04 z³ od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,77 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 22,90 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym - 10,80 z³  od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,70 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 7,77 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/138/16 Rady Miejskiej Chojnowa z 29 listopada
2016r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dziennik
Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 12 grudnia 2016r., poz. 5752).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2018 ro-
ku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej". 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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35 lat temu, dok³adnie 12.XI.1982 roku,
decyzj¹ ówczesnych w³adz administra-
cyjnych kilka hektarów ziemi na ro-
gatkach miasta zosta³o przekazane na
Pracownicze Ogrody Dzia³kowe.
Nadano im nazwê POD "Jaœmin".
Trzydziest¹ pi¹t¹ rocznicê powstania tych
ogrodów œwiêtowano uroczyœcie 18 listo-
pada w auli PZS. 
- Od tego dnia minê³o 35 lat, w porów-
naniu do 120 lat, jakie w tym roku obcho-
dzi³ Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, nasz
Ogród wydaje siê byæ dzieckiem - przy-
wita³ goœci prezes "Jaœminu" Henryk
S³otwiñski. - Przez te wszystkie lata 
z 249 dzia³ek, kiedyœ u¿ytkowanych przez
pracowników du¿ych chojnowskich
zak³adów takich, jak Dolzamet, Dol-
pakart, Zespó³ Szkó³ Rolniczych, Choj-
nowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane,
Dolnoœl¹skie Zak³ady Bia³oskórnicze
"Renifer", Zak³ad Opieki Zdrowotnej
(szpital), Wojewódzki Oœrodek Postêpu
Rolniczego, a dzisiaj przez ok. 220 rodzin,
uzyskano tysi¹ce kilogramów zbiorów.
Dziêki pracy dzia³kowców przywrócono
spo³ecznoœci i przyrodzie tereny zdegra-
dowane. Praca na dzia³kach przyczynia
siê do ochrony œrodowiska, kszta³tuje
zdrowe otoczenie cz³owieka, oddzia³uje na
poprawê szeroko rozumianych warunków
ekologicznych…
Jubileusz by³ okazj¹ do wspomnieñ, li-
cznych podziêkowañ, gratulacji, ¿yczeñ.
Podnios³ym momentem by³o nadanie
br¹zowych, srebrnej i z³otej odznaki
Zas³u¿onego Dzia³kowca i odznak Za
zas³ugi dla Polskiego Zwi¹zku Dzia³-
kowców. Wyró¿nieni otrzymali je z r¹k
Honorowego Prezesa OZ PZD w Legnicy
El¿biety Dziedzic. 
Br¹zow¹ odznakê zas³u¿onego dzia³kow-
ca otrzymali:
Piotr Charewicz, Eleonora G¹sior, Ali-
cja Ho³owacz, El¿bieta K³apciñska, Ja-
nina Matuszewska, Gra¿yna Mys³ow-
ska, Józef Rajkowski, Andrzej Ryba,
Marek Wróblewski.

Srebrn¹ odznakê zas³u¿onego dzia³-
kowca otrzyma³ Ryszard Janicki.
Z³ot¹ odznakê zas³u¿onego dzia³kowca
nadan¹ przez Krajow¹ Radê PZD otrzy-
ma³ Józef Kuniej - wzorowy, by³y go-
spodarz Ogrodu.

Odznaczeniem Za zas³ugi  dla Pol-
skiego Zwi¹zku Dzia³kowców uhono-
rowani zostali: Dudar Anna - wieloletni
krajowy instruktor ogrodowy oraz
Poznar Jerzy - by³y prezes ROD "Jaœmin".
Podziêkowania za wieloletnie wsparcie
dzia³añ Ogrodu otrzymali przedstawi-
ciele w³adz miasta i gminy, a za pracê na
rzecz dzia³kowców byli prezesi Zarz¹du,
wieloletni cz³onkowie i osoby szczegól-
nie zaanga¿owane. 

Wyró¿niono tak¿e laureatów og³oszo-
nego przed kilkoma miesi¹cami konkur-
su na "Naj³adniejsz¹ dzia³kê ROD "Ja-
œmin". Pierwsze miejsce w tym wspó³-
zawodnictwie otrzyma³ Ryszard Janicki.

- Dzia³kowcy skupieni w ROD "Jaœmin",
stanowi¹ znacz¹c¹ czêœæ naszej lokalnej
spo³ecznoœci tworz¹c¹ specyficzn¹ grupê
pasjonatów - sk³ada³ gratulacje burmistrz
Jan Serkies. - Dziêki dzia³alnoœci ROD
nasi mieszkañcy znajduj¹ w swoich nie-
wielkich ogrodach czas na odpoczynek,

spotkania z rodzin¹, przyjació³mi, odda-
j¹ siê pracy, która sprawia im wiele ra-
doœci i satysfakcji. Dziêkuj¹c za tworze-
nie i utrzymanie tej przestrzeni, za akty-
wnoœci i zaanga¿owanie na rzecz Dzia³-
kowców, na Pana rêce sk³adam  wszyst-
kim dotychczasowym prezesom oraz cz³on-
kom Zarz¹du ¿yczenia pomyœlnoœci w osi¹-
ganiu kolejnych celów, stabilnoœci i dal-
szego rozwoju. A wszystkim cz³onkom
ROD "Jaœmin" ¿yczê zdrowia i wielu
kolejnych lat obfitoœci i spe³nienia.
Ten wyj¹tkowy dzieñ wywo³a³ wiele
emocji, wzruszeñ, wspomnieñ…

Dope³nieniem uroczystoœci by³ wystêp
uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 - wspa-
nia³ego szkolnego chóru i znakomitej
grupy akrobatycznej. 

eg

Jubileusz ROD “Jaœmin”
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Hania Barszczyk - 7lat
Uczennica kl. IIb w SP4.
Tañczy w zespole Ma³y
Brooklyn. Lubi p³ywaæ,
jeŸdziæ na rowerze, œpiewaæ
i czytaæ. Kocha zwierzêta,
ma królika o imieniu Pusio.

""""NNNNiiiieeee  ssssttttaaaarrrrzzzzeeeejjjjeeee  ssssiiiiêêêê  tttteeeennnn,,,,   
kkkkttttoooo  nnnniiiieeee  mmmmaaaa  nnnnaaaa  ttttoooo  cccczzzzaaaassssuuuu""""  

60. rocznica powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP,
55 rocznica Okrêgowej Sekcji Emerytów i Rencistów

oraz "Dzieñ Jubilata"


