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Orszak Trzech Króli

Marzenia się spełniają - „Chile 2017”

Muzyczna bombonierka

Hej kolęda, kolęda...
Ze świąteczną pieśnią 

w województwie
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Dziesięcioletnia tradycja w Polsce, w na-
szym mieście miała w tym roku drugą
swoją odsłonę. 
Uliczne jasełka odbywają się już w 644
miejscowościach Polski oraz w 16 poza jej
granicami. Wśród setek organizatorów
jest Chojnów, który, naszym zdaniem,
przygotowaniem scenariusza, scenogra-
fii, kostiumów, rekwizytów i scen, nie
odbiega od innych miast. 

6 stycznia ulicami miasta przeszedł nie-
zwykle barwny orszak. I to nie jeden. Po
Mszy świętej, z kościoła pw. św. Ap. Pio-
tra i Pawła wyruszył Orszak Niebieski 
i Czerwony, chwilę później z parafii
NPNMP dołączył Orszak Niebieski.
Mieliśmy zatem trzy efektowne świty,
trzech zacnych króli, które, prowadzone
przez dwie góralskie kapele, spotkały się
na Placu Zamkowym. Tam przywitał
wszystkich Herod. W scence rodzajowej
w interpretacji chojnowskiej grupy te-
taralnej, poznaliśmy okoliczności jego
klęski, która stała się jednocześnie syg-
nałem do przywitania nowonarodzonego. 

Trzej Królowie, z tłumem wiernych,
udali się zatem do centrum miasta, by
godnie uczcić przyjście Jezusa. Złożyli
Mu pokłon i dary, a poddani wspólnie
zaśpiewali kolędę. 

Potem można było posilić się pieczony-
mi jabłkami lub wspaniała grochówką.

Widowiskowe święto, to zasługa wielu
osób zaangażowanych w organizację Or-
szaku. Inicjatorem i koordynatorem wszys-
tkich działań była parafia pw. św. Ap.
Piotra i Pawła przy współudziale parafii
NPNMP. Aktywnie dołączyły siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dę-
bickich i ich mali podopieczni oraz
dzieci i młodzież z chojnowskich szkół,
wielu rodziców i tłumnie uczestniczący
w Orszaku Trzech Króli mieszkańcy. 

Atrakcyjnym zwieńczeniem tego dnia
był narodowy taniec w wykonaniu tego-
rocznych maturzystów i ich pedagogów.
Polonez w Rynku - wieloletnia tradycja
Powiatowego Zespołu Szkół – od ze-
szłego roku stanowi epilog obchodów
Święta Trzech Króli. 
Wspaniała choreografia, reprezentacyjny
taniec, porywający Polonez Wojciecha
Kilara - zachwyciły publiczność i, jak
głosi szkolny zwyczaj, dla maturzystów
stały się przepustką do pozytywnie
zdanej matury.

„Bóg jest dla wszystkich” – tegoroczne
hasło jubileuszowego Orszaku Trzech
Króli było kolejnym niezwykłym wyda-
rzeniem skupiającym całe rodziny, spo-
łeczności środowiskowe, lokalne władze,
księży, parafian, przedsiębiorców – ludzi
dobrej woli, którzy poświęcili swój czas,
zdolności i środki, by wziąć udział we
wspólnym przedsięwzięciu. To budujące
i niewątpliwie scalające naszą niewielką
wspólnotę. 

eg

Orszak Trzech Króli 



Celem poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców i utrzymania porządku w mieś-
cie, uruchomiono całodobowy monito-
ring. Chojnów obserwuje 10 punktów
monitoringu. W sumie chojnowskie
ulice, skwery, place, parki, 24 godziny
na dobę, lustruje około 30 kamer.
Wysokiej jakości obraz śledzi firma ochro-
niarska „Piast” (76 856 57 58). W celu
dalszej poprawy bezpieczeństwa miasta 
i jego mieszkańców planuje się instalację
kolejnych punktów monitoringu. 

Zmiana 
nazwy ulicy w Chojnowie

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dol-
nośląskiego w sprawie nadania nazwy
ulicy, ulica Leona Kruczkowskiego
w Chojnowie otrzymuje nowego patrona
– Tadeusza Stefana Gajcego.
Tadeusz Stefan Gajcy, ps. "Karol Topor-
nicki", "Roman Oścień", "Topór" (ur. 8
lutego 1922 w Warszawie, zm. 16 sierp-
nia 1944 w Warszawie) - polski poeta
czasu wojny, żołnierz Armii Krajowej.

O odpadach 
wielkogabarytowych

Rada Miejska Chojnowa Uchwałą nr
XXXVII/ 194/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymy-
wania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Miejskiej Chojnów wprowadziła na
terenie miasta Chojnowa tygodniową
zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
wielkogabarytowych oraz tekstyliów. 

Odbiór odbywa się raz w tygodniu 
w każdy piątek.

Jeżeli w danym dniu przypada święto
kościelne lub państwowe, termin zbiórki
odpadów wyznacza się na kolejny piątek.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
należy wystawiać obok pojemników na
śmieci nie wcześniej niż 24 godziny
przed terminem ich odbioru. Prosimy 
o wystawianie odpadów wielkogabary-
towych zgodnie z harmonogramem,
dzięki temu teren wokół pojemników
będzie uporządkowany. 
Odpady wielkogabarytowe można też wy-
wozić do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych „PSZOK”
mieszczącego się przy ulicy Kraszew-
skiego 1, który przyjmuje tzw. odpady

problemowe takie jak: meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady zielone, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady remontowe, opony, baterie, przeter-
minowane leki.

Kręgielnia zaprasza
Działająca w strukturze MOKSiR krę-
gielnia zaprasza wszystkich do bezpłat-
nego korzystania z bowlingu. Wystarczy
wyrobić kartę klubową MOKSiR i zare-
zerwować sobie wolny tor. 
Od poniedziałku do soboty, osobiście lub
telefonicznie (76/ 8188621) w godz.
9.00-20.00 można zgłosić chęć skorzys-
tania z kręgielni. Tory są udostępniane
od wtorku do soboty w godz. 15.00-21.00.
Rezerwacji dokonujemy na dany tydzień.
W zgłoszeniu podajemy imię, nazwisko,
numer karty klubowej i numer telefonu.
Zapraszamy!

Wydział GGiOŚ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze
zm.) Wydział Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 
w dniach od 14.12.2017 r. do 04.01.2018 r.:
wykazu nieruchomości niezabudo-
wanej - działka nr 173/101 obręb 6
miasta Chojnowa, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na poprawienie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej,
oznaczonej numerem działki 166/2
– Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami winny złożyć wnioski w Urzę-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 25.01.2018r.
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Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej ziemskiej drodze naszego kochanego 

śp. Franciszka Biestka
Wyrażamy naszą wdzięczność także księdzu proboszczowi Markowi

Osmulskiemu oraz księdzu proboszczowi Mirosławowi Makowskiemu 
wraz z ks. Marcinem za wspólną modlitwę i słowa chrześcijańskiego 

pokrzepienia i nadziei. 

Żona Maria oraz dzieci z rodzinami

13.01 – Dziecięca bombonier-
ka muzyczna – koncert Pracowni
okalnej Agnieszki Justyny Szumiło 
- MOKSiR; godz. 13.30

14.01 - Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy
- MOKSiR; godz. 15.00
Wystąpią -The Mistakes, Grupa Ju-
randa i Faza Blues, Mały Karambol,
Karambol II i Karambol, ponadto
szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy oraz licytacje orkiestrowych
gadżetów. Dodatkowo obok budynku
rozgoszczą się członkowie OldTimer
Chojnów, którzy za przysłowiowy
"grosz" wrzucony do puszki WOŚP
będą wozić mieszkańców chcących
sobie przypomnieć, jak jeździło się
przed 20-30 laty...

19.01 - wernisaż wystawy “Pier-
niki - podróż do krainy zmysłów”.
- Muzeum Regionalne; godz. 17.00

20.01 - Dawne miejsca straceń
w świetle najnowszych badań
archeologicznych na terenie Dol-
nego Śląska - prelekcja archeolo-
ga dr Pawła Dumy. 
- Muzeum Regionalne; godz. 15.00.

20.01 - Koncert w Jubilatce 
- kawiarnia Jubilatka; godz. 19, 
bilet – 15 zł.

21.01 - Kolędy łemkowskie i ukra-
ińskie - MOKSiR; godz. 16.00 

22.01 – koncert Danny Handley’a
– MOKSiR; godz. 19.00 
bilet 20 zł

Najbli¿sze wydarzenia 
w mieœcie
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Wyjątkowo wcześnie, bo już 12 grudnia
władze miasta Chojnowa podjęły uch-
wałę o miejskim budżecie na 2018 rok.
- To będzie kolejny pracowity rok –
mówi burmistrz Jan Serkies. - Przed
nami wiele inwestycji oczekiwanych
przez mieszkańców Chojnowa. Na ten
cel zaplanowaliśmy w budżecie ponad
14 mln złotych.
Największą przyszłoroczną inwestycją
będzie Budowa Centrum Medycznego dla
regionu Chojnowa.
Kwota 4.567.856,68 zł przeznaczona na
lecznictwo ambulatoryjne obejmuje także
dofinansowanie dla rozbudowującej się
przychodni - nowego budynku Centrum.
W planie jest też modernizacja Parku Śród-
miejskiego - wykonano już nowe oświe-
tlenie, prace konserwatorskie rozpoczną
się po rozstrzygnięciu przetargu. 
Plan tegorocznych inwestycji obejmuje
także budowę rurociągu przesyłowego
wody z ujęć wodnych w Konradówce do
Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie,
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w cią-
gu ulicy Komuny Paryskiej oraz moder-
nizację Placu Dworcowego.
Na kontynuację programu ograniczania
niskiej emisji na terenie Chojnowa zabez-
pieczono w miejskim budżecie 500 tys. zł
i 200 tys zł na zadania w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

W 2018 roku powstaną nowe ulice –
m.in. ul. Matejki, Solskiego, Słowiańska,
Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem;
wymieniane będzie oświetlenie dro-
gowe, modernizacji poddane będą kolej-
ne miejskie chodniki i parkingi. 
Zaplanowano także prace moderniza-
cyjne w placówka oświatowych i jedno-
stkach organizacyjnych - m.in. moderni-
zację stołówki szkolnej SP4.
27% miejskich wydatków przeznaczo-
no na oświatę i wychowanie, 20% na
rodzinę, 9% na transport i łączność, 13%
na gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska .

opr. eg

20 grudnia odbyło się spotkanie władz
miasta z przedstawicielami BMC Poland
Sp. z o.o. na czele z głównym właści-
cielem Choi Won Ho, która w styczniu
2017 roku zakupiła ziemię, budynki i ma-
szyny przy ul. Fabrycznej w Chojnowie.
Zakład otrzymał „nowe życie”. Inwe-
storzy z Korei Południowej dokładają
wszelkich starań, by marka Dolzamet
prężnie się rozwijała. 

B.M.C. specjalizuje się w przemyśle sa-
mochodowym, który funkcjonuje na
rynku koreańskim i zagranicznym od 20
lat. Produkcja kompletnych silników,
montaż systemów, laminowanie pojaz-
dów wiąże się z ciągłym doskonaleniem
pracowników i firmy. Polepszanie jakoś-
ci i walorów technicznych przynosi sa-
tysfakcję zarówno klientom jak i wszys-
tkim tworzącym firmę BMC Poland.
Nowy inwestor BMC Poland Sp. z.o.o –
utrzymał dział produkcji łańcuchów
CAD DOLZAMET, co ucieszyło władze
miasta i pracowników, którzy mieli mo-
żliwość znalezienia zatrudnienia w no-
wej firmie.

Inwestycja w Chojnowie pochłonęła 40
mln złotych. Zakład zmienił swoje
oblicze. Nowe maszyny, zaplecza tech-
niczne, a także laboratoria badawcze
pozwalają na zwiększanie jakości i war-
tości produkcyjnej. Podkreślić należy, że
władze firmy dotrzymały słowa i linie
łańcuchowe zostały utrzymane, nie
zwolniono pracowników Dolzametu.
Obecnie w zakładzie pracuje 91 osób, 
a kolejne stanowiska pracy powstaną 
w niedalekiej przyszłości. 
Warto zauważyć, że optymalne miejsce
położenia dla przedstawicieli firmy i do-
bra współpraca z władzami samorzą-
dowymi były kluczowym argumentem 

w podjęciu szerokiej inwestycji. Wykwa-
lifikowani pracownicy i nowoczesne
technologie, to klucz wysokiej jakości 
i niezawodności produktów. 

Eksport towarów stale wzrasta. Przy-
bywa nowych kontrahentów zaintere-
sowanych współpracą międzynarodową.
Doskonałe położenie, wdrążanie nowo-
czesnych procesów produkcyjnych i wy-
sokie walory techniczne tworzą imponu-
jącą całość rozwijającej się firmy.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcemy
promować markę Dolzamet na targach
międzynarodowych, by reprezentować
wysokiej jakości branżę łańcuchów.
Zamierzamy podjąć owocną współpracę
ze światowymi firmami. Naszym celem
jest, by Dolzamet się rozwijał. Chcemy,
by firma stała się numerem jeden w pro-
dukcji łańcuchów. Inwestycja odnotowu-
je progres, z czego jesteśmy bardzo zado-
woleni. Mamy wspaniałych pracowni-
ków i idealne położenie na mapie. Nasza
współpraca przynosi nam wielką satys-
fakcję. Ten obopólny sukces, to niewąt-
pliwie wzajemny szacunek i doświadcze-
nie”- mówił główny właściciel Choi Won Ho.

Burmistrz miasta Jan Serkies podzięko-
wał nowym inwestorom za ich zaanga-
żowanie i wysiłek w budowaniu marki
Dolzamet: „Bardzo dziękuję za zaufanie.
Firma rozwija się, pracownicy są zado-
woleni, mieszkańcy chwalą nowych
przedsiębiorców. Jesteśmy dumni, że
możemy współpracować. Życzę państwu
wielu sukcesów!”. 
Gratulujemy wszystkim, którzy się do
tego przyczyniają! Życzymy dalszych
sukcesów!

K. Burzmińska

Dolzamet nowe wyzwaniaBudżet 

2018
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Chojnowskie obiekty 
w plebiscycie na NAJ…

Portal internetowy e - legnickie ogłosił

plebiscyt na najpopularniejszego zawod-

nika i trenera zagłębia miedziowego,

najlepszą imprezę sportową i najlepszy

obiekt sportowo – rekreacyjny. 

W Kategorii Najlepszy Obiekt znajdu-
je się Basen Miejski i Stadion Miejski
w Chojnowie! 

Zasady głosowania

1. Aby zagłosować należy zarejestrować

się na stronie www.e-legnickie.pl poda-

jąc nazwę użytkownika, login oraz

prawi-dłowy adres e-mail. 

2. Zatwierdzając rejestrację głosujący

otrzyma na podany adres e-mail link

aktywujący. Aby potwierdzić rejestrację

należy kliknąć na podany link lub sko-

pio-wać go do paska adresu swojej

przeglądarki. Link generowany jest

automatycznie. 

3. Po zatwierdzeniu rejestracji użytkow-

nik otrzymuje dostęp do sondy, w której

może oddać swój głos raz, co 1 godzinę

na trenera, raz co 1 godzinę na zawodni-

ka, raz co 1 godzinę na imprezę oraz raz

co 1 godzinę na obiekt sportowy. 

4. Spośród głosujących zostaną rozloso-

wane nagrody. 

Więcej na stronie: http://e-legnickie.pl/

plebiscyt. 

Osobowość Roku 2017

Plebiscyt na Osobowośc Roku Dolnego

Śląska ogłosiła Gazeta Wrocławska.

Nagradzane są w nim osoby, które wy-

różniły się szczególnymi osiągnięciami

w różnych dziedzinach, osiągnęły su-

kcesy i znacząco zasłużyły się dla swo-

jej lokalnej społeczności

W Plebiscycie przewidziano cztery kate-

gorie - kultura, działalność społeczna 

i charytatywna, samorządność i spo-

łeczność lokalna oraz biznes. 

- Chcemy, aby nasz plebiscyt był okazją

do zaprezentowania dokonań ludzi,

którzy najczęściej wcale nie zabiegają 

o aplauz, uznanie czy honory – komu-

nikuje organizator. - Swoich działań nie

podejmują dla poklasku, lecz z autenty-

cznej potrzeby działania. Chcemy do-

cenić ludzi nietuzinkowych. Pomysło-

wych i ciekawych. Osoby, które pociąga-

ją za sobą innych. Mają na swoim kon-

cie sukcesy lub potencjał, aby odnieść

sukces w przyszłości. Zamierzamy uho-

norować i wyróżnić tych, którzy konsek-

wentnie realizują obrany cel. 

W kategorii KULTURA znalazło się

dwóch chojnowian:

Jerzy Janus, dyrektor Muzeum w Choj-

nowie, nominowany za ciągłą pracę nad

rozwojem muzeum.

SMS pod nr 72355 o treści GK.66 

Krzysztof Pisarski, Bractwo Rycerskie

Grodu Chojnów, nominowany za krze-

wienie kultury i historii o regionie.

SMS pod nr 72355 o treści GK.67

Aby zagłosować należy wysłać wiado-

mość sms z wpisanym kodem (podany

przy nazwisku kandydata) pod wska-

zany powyżej numer telefonu.

Głosowanie potrwa do 31 stycznia 2018r.,

do godz. 20.

* terapeuta ds. uzależnień Dariusz
Bełdowski przyjmuje:
- I czwartek miesiąca 
w godz. 13.30 - 17.00 (pok. nr 7)
- III czwartek miesiąca 
w godz. 13.30 - 17.00 (pok. nr 7)
- I piątek miesiąca 
w godz. 13.30 - 19.30 (pok. nr 7)

* konsultant ds. dzieci i młodzieży
Hanka Dąbrowska-Król przyjmuje:
- II wtorek miesiąca 
w godz. 16.00 – 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- III wtorek miesiąca 
w godz. 16.00 – 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- IV wtorek miesiąca 
w godz. 15.00 – 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzależnionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

prowadzona jest 
w każdy I i III czwartek miesiąca 
w godz. 17.00 – 19.30 (pok. nr 7)

Osoba prowadząca terapię: Dariusz
Bełdowski.

Terapia dla osób współuzależnionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2018 r. prowadzona jest 
w godz. 10.00–15.00 

w następujące soboty:

- w miesiącu styczniu: 13, 20
- w miesiącu lutym: 3, 10
- w miesiącu marcu: 3, 10
- w miesiącu kwietniu: 7, 14
- w miesiącu maju: 5, 12
- w miesiącu czerwcu: 2, 9
- w miesiącu lipcu: 7, 14
- w miesiącu sierpniu: 4, 11
- w miesiącu wrześniu: 1, 8
- w miesiącu październiku: 6, 13
- w miesiącu listopadzie: 3, 10
- w miesiącu grudniu: 1, 8

Osoba prowadząca terapię:
Maria Barbara Wojciechowska
(pok. nr 2)

Punkt konsultacyjny 
w Chojnowie

Rynek 20 (Dom Schrama)

Głosujemy w plebiscytach
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Muzeum Regionalne w Chojnowie
dzięki uprzejmości i pomocy Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Haus
Schlesien i Muzeum Miedzi w Legnicy
zaprasza na wystawę pt. „Pierniki –
podróż do krainy zmysłów.” 

Co dziś możemy powiedzieć o pierniko-
wym ciasteczku? Jego zapach kojarzymy
ze Świętami Bożego Narodzenia. Smak
nasycony bogactwem przypraw. Nie-

powtarzalna, charakterystyczna recep-
tura. Znany w wielu krajach na świecie.
Królewski, toruński, lukrowany, prze-
kładany… rodzajów piernika jest o wie-
le, wiele więcej… Dla niejednego sma-
kosza to ulubiona słodycz… 

Historię piernika możemy zacząć stu-
diować cofając się o blisko 800 lat.
Staropolska nazwa pochodzi od słowa –
pierny czyli pieprzny. Jedna z legend

głosi, że przez przypadek czeladnik Ni-
clos Czan dodał do ciasta przypraw ko-
rzennych. Skutkiem tej pomyłki było
stworzenie genialnego smaku. Z czasem
zaczęły powstawać różne formy i kształ-
ty wypiekanych pierników. Wachlarz
motywów miał głęboką symbolikę. Pier-
niki stały się zatem smacznym spoiwem
łączącym przestrzeń kulinarną z kulturą 
i sztuką. Korzenne ciasteczko począ-
tkowo można było kupić w aptece, było
bowiem dobre na przeziębienie. Według
dawnego poradnika medycznego, opóź-
niało też proces starzenia się, a więc kil-
kaset lat temu medycyna estetyczna była
bardzo przyjemna… 
O dziejach piernikowych wypieków
można dowiedzieć się więcej. Wystawa
poświęcona historii korzennego ciastka
trwać będzie do końca lutego. 
Polecamy!

K. Burzmińska

Pierniki  – podróż do krainy zmysłów

Święta to magiczny czas. Czas strojenia naszych domów,
mieszkań. Każdy chce, aby jego dekoracje były niepow-
tarzalne. Dobrą okazją do przygotowania własnych ozdób
świątecznych były zajęcia plastyczne, które odbyły się 16
grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. 
Na zajęciach dzieci wraz z rodzicami wykonywały m.in.
łańcuchy choinkowe, bombki z origami, kartki świąteczne,
papierowe i kolorowe gwiazdki.

mbp

19 grudnia odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Bajki pod
Słoneczkiem” zorganizowane
przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną i Żłobek Miejski „Sło-
neczko” w Chojnowie. A że gru-
dzień, to czas już świąteczny,
nie mogło zabraknąć opowieści
o zimowej krainie, aniołkach,
bałwanku oraz zielonej choince 
i Mikołaju. 

Dzieci z grupy Tygrysków wy-
słuchały z wielkim zaintereso-
waniem opowiadania „Zdarzyło
się w Boże Narodzenie”. Wspólnie
zaśpiewaliśmy także kolędę „Przy-
bieżeli do Betlejem pasterze”
oraz wyklejaliśmy z kolorowych
gwiazdeczek choinki. Nasze spot-
kanie zakończyliśmy świątecz-
nymi i noworocznymi życzeniami.

mbp

Dekoracje Bożonarodzeniowe Wesołe Boże Narodzenie

Kolejny już raz chojnowska fara gościła chór Skoranta i Or-
kiestrę Dętą pod batutą Piotra Koziara. Wyjątkowo 7, a nie jak
co roku 6 stycznia Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
chór i muzycy zaprosili chojnowian na tradycyjny koncert
kolęd i pastorałek. 
Zainaugurowało go „Dzisiaj w Betlejem”. Kolejne minuty no-
worocznego spotkania wypełniały znane pieśni bożonaro-

dzeniowe, mniej osłuchane pastorałki i świąteczne melodie 
z gatunku muzyki rozrywkowej. Licznie zgromadzona publi-
czność oklaskiwała m.in. wykonania chóralne przy akompania-
mencie orkiestry oraz a capella, interpretacje orkiestrowe, wys-
tępy solistek - Grażyny Klucznik, Moniki Krzywdy, Anny Pauch
i Karoliny Serkies.

Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, wyjątkowy repertuar – to
spotkanie przyciąga tych, którzy w niezwykłym miejscu i atmo-
sferze pragną z innymi przeżywać dzień narodzin Jezusa. 

eg

Kolędy w świątyni 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Karolina Rosocka. Animatorka kultury,
edukatorka, pasjonatka kultury trady-
cyjnej. Od kilku lat współpracuje z ośrod-
kami kultury, szkołami oraz stowarzy-
szeniami, prowadząc warsztaty eduka-
cyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Gazeta Chojnowska - Pani działalność
artystyczna w Chojnowie przynosi
mieszkańcom wiele twórczych atrak-
cji. Co sprawia Pani największą satys-
fakcję – proces tworzenia czy efekt
końcowy?
Karolina Rosocka - Proces twórczy jest
dla mnie ciekawszy, nieprzewidywalny 
i ekscytujący. Wyzwala pewien rodzaj
energii twórczej, która czasem niezwykle
pobudza, a czasem wycisza i uspokaja. 
I jest uzależniająca.

G.Ch. - Czym jest dla Pani sztuka?
Karolina R. – Wszystkim! To pytanie, na
które próbuję znaleźć odpowiedź od cza-
su moich studiów. Ja sama nie lubię
nazywać siebie artystką, jestem anima-
torką kultury, a gdyby istniało słowo kul-
turatorka, najchętniej właśnie tak bym
się określiła. Mam wrażenie, że często
nadużywa się określenia artysta czy sztu-
ka, że wielu osobom na rękę, gdy nazywa
się ich artystami, bo to sublimuje. Dziś
mówi się przecież o sztuce gotowania,
fryzjerstwa czy stolarki itp. I to też rozu-
miem, jeżeli jest to szczere i autentyczne,

a nie gdy jest jedynie hasłem, które przy-
ciąga określoną grupę klientów.
Myślę, że kiedy ważniejsza jest dla nas
jakość tego co robimy i kiedy wkładamy
w to całą dusze i wynika to z naszej we-
wnętrznej potrzeby, to może powstać
prawdziwa sztuka. I myślę, że każdy ma
w sobie ogromny potencjał i możliwości
tworzenia, tylko nie każdy o tym wie, nie
każdy ma do tego dostęp, a może nie
każdy miał tyle szczęścia, by spotkać
właściwe osoby, sytuacje, inspiracje...
Nie lubię sztuki, która jest hermetyczna,
niedostępna, która wywyższa pewną gru-
pę ponad innych, kiedy za sztukę trzeba
płacić duże pieniądze. Jestem zła, gdy
odwiedzam galerię i nie mam z kim po-
gadać o tym co widzę i nie wiem jak
mam to ugryźć. To sztuka, która nic nie
wnosi do mojego życia. Lubię natomiast
kiedy sztuka jest społecznie i/lub polity-
cznie zaangażowana lub kiedy jest tera-
peutyczna, bo wierzę, że to potężne na-
rzędzie zmian.

G.Ch. - Mieszkała Pani za granicą. Za
czym tęskni się najbardziej w obcym
kraju ?
Karolina R. - Chyba każdy tęskni za
czymś innym. To zależy od sytuacji
życiowej, kraju, do którego się wyjedzie,
ludzi, których ma się dookoła, miłości,

pogody, zarobków... Ja mieszkałam przez
3 lata w Holandii. Najbardziej tęskniłam
za językiem, za bliskimi, za przyjaciółmi.
No i oczywiście za górami, dziką naturą 
i przestrzenią. Tego w Holandii zdecy-
dowanie było dla mnie za mało. Ale to
bardzo mądre społeczeństwo, bardzo
obywatelskie i uczciwe, od którego wiele
moglibyśmy się nauczyć.

G.Ch. - „Każdy artysta, niezależnie od
rodzaju uprawianej sztuki, jest czło-
wiekiem do wynajęcia. Nie istniejemy
bez publiczności”- Alicja Wegorzew-
ska-Whiskerd. Czy zgadza się Pani 
z tymi słowami?
Karolina R. - I tak i nie. Myślę, że częś-
ciowo wyjaśniłam to w odpowiedzi na
pytanie o to czym jest sztuka. 

G.Ch. - Nowy Rok, nowe pomysły?
Jakie są Pani plany na Nowy Rok?
Czy są związane z artystyczną strefą
Chojnowa? Czy szykuje Pani dla miesz-
kańców jakieś niespodzianki ?
Karolina R. - Mam kilka pomysłów 
i wszystko wskazuje na to, że uda mi się
je zrealizować. Są związane z kulturalną
ofertą miasta. Czy będą zaskakujące dla
mieszkańców Chojnowa? Zobaczymy.

G.Ch. - Jest Pani artystką o niekon-
wencjonalnych pomysłach np. „Dusza
z ciała wyleciała”. Skąd Pani czerpie
inspiracje? 
Karolina R. - Od kilku lat pasjonuję się
kulturą tradycyjną, głównie Polski. 
I właśnie stąd czerpię najwięcej in-
spiracji. Ale nie tylko. Tak naprawdę
inspirujące może być wszystko dookoła,
wystarczy tylko otworzyć oczy.

G.Ch. - Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy spełnienia marzeń w Nowym
Roku!



W piątek 15 grudnia, o godzinie 18.30 
w Domu Schrama, otwarto wystawę
fotograficzną Wojciecha Drzewickiego
„Chile 2017”. Profesor Henryk Marsza-
łek, doktor Wojciech Drzewicki, magis-
ter Krzysztof Moskwa oraz studenci os-
tatniego roku geologii: Dagmara Moka-
nek i Tomasz Mastalerz zwiedzili piękne
Chile „Od pustyni po wulkany Andów”.

„Zdobycze tego męża są własnością całej
ludzkości” – tak o Ignacym Domeyce
mówił prezydent Chile Jose Manuel
Balmaceda. Od śmierci przyjaciela Ada-
ma Mickiewicza minęło 128 lat. Domey-
ko zarówno w historii Polski, jak i świata
zapisał się jako wybitny uczony, geolog,
mineralog, podróżnik, reformator oświaty.
Sława i duma, którą okryte jest jego naz-
wisko rozpoczęła się jeszcze za życia pro-
fesora – przyrodnika. Prekursor geologii
w Chile tęsknił za Polską, mówił: „Zaw-
sze myślałem po polsku, modliłem się po
polsku i kochałem po polsku”. 

Od ponad 20 lat bogatym i ciekawym
życiorysem honorowego obywatela Chi-
le interesuje się chojnowianin Wojciech
Drzewicki. „Jestem przykładem osoby,
której marzenia się spełniają. Marzyłem
o podróży do Chile. Warto marzyć!” –
mówił szczęśliwy doktor geologii. 
W marcu ubiegłego roku, odbył wraz z pra-
cownikami i studentami Instytutu Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego wyprawę badawczą śladami Igna-
cego Domeyki. Podróż do Ameryki Połu-
dniowej, to bagaż wspomnień i odkryć,
którymi badacze podzielili się z choj-
nowską społecznością. Republika Chile,
to kraj w którym bardzo często występu-
ją trzęsienia ziemi, można zrobić sobie
spacer obok gejzerów, zobaczyć wybuch
wulkanu, a także skosztować wspania-
łego wina. Ciekawe położenie geogra-
ficzne, daje możliwość poznania kilku
stref klimatycznych, a kontrast walorów
przyrody od kamienistej pustyni po malo-
wnicze jeziora wprawia w zachwyt i zdu-
mienie. Chilijskie niebo, to w skali świa-
towej – eldorado dla astronomów, obser-
watorów gwiazd i romantyków.
Chile, to najdroższe państwo w Ameryce
Południowej, a Chilijczycy to mistrzowie
budownictwa. Nie straszne im trzęsienia
ziemi, tsunami czy inne kataklizmy. Mie-
szkańcy państwa, w którym przez kilka-
naście lat rządził dyktator Pinochet są
bardzo solidarni, zwłaszcza, gdy siła na-
tury sieje spustoszenie. Jedną z najistot-

niejszych wizyt w państwie, gdzie na stole
króluje awokado był dom Ignacego Do-
meyki i spotkanie jego rodziny. Meble,
rzeczy osobiste, dokumenty, rękopisy,
oryginały map, prywatne listy wielkiego
antropologa może zobaczyć i dotknąć
każdy zwiedzający. Dorobek rektora Uni-
wersytetu Chilijskiego jest imponujący,
ale niestety zupełnie pozbawiony ochrony.
Niestrudzeni naukowcy i badacze zamie-
rzają w przyszłym roku powórzyć wy-
jazd do Ameryki Południowej, celem
wyprawy będzie zachowanie dla potom-
ności możliwie wszystkich dostępnych
materiałów. 
Życzymy, by wszystkie plany urzeczy-
wistniły się, a cyfrowa ścieżka dydakty-
czna przyczyniła się do naukowego wzro-
stu polskich uniwersytetów. 
Podróż do Chile objęta była honorowym
patronatem rektora UW prof. Adama Je-
zierskiego oraz głównego geologa w kra-
ju prof. Mariusza Jędryska. 
Wyprawa śladami Domeyki była możli-
wa dzięki Fundacji KGHM Polska
Miedź oraz przedsiębiorstwu Kret i S-ka
Tadeusz Kret z Chojnowa. 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Landzberg podziękowała za cie-
kawą prelekcję. Podzielenie się wspo-
mnieniami z życiowej wyprawy, było dla
mieszkańców miasta miłym spotkaniem 
i interesującym tematem do rozmów, 
a być może zaowocuje w przyszłości po-
dróżą do pięknego Chile.

K. Burzmińska
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Marzenia s ię spe łn ia ją !



Z wolna stają się już tradycją grudniowe
koncerty adeptów Pracowni Wokalnej
Agnieszki Justyny Szumiło w choj-
nowskim Domu Kultury. Prezentacja
dokonań osób realizujących swe muzy-
czne pasje w oddziałach: wrocławskim,
legnickim i chojnowskim jest zawsze
okazją nie tylko do muzycznych podróży
po różnorodnych brzmieniowych świa-
tach, ale i szansą na spotkanie ludzi
ciekawych, poszukujących, próbujących
wyrazić siebie w pięknej sztuce śpiewu.

W tym roku nowością było zaproszenie
jedynie dorosłych uczestników Pracowni
(młodsi zaprezentują się chojnowianom
w koncercie styczniowym). Mieliśmy
okazję słuchać zarówno utworów klasy-
cznych jak i standardów muzyki rozryw-
kowej. Głosów już ukształtowanych,
pełnych, jak i tych dopiero przecierają-
cych swe muzyczne ścieżki. 

Wykonań zbliżonych do pierwowzorów
jak i oryginalnych, nowatorskich aran-
żacji. Prawdziwie MUZYCZNA BOM-
BONIERKA stała się udziałem tych,
którzy wczesnym grudniowym popołud-
niem zawitali do sali widowiskowej Do-
mu Kultury w Chojnowie. A wszystko
za sprawą niestrudzonej ambasadorki
muzycznego rozwoju, pani Agnieszki
Justyny Szumiło.

Wykonawcom i prowadzącej Pracownię
dziękujemy i gratulujemy!

S.H.

Tradycja kolędowania w Polsce sięga wieku XV. Pieśni o naro-
dzinach Dzieciątka Jezus są w naszej kulturze nieodzownym
elementem obchodów Bożego Narodzenia. Śpiewana modlit-
wa, to nie tylko opis wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, to
także nośnik życzeń. Winszowanie pomyślności, szczęścia 
i zdrowia, to piękny zwyczaj, który kultywują od kilkunastu lat
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4. Burmistrz miasta Jan
Serkies dyrektor Beata Miler-Kornicka wraz z chórem
„Allegro” i zespołem instrumentalnym pod opieką Zenona
Chmielewskiego, co roku odwiedza stolicę Dolnego Śląska, by
złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. 
Żywiołowy śpiew rozbrzmiewał 21 grudnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Utalentowani uczniowie zaprezentowali się pięknie pod wzglę-
dem muzycznym i wizualnym.

Radość wspólnego kolędowania i wzajemnych życzeń była mi-
łym podsumowaniem mijających dwunastu miesięcy i ser-
decznym przywitaniem Nowego Roku.

K.Burzmińska
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Hej kolęda, kolęda! 



12 grudnia to dzień, który długo kojarzyć się nam

będzie z wielkim sukcesem! To dzień, w którym 

w partnerskim, czeskim mieście Mnichovo Hradiste

reprezentacja SP4 z klasy sportowej pod czujnym

okiem trenera p. Chrystiana Serkiesa, mierząc swe

siły z sześcioma innymi drużynami - zwyciężyła!

Atmosfera była gorąca, zaś emocje sięgały zenitu!

Każdy mecz niósł ze sobą pasmo kolejnych wy-

zwań, które wiązały się z umiejętnościami przeciw-
nika. Mimo to, nasza drużyna rosła w siłę, co po-

twierdzała ilość zdobytych bramek. Kolekcją

pięknych goli, w największej liczbie - 12, może

pochwalić się król strzelców turnieju, którym został

Marcel Guściora! 
Całemu zespołowi składamy serdeczne gratulacje 

i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia!

sp4
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SP 4 news

Znacznie poszerzone spektrum działań,
w których udział biorą strażacy wymaga
ciągłych inwestycji, wymiany bądź za-
kupu nowoczesnych pojazdów i sprzętu
przystosowanego już nie tylko do ga-
szenia pożarów, ale także do ratownic-
twa specjalistycznego, ograniczania skut-
ków katastrof naturalnych oraz budowla-
nych. Inwestycje nie omijają także naszej
jednostki. Dzięki nim w grudniu wzbo-
gaciliśmy się o nowoczesny kontener
przystosowany do transportu środka
pianotwórczego o pojemności 11 tysięcy
litrów wraz z podstawowym sprzętem
gaśniczym (armatura pożarnicza) zgod-
nym ze standardem wyposażenia za-
twierdzonym w 2015 roku przez KG PSP.
Kontenery przeznaczone są do wsparcia

działań gaśniczych, gdzie konieczne jest
użycie zwiększonej ilości środka piano-
twórczego wykorzystywanego do ga-
szenia pożarów ciał stałych i cieczy.
Środek umieszczony wewnątrz może być
używany we wszystkich instalacjach 
i urządzeniach do wytwarzania piany
ciężkiej, średniej i lekkiej. Piany ciężkie 
i średnie stosowane są przede wszystkim
do gaszenia na świeżym powietrzu, 
w otwartych budynkach i instalacjach oraz
na statkach. Pianę lekką stosuje się do za-
lewania pomieszczeń oraz do usuwania
palnych lub wybuchowych mieszanek
gazowo-powietrznych ze zbiorników. 
Kontener bez nośnika nie byłby w pełni
wykorzystany stąd kolejnym nabytek
jakim jest dziewięcio metrowa przyczepa
typu PKDZ - 18 przystosowana do prze-
wozu kontenerów hakowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej 18 ton. 
Obecnie JRG nr 1 w Chojnowie dys-
ponuje dwoma pojazdami gaśniczymi,
sześcioma pojazdami specjalistycznymi,
2 pompami wysokiej wydajności, kon-
tenerem z środkiem pianotwórczym oraz
przyczepą do jego transportu.
Zmienia się także wygląd jednostki i przy-
ległego terenu.

Zniknęło stare siatkowe ogrodzenie,
w miejscu którego widoczne jest już no-
we, na dachu montowany jest nowoczes-
ny masz nadawczo-odbiorczy.
Najbardziej widocznym elementem jest
jednak "Wspinalnia".
To charakterystyczna budowla każdej
strażnicy. Nie używana od wielu lat
wspinalnia, która wcześniej znajdowała
się przy obiekcie sportowym KS Choj-
nowianka przeszła gruntowny remont.
Konstrukcja została zabezpieczona no-
wą powłoką malarską. Nie sposób prze-
cenić jej funkcji jako obiektu do ćwi-
czeń. Ściana wspinalni z otworami okien-
nymi stwarza szerokie możliwości ćwi-
czeń ewakuacji poszkodowanych.

G.A.

Nowe w JRG nr 1

Zwycięstwo reprezentantów SP4 
w czeskim turnieju piłki nożnej SBA CUP 2017!



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 01/895 11

Nasze dwa zespoły taneczne – Brooklyn
i Karambol medalowo zakończyły
turniejowy rok 2017. 
9 grudnia chojnowscy tancerze wzięli
udział w " Grand Prix Polski Dance
Września 2017”.
Nasi reprezentanci wręcz opanowali
turniejowe podium.

Kategoria Hip Hop
Mini formacja do lat 11 - Mały Brooklyn 2
- III miejsce
Mini formacja 12-15 lat - Brooklyn Junior
- II miejsce 

Inne formy tańca nowoczesnego12-15 lat 
Karambol - I miejsce
Diso dance 12-15 lat
Karambol - II miejsce
Karambol II – III miejsce
Kategoria inne formy tańca nowoczesnego
Mini formacja pow.15 lat - Brooklyn 
- I miejsce
Formacja pow. 15 lat - Brooklyn 
- I miejsce

Tydzień wcześniej, 2 grudnia, Brooklyn
zdominował inny turniej - Oławski Fe-
stiwal Tańca „Koguci Pazur 2017”. 

W kategorii disco:
Mini formacja pow.15 lat 
I miejsce Brooklyn
Formacja do lat 11 
I miejsce Mały Brooklyn
W kategorii Hip Hop:
Mini formacja do lat 11 
– II miejsce Mały Brooklyn 2
Mini formacja 12-15 lat 
– II miejsce Brooklyn Junior
Formacja do lat 11 
– III miejsce Mały Brooklyn

Serdecznie gratulujemy członkom ze-
społów i ich opiekunkom.

opr. eg

Na pierwszym w tym roku „Legnica
Blues Day” obok jednej z legend pol-
skiej muzyki bluesowej – grupy Zdrowa
Woda, wystąpi chojnowska Faza Bluesa.

27 stycznia o godz. 18 w Akademii
Rycerskiej w Sali Maneżowej zespoły
dadzą kilkugodzinny koncert w rytmach
wywodzących się ze społeczności Afro-
amerykanów.
Fanów tego gatunku odsyłamy do punk-
tów sprzedaży biletów:
40 zł (przedsprzedaż)
60 zł (w dniu koncertu)
Kasa LCK 
(ul. Chojnowska 2, tel. 76 72 33 706); 
Galeria "Satyrykon" 
(Rynek 36, tel. 501504115); 
sklep muzyczny "Rock&More", 
ul. Górnicza 6
Więcej na
http://www.lck.art.pl

A już 20 stycznia kawiarnia Jubilatka
zaprasza na imprezę blues-rockową, pod-
czas której zagrają zespoły – Faza Blues
i debiutujący Browar Band. W skład tego
ostatniego wchodzą do-świadczeni
muzycy chojnowsko-jaworscy. 
Początek imprezy godz. 19, cena bilet 15 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem
tel. 76 818-85-61. 
Zapraszamy.

opr. eg

Faza Bluesa – koncert w Legnicy i w Chojnowie

Taneczne podium

W czwartek 18 stycznia 2018 zaprasza-
my do Domu Kultury na finisaż wys-
tawy Lubińskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury. 
Różnorodne techniki artystyczne, je-
szcze bogatsza i zróżnicowana tematyka
prac, to wyróżnik dokonań kilkunastu
twórców skupionych w LSTK. 
Warto przyjść, by spotkać się z artysta-
mi, porozmawiać o ich pasjach, zain-
teresowaniach, pomysłach. 
Początek godz. 17.00. Wstęp wolny.

Finisaż wystawy LSTK
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Ferie w mieście - zapraszamy!

Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi 
– 2 D dubbing

12.01.2018 – 17:00, 19:45
13.01.2018 – 17:00, 19:45 

19.01.2018 – 19:00
20.01.2018 – 19:00 

Gnomy rozrabiają 
26.01.2018 – 16:00
27.01.2018 – 16:00 

Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Stary budynek, 
w którym razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną 
z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe
figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi
strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami 
z innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowo poznanym kolegą 
z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji. 

Jumanji Przygoda w dżungli
- 2D dubbing

26.01.2018 – 17:45, 19:45 
27.01.2018 – 17:45, 19:45 

Kiedy dzieciaki odkrywają starą konsolę gier wideo z grą "Jumanji", 
o której nigdy dotąd nie słyszały, natychmiast przenoszą się w świat
niebezpiecznej dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a one stają
się awatarami postaci, które wybrały...

Domy mieszkania lokale
Sprzedam  kawalerkę w Rokitkach na I piętrze po
kapitalnym remoncie, umeblowana. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomość: tel. 606-331-836. (09335)

Wynajmę mieszkanie w Chojnowie na I piętrze przy
ul. Sikorskiego (3 pokoje). 
Wiadomość: tel. 530-210-900. (010807)

Rodzina z Białorusi szuka mieszkania do wynajęcia
w Chojnowie. Wiadomość: tel. 731-405-240. (011223)

Szukam do wynajęcia mieszkania dla pracowników
firmy budowlanej. Wiadomość: tel. 508-590-556 lub
515-092-963. (010576) 

Działki 
Sprzedam działkę 52/20 pod zabudowę garażu przy
ul. Zielonej w Chojnowie, o pow. 19m2, cena 6000 zł.
Wiadomość: tel. 725-294-703. (09608)

Inne
Sprzedam tanio pralkę marki Gracja.
Wiadomość: tel. 692-218-582. (010716)

Og³oszenia drobne

CUDA NA KIJU, czyli maski i stroje zapustne
...kawałek kartonu, pęczek starych sznurków, resztka włóczki,
kolorowe guziki, cekiny, stara gąbka tapicerska - bezu-
żyteczne śmieci a może idealny przepis na maskę karnawałową?
Ostatnie dni karnawału, zwane niegdyś w Polsce Zapustami
lub Mięsopustem, to czas, w którym ludzie przebierali się 
w przygotowane własnoręcznie stroje, zwane maszkaronami:
niedźwiedzia, kozy, bociana, byka, dziada, starej baby, cza-
rownicy, diabła czy śmierci. Przebierańcy jednych śmieszyli,
innych straszyli. Wędrowali przez wieś, od chaty do chaty,
żartowali, tańczyli, śpiewali. W ten sposób odganiali i od-
straszali zimę, zapraszali zaś urodzaj i dobrobyt w Nowym
Roku.
W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy wszystkich chętnych
na warsztaty twórcze, w trakcie których każdy będzie mógł
stworzyć swoją własną, unikalną maskę zapustną wraz z ele-
mentami kostiumu. Za materiał posłuży nam „byle co” czyli
to wszystko, co uda się znaleźć na strychu, w komórce czy 
w piwnicy, co wygrzebiecie u babci, dziadka, ciotki czy wuja
- każdy skrawek, resztka, kawałek, sznurki, stare kożuszki,
ocieplacze do kurtek, bibuła, guziki, wstążki, sprężynki...
i wiele innych bezużytecznych rzeczy, które zalegają gdzieś po
kątach lub na dnie szafy. 
Zajęcia potrwają od poniedziałku (15. 01) do piątku (19.01),

codziennie od godz. 10.00 do 13.00. 
Warsztaty poprowadzi Karolina Rosocka. 

Zapisy (dla dzieci od 8 lat) w sekretariacie MOKSiR-u 
lub telefonicznie: 0-76/ 81 88 621. 

Ilość miejsc ograniczona!



W ponad 20 miastach w kraju odbywają się treningi Polskiej
Federacji Krav Maga i Szkoły Walki SAVBOR, w Chojnowie
rozpoczęły się 9 października 2017 roku. Chojnów na tle więk-
szych miast wyróżnia się, a trenujący są w coraz lepszej
formie. Warto podkreślić, że umiejętności naszych zawo-
dników wciąż się doskonalą, a miasto zyskuje na popularności.
30 grudnia na sali sportowej Gimnazjum nr 2 odbyły się egza-
miny White Belt 1-3 Polskiej Federacji Krav Maga i Szkoły
Walki SAVBOR. Gościem specjalnym był Krzysztof Sawicki
Szef Szkolenia w Polsce, Czarny Pas 3 DAN, oficjalny repre-
zentant IKMA-Israel, szkoleniowiec i konsultant ds. walki 
w bliskim kontakcie w jednostkach specjalnych i antyterro-
rystycznych wojska i policji, twórca Szkoły Walki SAVBOR
oraz wojskowego programu walki w bliskim kontakcie dla Sił
Specjalnych - SAVBOR Tactical. 
System krav maga oznacza dosłownie „walkę w bliskim kon-
takcie” jednak sztuka samoobrony to coś więcej, niż sku-
teczność, szybkość czy silny cios. „Chcemy uczyć uczęszczają-
cych na nasze treningi, głębszego spojrzenia na życie. Element
wychowawczy odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Propa-
gowanie sportowego stylu w oparciu o wartości, które zwięk-
szają pewność siebie, jest bardzo ważne. Można zmienić swoje
życie, swoją sylwetkę i dzielić się pozytywną energią” – mówił

kpt. lek. Krzysztof Sawicki. Niecodzienny gość przyjechał do
Chojnowa, by zostać mile zaskoczonym, przez intensywnie
trenującą grupę, prowadzoną przez Dariusza Sywaka. Egzamin
trwający kilka godzin, był wyczerpującym fizycznie zwieńcze-
niem okresu wszystkich spotkań. Szczęśliwi uczestniczy otrzy-
mali dyplomy, deklarując kontynuację nauki samoobrony krav
maga oraz systemu walki SAVBOR. 

Podziękowania skierowano do burmistrza miasta Jana Serkiesa
oraz dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chojnowie Andrzeja Ur-
bana, za możliwość korzystania z dogodnych warunków tre-
ningowych, na sali gimnastycznej przy ul. Konarskiego 4.
SAVBOR Team Chojnów to zgrany zespół, w którym wiek,
płeć czy zawód nie ma znaczenia, to grono ludzi będących am-
basadorami systemu walki, którego główną zasadą jest uni-
kanie sytuacji niebezpiecznych. Gratulujemy wszystkim dziel-
nym zawodnikom pasji i życzymy wielu sukcesów na kolej-
nych egzaminach!
Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi w Chojnowie!
Szkolenia odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 19.30 

Instruktor: Dariusz Sywak tel. 888651398
Twój wiek i kondycja nie mają znaczenia!

Krav Maga: www.kravmaga.pro
SAVBOR: www.facebook.com/SAVBOR

Przed 14. letnią Marysią Malinowską otwiera się właśnie droga
do sportowej kariery. Urocza chojnowianka marzy o występie 
w żeńskiej reprezentacji naszego kraju w piłce ręcznej. Jej talent
wypatrzył Andrzej Matuszewski nauczyciel WF w SP 4, powie-
rzając jej pozycję bramkarki. 
Kolejnym etapem szkolenia zajęło się Zagłębie Lubin. Tam pod
okiem doświadczonych trenerek Jolanty Koszut i Natalii Ćwirko
Marysia poznawała tajniki gry w szczypiorniaka. Nie każda mło-
da zawodniczka trafia do Fabryki Bramkarek (F.B.), jednak do
chojnowianki los się uśmiechnął. Teraz jej formę szlifuje F.B. 
w Płocku, szykując ją do występów w barwach Wisły Płock. 
Na co dzień Marysia interesuje się Cosplayem (upodabnia się do
postaci z gier komputerowych i słucha nagrań Lao Che i Comy). 
Dalsze sportowe losy talentu znad Skory można śledzić na face-
booku: Fabryka Bramkarek ZPRP.
Marysi gratulujemy i życzymy wielu sportowych sukcesów.

red.
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Sztuka samoobrony w Chojnowie!

Z jakimi nadziejami przystępowali do nowego piłkarskiego
sezonu piłkarze Chojnowianki?
Realia A klasy, z trenerem z bogatą przeszłością piłkarską -
Marcinem Rabandą, pokazywały tylko same znaki zapytania.
Drużyna odmłodzona, bez wzmocnień z transferów. Co gor-
sza, pierwsze wyjazdowe spotkanie z Przyzłość Prusice za-
kończone porażką 0:5, nie napawało optymizmem. W drugiej
kolejce spotkań, doszło do lokalnych derbów: Chojnowianka
kontra Michów. Końcowy wynik 1:1 może nie najlepszy,
oznaczał jednak progres. Machina futbolowa zaczęła powoli
się rozkręcać. Ba! Nabierać tempa bramkostrzelnego - efektow-
na wygrana 14:1 z Nysą Wiadrów lub 8:0 z Huraganem Pro-
boszczów napawało optymizmem.
Przyszła jednak mała zadyszka w 10 kolejce spotkań. Wy-
jazdowa przegrana z Bazaltem Piotrowice 1:2 była przykrą
niespodzianką. Jedenastka trenera Rabandy szybko zapom-
niała o tym niepowodzeniu. Przez trzy następne kolejki zano-
towano wygrane. Na rozkładzie spotkań pojawiła jednak
Skora Jadwisin. Drużyna w roli gospodarza postawiła twar-
de warunki - wygrana z Chojnowianką 3:1. Parafrazując
pewne przysłowie: dobrą drużynę poznaje się po tym nie jak
zaczyna, ale jak kończy. W ostatniej, 15 kolejce spotkań nasi
piłkarze podejmowali Radziechowiankę Radziechów. Odpra-
wiliśmy gości z bagażem pięciu bramek. Wygrana przed przer-
wą zimową w rozgrywkach wlała w serca kibiców potrzebną
dawkę wiary. 
Podsumowując - 12 wygranych, 1 remis, 2 porażki. 
Co przyniesie runda rewanżowa? 
Oby wiosna była pomyślna dla KS Chojnowianki Chojnów.

pm

Podsumowanie rundy jesiennej 2017 
KS Chojnowianki Chojnów

Na bramce stoi nikogo się nie boi

Marysia Malinowska - pierwsza z lewej, dolny rząd
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Cena wywoławcza – 1. 301 000,00 zł (w tym VAT 23 %).
Wadium – 260 200,00 zł.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, objęta
granicami Podstrefy Chojnów, Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Położona jest w północnej, peryferyjnej części miasta,
sąsiedztwo stanowią ogródki działkowe, zabudowania mieszkaniowe
oraz usługowe. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej -
ul. Ignacego Kraszewskiego, o nawierzchni asfaltowej posiadającej
uzbrojenie w postaci wodociągu, telekomunikacji. Kształt działki
średnio regularny, konfiguracja korzystna – teren płaski. W ewidencji
gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako
nieużytek - N.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30 maja 2016 r., działka oznaczona jest symbolami
2.1.P,U,UP jako teren zabudowy produkcyjnej i przemysłowej, baz,
składów i magazynów; teren zabudowy usługowej komercyjnej; teren
zabudowy usług publicznych; przeznaczenie dopuszczalne: parkingi,
garaże, zieleń izolacyjna.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia
28.02.2018 r. i nie jest przedmiotem zobowiązań, nie jest obciążona
ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postę-
powanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez
gminę.
Gmina posiada opinię geotechniczną określającą właściwości podłoża
gruntowego terenu. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie, zapisami planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta oraz opinią geotechniczną dot. warunków budo-
wlanych działki. Przez działkę przebiega sieć infrastruktury podziem-
nej – gazowa. 
Nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do istniejącej na
nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, a w razie kolizji z planowaną
zabudową inwestor będzie zobowiązany dokonać przełożenia sieci 
w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci,
na warunkach z nim uzgodnionych. 
Działka porośnięta jest roślinnością  trawiastą, krzakami oraz poje-
dynczymi drzewami. 
W przypadku kolizji z planowaną zabudową ewentualna wycinka
drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postę-
powaniu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Działka jest nieuzbrojona, istnieje możliwość uzbrojenia w sieć ener-
getyczna, gazową oraz wodno- kanalizacyjną. 
Warunki obsługi działki w zakresie urządzeń infrastruktury techni-
cznej należy uzyskać indywidualnie, na własny koszt, w oparciu 
o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje 
z niewidocznymi na podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia
terenu.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość objęta jest działa-
niem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy przetar-
gu zobowiązani są do załączenia do dokumentów przetargowych:
zaświadczenia lub potwierdzenia wydanego przez LSSE S.A. z siedzibą
w Legnicy - informującego, że działalność gospodarcza, którą nabyw-
ca zamierza prowadzić na przedmiotowej nieruchomości jest zgodna
z Planem Rozwoju Strefy, a także podstawowymi wymogami doty-
czącymi lokowania inwestycji na terenie LSSE.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 11
Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamoś-
ci, potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku małżeństwa w prze-
targu uczestniczą oboje małżonkowie. W razie uczestnictwa tylko
jednego ze współmałżonków – wymaga się, aby przedłożył on pisem-
ne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na

nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego
majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświad-
czenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. Oświad-
czenie powinno zawierać: imiona i nazwisko współmałżonka, imiona
rodziców, numer i serię dowodu osobistego oraz datę jego ważności,
PESEL i adres zameldowania.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie
aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika
oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego. W przypadku gdy podmiotem zaintere-
sowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec należy okazać się
pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze
względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do
dnia 15 lutego 2018r. na konto Nr 34 1020 5226 0000 6102 0519
8520 Urząd Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wpłacenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie
później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia
przetargu, pozostałym osobom.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej
niż 13.010,00 zł.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na
konto Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu
przed zawarciem umowy. 
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest uzyskanie przez nabyw-
cę, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nie wystąpienie o zezwolenie, bądź nie uzyskanie zezwolenia nie po-
woduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej
Chojnów. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.),
Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S. A. służy prawo pier-
wokupu w zakresie prawa własności położonej na obszarze strefy nie-
ruchomości.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 ze.zm.), jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przysługuje prawo odwołania prze-
targu z ważnych powodów – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości objętej granicami Podstrefy
Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie, oznaczonej
numerem geodezyjnym  22/59 o pow. 23657 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą 
Nr LE1Z/00036178/6.
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Wigilia – wieczerza poprzedzająca Boże
Narodzenie i kończąca jednocześnie
okres adwentu, w naszej tradycji, to jed-
no z ważniejszych świąt katolickich.
Kojarzona z rodzinnym spotkaniem, jest
także okolicznością do spotkań śro-
dowiskowych. W naszej małej społe-
czności Wigilii tego typu jest wiele. Przy
świątecznym stole zasiadają podopieczni
MOPS, uczestnicy WTZ i ŚDS, człon-
kowie stowarzyszeń i związków, znajomi
z grup nieformalnych, a także uczniowie
w swoich klasach.
Każda z tych Wigilii jest inna, ale wiele
je łączy – intencja, nastrój, serdeczność 
i mnóstwo ciepłych, szczerych życzeń.

Jedną z pierwszych w naszym mieście
Wilii zorganizował Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej wspólnie z War-
sztatem Terapii Zajęciowej. 13 grudnia
w Domu Schrama zebrali się zaproszeni
goście, rodzice i opiekunowie uczes-
tników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Po
części powitalnej, wszyscy z przyjem-
nością obejrzeli Przedstawienie Wigilijne
pod tytułem: ”Prezent pod choinkę„ 
w wykonaniu uczestników WTZ.

Następnie, jak tradycja nakazuje, zebrani
goście podzielili się opłatkiem, złożyli
sobie życzenia. A jeśli Wigilia, to na sto-
le pojawił się karp, uszka z barszczem,
pierogi z kapustą i inne tradycyjne po-
trawy. Było naprawdę smacznie, kolo-
rowo, świątecznie. 

***
Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
któremu od wielu lat przewodniczy pani
Teresa Kamińska swoją wieczerzę miał
dzień później. 14 grudnia członkowie
Związku licznie przybyli na świąteczne
spotkanie. Modlitwę poprowadził ks.
proboszcz Marek Osmulski, a życzenia
składali zaprzyjaźnieni goście – bur-

mistrz Jan Serkies, przewodniczący Rady
Jan Skowroński, w imieniu wójta sekre-
tarz Honorata Tejchman-Rękoś oraz
Państwo Zofia i Mieczysław Kasprzak.
Przy łamanym opłatku winszowano so-
bie zdrowia i wszelkiej pomyślności, 
a wspólnie śpiewane kolędy przy wtórze
akordeonu i wspaniały poczęstunek zjed-
noczyły związkowców.

***
20 grudnia przy wigilijnym stole zasiedli
podopieczni oraz personel Środowisko-
wego Domu Samopomocy Nr 1, a także
zaproszeni goście: przedstawiciele die-
cezji legnickiej z biskupem Markiem
Mendykiem, władz wojewódzkich repre-
zentowanych przez wicemarszałka Ta-
deusza Samborskiego, przedstawiciele
powiatu legnickiego, gminy Chojnów
oraz przyjaciele.

Wszyscy odmówili modlitwę, symboli-
czne podzielili się opłatkiem i złożyli so-
bie życzenia z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Uroczystość odbyła się w bardzo
przyjemnej atmosferze m.in. za sprawą
programu artystycznego w wykonaniu
Pani Aurelii Sobczak oraz solistki Ze-
społu Pieśni i Tańca "Śląsk" Pani Beaty
Pydy. Część artystyczna została także
przygotowana przez podopiecznych ŚDS.

***
Tego samego dnia członkowie Środowi-
skowego Domu Samopomocy Nr 2,
spotkali się w gronie przyjaciół, by
wspólnie świętować i życzyć sobie wszys-
tkiego najlepszego na nadchodzące Świę-
ta Bożego Narodzenia. Na początku spot-
kania było wspólne kolędowanie, dzięki
uprzejmości wicemarszałka Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego – Tadeusza Samborskiego. Za
sprawą solistki Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” Beaty Pydy, Anny Majkut-Po-
lańskiej – Studio Muzyczne Marimal,
solisty Warszawskiej Opery Kameralnej
tenora Krzysztofa Machowskiego, An-
drzeja Walusa – wicedyrektora Ośrodka

Kultury i Sztuki we Wrocławiu, aktorki 
i reżyserki – Aurelii Sobczak, zostaliśmy
wprowadzeni w magiczny nastrój Świąt
Bożego Narodzenia. Wśród zaproszonych
księży w Wigilii uczestniczył również
Ojciec Werbista – Francesco z Indonezji,
dzięki któremu mogliśmy posłuchać
przepięknych kolęd również w języku
indonezyjskim. Po występie zaproszo-
nych artystów, swój talent mogli zapre-
zentować także uczestnicy Naszego Do-
mu poprzez przygotowaną część artysty-
czną. Po modlitwie i poświęceniu przez
księży opłatków, nadszedł czas na po-
dzielenie się opłatkiem i życzenia.
Wspólne spotkanie odbyło się w miłej
atmosferze, zgodzie i harmonii. Blask
choinki, zapach wigilijnych potraw i pię-
kne stroiki wprowadziły magiczny kli-
mat Świąt.

***
Zgodnie z podtrzymywaną od wielu lat
tradycją, spotkanie wigilijne odbyło się
także w Przedszkolu nr 1. 20 grudnia od
samego rana było szczególnie ciepło,
radośnie i przytulnie - atmosfera świą-
teczna udzieliła się wszystkim. Dzieci

przedstawiły jasełka, recytowały wiersze
o tematyce świątecznej, śpiewały kolędy
i pastorałki, były wzajemne życzenia,
łamanie się opłatkiem. Na zakończenie
wszyscy zasiedliśmy do wigilijnego
stołu. 

opr. eg

Wigilii czas
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Kacper Malinowski - 9 lat
Zodiakalny Skorpion. Układa
klocki lego, ogląda „Reksia”,
i Bolka i Lolka, lubi przerwy
między lekcjami, podczas któ-
rych myśli o swojej przyszłości.
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