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INFORMACJE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
65 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na ta-
blicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
17.12.2020 r. do 07.01.2021 r. wykazu lokalu
u¿ytkowego przeznaczonego do sprzeda¿y 
w trybie przetargu, po³o¿onego przy ul. 
J. Kiliñskiego 5 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 16.12.2020 r. Osoby, którym przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu ww. nieruchomoœci
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 28.01.2021 r. Wykaz
dostêpny jest w Biuletynie Informacji Publi-
cznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

INFORMACJA
Szanowni Pañstwo, informujemy, ¿e Urz¹d
Miejski w Chojnowie w wigiliê 24 grudnia
bêdzie nieczynny w zamian za œwiêto przy-
padaj¹ce w sobotê 26 grudnia 2020 r. zgodnie z
zarz¹dzeniem nr 153/2020 Burmistrza Miasta
Chojnowa. Za utrudnienia przepraszamy. 

Harmonogram Odbioru Odpadów
Szanowni Pañstwo, informujemy, ¿e opubliko-
wane zosta³y harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych na terenie miasta Chojnowa na
miesi¹ce grudzieñ 2020 r. i styczeñ 2021 r.
Strona www.chojnow.eu w zak³adce Gospodar-
ka odpadami. 

INFORMACJA DLA
MIESZKAÑCÓW O ZMIANIE 
TARYFY ZA DOSTAWÊ WODÊ 
I ODPROWADZANIE ŒCIEKÓW
OD 03.12.2020 R.
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Oddzia³ Wod-Kan uprzejmie
informuje mieszkañców Chojnowa, ¿e zgodnie
z Decyzj¹ WR.RZT.70.17.2020.JW z dnia
17.11.2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu Pañstwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
og³asza zatwierdzon¹ taryfê, która ma obowi¹-
zywaæ przez okres 3 lat. Z dniem 03.12.2020 r.
nast¹pi zmiana taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków na terenie gminy miejskiej Chojnów.
Obowi¹zuj¹ca stawka od 03.12.2020 r. do
02.12.2021 r. za 1m 3 dostarczonej wody wy-
nosi 4,99 z³ brutto, cena za 1m 3 odprowadza-
nia œcieków wynosi 5,72 z³ brutto. Treœæ og³o-
szonej decyzji jest dostêpna na stronie interne-
towej https://chzgkim.chojnow.eu w zak³adce
Og³oszenia.

JESTEŒ OZDROWIEÑCEM? 
POMÓ¯!
B¹dŸmy solidarni - oddaj¹c krew mo¿emy ura-
towaæ ¿ycie i zdrowie! Oddawanie osocza trwa
oko³o 30 minut. Zawiera ono przeciwcia³a,
które wspomagaj¹ leczenie chorych na koron-
awirusa. Kto mo¿e oddaæ osocze? Osoby, które
przechorowa³y COVID-19 i zosta³y uznane za
wyleczone i czuj¹ siê zdrowe, osoby, które
przesz³y bezobjawowe zaka¿enie wirusem
SARS-CoV-2, a od wykonania ostatniego bada-
nia, które by³o ujemne, minê³o 14 dni, osoby 
w wieku 18-60 lat, osoby, które nie otrzyma³y
w przesz³oœci transfuzji krwi lub jej sk³adni-
ków, kobiety, które nie by³y w ci¹¿y.

Oferta pracy
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie:
Zatrudnimy nauczyciela wychowania przed-
szkolnego na stanowisku nauczyciel wspoma-
gaj¹cy. Dodatkowa specjalizacja pedagogika
specjalna lub oligofrenopedagogika. Oferty
proszê sk³adaæ w sekretariacie Przedszko-
la Miejskiego nr 3 w Chojnowie do dnia
16.12.2020r. Kontakt telefoniczny: 76 8188490
E-mail: p-m3@tlen.pl.

Pomoc w czasie pandemii 
Grupa Wsparcia Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie przy wspó³pracy z Miejskim
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej zwraca siê do
osób starszych, samotnych i potrzebuj¹cych. 
Do obowi¹zków grupy wsparcia nale¿eæ bêd¹
te czynnoœci, które wymagaj¹ opuszczenia
mieszkania przez osoby starsze, tj.: zrobienie
zakupów, wyniesienie œmieci, wyprowadzenie
psa, pójœcie na pocztê, do apteki czy odebranie
paczki. Jeœli jest Pan/Pani osob¹ samotn¹ 
i potrzebuj¹c¹ lub znaj¹ pañstwo kogoœ, komu
przyda siê pomocna d³oñ m³odzie¿y, wystarczy
zg³osiæ siê do MOPS w Chojnowie, dzwoni¹c
na numer: 76 8188 218 lub 76 8188 597, 
a uczniowie wraz z opiekunami podejm¹
wspó³pracê z pañstwem. Z ¿yczeniami zdrowia
Uczniowie PZS w Chojnowie.

Informacja Przychodni Rejonowej 
w Chojnowie 
Kontakt z rejestracj¹ przychodni odbywa siê za
pomoc¹ numerów: 
76 8188 095 (do godz. 14), 
76 8188 215 (rejestracja dzieciêca), 
76 8188 514, 
tel. komórkowe: 531 543 017 i 531 290 785.

Œwi¹teczne drzewka w Chojnowie
W centralnych miejscach miasta stanê³y
œwi¹teczne choinki. Okaza³e œwierki zdobi¹
Rynek i teren przy koœciele Niepokalanego
Poczêcia NMP. Serdecznie dziêkujemy dar-
czyñcom Rodzinie Pañstwa Pi¹tek za choinkê,
która umiejscowiona zosta³a przy ul. D¹bro-
wskiego. Wszystkie iluminacje bêd¹ nam
towarzyszyæ przez kilka najbli¿szych tygodni.
Niech œwi¹teczna atmosfera i urok mieni¹cych
siê œwiate³ek przynosi wiele radoœci w tym wy-
j¹tkowym czasie… Dziêkujemy! 
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wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie 

spalania odpadów
Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym
oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œro-
dowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla
pieca materia³ opa³owy, co przyczyni siê do
poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spala-
nia odpadów w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego
drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substan-
cjami konserwuj¹cymi, impregnatami, la-
kierami, klejami (np. - ramy okienne, meble,
odpady z p³yt meblowych, panele pod³ogowe,
parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z bu-
dowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki
p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szcze-
gólnie plastiku i zu¿ytych pampersów.
Palenie tych przedmiotów w kot³ach po-
woduje, wydzielanie siê truj¹cych substancji.
Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pie-
ców, w których spalane s¹ œmieci. 
Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako
paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ za-
nieczyszczone pow³okami ochronnymi lub im-
pregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.
Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny
wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sa-
dzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ powo-
dem zapalenia siê komina, po¿aru budynku,
czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne
przekszta³cenie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie
w spalarniach odpadów lub we wspó³spalar-
niach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art.
155, termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹ od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny.
W zwi¹zku z powy¿szym artyku³em, za pale-
nie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna.
Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o do-
bro w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji
prosimy zg³aszaæ na adres mailowy 
smog-alarm@chojnow.eu lub na telefon 
Urzêdu Miejskiego 76 8186684; 604-834-339
oraz na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.
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Malowanie na szkle

Kot bo¿onarodzeniowy Na bluesow¹ nutê

Szanowni Pañstwo,
coraz bli¿ej Bo¿e Narodzenie. Trwa ad-
went jest to czas zadumy i refleksji, ale
równie¿ okres wielkiej radoœci przed
zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami. Wœród przed-
œwi¹tecznej bieganiny, zakupów i prezen-
tów, warto znaleŸæ czas na wspólne spê-
dzenie czasu z najbli¿szymi. Przedsta-
wiamy fantastyczny sposób na twórcz¹
zabawê dla ca³ej rodziny - malowanie na
szkle.
Potrzebujemy oczywiœcie farbek do szk³a,
w razie mo¿liwoœci szk³o lub kawa³ek folii
(np. koszulki do przechowywania doku-
mentów), wydrukowany lub narysowany
wczeœniej wzór (najlepiej w formie kolo-
rowanki) oraz trochê cierpliwoœci.
Kolorowankê wsuwamy pod szk³o lub
foliê. W naszym przypadku wzór nawi¹-
zuje do zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t, jednak jak
zwykle ogranicza nas tylko wyobraŸnia.
Czarn¹ farbk¹ obrysowujemy kontur. Cze-
kamy do jego ca³kowitego wyschniêcia, co
mo¿e potrwaæ nawet 12 godzin, zatem
warto zaplanowaæ sobie z wyprzedzeniem

przygotowywanie œwi¹tecznych dekoracji.
W kolejnym kroku nale¿y "pokolorowaæ"
farbami obrysowane elementy i tak jak
poprzednio czekamy, a¿ obrazek wyschnie.
Po tym czasie zaobserwujemy, ¿e zas-
chniête farby stan¹ siê bardziej prze-
Ÿroczyste i bêd¹ przepuszczaæ œwiat³o.
Œmia³o mo¿na wykorzystaæ ten efekt,
wystarczy delikatnie odkleiæ powsta³¹
pracê i przykleiæ na dowolnej szklanej
powierzchni w zale¿noœci od chêci 
i potrzeb. Obrazek bêdzie wygl¹daæ
wspaniale na okiennej szybie rozœwietlony
zimowym s³oñcem, ale równie¿ (w wersji
dla bardziej ambitnych) na lampionie,
który mo¿na wykonaæ w pustym s³oiku
wraz z dodatkami igliwia, sztucznego
œniegu, wst¹¿ek czy brokatu. 

¯yczymy du¿ym i ma³ym wspania³ej
zabawy!

Agnieszka Duda i Luiza Czech
Muzeum Regionalne w Chojnowie

Szanowni Pañstwo,
w Polsce przed rozpoczêciem wieczerzy
Wigilijnej wypatrujemy pierwszej gwiazdki,
pod bia³y obrus wk³adamy siano, dzielimy
siê op³atkiem. Czekamy równie¿ do godziny
dwunastej, by porozmawiaæ z naszym
czworonogiem. A jakie ciekawe tradycje kul-
tywuje siê poza granicami naszego kraju?
Odpowiemy sobie w tym tekœcie!
Jednym z najnowszych zwyczajów krajów
anglojêzycznych jest Elf na pó³ce. Zaczer-
pniêty zosta³ z ksi¹¿ki napisanej w 2005 roku
przez Carol Aebersold oraz jej córkê Chandê
Bell. Elf jako pomocnik œw. Miko³aja przy-
chodzi do rodziny z pocz¹tkiem grudnia 
i ka¿dego dnia obserwuje czy dzieci s¹
grzeczne i zas³uguj¹ na prezenty. Sam jednak
bardzo lubi robiæ psikusy, dlatego w nocy 
(z delikatn¹ pomoc¹ rodziców) wymyœla co
nabroiæ i czym zaskoczyæ dzieciaki.
Na Islandii natomiast grasuje Jólaköttur,
olbrzymi Kot Œwi¹teczny. Sympatyczna naz-
wa niech nikogo nie zwiedzie, bo ta krwio-
¿ercza bestia lubuje siê w ludzkim miêsie.
Podobne upodobania ma jego w³aœcicielka,
WiedŸma Grýla, która w Œwiêta serwuje
swojej licznej rodzinie popisowe danie -
gulasz z niegrzecznych dzieci. Czy mo¿na
ustrzec siê przed zostaniem przek¹sk¹ futrza-
stego potwora? Owszem, podczas Wigilii
nale¿y mieæ coœ nowego do ubrania, wybór
jest ca³kowicie dowolny, Œwi¹teczny Kot nie
jest szczêœliwie fashionist¹. 
Grýla to nie jedyna wiedŸma, której postaæ
wi¹¿e siê ze Œwiêtami. W tradycji w³oskiej
zamiast œw. Miko³aja prezenty dobrym
dzieciom przynosi Befana. Podró¿uje na 

miotle, wlatuje przez komin i czeka na ma³y
poczêstunek w postaci mandarynki, czy
pomarañczy. Wedle legendy o narodzinach
Jezusa powiedzieli Befanie Trzej Królowie,
jednak gdy próbowa³a ona dotrzeæ do dzie-
ci¹tka, zagubi³a siê. Od tej pory w nocy z 5
na 6 stycznia pozostawia prezenty w domach
zamieszkanych przez dzieci.
Ozdabianie choinki to jeden z najprzyjem-
niejszych œwi¹tecznych rytua³ów, a mo¿-
liwoœci s¹ ogromne w zale¿noœci od upo-
dobañ: cukierki, ususzone plasterki poma-
rañczy, orzechy. W Niemczech wyj¹tkow¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê… ogórki. A dok-
³adniej bombki w kszta³cie zielonych
ogórków. Na drzewku przywi¹zuje siê poje-
dyncz¹ ozdobê o tym kszta³cie i osoba, która
pierwsza j¹ dostrze¿e wœród ga³¹zek zyska
podziw rodziny, dodatkowy prezent oraz
szczêœcie w nadchodz¹cym roku.

Luiza Czech
fot. Ma³gorzata Krzywda

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Czy myœleliœcie Pañstwo kiedyœ, by swe roz-
terki, smutki czy mo¿e rozwa¿ania nad ¿yciem
ubraæ w s³owa piosenki? Jeœli tak, to nadarza
siê doskona³a okazja, by tego spróbowaæ.
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
wspólnie z zespo³em PLUG`N`BLUES og³a-
sza konkurs na tekst bluesowej piosenki. Kon-
kurs potrwa do 15 stycznia 2021 roku. Po tym
terminie Jury konkursu, w sk³ad którego wej-
d¹ przedstawiciele zespo³u PLUG`N`BLUES
oraz MOKSiR, wy³oni tekst, który stanie siê
inspiracj¹ do napisania muzyki, a w ostate-
cznoœci - przybierze kszta³t bluesowej kompo-
zycji, wykonanej przez zespó³ na koncercie 
w Chojnowie. Co nale¿y zrobiæ, by wzi¹æ
udzia³ w konkursie? Przede wszystkim napisaæ
tekst, potem opatrzyæ go wybranym przez sie-
bie has³em (logo). Jedna osoba mo¿e nades³aæ
maksymalnie 3 teksty. W oddzielnej kopercie,
opisanej wybranym przez siebie has³em
(logo), zawieramy informacjê o autorze - imiê,
nazwisko, kontakt (np. numer telefonu b¹dŸ
adres mailowy). Osoby niepe³noletnie musz¹
do³¹czyæ jeszcze zgodê rodzica (opiekuna pra-
wnego) na udzia³ w konkursie, a wszyscy -
oœwiadczenie o akceptacji zasad wynikaj¹cych
z RODO. Teksty mo¿na nades³aæ na adres
mailowy MOKSiR - mdk_chojnow@wp.pl -
b¹dŸ te¿ poczt¹ tradycyjn¹. Pozosta³e istotne
informacje - dane o autorze i stosowne zgody
wysy³amy poczt¹ tradycyjn¹ (mo¿na te¿ z³o-
¿yæ je bezpoœrednio w Domu Kultury, z za-
chowaniem wynikaj¹cych z pandemii regu³
bezpieczeñstwa). Na kopercie, oprócz has³a
(logo) prosimy dopisaæ NA BLUESOW¥
NUTÊ. 
¯yczymy wielkiej weny i czekamy na teksty!
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Wraz z pocz¹tkiem roku 2020 rozpoczê³a siê inwestycja zwi¹zana 
z zaopatrzeniem miasta w wodê. "Budowa ruroci¹gu przesy³owego
wody z ujêæ wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody 
w Chojnowie" z pewnoœci¹ zapobiegnie przerwom w dostawie wody
czy spadkom ciœnienia w kranach. Miasto wyda³o na inwestycjê
blisko 3 miliony z³.

Zakoñczy³ siê etap modernizacji Szko³y Podstawowej nr 3 przy 
ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubieg³orocznych, kompleksowych
remontach wnêtrza i podwórka szko³y chojnowski samorz¹d zreali-
zowa³ kolejny zaplanowany element - nowoczesny i bezpieczny plac
zabaw. Dla przypomnienia w ubieg³ym roku miasto Chojnów na
remonty i inwestycje w tej szkole wyda³o ponad milion z³otych.

W pierwszej po³owie roku prace remontowe odby³y siê  na terenie
Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wskutek
zaistnia³ej sytuacji w kraju zwi¹zanej z pandemi¹ koronawirusa, rz¹d
wystosowa³ szereg obostrzeñ. Jednym z nich by³o zamkniêcie placów
targowych. W zwi¹zku z tym chojnowski samorz¹d podj¹³ decyzjê 
o dzia³aniach modernizacyjnych, maj¹cych na celu poprawê warunk-
ów wizualnych i estetycznych, ale przede wszystkim warunków bez-
pieczeñstwa bazarowej przestrzeni. 

W maju rozpoczê³y siê prace dla inwestycji pod nazw¹: "Przebudowa
drogi ul. S³owiañskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz
budowy kanalizacji deszczowej". Ulica S³owiañska swój pocz¹tek ma
w osi ulicy £u¿yckiej. D³ugoœæ przebudowanego odcinka mierzy 124
metry.
W paŸdzierniku rozpoczê³a siê przebudowa terenu chojnowskiego
amfiteatru. Inwestycja jest inicjatyw¹ mieszkañców, którzy wybrali
projekt w wyniku g³osowania w Bud¿ecie Obywatelskim.
Nawierzchnia amfiteatru mocno zu¿yta czasowo i mechanicznie nie
by³a ozdob¹ zrewitalizowanego parku im. Józefa Pi³sudskiego. 
Po wykonaniu odpowiednich remontów amfiteatr stanie siê dope³nie-
niem malowniczej przestrzeni.

W ostatnich dniach paŸdziernika rozpoczê³y siê prace zwi¹zane 
z przebudow¹ drogi na ulicy Adama Asnyka w Chojnowie.
Remontowany odcinek w sposób bezpoœredni ³¹czy siê z drog¹ kra-
jow¹ nr 94, dlatego jego modernizacja przyczyni siê do zwiêkszenia
bezpieczeñstwa pieszych i transportu. Miasto Chojnów sta³o siê
beneficjentem na rz¹dowej liœcie dofinansowania remontu dróg 
w ramach programu Funduszu Dróg Samorz¹dowych 2020 i tym
samym uzyska³o dofinansowanie w kwocie ok. 585 tys. z³otych.
Ca³oœæ inwestycji wyniesie blisko 840 tys. z³otych. Miasto pokryje
30% kosztów przedsiêwziêcia. Inwestycja obejmuje: przebudowê
jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej, budowê chodnika z kostki
betonowej, budowê zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej,

budowê kanalizacji deszczowej, budowê dwóch s³upów oœwietle-
niowych wraz z lini¹ zasilaj¹c¹, wprowadzenie sta³ej organizacji
ruchu (doœwietlenie przejœcia dla pieszych), wykonanie trawników.
D³ugoœæ przebudowywanego odcinka wynosi 322 metry. Inwestycje
prowadzi firma brukarska "Granit - Bruk" Miros³aw Furmanek.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿noœci w rejonie prowa-
dzonych prac.
W Chojnowie powstanie skatepark i pumptrack - miejsce wyj¹tkowo
atrakcyjne dla chojnowskiej m³odzie¿y oraz wszystkich zaintere-
sowanych sportami ekstremalnymi. Skatepark i pumptrack to obiekty
korzystne pod wzglêdem kreatywnego i rekreacyjnego spêdzania cza-
su, zdobywaj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ w naszym kraju, a ju¿
nied³ugo bêd¹ cieszyæ tych, którzy najbardziej starali siê o ich budowê
w Chojnowie. W grudniu 2019 roku chojnowska m³odzie¿ zwróci³a
siê z proœb¹ do Burmistrza Jana Serkiesa o budowê skateparku 
i pumptracka. Realizacja inicjatywy ponad stu osób rozpoczê³a siê
niemal¿e od razu. Zadanie wprowadzono do bud¿etu miasta 29 stycz-
nia 2020 roku. 12 marca Burmistrz Chojnowa podpisa³ umowê, na
wykonanie projektu technicznego zadania: "Budowa terenu rekrea-
cyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojœciami i elementami
ma³ej architektury". W paŸdzierniku  projektant przekaza³ burmistrzo-
wi projekt architektoniczny wraz z oœwietleniem, które wp³ynie na
dogodniejsze korzystanie ze skateparku i pumptracka wieczorami.

II NN WW EE SS TT YY CC JJ EE   22 00 22 00   
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Miko³ajki w chojnowskich przedszkolach
Pi¹tek... 4 grudnia... D³ugo wyczekiwany dzieñ, na który dzieci 

z niecierpliwoœci¹ czeka³y od dawna. Ka¿de ca³y rok ciê¿ko pracowa³o na to,
aby w³aœnie w tym dniu spotkaæ Miko³aja i odebraæ od niego podarunek. 
Od samego rana podekscytowane przedszkolaki wyczekiwa³y goœcia, nas³u-
chuj¹c radosnego okrzyku "ho, ho, ho!" i odg³osów dzwonków sañ. Jednak tym
razem zaskoczenie dzieci by³o jeszcze wiêksze. W przedszkolnym ogrodzie
pojawi³ siê nie jeden, a trzech Miko³ajów... Przybyli do nas nie na saniach, a na
dwu- i czteroko³owych pojazdach. Atmosfera spotkania by³a magiczna. Ka¿dy
w tym dniu zosta³ obdarowany prezentem. Dzieci wracaj¹c do domu 
z uœmiechem na twarzy, opowiada³y swym Rodzicom o niezwyk³ym spotkaniu
z Miko³ajami. Sk³adamy serdeczne podziêkowania Miko³ajom z Jerzmanowic,
którzy przybyli do nas na quadach, Radzie Rodziców z Przedszkola Miejskiego
Nr 1 oraz p. Barbarze Æmikiewicz - w³aœcicielce Przedsiêbiorstwa Wielo-
bran¿owego SOLO.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

W poniedzia³kowy ranek grzeczne przedszkolaki znalaz³y w salach
naszego przedszkola niespodzianki. By³y to prezenty oraz s³odkoœci. W jaki
sposób paczki znalaz³y siê w przedszkolu wyjaœni³ list, który zostawi³ sam
Œwiêty Miko³aj. Niestety spiesz¹c siê do innych dzieci nie móg³ w tym roku
pozostaæ z nami na d³u¿ej. Pomimo tego dzieci z radoœci¹ przyjê³y i roz-
pakowa³y prezenty. Zabawy koñca nie by³o widaæ. Bardzo gor¹co dziêkujemy
pomocnikom Œw. Miko³aja - naszej Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu
klocków lego.
Tym samym zachêcamy rodziców do wp³at na konto Rady Rodziców, aby
dzieci mog³y poczuæ magiê prezentów nie tylko 6 grudnia. 
Nr konta: 33 8644 0000 0014 5017 2000 0010

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Kasia Soboñ uwielbia œpiewaæ, graæ 
w siatkówkê i uczyæ siê nowych ról na zajê-
ciach teatralnych, jednak jej najwiêksz¹
pasj¹ jest pomaganie innym. Nasza
bohaterka udziela siê w wielu inicjatywach
organizowanych m.in. przez Stowarzysze-
nie Imelda. Pomoc bliŸniemu traktuje, jak
¿yciow¹ misjê, swoim zaanga¿owaniem 
i aktywnoœci¹ zara¿a innych do dzia³añ. 
W myœl s³ów papie¿a Franciszka: "Jak¿e
by³oby piêknie, gdyby ka¿dy z nas móg³
wieczorem powiedzieæ: dzisiaj zrobi³em
gest mi³oœci wobec drugiego". Poniewa¿
pomaganie ma wielkie znaczenie, Kasia
wi¹¿e z ni¹ swoj¹ przysz³oœæ, bo jak mówi,
warto ofiarowaæ czêœæ siebie potrze-
buj¹cym, to prawda niezmienna od za-
wsze, bo dobro zmienia œwiat i ludzi… 

Gazeta Chojnowska - Pasjonaci œpiewu
zazwyczaj mówi¹, ¿e œpiewaj¹ od zawsze.
Czy tak jest równie¿ w Twoim przypadku?
Kasia Soboñ: Mo¿na powiedzieæ, ¿e tak.
Muzyka by³a w mojej rodzinie od zawsze.
Mój dziadek Henryk gra³ na tr¹bce w orkie-
strze, póŸniej jego syn… Mojej mamy brat
Wojciech te¿ gra³ na tym instrumencie, gra³
tak¿e na weselach  i wystêpowa³ w cyrku!
Moja mama gra³a na gitarze i  œpiewa³a. Moi
bracia te¿ maj¹ ³adne g³osy, jeden z nich
œpiewa³ nawet w chórze! Wiêc mi³oœæ do
muzyki jest w genach. Pierwszy mój wystêp
by³ oczywiœcie w zerówce, traktowa³am to
jako zabawê, du¿o wtedy æwiczy³am, ¿eby
dobrze wypaœæ i chyba od tamtej chwili bar-
dzo polubi³am œpiewanie i tak jest a¿ do
dzisiaj. Zdoby³am wyró¿nienie w konkursie
kolêd i pastora³ek w Legnicy, zajê³am II
miejsce w konkursie piosenki obcojêzycznej
organizowanym w Szkole Podstawowej nr 3
oraz III miejsce w konkursie piosenki patrio-
tycznej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
w Chojnowie. Lubiê œpiewaæ, jest to pasja
daj¹ca wiele dobrego, ale raczej nie g³ówna
droga przez ¿ycie…

G.Ch. - W dobie epidemii zapewne ciê¿ej
dbaæ o swój talent. 
K.S. - Tak to prawda, wszystkie spotkania s¹
odwo³ane, wiêc trudno siê dokszta³caæ w tej
materii. Staram siê jednak æwiczyæ w domu.
Bardzo dobrze wspominam wszystkie wy-
stêpy chóru Allegro pod przewodnictwem
pana Zenona Chmielewskiego, do którego
nale¿a³am, gdy chodzi³am do Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie. Bardzo brakuje mi
tych wszystkich wystêpów, wyjazdów... Od
dobrych paru lat nale¿ê do scholii dzia³aj¹cej
przy koœciele œw. Ap. Piotra i Paw³a. Niestety
koronawirus przeszkodzi³ nam w próbach 
i nie mo¿emy siê spotykaæ ani œpiewaæ na
Mszy Œwiêtej jak kiedyœ. Jest to przykre, ale
mamy czasy, jakie mamy i musimy sobie
radziæ, chocia¿ wiem, ¿e jest to bardzo
trudne. 

G.Ch. - Jakie piosenki lubisz œpiewaæ
najbardziej? 
K.S. - Tak naprawdê ja lubiê œpiewaæ wszy-
stko. Nie mam ulubionej piosenki. Lubiê
œpiewaæ piosenki religijne, jak i utwory z ka-
tegorii pop. Co mi siê spodoba i dobrze to
wyæwiczê, to œpiewam przy ró¿nych oka-
zjach. Na Dniach Chojnowa, czy na jakichœ
uroczystoœciach szkolnych, festynach.
Czasami nie mogê siê zdecydowaæ na jak¹œ
piosenkê. Lubiê te¿ niektóre utwory patrioty-
czne, które chêtnie wykonuje podczas jakichœ
rocznic i wa¿nych wydarzeñ zwi¹zanych 
z nasz¹ histori¹. To bardzo istotne, by pielê-
gnowaæ pamiêæ o bohaterach sprzed lat. 

G.Ch. - Jakie masz jeszcze zainteresowa-
nia? 
K.S. - Bardzo lubiê graæ w siatkówkê. To
mam chyba po bracie Pawle! Jest to moja
ulubiona dyscyplina sportowa. Naprawdê
odczuwam ogromn¹ satysfakcjê, graj¹c dobry
mecz. Inny sport dla mnie móg³by nie istnieæ.
Kiedy widzê rozwieszon¹ siatkê, nie potrafiê
przejœæ obojêtnie. Kocham ten sport! Lubiê
te¿ odwiedzaæ nowe miejsca, jeŸdziæ na
wycieczki. Uwielbiam te¿ aktorstwo. Uczêsz-
czam na kó³ko teatralne przy Liceum Ogólno-

kszta³c¹cym w Chojnowie pod przewod-
nictwem pani Karoliny Rosockiej. Uwielbiam
wystêpowaæ w przedstawieniach, œpiewaæ.
Scena to takie miejsce, gdzie czujê siê jak
przys³owiowa ryba w wodzie! Jednak myœlê,
¿e tak¹ nieszablonow¹ pasj¹ jest po prostu
pomoc bliŸniemu. Mam w sobie wielkie po-
k³ady empatii i chêci czynienia po prostu
dobra. Prozaiczna pomoc czasami znaczy
wiêcej ni¿ nie jeden spektakularny gest,
zw³aszcza w obecnym czasie epidemii.

G.Ch. -  Dlatego chêtnie pomagasz w Sto-
warzyszeniu Imelda? 
K.S. - Stowarzyszenie Imelda jest bardzo do-
br¹ inicjatyw¹! Nale¿ê do grupy osób, dla
których pomaganie ma wielki sens!
Organizujemy bardzo potrzebne dzia³ania.
Motywem przewodnim jest drugi cz³owiek.
Anga¿ujemy siê w ró¿ne festyny charytaty-
wne. Ostatnio organizowaliœmy akcje "Pa-
czka dla seniora". Pakowaliœmy produkty do
paczek i rozwoziliœmy po Chojnowie i nie-
których wioskach, oczywiœcie z zachowa-
niem obowi¹zuj¹cych obostrzeñ. Przed pan-
demi¹ chodziliœmy do hospicjum  - Niebie-
skiego Parasola odwiedzaæ pensjonariuszy 
w dzieñ chorego. Mamy na swoim koncie ini-
cjatywê: "Groby pisz¹ historie", czyli sprz¹-
tanie opuszczonych grobów i modlitwa za
zmar³ych na cmentarzu w Chojnowie. Stowa-
rzyszenie Imelda organizowa³o równie¿
warsztaty, np. robienie kartek bo¿enaro-
dzeniowych czy pieczenie ciasteczek, które
póŸniej rozdawaliœmy w Adwencie w nie-
dzielê radoœci ludziom. Dzia³amy z sercem na
d³oni. Wiêcej na ten temat, mo¿na znaleŸæ na
Facebooku "Stowarzyszenie Imelda". 

G.Ch. - Jakie masz marzenia, plany?
K.S. - Specjalnych planów nie mam. Myœlê,
¿e najbli¿szym marzeniem jest skoñczyæ
szko³ê a póŸniej studia… Bardzo chcia³abym
pomagaæ potrzebuj¹cym. Jeszcze okreœlonego
planu na siebie nie mam, ale myœlê, ¿e
przyjdzie z czasem. Na pewno zamierzam
podró¿owaæ i poznawaæ œwiat, a resztê czas
poka¿e… 

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu. Kasiu, ¿yczymy Ci wszystkiego, co
najlepsze! 



8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/963

Wyj¹tkowi Miko³aje na motorach
Œwiêty Miko³aj w Chojnowie mo¿e kojarzyæ siê ju¿ tylko 

z motorami! 6 grudnia 2020 by³ dniem radoœci i szczêœcia wielu dzieci, 
a to za spraw¹ bezinteresownoœci i dobrych serc wielu osób! 
Z inicjatywy motocyklistów Kamila Korby i Wojciecha Holewskiego
Miko³ajki w naszym regionie by³y niesamowit¹ atrakcj¹ dla tych, którzy
oczekiwali na niespodziankê, i dla tych którzy mogli podziwiaæ wspania³e
przedsiêwziêcie. Organizatorzy odwiedzili wiele miejsc. Na mapie ich
œwi¹tecznej przeja¿d¿ki znalaz³y siê: miasto Chojnów i miasto Legnica. 
Uczestnicy z grupy Moto Legnica zawitali do Chojnowa przed po³udniem
oko³o godz. 11.30. - Nasza inicjatywa zrodzi³a siê z potrzeby serca. W kil-
ka dni zebraliœmy mnóstwo prezentów, które rozdaliœmy w Chojnowie 
i Legnicy. Odwiedziliœmy Domy Dziecka przy ul. S³ubickiej w Legnicy, 
a tak¿e Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliusza w Legnicy. Zarówno
dla dzieci, jak i dla nas by³ to dzieñ pe³en radoœci - mówi³ Kamil Korba. 
Warto podkreœliæ, ¿e intencj¹ wszystkich dobroczyñców by³o niesienie
dobra. Wszystkie podarunki sprawi³y ogromn¹ radoœæ! 
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Wyj¹tkowi Miko³aje na quadach
Œwiêty Miko³aj w Chojnowie mo¿e kojarzyæ siê ju¿ tylko 

z quadami! 6 grudnia 2020 by³ dniem radoœci i szczêœcia wielu dzieci, a to
za spraw¹ bezinteresownoœci i dobrych serc wielu osób! Druga inicjaty-
wa tego dnia by³a zorganizowana przez mi³oœników quadów. Pe³ni
wra¿eñ i pozytywnych emocji byli quadowcy z grupy Quad - Cross
Chojnów Mariusz Blecharz, Grzegorz Dzia³o, Artur Dzia³o i Mateusz
Jaszczur, którzy przyjechali na Rynek o godz. 13:00: - Jesteœmy
szczêœliwi, ¿e po raz kolejny mogliœmy zorganizowaæ sympatyczn¹
akcjê dla najmniejszych mieszkañców miasta i gminy Chojnów.
Naprawdê to by³ bardzo pracowity dzieñ, ale warto by³o! Uœmiechy
dzieciaków bezcenne! - mówi³ Mariusz Blecharz. Coroczna dobroczyn-
na inicjatywa naszych Miko³ajów staje siê powoli tradycj¹.
Spontaniczne spotkanie dla wielu sta³o siê najpiêkniejszym dniem
2020 roku, bo "Szczêœcie to jedyna rzecz, która siê mno¿y, jeœli siê j¹
dzieli"!
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Polish Fiction na winylach

Filmoterapia

“Zawczasu III” 
Jaros³awa Macewicza

Jest ju¿ do nabycia ostatnia czêœæ try-
logii pt. "Zawczasu III" autorstwa Ja-
ros³awa Macewicza. Tak, jak w dwóch
poprzednich czêœciach i tym razem,
mamy do czynienia z dwunastoma,
krótkimi opowiadaniami. Zwiêz³oœæ
ka¿dej treœci sprawia, ¿e niemal po
ka¿dym kawa³ku prozy, czytelnik mo¿e
odczuæ niedosyt. Myœli same pytaj¹
wrêcz - "ale krótkie, czy to koniec?". 
To niew¹tpliwy atut tych wydawnictw
sprawia, ¿e czytelnik, sam mo¿e
chwyciæ za w³asn¹ wenê i spróbowaæ
samemu coœ stworzyæ. Stawiam banany
przeciw orzechom, ¿e ka¿demu mi³o-
œnikowi lokalnej twórczoœci przyjdzie
chêtka na powtórkê 1 i 2 czêœci. Co star-
si czytelnicy na pewno znajd¹ uniesienia
do nurtu moralnego niepokoju ("Napi-
wek"). Jest te¿ szczypta chojnowskiej
historii która obieg³a media krajowe 
i zagraniczne ("Bezpowrotny kierunek").
Na pewno nie bêdzie czwartej czêœci, co
nie oznacza, ¿e autor z³o¿y³ broñ.
Tworzyæ zapewne bêdzie dalej. Do szu-
flady. Pandemia skutecznie zabroni³a np.
co miesiêcznych spotkañ Gildii Arty-
stów Chojnowa, do której pan Jarek na-
le¿y. Tam te¿ poszczególne opowiadania
mia³y swoj¹ premierê. "Zawczasu III" i
pozosta³e wydania "Zawczasu I" i
"Zawczasu II" za uiszczeniem dowolnej
op³aty na cele charytatywne mo¿na
otrzymaæ w drukarni UNIFOT ul.
Okrzei 2, tel. 76-51-91-650. 

PM

Z wiadomych przyczyn ¿ycie koncertowe zamar³o, ale nie wydawnicze. Audiofile
maj¹c wiêc powody do radoœci. Zbiory dla mi³oœników punk rocka mog¹ powiêkszyæ
o dwie pozycje sk³adankowe. S¹ one o tyle cenne bo zawieraj¹ nagrania choj-
nowskiej grupy Polish Fiction. Utwór "Alkoholik" znalaz³ siê na kolejnej czêœci 
z serii pt. "£ap punka". Nak³adem NOG RECORDS ukaza³a siê "Polska Scena 
Punk 1 - Byæ zawsze sob¹" z numerem "Jeœli". Naszemu zespo³owi gratulujemy
wyró¿nienia fotograficznego. Taki obrót sprawy nobilituje i rodzi presti¿. 

PM 

Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e gdyby rok
2020 by³ filmem, to by³aby to jedna 
z tych apokaliptycznych historii przed-
stawiona przez Rolanda Emmericha. Jest
grudzieñ, a my prze¿yliœmy ju¿ wszy-
stko. Pandemia, lockdown, strajki,
za³amanie gospodarki. Obawy i niepew-
noœæ co do przysz³oœci to jedne z aspe-
któw, które dla wielu z nas bêd¹ mia³y
traumatyczne skutki. 
Ale co w³aœciwie ma do tego kino? 
Czêsto traktujemy filmy jako formê
relaksu, oderwania od codziennej
rutyny, nie zdaj¹c sobie sprawy z ich
ogromnej mocy. Filmy to coœ wiêcej ni¿
rozrywka, bowiem dzia³aj¹ na nasz¹
podœwiadomoœæ. Czy podczas s³uchania
dialogów albo ogl¹dania sceny zdarzy³o
Ci siê poczuæ uk³ucie w sercu, doœwiad-
czyæ przyp³ywu z³oœci lub wzruszenia?
Czy kiedykolwiek zainspirowa³eœ siê
¿yciem g³ównego bohatera do tego stop-
nia, ¿e postanowi³eœ zmieniæ swoje? 
A mo¿e po wieczornym seansie zda³eœ
sobie sprawê, ¿e negatywne emocje,
które towarzyszy³y Ci od rana zniknê³y? 
Obrazy, dŸwiêk, kolor, œwiat³o i historie,
które przedstawiaj¹ nam filmy czy seria-
le rzadko pozostawiaj¹ nas obojêtnymi 
i mog¹ byæ bardzo pomocne w pracy
psychologa.
Filmoterapia mo¿e s³u¿yæ jako sku-
teczne uzupe³nienie terapeutyczne lub
wspieraæ rozwój osobisty. Zwróæ uwagê,
jakie filmy najczêœciej ogl¹dasz i zas-
tanów siê, co Ci to daje? Jak siê po nich

czujesz? Jakie emocje w Tobie wywo-
³uj¹? Co Ciê w nich najbardziej dener-
wuje? Odpowiedzi mog¹ Ciê zaskoczyæ!
Potraktuj je jako okazjê do dalszego roz-
woju, odkrywania siebie oraz swojego
potencja³u. 
I choæ ¿yjemy w wymagaj¹cych cza-
sach, to pamiêtaj, ¿e ¿ycie zawsze jest
po naszej stronie, choæ nie zawsze po
naszej myœli. 
Zaproponujê Ci zabawê: wybierz swój
ulubiony film. Mo¿e to byæ "Forrest
Gump", "Buntownik z wyboru", "Cza-
rny ³abêdŸ". Ty decydujesz.
Obejrzyj go (sam, o ile masz tak¹ mo-
¿liwoœæ) lub z rodzin¹. Wa¿ne, by nikt
Ci nie przerywa³.
Jakie s¹ Twoje pierwsze odczucia po
seansie? Pozytywne? Negatywne? Opisz
g³ównego bohatera. Jaki by³? Z czym siê
mierzy³? Jakie by³y jego mocne i s³abe
strony? Gdzie pope³ni³ b³¹d? Jak mo¿na
by³o to zrobiæ inaczej? Jak Ty byœ siê
zachowa³ w tej sytuacji? Co Ci siê
najbardziej podoba³o? Co z filmu
przeniós³byœ do swojego ¿ycia?
Jeœli ogl¹da³eœ go razem z domownika-
mi, zapytaj ich o opiniê. W ten sposób
zwielokrotnia siê wartoœæ filmu.
Dyskutujcie, dzielcie siê wra¿eniami. 
Wszystkie odpowiedzi s¹ w nas, choæ
nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawê. 

Magdalena Stefanicka
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Miko³aj odwiedzi³ klub UKKS Oriens

Zajêcia WF klas sportowych

Praca i zabawa ³¹czy pokolenia

XII Ogólnopolskie Biennale Fotografii

Zgodnie z rozporz¹dzeniem MEN, od 30.11.2020 zajêcia WF
i sportowe dzia³aj¹ce przy SP4 w Chojnowie  (pi³ka rêczna,
akrobatyka, taniec oraz pi³ka no¿na), odbywamy w formie
tradycyjnej, stacjonarnej. Resztê zajêæ uczniowie realizuj¹ 
w formie zdalnej. Na zajêcia WF i sportowe uczniowie przy-
chodz¹ do szko³y. Frekwencja jest bardzo wysoka.

Chrystian Serkies

Miko³aj dotar³ te¿ do Klubu UKKS Oriens Chojnów!
Dziêki dobroczynnoœci Fundacji ESPA nasi zawodnicy mogli dziœ
cieszyæ siê z nowego obuwia sportowego. Dziêkujemy Panu
Norbertowi Palim¹ce i Janowi Wengrzynowi za wsparcie i nie-
samowite prezenty! 

UKKS ORIENS 

Mimo specyficznej sytuacji, w jakiej siê znajdujemy, udowodniliœmy,
¿e babcia te¿ œwietnie sobie radzi z nowoczesnymi komunikatorami.
Mo¿e podaæ przepis na ciasto, opowiedzieæ jak min¹³ dzieñ… tylko
trzeba jej pomóc i pokazaæ jak mo¿na utrzymaæ kontakt, chroni¹c drug¹
osobê. Istotnym celem naszych zajêæ by³o pokazanie wartoœci i wa¿nej
roli kobiety w ¿yciu rodzinnym oraz udowodnienie jak istotna jest
dobra relacja miêdzypokoleniowa miêdzy babci¹, mam¹, córk¹ 
i m³odsz¹ czy starsz¹ siostr¹.
Wszystko to dziêki wspó³pracy stowarzyszenia Imelda z Fundacj¹
KGHM, która ma œwiadomoœæ wagi zdrowej rodziny i relacji w niej.
Dziêkujemy! 

Stowarzyszenie Imelda

Oœwiêcimskie Centrum Kultury
zaprasza do udzia³u w XII
Ogólnopolskim Biennale
Fotografii "Kochaæ cz³owieka"
odbywaj¹cym siê pod pa-
tronatem Zwi¹zku Polskich
Artystów Fotografików i Pre-
zydenta Miasta Oœwiêcim.
Prace przyjmowane bêd¹ do 28
lutego 2021 roku.
Kochaæ cz³owieka to... pokazaæ
ulotne chwile, przemijaj¹cy
czas, biegn¹ce myœli, by ¿y³y
swoim ¿yciem. By trwa³y. By
mimo tego wszystkiego co
ludzi ³¹czy i co ludzi dzieli,
mog³y naszkicowaæ obraz
ludzkiej kondycji. By nie tylko
"tu i teraz", ale "zawsze 
i wszêdzie" ukazywa³y to co
wa¿ne, co nigdy nie przeminie, dziêki czemu byliœmy, jesteœmy 
i bêdziemy.
Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochaæ cz³owieka" programowo
nawi¹zuje do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych "Kochaæ
cz³owieka". Odbywa siê od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideê festi-
walu na inne formy artystycznego wyrazu.
Biennale ma zasiêg ogólnopolski i charakter otwarty, dostêpne jest dla
wszystkich fotografuj¹cych, którym bliskie s¹ sprawy cz³owieka,
cz³owieka kochaj¹cego, radosnego, twórczego, zwyciêskiego, ale tak¿e
cz³owieka walcz¹cego, cierpi¹cego, przegrywaj¹cego...
Celem konkursu organizowanego przez Oœwiêcimskie Centrum
Kultury jest kszta³towanie postaw mi³oœci i szacunku wobec cz³owieka,
fotograficzna prezentacja tematyki zwi¹zanej ze wszystkimi aspektami
¿ycia cz³owieka oraz - zaprezentowanie d¹¿eñ i osi¹gniêæ twórczych w
tematyce okreœlonej has³em programowym.
W jedenastu dotychczasowych edycjach biennale w konkursie wziê³o
udzia³ 1139 autorów, którzy nades³ali 5964 fotografii.
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Wydarzenia 2020 
Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z pro-
mowaniem wydarzeñ kulturalnych,
sportowych, naukowych zosta³y w tym
roku ograniczone przez wzgl¹d na wspólne
bezpieczeñstwo. Epidemia pokrzy¿owa³a
wiele planów, zamierzeñ i marzeñ. W 2018
i 2019 roku cieszyliœmy siê ze 150 i 130
wydarzeñ, które odby³y siê w Chojnowie.
Rok 2020 przyniós³ nam ich ponad 50…
Rok 2020 rozpocz¹³ siê od koncertu góral-
skiego zespo³u Trebunie - Tutki. Nastêpnie
chojnowianie spotkali siê na Orszaku
Trzech Króli. Œwiêto Objawienia Pañ-
skiego zgromadzi³o ponad tysi¹c osób.
Tradycyjnie odby³y siê jase³ka, a maturzyœ-
ci wraz z nauczycielami zatañczyli polo-
neza. 10 stycznia w Miejskim Domu

Kultury, Sportu i Rekreacji odby³ siê kon-
cert ³emkowskich i ukraiñskich pt. "£em-
kowskie Betlejem". Organizatorem œwi¹-
tecznego spotkania by³a Parafia Grecko-
katolicka pw. Narodzenia Œw. Jana Chrzci-
ciela w Zamienicach. 12 stycznia zagra³a
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy.
Mieszkañcy naszego miasta licytowali w
MOKSiR na rzecz WOŒP. Goœcinnie
wyst¹pili muzycy oraz roztañczone dzieci 
i m³odzie¿. Chór Skoranta i Orkiestra Dêta
pod dyrekcj¹ Piotra Koziara zakoñczyli
uroczystym koncertem kolêd liturgiczny
okres Bo¿ego Narodzenia. Muzyczne
spotkanie odby³o siê tradycyjnie w koœ-
ciele œw. ap. Piotra i Paw³a. Tytu³ tego-
rocznego festiwalu radosnych pieœni
noworocznych brzmia³ "Z kolêd¹ do Was
idziemy". Tegoroczny pierwszy wyk³ad 
w Muzeum Regionalnym poœwiêcony by³
tematowi: "Koœció³ a Synagoga (30 - 313
po Chr.). Na rozdro¿u". Wyk³ad wyg³osi³
ks. prof. Mariusz Rosik - wyk³adowca Pa-
pieskiego Wydzia³u Teologicznego i Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. 17 stycznia
swoje 102 urodziny œwiêtowa³a Pani
W³adys³awa Osesik - najstarsza mieszkan-

ka Chojnowa!  Œwiêto Babci i Dziadka
celebrowa³y wszystkie dzieci w Choj-
nowie. Wyj¹tkowe akademie mia³y miej-
sce w MOKSiR. Po raz dziewi¹ty w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wer-
nisa¿ pt. "Malujemy samodzielnie i z po-
moc¹". W Muzeum Regionalnym prezen-
towana by³a kolekcja pt. "Dzie³a Mistrzów
Renesansu w grafice od XVI do XVIII
wieku ze zbiorów Muzeum Architektury
we Wroc³awiu". Wernisa¿ nietuzinkowej
ekspozycji odby³ siê 24 stycznia.
Utalentowani uczniowie Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego zgodnie z tradycj¹
zagrali dla chojnowian Koncert Nowo-
roczny bêd¹cy melodyjnym podarunkiem
na Nowy Rok.

5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej
oddzia³ Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego tradycyjnie przywita³ Nowy Rok od
podsumowania dotychczasowych dzia³añ
oraz prezentacji kolejnych zamierzeñ.
Uroczyste spotkanie uatrakcyjni³ chór
"Allegro" dzia³aj¹cy przy Szkole
Podstawowej nr 4 pod kierownictwem p.
Zenona Chmielewskiego. W niedzielê 9
lutego w Restauracji Jubilatka odby³a siê
osobliwa rewia. Przed licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹ wyst¹pi³y wokalistki scen
muzycznych w Polsce: Maja Grzeœkowiak,
Aga Pud³o i Paulina Pieni¹¿ek, które
zabra³y s³uchaczy w podró¿ po najwiêk-
szych i najs³ynniejszych musicalach œwia-
ta. Œrodowiskowy Dom Samopomocy nr 2
zorganizowa³ wspania³y bal ostatkowy dla
pracowników i podopiecznych kilku jed-
nostek. Na zakoñczenie ferii odby³ siê
Ba³wankowy Bal Karnawa³owy z Rup-
hertem i Rico w MOKSiR. Wspania³¹
zabawê zapewni³ duet klaunów, którzy fan-
tastycznie poprowadzili przyjêcie dla
dzieci. "Wyraziæ siebie" to wystawa prac
Grupy Malarskiej Seniorów Legnickiego
Uniwersytetu III Wieku, któr¹ mo¿na by³o

ogl¹daæ w MOKSiR w galerii "Przy
okazji". Wernisa¿ odby³ siê 21 lutego 
i zgromadzi³ twórców oraz mi³oœników
plastycznych interpretacji. Na kolejny
interesuj¹cy wyk³ad dr. Wojciecha
Drzewickiego pt. "Meksyk w krainie
Majów" zaprosi³a MBP. Œrodowiskowy
Dom Samopomocy nr 1 ubogaci³ swoje
wnêtrze o dwie "sale doœwiadczania œwia-
ta", które zosta³y uroczyœcie otwarte 25
lutego. Samorz¹dowcy powiatu legnick-
iego spotkali siê w Chojnowie 25 lutego.
Gospodarzem Konwentu Samorz¹dowców
powiatu legnickiego by³ Jan Serkies. 25
edycja, popularnego w naszym woje-
wództwie konkursu recytatorskiego
"Pegazik" odby³a siê w Domu Schrama 
i mia³a odœwiêtny charakter.  
Swoje 5. lecie œwiêtowa³a chojnowska gru-
pa teatralna "Antykwariat", która w marcu
zaprosi³a na "Dobranocki dla Doros³ych
II". Spektakl, jak co roku zgromadzi³ wielu
widzów i fanów grupy. 4 marca na Basenie
Miejskim przy Szkole Podstawowej nr 4
odby³y siê zawody w p³ywaniu. Mistrzo-
stwa Strefy Legnickiej w Sztafetach
P³ywackich Dziewcz¹t i Ch³opców
wy³oni³y zwyciêzców grupowych i indy-
widualnych. 6 marca w sali wystaw Mu-
zeum Regionalnego zainaugurowana zos-
ta³a ekspozycja "W ogrodzie barw" Wie-
s³awa Wojciechowskiego wszechstronnego
malarza pochodz¹cego z Chojnowa.
Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
przygotowali uroczyst¹ akademiê z okazji
Œwiêta Kobiet.
Wojewoda dolnoœl¹ski Jaros³aw Obremski
16 czerwca odwiedzi³ Chojnów. Samo-
rz¹dowa wizyta rozpoczê³a siê od spotka-
nia z burmistrzem Janem Serkiesem w
magistracie. Rozmowy z przedstawicielem
Rady Ministrów na Dolnym Œl¹sku doty-
czy³y przede wszystkim spraw samo-
rz¹dowych. W poniedzia³ek 22 czerwca
rozpocz¹³ siê tydzieñ œwiêtowania
jubileuszy: 140. rocznicy urodzin ks.
Adama £añcuckiego, 75. lecia przyjazdu
repatriantów do Chojnowa i srebrnego
jubileuszu utworzenia parafii œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a. Drugi dzieñ
obchodów rozpocz¹³ siê Msz¹ Œwiêt¹ kon-
celebrowan¹ przez proboszcza parafii
Niepokalanego Poczêcia NMP w Choj-
nowie ks. kanonika dr Dariusza Pude³ko.
Kolejn¹ czêœæ rozwa¿añ podj¹³ Mariusz
Garbera - dyrektor Muzeum Regionalnego
w wyk³adzie pt. "Kszta³towanie siê pol-
skich struktur pañstwowych na Dolnym
Œl¹sku po II wojnie œwiatowej ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem Chojnowa". 
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Kolejny dzieñ œwiêtowania trzech jubi-
leuszy rozpocz¹³ siê Eucharysti¹, której
przewodniczy³ ks. Damian Skrzypek.
Nastêpnie wyk³ad pt. "Ks. kanonik Adam
Szczepan £añcucki proboszcz w Brze-
¿anach i Chojnowie - na tle historii Polski.
Duchowieñstwo rzymskokatolickie wobec
kluczowych wydarzeñ historycznych z 
I po³owy XX w." wyg³osi³a prof. dr hab.
Kazimiera Jaworska, prof. Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu.
25 czerwca Mszê Œwiêt¹ odprawi³ i homi-
liê wyg³osi³ ks. dr hab. Grzegorz Soko-
³owski, prof. Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu. Eucharystia
sprawowana by³a w intencji parafian 
i Parafii pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Brze¿anach obchodz¹cej 400 - lecie
swego koœcio³a. 27 czerwca o godz. 10:00
na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie
odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca ks.
Adama Szczepana £añcuckiego. 140.
rocznica urodzin zas³u¿onego kap³ana by³a
przyczynkiem do oddania mu ho³du oraz
modlitwy za jego duszê. 
Tegoroczne spotkanie upamiêtnienia 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warsza-
wskiego by³o wyrazem pamiêci, z³o¿onej
w ciszy i zadumie. Punktualnie o godz.
17:00 zabrzmia³ dŸwiêk syren. Pod
Obeliskiem mieszkañcy oddali ho³d Po-
wstañcom. Burmistrz Miasta Chojnowa
z³o¿y³ symboliczne kwiaty upamiêtniaj¹c
tym samym wszystkich tych, którzy wal-
czyli za Warszawê i woln¹ Polskê. Po raz
siódmy nagrodzono najzdolniejszych
uczniów w Chojnowie. Z now¹ rzeczywi-
stoœci¹ zmiany systemu nauczania w osta-
tnich miesi¹cach prymusi poradzili sobie
bardzo dobrze. Zdalna nauka nie wp³ynê³a
negatywnie na doskona³e wyniki i zaanga-
¿owanie w osi¹gniêciach zarówno w nau-
ce, jak i sporcie. 24 sierpnia nasze miasto
odwiedzi³ "wêdruj¹cy Gall Anonim", czyli
Tomasz Paw³owski. Wizyta by³a wyj¹-
tkowa, poniewa¿ Tomek Wêdrowniczek
obchodzi³ swoje 50. urodziny! 22 sierpnia
w koœciele Niepokalanego Poczêcia NMP

w Chojnowie o godz. 18:00 odby³ siê kon-
cert pt. "Mój Dom Polska". By³o to jede-
naste z 16 zaplanowanych spotkañ w
ogólnopolskim cyklu koncertów poœwiê-
canym ¯o³nierzom Niez³omnym. Dla choj-
nowskiej publicznoœci wyst¹pili œpiewacz-
ka operowa Anna Cymmerman i kompozy-
tor Krzysztof Gwiazda. S³owo wstêpu
wyg³osi³ ks. proboszcz Dariusz Pude³ko.
13 wrzeœnia w Kawiarni "Jubilatka" odby³a
siê promocja ksi¹¿ki Stanis³awa Horo-
deckiego "Kiedyœ" - 26 opowiastek inspi-
rowanych ¿yciem w G³ogowie lat 50. i 60.
XX stulecia. 19 wrzeœnia o godz. 15:00 
w pizzerii Alvaro odby³ siê Chojnowski
Maraton Zumby dla Julii Kucza³y. Grób
ksiêdza Adama Szczepana £añcuckiego
zosta³ wpisany do ewidencji grobów weter-
anów walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Polski - o czym poinformowa³ Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu dr Jaros³aw Szarek w Zawia-
domieniu. 
Piêkna uroczystoœæ 70 - lecia œlubów za-
konnych Siostry Zenobii mia³a miejsce 10
paŸdziernika w koœciele Niepokalanego
Poczêcia NMP. W tym wyj¹tkowym dniu
zawitali do Chojnowa liczni goœcie, którzy
modlitw¹ i dobrymi ¿yczeniami otulili
Siostrê Zenobiê. Siostra Zenobia od 37 lat
pos³uguje w Chojnowie. W 1947 roku
wyjecha³a z Lubiêcina do Dêbicy i tam
wst¹pi³a do klasztoru Sióstr S³u¿ebniczek
przyjmuj¹c imiê Siostra Zenobia. Decyzj¹
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej dr
Jaros³awa Szarka,  na wniosek dr hab.
Kazimiery Jaworskiej prof. PWT, mogi³a
ks. Adama £añcuckiego - jako kapelana
Armii Krajowej Inspektoratu Brze¿any 
w Okrêgu Tarnopolskim  - zosta³a wpisana
do ewidencji grobów weteranów walk 
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski. Uro-
czyste oznaczenie mogi³y zas³u¿onego
kap³ana stosownym insygnium odby³o siê
w niedzielê 11 paŸdziernika 2020 r., w 75.
rocznicê Jego przybycia do Chojnowa
wraz z kilkusetosobow¹ grup¹ prze-
siedleñców z Brze¿an. 

11 listopada o godzinie 9:00 w Chojnowie
przedstawiciele w³adz miasta i gminy
z³o¿yli kwiaty, bêd¹ce symbolem podziê-
kowania za wolnoœæ i suwerennoœæ
naszego Narodu. Zarówno pod Obeliskiem,
jak i przy pomniku Golgota Wschodu na
Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie
odœpiewany zosta³ Hymn Polski wyrazem
upamiêtnienia donios³ego i patriotycznego
œwiêta. Polska Szczêœliwych Rodzin to
projekt realizowany w ramach konkursu
grantowego "Po pierwsze Rodzina!" Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Spo³ecznej. 
25 listopada odby³a siê konferencja
naukowa on-line na Dolnym Œl¹sku w ra-
mach 16 spotkañ we wszystkich miastach
wojewódzkich. By³o to dotychczas spo-
tkanie rekordowe pod wzglêdem uczest-
ników. Blisko 140 osób spotka³o siê 
w wirtualnej przestrzeni, aby dzieliæ siê
wnioskami dotycz¹cymi zagadnienia
wielowymiarowego, jakim jest Polska
Rodzina. 26 listopada 2020 r., na zaprosze-
nie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki £GARZ 
w Chojnowie, odby³o siê spotkanie on-line 
z Iwon¹ Kienzler, autork¹ ponad 80 pub-
likacji z zakresu historii, jak równie¿
leksykonów i s³owników. Podczas spotka-
nia Iwona Kienzler opowiada³a o swojej
ostatnio wydanej ksi¹¿ce pt. "Kobiety ze
s³ynnych polskich obrazów: boskie, natch-
nione, przeklête". 6 grudnia 2020 by³
dniem radoœci i szczêœcia wielu dzieci, a to
za spraw¹ bezinteresownoœci i dobrych
serc wielu osób! Dwie inicjatywy moto-
cyklistów i quadowców przyczyni³y siê do
wielkiej radoœci wielu dzieci w naszym
mieœcie! Spontaniczne spotkanie dla wielu
sta³o siê najpiêkniejszym dniem 2020
roku! 

Dziêkujemy Pañstwu za ten Rok. 
W 2021 roku ¿yczymy zdrowia, 

pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ! 

Redakcja Gazety Chojnowskiej 






