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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Marta i Magda Kociuba

“Lekcja muzyki w dawnym salonie”
- Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ w MOKSiR

8 projektów w kilka miesiêcy 100-lecie Fatimy w Chojnowie

“Od bajki do bajki" 
- wielki fina³ projektu

Skoranta ma 10 lat
"Ceramika boles³awiecka" 

- nowa wystawa w muzeum



KKrrzzeessiimmiirr DDêêbbsskkii 
ww CChhoojjnnoowwiiee

14 listopada o godz. 18.00 w MOKSiR
z promocj¹ swojej nowej ksi¹¿ki “Nic
nie jest w porz¹dku. Wo³yñ - moja
rodzinna historia” oraz koncertem
zaprezentuje siê Krzesimir Dêbski.
Artyœcie towarzyszyæ bêdzie ¿ona Anna
Jurksztowicz. Wstêp wolny. Serdecznie
zapraszamy. 

DDoobbrraa wwooddaa
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej - Oddzia³ Wod-
Kan, informuje, ¿e zgodnie z Decyzj¹ 
nr HK.510.10.11.2017.Bs.9225 z dnia
18.10.2017r. wydan¹ przez Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Le-
gnicy stwierdzono przydatnoœæ do spo-
¿ycia przez ludzi wody z wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie. 

JJuubbiilleeuusszz RROODD ““JJaaœœmmiinn””
18 listopada Rodzinne Ogrody Dzia³-
kowe “Jaœmin” bêd¹ obchodziæ 35.lecie. 
Zarz¹d ROD serdecznie zaprasza dzia³-
kowców (i nie tylko) do auli Powia-
towego Zespo³u Szkó³ (ul. PoŸniaków),
o godz. 14, na wspólne œwiêtowanie.

KKoonncceerrtt OOggnniisskkaa
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie serdecznie zaprasza 09.11 
o godzinie16.00 na koncert z okazji
Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci.
Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Edu-
kacyjna, Plac Zamkowy 2. 

PPiieeœœnnii nnaa ssttrryycchhuu
“Dusza z cia³a wylecia³a” - pod takim
tytu³em m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego przygotowa³a intryguj¹cy wieczór
pieœni i opowieœci o œmierci.
Zaœpiewaj¹ “Dziewczyny z ZaŒwiatów”,
a pikanterii spotkaniu z pewnoœcia doda
fakt, ¿e wszyscy chêtni zaproszeni s¹ na
strych LO przy ul. PoŸniaków 2.
Zaaprrraszaamy - 9.11.; godz. 18.00.

Spotkanie GGildii
W pierwszy poniedzia³ek listopada
(06.11.) w restauracji Pod Jeleniem odbê-
dzie siê comiesiêczne spotkanie Gildii
Artystów Chojnowa.
Pocz¹tek godz. 18.00.

MMiikkrroopprrzzeeddssiiêêbbiioorrccoo!!
JJeesstteeœœ ppooddaattnniikkiieemm VVAATT 

ii sskk³³aaddaasszz ddeekkllaarraaccjjee 
VVAATT-77 lluubb VVAATT-77KK??

Od 1 stycznia 2018 r. masz obowi¹zek pro-
wadzenia elektronicznej ewidencji VAT
(rejestr sprzeda¿y i zakupów VAT) i prze-
sy³ania jej jako JPK_VAT (Jednolity

Plik Kontrolny dla potrzeb VAT).
W zwi¹zku z powy¿szym Naczelnik
Urzêdu Skarbowego w Legnicy zaprasza
wszystkich zainteresowanych na bez-
p³atne szkolenia w zakresie nowych obo-
wi¹zków dla mikroprzedsiêbiorców
zwi¹zanych z Jednolitym Plikiem Kon-
trolnym - "Wtorki z JPK_VAT".
Szkolenia przeprowadzone zostan¹ 
w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Le-
gnicy w sali 401 (IV p.) o godz. 12:00 
w dniach:
- 7 listopada 2017 r.
- 14 listopada 2017r.
- 21 listopada 2017r.
- 28 listopada 2017 r.
Szkolenia poprowadz¹ pracownicy Urzê-
du Skarbowego w Legnicy.
Serdecznie zapraszamy.

OOrriieennss ddzziiêêkkuujjee
Mo¿emy z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ,
¿e sezon kolarski 2017 jest ju¿ zakoñ-
czony. Chcielibyœmy podziêkowaæ wszy-
stkim naszym kibicom, rodzicom zawo-
dników i zawodniczek, naszym spon-
sorom, a przede wszystkim Urzêdowi
Miejskiemu w Chojnowie, w szczegól-
noœci Panu Burmistrzowi Janowi Ser-
kiesowi. Dziêki wsparciu wszystkich
pomocnych nam ludzi, mogliœmy tre-
nowaæ, jeŸdziæ na zawody i wygrywaæ!
Teraz krótko odpoczywamy, aby od
po³owy listopada zabraæ siê do ciê¿kiej
pracy, by sezon kolarski 2018 by³ je-
szcze lepszy. 
Na pewno bêdzie siê du¿o dzia³o. 

Z kolarskim pozdrowieniem 
UKKS Oriens

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/8912

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii

Medale ddla mma³¿onków

Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote
czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

Burmistrz Miasta
Chojnowa 

serdecznie zaprasza 
na uroczystoœci 

Dnia Niepodleg³oœci

12.00 - Msza œw. w inten-
cji Ojczyzny 

-fara pw. œw. ap.
Piotra i Paw³a

13.00 - spotkanie okolicz-
noœciowe przy obelisku 

- ul. Chmielna

13.30 - koncert z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci w wy-
konaniu chóru Skoranta 
i Orkiestry Dêtej pod dyrek-
cj¹ Piotra Koziara

- MOKSiR

Zapraszamy
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2
lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie
przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.), ujêta jest, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest sym-
bolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietleniow¹,
wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹ - c.o. eta¿owe
(ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspólnych
budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 zaci¹gnê³a
kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036 roku. W okresie kredy-
towania stawka funduszu remontowego na ten cel bêdzie wynosi³a
2,60 z³/m2. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okre-
œlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 341020522600-
00610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-
225 Chojnów do dnia 24 listopada 2017r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy
formie uczestnikom przetargu.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 1 260,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu
06.04.2017 r., drugi 12.05.2017 r., trzeci 27.06.2017 r., czwarty
04.08.2017 r., pi¹ty 10.10.2017 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 30.10.2017 r. - 24.11.2017 r. 
w godz. od 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³a-
dzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30, 
tel. 76/81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z
uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcioklatkowym, ca³kowicie
podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 09.10.2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2:
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Dekadê temu, kiedy na pierwszym spotka-
niu tworz¹cego siê chojnowskiego chóru
kilkanaœcie osób nieœmia³o poznawa³o
swoje wokalne mo¿liwoœci, nikt z nich nie
spodziewa³ siê, ¿e przysz³oœæ œpiewaczego
towarzystwa oka¿e siê tak pomyœlna...

Wielka Gala
21 paŸdziernika 2017 roku Chojnowski
Chór Skoranta œwiêtowa³ swój okr¹g³y
jubileusz. Uroczystoœci na scenie domu kul-
tury mia³y wyj¹tkowy charakter. 
Licznie zgromadzeni na widowni sympaty-
cy chóru obejrzeli na wielkim ekranie film,
w skrócie obrazuj¹cy najwa¿niejsze wyda-
rzenia - koncerty, wyjazdy, spotkania…
Wielu ukradkiem ociera³o ³zy wzruszenia.
W dalszej czêœci emocje tylko ros³y.
Jubileuszowy koncert pod batut¹ Piotra
Koziara poruszy³ wszystkich, a owacje na
stoj¹co by³y wyrazem najwiêkszego uzna-
nia. Epilogiem wystêpu by³a wspólna dyry-
gentura - prowadz¹cego chór przez siedem
lat pierwszego dyrygenta Zenona Chmiele-
wskiego i obecnego maestro Piotra Koziara.
Ostatnim punktem rocznicowego spotkania
by³y podziêkowania, nagrody, ¿yczenia.
Wœród wielu wyró¿nieñ - odznaczenia dla
chórzystów - br¹zowe, srebrne i z³ote odzna-
ki Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr
wrêczali wyj¹tkowi goœcie - Prezes DOPZ-
ChiO Andrzej Drozdowicz i wiceprezes
Marek Pisarski, którzy docenili nie tylko
pracê chóru i dyrygentów, ale tak¿e osoby
w ró¿ny sposób zaanga¿owane w dzia³al-
noœæ Skoranty. Jedn¹ z nich by³ burmistrz Jan
Serkies. Na rêce burmistrza z³o¿ono tak¿e
statuetkê od chóru, bêd¹c¹ wyrazem wdziê-
cznoœci za wieloletnie wsparcie i sympatiê.

Kwiaty, prezenty, liczne podziêkowania,
gratulacje i serdeczne ¿yczenia sk³adali
przedstawiciele w³adz powiatu, miasta, gmi-
ny, jednostek samorz¹dowych i placówek
kulturalnych. 
Tyle ¿yczliwych gestów i ciep³ych s³ów dawno
z moksirowskiej sceny nie p³ynê³o.

Krótko o historii
Na przestrzeni 10 lat chór ewoluowa³, jego
cz³onkowie zmieniali siê. Ka¿dy kolejny
wystêp Skoranty dowodzi³, jak ciê¿ko chó-
rzyœci nad sob¹ pracuj¹, jak siê rozwijaj¹,
jak zmienia siê jakoœæ i repertuar.

Za³o¿ycielk¹ chóru i autork¹ jego nazwy jest
Krystyna Czapska. 
- Nie by³o ³atwo - wspomina K. Czapska. -
Bardzo mi zale¿a³o na stworzeniu amator-
skiej grupy œpiewaków, dlatego z determi-
nacj¹ poszukiwa³am ich wœród znajomych,
rodziny. Nawet w koœciele ws³uchiwa³am
siê w dominuj¹ce g³osy i po mszy zaczepia-
³am obce osoby, pytaj¹c czy nie zechcia³yby
udzielaæ siê w chórze. Teraz sobie myœlê, ¿e
mog³o to dziwnie wygl¹daæ, ale nie ¿a³ujê,
bo by³o warto.
Chórem w pierwszych latach (2007-2014)
dyrygowa³ Zenon Chmielewski - nauczyciel
muzyki w SP4, a od paŸdziernika 2014 r.
Piotr Koziar - absolwent wydzia³u dyrygen-
tury chóralnej Akademii Muzycznej w Po-
znaniu. W zespole aktualnie wystêpuje 28
kobiet i 10 mê¿czyzn.

W ci¹gu dziesiêciu lat "Skoranta" zaœpie-
wa³a kilkadziesi¹t koncertów. Pierwszy,
bardzo dobrze przyjêty przez publicznoœæ,
mia³ miejsce w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej w Chojnowie w lutym 2008 r. Kolej-
ne wystêpy pojawi³y siê ju¿ wkrótce. Do
tradycji przesz³y coroczne koncerty kolêd 
w œwiêto Trzech Króli w Koœciele pw. Œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie czy
udzia³ we "Wrzeœniowych Kresowianach"
w Bia³ej. 
Chór inicjuje lub w³¹cza siê w szereg akcji
spo³ecznych, kulturalnych, patriotycznych
czy religijnych. Przyk³adem mog¹ byæ kon-
certy charytatywne - "Chojnowianie powo-
dzianom" czy wystêp dla chojnowianki
chorej na stwardnienie rozsiane; doroczne
koncerty z okazji Dnia Matki impreza "Ta-
lenty znad Skory; udzia³ w miejskich wyda-
rzeniach, wreszcie misteria przygotowane
w ramach b¹dŸ to obchodów 5. rocznicy
œmierci Jana Paw³a II, b¹dŸ te¿ z okazji ka-
nonizacji papie¿a Polaka. 
"Skoranta" próbowa³a swych si³ w turnie-
jowych szrankach. W 2010 r. chór wyst¹pi³
w II Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w Sie-
dliskach i zdoby³ Grand Prix. W 2014 r. ze-
spó³ nagra³ sw¹ pierwsz¹ p³ytê - kr¹¿ek
"….idzie kolêda". 
W 2015 r. chór przyst¹pi³ do Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. 
19 kwietnia 2015 r. "Skoranta" wyst¹pi³a
wspólnie z chórem "Madryga³" w Koœciele

Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Legni-
cy w Pop-oratorium "Mi³osierdzie Bo¿e".
W tym samym  roku zespó³ wzi¹³ udzia³ 
w "Jesiennych Spotkaniach Chóralnych" 
w Œwieradowie Zdroju, a w 2016 r. w "Spot-
kaniach…" w Olszynie. W paŸdzierniku
2016 r. w Koœciele Niepokalanego Poczêcia
NMP w Chojnowie odby³ siê koncert 
z okazji 9 rocznicy powstania Chojnow-
skiego Chóru "Skoranta". W czerwcu 2017 r.,
z okazji XX.lecia koronacji krzeszowskiej
ikony przez œw. Jana Paw³a II, zespó³ za-
œpiewa³ koncert w Krzeszowie, w Sanktu-
arium Matki Bo¿ej £askawej. W tym sa-
mym miesi¹cu chór nagra³ drug¹, podwójn¹
p³ytê "Jak letni wiatr" - jeden kr¹¿ek z kolê-
dami, drugi z pieœniami. 

Dziêkujemy
Jako za³o¿ycielka chóru "Skoranta" zdajê
sobie sprawê, ¿e gdyby nie wparcie wielu
osób, nie zaszlibyœmy tak daleko. 
Od pocz¹tku wspiera³ nas Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies, który jest zawsze
otwarty na dzia³ania kulturalne w naszym
mieœcie. Bardzo, bardzo dziêkujemy Panie
Burmistrzu! Dziêkujemy dyrektorom pla-
cówek kulturalnych w naszym mieœcie: p.
Barbarze Landzberg - dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, p. Stanis³awowi
Horodeckiemu - dyrektorowi Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, p.
Jerzemu Janusowi - dyrektorowi Muzeum
Regionalnego. Dziêkujemy Sekretarz Mia-
sta Brygidzie Mytkowskiej, Przewodnicz¹-
cemu Miejskiej Rady Janowi Skowroñskiemu,
ksiêdzu proboszczowi Markowi Osmulskiemu
i ksiêdzu proboszczowi Miros³awowi Makow-
skiemu. Dziêkujemy pañstwu Gizeli i An-
drzejowi Bobikom oraz Izabeli Szewczyk 
z drukarni UNIFOT, p. Marii Wojtowicz, 
p. Jerzemu Krakowskiemu i wszystkim, któ-
rzy przez te 10 lat byli z nami.
Nisko k³aniamy siê te¿ sponsorom, którzy
pomogli w organizacji Jubileuszu:
Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa,
Jan Skowroñski - Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej, Andrzej Pyrz - Wójt Gminy Chojnów,
Kazimierz Czapski, Tadeusz Kret i S-ka,
Pawe³ Pacu³a BHPiE, Stanis³aw i Bogu-
s³awa Kryszczuk, Andrzej Kupczyk, Zenon
¯uber - Magrotex, Arkadiusz Rybczyñski -
Mediart, Jan Kryszczuk, Lucyna Spes, Sta-
nis³awa Bala, Zuzanna £uczak, Ryszard
Tajchman, Alfred Œwierczek, Miros³awa
Spes, Ma³gorzata Cz³onka, Grzegorz Ko-
walski, Zbigniew Halikowski, Gra¿yna
Klucznik, Anna Pauch, Roman Wolski. 

Rocznica zakoñczy³a siê urodzinowym przy-
jêciem z tortem i kolejnymi gratulacjami,
¿yczeniami, podziêkowaniami...
Nasza redakcja do³¹cza do tych wszystkich
powinszowañ i ¿yczy nastêpnych, tak wspa-
nia³ych uroczystoœci.

opr. eg

Skoranta ma 10 lat
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Od kwietnia do paŸdziernika Miejska
Biblioteka Publiczna realizowa³a, w sze-
rokiej wspó³pracy z lokalnymi placów-
kami opiekuñczo-wychowawczymi, edu-
kacyjnymi i kulturalnymi, ciekawy pro-
jekt pn. "Od bajki do bajki". W jego ra-
mach odby³o siê 9 spotkañ z autorami
ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, warsztaty
pisania bajek, zajêcia czytelnicze oraz
konkurs piêknego czytania i plastyczny
zakoñczony wystaw¹. 

Przez kilka miesiêcy koordynatorzy we
wspó³pracy ze ¿³obkiem, przedszkolami 
i szko³ami, w³¹czyli do projektu wiele
m³odych osób daj¹c im szansê na samo-
realizacjê, odkrycie w³asnych predyspo-
zycji, uczestnictwo w rozwijaj¹cych za-
jêciach, pobudzaj¹c jednoczeœnie, zgod-
nie z przes³aniem projektu, zaintere-
sowania czytelnicze oraz aktywnoœæ
twórcz¹ w oparciu o literaturê.
Epilog wielomiesiêcznych dzia³añ mia³
miejsce 26 paŸdziernika w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Otworzy³ go wyj¹tkowy spektakl. Przed-
stawienie pt. "KaroLinka i w¹¿" pow-
sta³o w oparciu o teksty, które uczniowie
SP3 i SP 4 "wyczarowali" podczas war-
sztatów pisania bajek. Zebrania wszyst-
kich prac w jeden scenariusz podjê³a siê
Barbara S³otwiñska, która ze swoj¹ gru-
p¹ teatraln¹ "Czwórka" pracowa³a nad
inscenizacj¹ przez kilka miesiêcy. Efekt,
zaproszeni na fina³ow¹ galê uczestnicy
projektu, przyjêli z entuzjazmem. Aplauz
by³ œwiadectwem uznania i wielkiej ra-
doœci z ogl¹dania adaptacji w³asnych treœci.
Potem na scenê zaproszono laureatów
projektowych konkursów, dziêkowano
osobom zaanga¿owanym w realizacjê
programu, przedstawiono koordynato-
rów. Résumé fina³owego spotkania by³a
multimedialna prezentacja streszczaj¹ca
siedmiomiesiêczne dzia³ania biblioteki.
Cel projektu "Od bajki do bajki" z pew-
noœci¹ zosta³ osi¹gniêty. Obok korzyœci
spo³ecznych, edukacyjnych, twórczych,
przyniós³ te¿ wymierne w postaci prac
plastycznych, autorskich tekstów, wy-
j¹tkowego przedstawienia i zarejestro-

wanych filmów. Na tym jednak nie
koniec. Prowadzone w ramach projektu
zajêcia "Bajki pod S³oneczkiem" przy-
jê³y siê na sta³e. Czytelnicze spotkania 
z dzieæmi ze ¿³obka stan¹ siê zatem cy-
klicznym wydarzeniem.

Gratulujemy organizatorom, wspó³orga-
nizatorom, uczestnikom, osobom wspiera-
j¹cym i serdecznie dziêkujemy za wy-
ró¿nienie "Gazety Chojnowskiej" jako
medium propaguj¹ce projekt.

eg

“Od bajki do bajki" - wielki fina³ pr“Od bajki do bajki" - wielki fina³ projektuojektu

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie sk³ada serdeczne

podziêkowania za pomoc 
w realizacji projektu
"Od bajki do bajki"

Joannie M. Chmielewskiej - pro-
wadz¹cej warsztaty czytelnicze,
przedstawicielom jednostek oœwia-
towych i kulturalnych: Lucynie
Setli-Bar, Siostrze Agnieszce
Mêdlewicz, Gra¿ynie Babiarz,
Iwonie Falutcie-Borys, Mariu-
szowi Szklarzowi, Ewie Wiêcek,
Beacie Miler-Kornickiej, El¿bie-
cie Rusieckiej, Barbarze S³ot-
wiñskiej, El¿biecie Fa³at, Klaudi
Dominiak, Ewie Wo³oszyn,
Andrzejowi Urbanowi, Lucynie
Spes, Jadwidze Matys, Stanis³a-
wowi Horodeckiemu; przedstawi-
cielom mediów lokalnych Arka-
diuszowi Rybczyñskiemu, Emilii
Grzeœkowiak - redaktor naczel-
nej "Gazety Chojnowskiej", Stani-
s³awowi Rokusowi - Portal infor-
macyjny miasta i gminy Chojnów,
Zbigniewowi Jakubowskiemu-
Regionalny Portal Informacyjno-
Publicystyczny e-legnickie.pl
oraz Teresie Niwiñskiej - Przewo-
dnicz¹cej Ko³a SBP w Chojnowie.

Projekt dofinansowano 
ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

TYDZIEÑ PTYDZIEÑ PAATRIOTYZMUTRIOTYZMU
w Powiatowym Zespole Szkó³ 

w Chojnowie
13-18 listopada 2017 r.

"BohaterBohaterowie w walceowie w walce
o niepodleg³oœæ"o niepodleg³oœæ"

Poniedzia³ek, 13 listopada,
godz. 11.00
Akademia

Aula PZS, ul. PoŸniaków 2
***

Wtorek, 14 listopada,
godz.11.00

"Walka o Œwiêt¹  Sprawê" 
- prelekcja 

dr Piotra Szubarczyka 
- przedstawiciela oddzia³u IPN 

w Gdañsku
Aula PZS, ul. PoŸniaków 2

***
Œroda, 15 listopada, 

godz. 17.00
Ognisko Patriotyzmu 

"Niech Ich czyny natchn¹ 
nastêpne pokolenia"

- niech siê nios¹ pieœñ i s³owo
Park przy ul. PoŸniaków 2

***
Czwartek, 16 listopada,

godz.12.00 
"S³owa ojczyzny pe³ne"
- prezentacja utworów 
o treœci patriotycznej

Przedszkola, sale lekcyjne
***

13-18 listopada 
Wystawa prac uczniowskich PZS

- "Bohaterowie w walce 
o niepodleg³oœæ"

Aula PZS, ul. PoŸniaków 2

Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne 

i Uczniowie 
Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

w Chojnowie
zapraszaj¹ 

wszystkich mieszkañców
Chojnowa i okolic 

do uczestnictwa w obchodach
Tygodnia Patriotyzmu
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"Lekcja muzyki w dawnym salonie" przy-
gotowana przez uczestników Pracowni
Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o, to
barwne po³¹czenie zmys³ów wzroku 
i s³uchu. Niesamowite talenty i przepiêkna
inscenizacja zabra³y s³uchaczy w podró¿
do epok przesz³oœci. 

Koncert w sali recitalowej Domu Kultury
zgromadzi³ goœci z Chojnowa, Legnicy 
i Wroc³awia. Artystów i publicznoœæ przy-
wita³ Stanis³aw Horodecki - dyrektor Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
S³owem wstêpu przypomnia³, ¿e jêzykiem
mi³oœci nie jest powszechnie uwa¿any

jêzyk angielski, a w³oski i francuski. Za de-
koracje malarsk¹, czêœæ umeblowania 
i stylizacje podziêkowano Krystynie Czap-
skiej, Miros³awowi Zatorskiemu i Jerzemu
Janusowi. Salon pa³acowy stylizowany na
wiek XVIII, to przestrzeñ romantyczna,
urokliwa i przytulna. Czas otulony cie-
p³em z kominka, aromatyczn¹ herbat¹ 
i twórczym spêdzaniem wieczorów owo-
cowa³ w rozwijanie talentów i pasji. Pani
Agnieszka Justyna Szumi³o dziêkowa³a
swoim uczennicom za wiele wspólnych
projektów: "Moje serce podzielone jest na
miliardy kawa³ów, ka¿dy ma swoje miej-
sce". Mi³oœæ do muzyki i poœwiêcanie cza-
su na rozwijanie artystycznych talentów s¹
kwintesencj¹ ¿ycia. W pracowni muzy-
cznej kultywowane jest wychowanie przez
sztukê: "Ludzie ¿yj¹ œwiadomoœci¹, ¿e kul-
tura i dobre obyczaje s¹ sol¹ tego ¿ycia.
Muzyka, malarstwo, poezja, literatura,
taniec, teatr sprawiaj¹, ¿e stajemy siê
wartoœciowymi ludŸmi. Dziœ mamy du¿y
dostêp do kultury, kiedyœ by³ to przywilej". 
Zosta³o zaprezentowanych trzynaœcie
utworów o mi³oœci w ró¿nych odcieniach.
Koniec wieku XVII i wiek XVIII prze-

pe³nione by³y muzyk¹, wyra¿aj¹c¹ g³êbie
emocji, wra¿liwej opowieœci swojej uczu-
ciowej drogi czy epizodu.
Aktorski szyk, artystyczny wdziêk i wy-
kwintne wcielenie siê w emocjonalnoœæ
dworskiej etykiety, nada³y ca³emu wys-
têpowi malowniczej kreacji, przyjemnoœci
s³uchania i ogl¹dania. Mi³oœæ opowie-
dziana pieœni¹ oddaje nie tylko wokalne
brzmienie, ale i przenika dusze. Radoœæ,
szczêœcie, z³amane serce, ból rozstania
wi¹¿¹ siê z g³êbi¹ prze¿yæ, które w dawnym
salonie rozbrzmiewa³y i nastraja³y do prze-
¿ywania uczuæ przez sztukê. 
VII Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹, to
happening, który swoimi ariami, ariettami 
i canzonami ukaza³ piêkno œpiewu i urody
dawnego ¿ycia. 
Jan Jacquez Roussoue pisa³: "Mi³oœæ two-
rzy bohaterów" - uczniowie wraz ze œpie-
waczk¹ Agnieszk¹ Justyn¹ Szumi³o zdecy-
dowanie stworzyli artystyczn¹ kompozy-
cjê, która oczarowa³a zgromadzonych goœci.
Mimo, ¿e jesieñ dopiero ubiera w swe
szaty nasz krajobraz, to z niecierpliwoœci¹
czekamy na kolejne spotkanie w histo-
rycznej i melodyjnej ods³onie.

K.Burzmiñska 

Lekcja mmuzyki ww ddawnym ssalonie

7 paŸdziernik, to œwiêto Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej. W tym dniu w ca³ym kraju
rozbrzmiewa³ g³os Fatimy i jej g³ównego
przes³ania - modlitwy ró¿añcowej. Ca³a
Polska wziê³a udzia³ w inicjatywie "Ró-
¿aniec do Granic". Modlitwa o pokój dla
Polski, dla ca³ego œwiata i o ochronê przed
z³em otoczy³a nasz kraj. W religijnym wy-
darzeniu wziêli udzia³ mieszkañcy Choj-
nowa i jego okolic. Grupa ponad 100 osób
wraz z ksiêdzem proboszczem Miros³a-
wem Makowskim z parafii pw. Niepoka-
lanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
modli³a siê ¿ywym ró¿añcem wzd³u¿ gra-
nicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu.
Wierni wys³uchali katechez oraz brali
udzia³ w uroczystej Eucharystii. Do modli-
twy ró¿añcowej przy³¹czyli siê tak¿e nasi
zachodni s¹siedzi. 
Parafianie z Chojnowa piêknie zaprezen-
towali siê w Zgorzelcu, ich modlitwa o jed-
noœæ w naszym kraju by³a ogniwem, które
po³¹czy³o ponad milion Polaków.
Objawienia Matki Bo¿ej nieopodal portu-
galskiej miejscowoœci Fatima rozpoczê³y
siê 13 maja 1917 roku. Trójka pastuszków
- Franciszek, Hiacynta i £ucja otrzyma³o
wielk¹ ³askê, któr¹ by³y spotkania z Niepo-
kalan¹ Dziewic¹ Maryj¹. Pani Nieba i Zie-
mi poleca³a dzieciom codzienn¹ modlitwê
ró¿añcow¹. Od maja do paŸdziernika Matka

Bo¿a objawia³a siê w Cova da Iria, i prze-
kaza³a Orêdzia i obietnice dotycz¹ce œwiata.
Franciszek Marto zmar³ jako pierwszy 
z trójki fatimskich pastuszków w 1919 roku.
Hiacynta niespe³na rok po œmierci swego
brata równie¿ zmar³a, gdy w Portugalii sza-
la³a epidemia grypy "hiszpanki". Rodzeñ-
stwo zosta³o beatyfikowane przez œwiêtego
Jana Paw³a II w 2000 roku. £ucja dos
Santos zosta³a wyró¿niona przez Maryjê,
doœwiadczy³a bowiem wszystkich Obja-
wieñ i dost¹pi³a zaszczytu rozmowy z Matk¹
Bo¿¹. Wst¹pi³a do karmelitanek bosych 
w Coimbrze. Przekazywa³a œwiatu kolejne
tajemnice objawione w Cova da Iria. Misj¹
£ucji by³o tak¿e rozpowszechnianie nabo-
¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi.
Siostra £ucja ¿y³a blisko 90 lat. Zmar³a 
13 lutego 2005 roku. Trwa proces beaty-
fikacji siostry zakonnej, która dost¹pi³a
wielkich ³ask w Fatimie. 
Objawienia fatimskie zosta³y uznane przez
Koœció³ Katolicki. 100-lecie tych wydarzeñ
by³o obchodzone w wielu œwi¹tyniach na
ca³ym œwiecie. W Chojnowie nabo¿eñstwa
fatimskie trwa³y od maja do paŸdziernika.
Wierni z chojnowskich parafii gromadzili
siê na Eucharystii w koœciele parafialnym
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP ka¿-
dego 13. dnia miesi¹ca, nastêpnie na pro-
cesjach odmawiali ró¿aniec w ró¿nych inten-
cjach m.in. by³y to modlitwy o uzdrowie-
nie chorych, za rodziny, za miasto. 

13 paŸdziernika na zakoñczenie obchodów
Objawieñ fatimskich wierni przyszli na
mszê do koœcio³a parafialnego pw. Niepo-
kalanego Poczêcia NMP, nastêpnie udali
siê w procesji przez miasto do chojnow-
skiej fary pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej nios³y na-
stêpuj¹ce grupy wiernych: Wspólnota ¯y-
wego Ró¿añca, Wspólnota Mi³osierdzia
Bo¿ego, Odnowa w Duchu Œwiêtym "Mi-
riam", Wspólnota Dusz Czyœcowych, Sio-
stry S³u¿ebniczki. 
Podczas procesji odczytywane by³y Orê-
dzia Matki Bo¿ej oraz œpiewane pieœni
Maryjne. 
Na koniec wierni zostali pob³ogos³awieni
przez wszystkich ksiê¿y, trzymaj¹cych
Figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ksi¹dz
proboszcz Marek Osmulski oraz ksi¹dz
proboszcz Miros³aw Makowski wyrazili
zgodn¹ deklaracjê kontynuacji Mszy Fa-
timskich wraz z modlitw¹ ró¿añcow¹ 
w przysz³ym roku. 

K.Burzmiñska

100-lecie Fatimy w Chojnowie100-lecie Fatimy w Chojnowie
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Oryginalny artystyczny team - siostry bli-
Ÿniaczki, które swoimi rêkodzie³ami i ry-
sunkami zachwycaj¹. Utalentowane Ma-
gda i Marta Kociuba, to niesamowicie
twórczy duet. Wyj¹tkowa wra¿liwoœæ,
kreatywnoœæ i niezwyk³a pasja tworzenia
wizji, które swoim piêknem czaruj¹ i cie-
sz¹ nie tylko oczy, ale i duszê. 

Gazeta Chojnowska - Rêkodzie³a, tech-
nicznie wyborne rysunki, detaliczna
perspektywa, autoportrety, portrety,
przepiêkna natura, wra¿liwa wyobraŸ-
nia - to wszystko sk³ada siê na artysty-
czn¹ wizjê œwiata. Co sprawia najwiêk-
sz¹ radoœæ w Waszej twórczoœci ?
Magda Kociuba - Artystyczny œwiat, któ-
rego jesteœmy autorkami, to przestrzeñ nad
któr¹ mamy "w³adzê absolutn¹" i chyba to
jest Ÿród³em najwiêkszej satysfakcji. Ro-
zumieæ to mo¿na w ten sposób, ¿e tworz¹c
mamy wp³yw na wszystko, co powstaje, na
bia³ej kartce papieru nie pojawi siê nic, na
co nie wyra¿amy zgody - bez naszej woli
¿aden najmniejszy element nie mo¿e pow-
staæ. Ka¿dy cz³owiek potrzebuje mieæ prze-
strzeñ, nad któr¹ ma kontrolê, to daje poczu-
cie pewnoœci siebie, tak wiêc my tak¹ pe-
wnoœæ czerpiemy z tworzenia. Radoœæ daje
nam tak¿e to, ¿e nie ma dla nas rzeczy,
której nie mog³ybyœmy stworzyæ, a to dziê-
ki temu, ¿e korzystamy z tak wielu technik
artystycznych: tak wiêc, gdy zobaczymy
przedmiot, który nas zafascynuje zawsze
mo¿emy powiedzieæ, ¿e zamiast go kupiæ,
my sobie taki zrobimy. Czêsto ograniczaj¹
nas mo¿liwoœci finansowe, dlatego ¿e  ma-
teria³y nierzadko s¹ doœæ drogie co sta-
nowi dla nas spor¹ barierê. Jednak nie znie-
chêca nas to w ¿aden sposób - wrêcz prze-
ciwnie - zmusza do dodatkowej kreaty-
wnoœci. Zamiast iœæ na "³atwiznê" musimy
stworzyæ czasem coœ z niczego, wykorzys-
tuj¹c materia³y, które mamy pod rêk¹.

G.Ch. - Czy œwiat widziany oczami
artysty jest lepszy?
Marta Kociuba - Z pewnoœci¹ tak, choæ
nie do koñca. Sztuka to kreacja, tworzenie
czegoœ nowego, czêsto lepszego. Tworze-
nie daje mo¿liwoœæ wp³ywania na rzeczy-
wistoœæ, pozwala wprowadzaæ zmiany,
które zgodne s¹ z wizj¹ twórcy. Artysta
dysponuje wyj¹tkowym narzêdziem - posia-
da wra¿liwoœæ pozwalaj¹c¹ dostrzec piê-

kno, które bywa ukryte, niezauwa¿alne dla
wielu. Jednak œwiat widziany z perspekty-
wy artysty czêsto bywa tak¿e niedoskona³y.
W naszym przypadku powstaj¹ wtedy
rysunki w pe³ni odzwierciedlaj¹ce obrazy,
które istniej¹. Bez artystycznej manipulacji
w pe³ni oddaj¹ one wszystkie u³omnoœci.

G.Ch. - Najwiêksze marzenia artystyczne?
Magda K. - Takich marzeñ jest wiele,
jedne s¹ bardziej odleg³e i trudniejsze do
spe³nienia, inne wydaj¹ siê byæ na wy-
ci¹gniêcie rêki, jednak s¹dzimy zgodnie, ¿e
do realizacji takich marzeñ niezbêdna jest
przede wszystkim ciê¿ka, systematyczna
praca, polegaj¹ca na ci¹g³ym doskonale-
niu i rozwijaniu posiadanych talentów, 
a tak¿e i wiara w to, co siê robi. Zatem jedno
z naszych marzeñ, jakim jest stworzenie
baœni, któr¹ w s³owa ubierze jedna z nas, 
a druga opatrzy ilustracjami, nie ma mo¿li-
woœci spe³nienia, jeœli nie w³o¿ymy w to
swojej pracy oraz nie uwierzymy w jej
wartoœæ. Marzeniem jest równie¿, by to, 
w co wk³adamy swoje serce i uczucia mo-
g³o z pasji przerodziæ siê w zawód.

G.Ch. - Spójnoœæ i jednoœæ. Wasza  sztu-
ka jest na tyle bliŸniacza, ¿e trudno
odró¿niæ autorkê. Czy s¹ jakieœ ulu-
bione tematy, które obie uwielbiacie ?
Marta K. - Wszystko, to co tworzymy
niezmiennie siê ³¹czy i przenika. Mimo, ¿e
zwykle korzystamy z odmiennych technik,
miêdzy naszymi pracami istnieje nierozer-
walna spójnoœæ. £¹cznikiem jest bez w¹tpie-
nia tematyka, której siê poœwiêcamy. Piê-
kno natury to fundament naszej twórczoœci.
W ka¿dej z prac dostrzec mo¿na tak¿e du¿e
przywi¹zanie do detalu, który odgrywa dla
nas szczególn¹ rolê z racji tego, ¿e charak-
teryzuje nas skrajny perfekcjonizm. Godnym
zauwa¿enia jest tak¿e to, ¿e mocne strony

jednej, s¹ s³abszymi drugiej, tak by³o i jest
u nas od zawsze. Same ¿artujemy, ¿e gdy-
byœmy stanowi³y jednoœæ, by³ybyœmy ide-
alne. Tak¿e konieczne jest nasze ci¹g³e
wspieranie siê oraz uzupe³nianie.

G.Ch. - Najwiêksi inspiratorzy?
Magda K. - Nie wiem czy ktokolwiek by³-
by w stanie pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e
to nie natura jest najwspanialsz¹ z inspi-
racji. Proszê zatem wyobraziæ sobie lekki
podmuch lipcowego wiatru wœród zbó¿
dojrzewaj¹cych w upalnych promieniach
s³oñca - czy odnaleŸæ mo¿na doskonalsz¹
inspiracjê do stworzenia pejza¿u? Lub
monumentalnie wznosz¹ce siê stare drze-
wa uginaj¹ce siê pod ciê¿arem owoców
podczas spaceru w przydomowym sadzie,
albo zapach jesiennych liœci wilgotnych od
mg³y podczas ch³odnego poranka. Piêkno
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci staje siê
codziennie impulsem do tworzenia. Po-
dobnie ludzie spotykani  na ulicy, w któ-
rych dostrzec mo¿na tak wiele odmiennoœ-
ci i historii ukrytych pod pozornymi uœmie-
chami czy gestami, staj¹ siê inspiracj¹.
Staramy siê obserwowaæ, dostrzegaæ i pod-
kreœlaæ tê niezwyk³¹ ró¿norodnoœæ w ka¿-
dej z naszych prac.

G.Ch. - Miêdzy bliŸniakami s¹ nie-
zwyk³e wiêzi. Dokoñcz zdanie: Moja
siostra jest dla mnie…. ?
Marta K. - Jest to niezwykle wa¿ne py-
tanie i równie¿ w tym momencie s³owa jed-
nej s¹ zarazem tym, co powiedzia³aby dru-
ga z nas. Jesteœmy dla siebie  przede wszys-
tkim przyjació³kami. Uzupe³niamy siê 
i wspieramy, wiemy o sobie wszystko
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma na tym œwie-

cie osób, z którymi zna³ybyœmy siê d³u¿ej ni¿
ze sob¹. 
Magda K. - Wiele sytuacji w ¿yciu poka-
za³o, ¿e gdy wszyscy zawiod¹, ca³y œwiat
stanie przeciwko nam, mamy w sobie
pomoc i zrozumienie. I obie wiemy, ¿e
choæby wszyscy okazali siê rozczarowa-
niem, to jest na œwiecie osoba, której serce
bije w tym samym rytmie, a oczy patrz¹ 
w tym samym kierunku.

Szerszy materia³ na stronie www.chojnow.eu
w zak³adce Gazeta Chojnowska 
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Premiera sztuki "Zabijanie Gomu³ki"
wyre¿yserowanej przez Jacka G³omba na
podstawie powieœci Jerzego Pilcha "Ty-
si¹c spokojnych miast" mia³a miejsce
dziesiêæ lat temu w Teatrze Lubuskim 
w Zielonej Górze. Przedstawienie prze-
niesione na deski Teatru im. Heleny Mo-
drzejewskiej wystawiano ju¿ ponad 50
razy.
24 paŸdziernika aktorzy legnickiego te-
atru zaprosili Chojnowian na kolejn¹
jego ods³onê, tym razem w nietypowej
scenerii. T³em wydarzeñ osadzonych 
w pocz¹tkowych latach szeœædziesi¹tych
ubieg³ego wieku sta³a siê Jubilatka. Re-
stauracja, w której, zdaniem wielu czas
zatrzyma³ siê mniej wiêcej w tym okre-
sie, by³a idealn¹ przestrzeni¹ dla boha-
terów - ma³omiasteczkowego pijaka-filo-
zofa i jego nie mniej oryginalnych kom-
panów. 
Peerelowska rzeczywistoœæ - przeryso-
wana i ujêta w specyficzny humor, prze-
nios³a publicznoœæ w przesz³oœæ. ¯egna-
j¹cy siê z ¿yciem Józef Tr¹ba, chce za-
s³u¿yæ siê dla swojego kraju i zrobiæ coœ
dobrego dla Rodaków (i siebie). Planuje
zabiæ I sekretarza PZPR - za pomoc¹
kuszy zmontowanej cha³upniczo przez
lokalnego "arcymajstra"…
Egzystencja lat 60.tych, obraz ówczesnej

wspólnoty polskich ewangelistów, men-
talnoœæ zdeklarowanego alkoholika z w¹-
tkiem wchodz¹cego w doros³e ¿ycie za-
hukanego emisariusza m³odego pokole-
nia, tworz¹ fundament humorystycznego
spektaklu. 
Groteska przenika siê tu z nostalgi¹.

Licznie zgromadzona publicznoœæ mia³a
zatem sposobnoœæ do œwietnej zabawy 
z ³ezk¹ wzruszenia. Owacje na stoj¹co
by³y wyrazem szacunku dla mistrzow-
skiej gry i re¿yserii. By³y te¿ podziêko-
waniem za mo¿liwoœæ uczestniczenia, 
w niecodziennym dla naszej spo³ecznoœci,
teatralnym krêgu. 
"Zabijanie Gomu³ki" wed³ug pomys³u
G³omba uznane zosta³o przez krytyków za
najlepsz¹ sceniczn¹ adaptacj¹ prozy Je-
rzego Pilcha w polskim teatrze. W przy-
padku Chojnowa wspomnieæ nale¿y

tak¿e o scenografii. Dzie³o Ma³gorzaty
Bulandy idealnie wpasowa³o siê w prze-
strzeñ Jubilatki, a ta z kolei sta³a siê dosko-
na³ym t³em dla wydarzeñ ery Polski Lu-
dowej.
Mieszkañcy naszego miasta niecierpliwie
czekaj¹ na kolejne inicjatywy Teatru im.
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

eg

Teatr w Jubilatce

Obsada 
Pan Tr¹ba - Zbigniew Waleryœ
Jerzyk - Mateusz Krzyk
Ojciec - Bogdan Grzeszczak 
Matka - Gabriela Fabian 
Anielica - Ewa Galusiñska
Komendant Jeremiasz    - Pawe³ Palcat
Pastor Potraffke -Grzegorz Wojdon 
Ujejska              - Ma³gorzata Urbañska
Arcymajster - Robert Gulaczyk
El¿unia Baptystka / Kelnerka Zosia 

- Magda Skiba 

***

W tym szczególnym dniu, 
szczególnie ¿yczymy Ci 
rzeczy dwóch: 
mi³oœci, co w sens ¿ycie ubiera 
i szczêœcia, by wygraæ 
z losem w pokera. 

Poza tym z okazji 40.urodzin
Tomaszowi Kamiñskiemu du¿o
zdrowia, spe³nienia marzeñ, wie-
le radoœci i wszelkiej pomyœlnoœ-
ci ¿yczy ¿ona Magda z synem Ja-
kubem oraz teœciowie.

***

KKrroonniikkaa
TToowwaarrzzyysskkaaCeramika boles³awiecka, zdobywaj¹ca

coraz wiêksze rzesze mi³oœników na
ca³ym œwiecie, zagoœci³a w Chojnowie.
Wszystko za spraw¹ nowej ekspozycji
czasowej, prezentowanej w Muzeum
Regionalnym. 

Wernisa¿ wystawy odby³ siê w pi¹tek 27
paŸdziernika 2017 r. By³a to dobra oka-
zja, by zg³êbiæ wiedzê o d³ugiej tradycji
oraz tajnikach wytwarzania boles³a-
wieckiej ceramiki, a tak¿e przekonaæ siê,
i¿ wykracza ona daleko poza najpopular-
niejsze wzory, zwane potocznie stempelkami.
Zainteresowanych pragniemy poinfor-
mowaæ, ¿e wystawê, której fundamentem
jest ponad 200 unikatowych eksponatów
wypo¿yczonych z Muzeum Ceramiki 
w Boles³awcu, bêd¹ mogli ogl¹daæ do
koñca listopada, od wtorku do soboty
w godzinach pracy muzeum.

Zapraszamy serdecznie!

"Ceramika boles³awiecka" - nowa wystawa w chojnowskim muzeum"Ceramika boles³awiecka" - nowa wystawa w chojnowskim muzeum



Nasze partnerskie miasto we francuskim
Commentry czêsto informuje Gazetê
Chojnowsk¹ o wydarzeniach promuj¹-
cych miêdzynarodowe porozumienie 
i polsko-francusk¹ przyjaŸñ. W ostatnim
numerze zamieœciliœmy t³umaczenie 
z lokalnej prasy o wizycie naszej ¯ukiet-
ty. Dziœ przek³ad z gazetki szkolnej.
Uczniowie tamtejszej placówki oœwia-
towej zorganizowali Dzieñ Polski, a jego
przebieg opisali w swoim czasopiœmie.

Polska na talerzach
19 maja w pi¹tek we wszystkich sto³ów-
kach w Commentry zosta³ przygotowany
i podany polski posi³ek. Commentry jest
miastem partnerskim Chojnowa od czer-
wca 2007 roku. We wspólnym obiedzie
uczestniczy³ jeden z zastêpców Mera, Pan
Auclair oraz Pani Karsten, która jest
cz³onkiem komitetu miast partnerskich.

Tego dnia du¿o dowiedzieliœmy siê na
temat kuchni polskiej. Zadawaliœmy
pytania, a nastêpnie rozwi¹zywaliœmy
zagadki dotycz¹ce nazewnictwa. Wiele
wyrazów jest do siebie podobnych w na-
szych jêzykach, np. sos - sauce, cukier -
sucre, sos - sauce. Nic trudnego!
Podoba³o nam siê to odkrywanie innej
kultury. 

Alexis i Pauline

Menu dnia:
ziemniaki, 
pieczeñ wieprzowa w musztardzie,
kalafior w sosie,
babka

****
Kilka dni temu otrzymaliœmy informacjê
o kolejnej inicjatywie francuskiej Po-
lonii. Cz³onkowie Stowarzyszenia Miast
Partnerskich zaplanowali spacer po mieœ-
cie i jego okolicach, by wspólnie z m³o-
dymi ludŸmi odkrywaæ miejsca zwi¹zane
z Polsk¹. W Commentry w XIX i XX
wieku pracowa³o wielu naszych ro-
daków, którzy w poszukiwaniu "chleba"
zatrudniali siê w tamtejszych kopalniach.
Ich "miejscem na Ziemi" stawa³a siê
Francja - tu ¿yli, zak³adali rodziny, pra-
cowali i umierali pozostawiaj¹c potom-
nych. W Commentry wci¹¿ odnaleŸæ
mo¿na œlady przodków. Niecodzienna
lekcja historii zakoñczy³a siê polsk¹ bie-
siad¹. Na stole pojawi³ siê rosó³, polska
kie³basa i ciasta, a ponad trzydziestu
uczestników, przez kolejnych kilka go-
dzin, wspominaj¹c dawne czasy, wspól-
nie œpiewa³o polskie i francuskie piosenki.

eg
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Og³oszon¹ na 25 paŸdziernika akcjê odda-
wania próbek krwi i rejestracji do Kra-
jowego Banku Dawców Szpiku uznaæ
nale¿y za sukces. Z pomoc¹ 5.letniemu
Mi³oszowi, który pilnie potrzebuje prze-
szczepu krwi, poœpieszy³o 130 mieszkañ-
ców miasta i gminy Chojnów. Ka¿dy z nich,
po wype³nieniu ankiety, ofiarowa³ fiolkê
krwi do badañ laboratoryjnych, wyra¿a-
j¹c tym samym chêæ rejestracji w Banku
Dawców. Mniej wiêcej w tym samym
czasie, taka sama akcja przebiega³a w po-
bliskiej Z³otoryi. W sumie na apel ro-
dziny odpowiedzia³o ponad 400 osób!

To wspania³y rezultat i nawet je¿eli ¿a-
dna z tych osób nie oka¿e siê genety-
cznym bliŸniakiem Mi³osza, jest szansa,
¿e bêdzie mog³a pomóc innej potrze-
buj¹cej osobie. Wszyscy jednak ¿ywi¹
nadzieje, ¿e jedna z setek fiolek oka¿e
siê t¹, na któr¹ czeka piêcioletni Mi³osz
Pisarski.

Wed³ug danych Centralnego Rejestru
Niespokrewnionych Potencjalnych Daw-
ców Szpiku i Krwi Pêpowinowej z ubie-
g³ego roku w Polsce by³o ponad milion
osób gotowych oddaæ swoje komórki
krwiotwórcze. Od 2006 do koñca 2015

roku ponad 4 tys. pacjentów w ca³ej
Polsce otrzyma³o alogeniczny przeszczep
komórek krwiotwórczych w ramach tera-
pii nowotworów krwi i wielu innych
schorzeñ szpiku kostnego, w tym 2457
transplantacji odby³o siê dziêki dawcom
niespokrewnionym. Te dane stawiaj¹ nas
w œwiatowej czo³ówce. 
Kolejne akcje organizowane na terenie
kraju (tak¿e ta w Chojnowie) podnosz¹
œredni¹ zwiêkszaj¹c tym samym szansê
dla biorców. Tego typu  przedsiêwziêcia
s¹, bezsprzecznie, istotn¹ lekcj¹ dzia-
³ania dla dobra wspólnego.

eg

Jest nadzieja

Rodzina Pañstwa Pisarskich serdecznie dziêkuje burmistrzowi Chojnowa
Janowi Serkiesowi za ogromn¹ pomoc i nieocenione wsparcie przy 

organizacji akcji, ksiêdzu proboszczowi Markowi Osmulskiemu 
i ksiêdzu proboszczowi Miros³awowi Makowskiemu za w³¹czenie siê 

w propagowanie akcji, a tak¿e wszystkim tym, którzy przyszli do Domu
Schrama i z wielkim sercem, bezinteresownie poddali siê badaniom.

DZIÊKUJEMY!!!DZIÊKUJEMY!!!

Wieœci z Commentry
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Zmiana statusu z przed-
szkolaka na pierwszaka, czyli

uroczyste pasowanie na ucznia!

Uwaga, uwaga! Informacja z ostatniej
chwili - spo³ecznoœæ szkolna SP4 oficjal-
nie poszerzy³a swoje grono o 92 ucz-
niów! 27 paŸdziernika w naszej szkole
odby³o siê uroczyste pasowanie na ucz-
nia. Na tê wa¿n¹ uroczystoœæ przybyli
zaproszeni goœcie oraz rodzice pierwsza-
ków, by byæ œwiadkami tak wa¿nego wy-
darzenia w ¿yciu swoich pociech. Odczy-
tywane przez pani¹ Dyrektor Beatê Miler-
Kornick¹ s³owa œlubowania, w obecnoœci
sztandaru szko³y, z przejêciem i powag¹
wys³uchali pierwszoklasiœci, podpisuj¹c
siê pod nimi donios³ym - œlubujê!
Nastêpnie ka¿dy za spraw¹ "zaczaro-
wanego o³ówka" zosta³ pasowany na

ucznia, staj¹c siê jednoczeœnie pe³no-
prawnym cz³onkiem spo³ecznoœci SP4!
Na zakoñczenie pierwszoklasiœci przed-
stawili program s³owno-muzyczny, 
w którym zaprezentowali swoje umiejê-
tnoœci artystyczne, szlifowane pod kierun-
kiem wychowawczyñ. Po g³oœnych
oklaskach przyszed³ czas na mi³¹ niespo-
dziankê! Ka¿dy uczeñ otrzyma³ s³odki
upominek przygotowany przez rodziców,
zaœ ka¿da klasa sprezentowany przez Radê
Rodziców sprzêt sportowy.

Uœmiech i wszechogarniaj¹ce zadowole-
nie towarzyszy³y wszystkim przyby³ym 
- czego chcieæ wiêcej! Witajcie kochane
pierwszaki, cieszymy siê, ¿e do nas do-
³¹czyliœcie!

Akcja integracja!
Wzorowe zachowanie, ciê¿ka praca i na-
uka naprawdê pop³aca! Przekonali siê 
o tym nasi prymusi, którzy zostali na-
grodzeni za swój trud i wysi³ek wyciecz-
k¹ do Görlitz. Ponadto po raz kolejny
potwierdzi³a siê fundamentalna zasada-
razem mo¿emy wiêcej! Dziêki wspó³pra-
cy Dyrekcji naszej szko³y z Dyrekcj¹ Po-
radni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Chojnowie zorganizowany zosta³ wy-
jazd integracyjny. 

Nasi uczniowie wraz z uczestnikami Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy nr 2
w Chojnowie odbyli wspania³¹ podró¿
tu¿ za granicê naszego pañstwa. Tier-
park- czyli ZOO w Görlitz, poza bu-
dz¹cymi podziw zwierzêtami, obfitowa³o
w niebywa³¹ iloœæ atrakcji dla dzieci-
memory, zagadki, place zabaw, "pajêcza-
ki", labirynt, wioska tybetañska i wiele,
wiele innych. Równie mi³o wycieczkowi-
cze spêdzili czas w Zgorzelcu, podczas
odwiedzin u cz³onków Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych i ¯yczliwych,
gdzie powita³a nas pani prezes fundacji
spo³ecznej £u¿yce - Katarzyna Olech.
Spotkanie sprzyja³o nawi¹zywaniu no-
wych relacji oraz przede wszystkim inte-
gracji. 

Nasi uczniowie swoimi uœmiechami za-
ra¿ali ca³e grono zasiadaj¹ce przy wspól-
nym stole. Ponadto, chc¹c dostarczyæ je-
szcze wiêcej radoœci uczestnikom spot-
kania, obdarowali ich medalami- super
szefa grupy, super gentelmana, super
gawêdziarza… oraz ma³ym upominkiem
w formie rozmówek polsko- niemieckich. 
Zadowolenie na twarzach docenionych
by³o widokiem bezcennym! 
Akcjê integracjê mo¿emy uznaæ za udan¹
w stu procentach!

Hodowla go³êbi to pasja, która w Polsce
ma piêkne i d³ugie tradycje, przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie.
W Chojnowie ta przyrodnicza pasja te¿
ma swoje barwne historie. W tym roku
obchodzimy 30-lecie powstania PZHGP
- Okrêg Legnica. Z tej w³aœnie okazji 
w sobotê 28 paŸdziernika w Domu Schra-
ma, mia³a miejsce uroczysta gala. Zapro-
szono przedstawicieli i prezesów dolno-

œl¹skich oddzia³ów Hodowców Go³êbi:
Chojnów, Bolków, Legnica, Lubin, Z³o-
toryja oraz Wa³brzych i Mistrzów Polski
- Magdalenê i Dominika Palurskich, a
tak¿e burmistrza miasta Chojnowa Jana
Serkiesa, ksiêdza proboszcza - Miros³a-
wa Makowskiego. Wszystkich zgromad-
zonych przywita³ Zbigniew Kociuba -
prezes oddzia³u chojnowskiego. Oko-
licznoœciowe przemówienia wyg³osi³ te¿
burmistrz Jan Serkies. 
Uroczysta gala by³a okazj¹ do docenienia
i nagrodzenia poszczególnych hodow-

ców za trud i poœwiêcenie dla skrzydla-
tych przyjació³. Szczêœliwcy otrzymali
puchary i dyplomy. Niektórzy uzbierali
imponuj¹c¹ kolekcjê nagród. 
By³a te¿ czêœæ rozrywkowa dla cia³a i du-
cha. Do tañca przygrywali bracia - Zbi-
gniew i Marian Kociuba. W rytm popu-
larnych przebojów wszyscy znakomicie
siê bawili. 
Nasza redakcja przy³¹cza siê do ¿yczeñ 
i gratulacji, które tamtego wieczoru wla³y
w serca wszystkich goœci du¿o radoœci.

pm

SP 4 news

Œwiêto HHodowców GGo³êbi
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Oœmioosobowa grupa w ramach projektu
Erasmus+ pt."Unissons nos coeurs sans
frontiéres" 14.10.2017 roku wyjecha³a do
Salerno we W³oszech.

Polska delegacja spêdzi³a we w³oskim
klimacie siedem wspania³ych dni. Razem
z delegacjami z: Francji, Anglii, Rumu-
nii, Portugalii i Niemiec stawi³a czo³a
zadaniom przygotowanym dla nas we
w³oskiej szkole Santa Caterina da Siena-
Amendola. Wraz z naszymi przyjació³mi
i nauczycielami zwiedziliœmy wiele piê-
knych i historycznych miejsc. Dotar-
liœmy do Paestum, Pompei oraz wybrze-
¿a Amalfi.
Poznaliœmy nowy jêzyk, kulturê i smaki
tego piêknego kraju. Posmakowaliœmy

typowo w³oskich dañ wykonanych przez
uczniów goszcz¹cej nas szko³y. Mie-
liœmy równie¿ okazjê spróbowaæ polskiej
kremówki we w³oskim wydaniu oraz
wielu ods³on przysmaków z pozosta³ych
krajów partnerskich. Wszystko by³o wy-
œmienite.

Czas po¿egnañ, smutku, wzruszeñ, szczê-
œcia. Dok³adnie o godzinie 10:30 opuœ-
ciliœmy Salerno, aby dotrzeæ do Ne-
apolu. Miêdzynarodowy tydzieñ dobieg³
koñca. Trudno by³o nam rozstaæ siê 
z naszymi zagranicznymi kolegami 
i w³oskimi rodzinami. Pe³ni szczêœcia 
i smutku 21.10.2017 wróciliœmy do domu.
By³ to cudowny czas spêdzony w gronie
cudownych osób. Czekamy na ponowne
spotkanie. Neapol-Kraków-Chojnów!

Wyjazd by³ dla nas niezapomnianym
prze¿yciem. Przyniós³ nam wiele emocji.
Wspomnienia pozostan¹ w naszej pamiê-
ci ju¿ na zawsze. Mamy nadziejê, ¿e spo-
tkamy siê z tymi niezwyk³ymi ludŸmi ju¿
niebawem. Na pewno bêdziemy starali
siê utrzymywaæ sta³y kontakt i w dal-
szym ci¹gu szlifowaæ nasze umiejêtnoœci
jêzykowe.
Dziêkujemy wszystkim dziêki, którym
ten wyjazd by³ mo¿liwy.

uczestnicy

""WW³³oosskkaa pprrzzyyggooddaa PPZZSS-uu""""WW³³oosskkaa pprrzzyyggooddaa PPZZSS-uu""

23 paŸdziernika 2017r. w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy odby³a siê konferencja
"Zawodowa Strefa 2017" poœwiêcona
wspó³pracy firm z placówkami eduka-
cyjnymi w ramach tzw. Dolnoœl¹skiego
Klastra Edukacyjnego. 

Konferencja "Zawodowa Strefa 2017", to
jedno z najwa¿niejszych spotkañ poru-
szaj¹cych zagadnienie kszta³cenia dual-
nego oraz szkolnictwa bran¿owego i te-
chnicznego na Dolnym Œl¹sku. 
Wœród zaproszonych goœci pojawili siê
przedsiêbiorcy z Dolnego Œl¹ska, nau-
czyciele, samorz¹dowcy, a tak¿e ucznio-
wie - równie¿ z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie (technik mechanik

oraz technik pojazdów samochodowych).
W ramach konferencji ,,Zawodowa
Strefa 2017'' dla uczniów szkó³ bêd¹-
cych partnerami Dolnoœl¹skiego Klastera
Edukacyjnego, zapewniono udzia³ w ko-
³ach naukowych przygotowanych przez
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹
im. Witelona w Legnicy oraz Polite-
chnikê Wroc³awsk¹. Ko³a naukowe by³y
zwi¹zane z kszta³ceniem technicznym 
i bran¿owym, jak np. budowa maszyn 
i urz¹dzeñ, silników samochodowych
czy robotów.
Wydarzenie zorganizowa³a Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, a jej goœ-
ciem specjalnym by³a Anna Zalewska-
Minister Edukacji Narodowej.

Doceniaj¹c trud Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie wk³adany na rzecz
praktyk i sta¿y oraz podnoszenia pozio-
mu kszta³cenia  wyró¿nieni zostali: 
Bartosz Borejko - najlepszy uczeñ
bran¿y mechanicznej oraz
Pan Józef Chrz¹szcz - najlepszy nau-
czyciel praktycznej nauki zawodu

Przyznanie wyró¿nieñ, to podziêkowanie
LSSE dla Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie za wspieranie i udzia³ 
w dualnym kszta³ceniu m³odego pokole-
nia oraz motywacji do dzia³ania Dolno-
œl¹skiego Klastra Edukacyjnego.

pzs

Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie na konferencji z Pani¹ Minister…
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Za nami kolejna edycja imprezy "Legnica Blues Day".
Tegoroczn¹ gwiazd¹ by³a argentyñska gitarzystka i wokalistka
Vanesa Harbek. Ta niezwykle utalentowana artystka odbywa
teraz pierwsz¹ trasê koncertow¹ po Polsce. Towarzysz¹ jej
znakomici muzycy: Krzysztof "Puma" Piasecki - gitara, basista
- £ukasz Gorczyca i perkusista - Tomasz Dominik. Dwóch
ostatnich panów goœciliœmy niedawno wraz z Robem Tognonim
na chojnowskim koncercie. Ten fakt sprawi³, ¿e spotkanie z t¹
sekcj¹ rytmiczn¹ dosz³o do skutku. Ciekawe by³o, jak wspomi-
naj¹ odwiedziny w Chojnowie. Okaza³o siê, ¿e na legnickie
œwiêto bluesa, zaproszono tak¿e nasz¹ rodzim¹ formacjê Fazê
Blues. Co za przyjemny zbieg okolicznoœci. Sala Mane¿owa
LCK (w pi¹tek 27 paŸdziernika) by³a wype³niona do ostatniego
miejsca. By³o wiadomo, ¿e klimat wystêpu bêdzie odpowiedni.
Blisko godzinny koncert Fazy zosta³ bardzo dobrze przyjêty.
Œwiadczy³y o tym gromkie brawa pomiêdzy utworami. Na
repertuar z³o¿y³y siê kompozycje Tadeusza Nalepy i w³asne
utwory. Gdy zespó³ zszed³ ze sceny doœwiadczy³ wielu ¿yczli-
wych gestów ze strony publicznoœci. Warto pokazywaæ siê na

ró¿nych scenach. W ten sposób nasi rockowcy zostali zauwa¿eni,
docenieni i zapamiêtani. Legnica mo¿e zatem staæ siê tram-
polin¹ do kariery. Support przed Vanes¹ Harbek band by³ nie
lada wyzwaniem. 

pm

Sk³ad zespo³u:
- Tomasz £abowicz - gitara, œpiew,
- Ireneusz Matys - gitara basowa,
- Jakub Matys - klawisze,
- Waldemar Winkler - perkusja.

8 projektów w kilka miesiêcy, to ogromne
wyzwanie. Ich realizacji podjê³o siê ukon-
stytuowane dok³adnie rok temu Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Niepe³no-
sprawnym "W Stronê S³oñca", dzia³aj¹ce
przy Œrodowiskowym Domu Samopomocy
nr 2 w Chojnowie. Powo³ane z myœl¹ 
o uczestnikach placówki przy ul. M. Reja,
za cel obra³o sobie m.in. wsparcie meryto-
ryczne i rzeczowe dzia³alnoœci statutowej
ŒDS Nr 2, rozwijanie i propagowanie ini-
cjatyw, postaw i dzia³añ sprzyjaj¹cych
integrowaniu osób niepe³nosprawnych ze
œrodowiskiem, na rzecz przygotowania ich
do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie poprzez
zdobywanie praktycznych umiejêtnoœci
umo¿liwiaj¹cych im prawid³owe funkcjo-
nowanie w spo³eczeñstwie.
Ho³duj¹c tym przes³aniom, cz³onkowie Sto-
warzyszenia niemal "z marszu" przyst¹pili
do realizacji za³o¿eñ. Od marca tego roku
wprowadzili w ¿ycie osiem ciekawych
projektów, anga¿uj¹c w nie nie tylko po-
dopiecznych z Chojnowa, ale tak¿e nie-
pe³nosprawnych z innych powiatów.
30 paŸdziernika w Ceglanym Dworku
wspólnie z beneficjentami i zaproszonymi
goœæmi ceremonialnie podsumowano wszys-
tkie dotychczasowe dzia³ania. Ich przebieg
zobrazowa³a prezentacja multimedialna. 
- Mimo tak krótkiego okresu dzia³alnoœci,
uda³o nam siê ju¿ zrealizowaæ kilka atra-
kcyjnych projektów - mówi³ na wstêpie
prezes Stowarzyszenia Waldemar Hali-
kowski. - Dziêki wsparciu Starostwa Po-

wiatowego w Legnicy i Urzêdu Marsza³-
kowskiego we Wroc³awiu oraz osób bezpo-
œrednio zaanga¿owanych w powstawanie 
i przebieg programów, nasi podopieczni
mieli mo¿liwoœæ skorzystaæ z ró¿norodnej
formy edukacyjno-rozwojowej. 

Twórcy projektów krótko omówili swoje
dzia³ania ilustruj¹c wypowiedzi zmonto-
wanymi fotorelacjami:
* Projekt z zakresu pomocy i rehabili-
tacji spo³ecznej pt. "Œwiat rêkodzie³a -
krok po kroku  z wiklin¹ papierow¹".
(autorka projektu - Anna Marciniszyn)
* Projekt z zakresu promocji i ochrony
zdrowia pt. "Zdrowie na talerzu zasady
w³aœciwego i zbilansowanego ¿ywienia 
u doros³ych". (autorka projektu - Monika
Chaczko)
* Projekt z zakresu turystyki i krajoznaw-
stwa pt. "W kontakcie z natur¹ - Dolina
Czarnej Wody". (autorka projektu - Pa-
trycja Hinczewska)
* Projekt z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego pt. "Œladami historii. Wspo-
mnienie bitwy pod Legnic¹". (autorki

projektu - Anna Kindel i Bogumi³a Cieœlik)
* Projekt z zakresu kultury fizycznej pt.
"Zajêcia rekreacyjno - sportowe. Ko-
sztowanie uroków ¿ycia w Kunicach i Za-
mienicach".(autor projektu - Waldemar
Halikowski)
* Warsztaty promocji zdrowia "¯yjê
zdrowo na sportowo". (autorzy projektu -
zespó³ terapeutek ŒDS 2)
* Z wizyt¹ w stolicy. Warszawa wczoraj 
i dziœ. Poznajemy historiê regionu mazo-
wieckiego. (autorzy projektu - zespó³ ter-
apeutek ŒDS 2)
* Poznajemy Ma³opolskê - Kraków i oko-
lice. (autorzy projektu - zespó³ terapeutek ŒDS 2)
Bogata oferta pozwoli³a niepe³nospraw-
nym w przyjemny i przystêpny sposób
poszerzyæ zainteresowania, uczestniczyæ 
w zajêciach dydaktycznych, krajoznaw-
czych, rozwojowych, integracyjnych. To
niezwykle cenne doœwiadczenia zarówno
dla pomys³odawców jak i odbiorców. 

Puent¹ spotkania by³y artystyczne popisy
podopiecznych oœrodka, a od zaproszo-
nych goœci wiele szczerych gratulacji z ¿y-
czeniami kolejnych tak znacz¹cych ini-
cjatyw. 

eg

Osiem projektów w kilka miesiêcy - uroczyste podsumowanie

Wielki ddzieñ FFazy BBluesWielki ddzieñ FFazy BBlues
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Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych i Miêdzynarodowy
Konkurs Modeli Redukcyjnych i Grand Prix "Ma³ego
Modelarza" w Oleœnicy s¹ najd³u¿ej istniej¹cymi konkursami 
w Polsce. Odbywaj¹ siê w trzech grupach modelarskich: modele
wykonane z kartonu, z plastiku oraz modele wykonane z wyci-
nanki "Ma³y Modelarz". 

Na tegorocznych zawodach do oceny wystawiono 428 modeli,
które ocenia³o 30 sêdziów, w tym dwóch z Chojnowa - Antoni
Skalski i Janusz Mikicionek. 
Wœród modelarzy kartonowych najlepsze wyniki osi¹gnêli mode-
larze z wieloletnim doœwiadczeniem w tej doœæ trudnej sztuce
sklejania. Mistrzem Polski zosta³ cz³onek HKM ARSENA£
Marcin Makowski, a wicemistrzem Rafa³ Kruk, tak¿e 
z naszego klubu. W Grand Prix "Ma³ego Modelarza" obydwaj
zawodnicy zdobyli równie¿ medale i tytu³y Mistrza i Wicemis-
trza Polski. 

Nasza m³odzie¿, która preferuje sklejanie modeli plastikowych,
osi¹gnê³a równie wspania³e wyniki: Maciej K¹dzio³ka modela-
mi samochodu Mercel Racebout i czo³gu Panzer II zaj¹³ dwa
trzecie miejsca, Mateusz Krauzowicz modelem samochodu
Hummer trzecie miejsce, a Stanis³aw Henœ za swój samo-
chód Nissan Skyline otrzyma³ wyró¿nienie. W klasyfikacji
zespo³owej nasi modelarze zajêli szóste miejsce. 
Warto wspomnieæ, ¿e chojnowska m³odzie¿ swoje modele wys-
tawia³a wczeœniej tak¿e w Bogatyni na Ogólnopolskim Kon-
kursie Modeli Redukcyjnych i osi¹gnê³a nastêpuj¹ce wyniki:
Maciek wystawi³ trzy swoje modele i zdoby³ trzy medale,
Mateusz wystawi³ cztery modele i zdoby³ dwa medale, a Sta-
nis³aw ze swoim samochodem zdoby³ trzecie miejsce.
Modelarze dziêkuj¹ w³adzom miasta, Panu Burmistrzowi 
i dyrekcji MOKSiR, za mo¿liwoœæ realizowania swojej pasji 
i pokazywania jej na zewn¹trz, przez co te¿ promuj¹ miasto
Chojnów.

HKM Arsena³

Sukcesy nnaszych mmodelarzy 
na MMistrzostwach PPolski

W 11-ej kolejce spotkañ A klasy III grupy chojnowscy kibice
oczekiwali na rehabilitacjê Chojnowianki. Co tu du¿o mówiæ:
pora¿ka z Bazaltem Piotrowice 1:2 by³a sporym rozcza-
rowaniem. Sobota 21 paŸdziernika mia³a daæ odpowiedŸ na
pytanie: czy to by³ chwilowy kryzys? Ciekawe by³o, jakie
wymagania postawi rywal czyli Nysa Wiadrów? 
Przez wiêksz¹ czêœæ pierwszej po³owy tempo gry by³o dosyæ
senne. Dopiero, gdy na horyzoncie pojawi³a siê przerwa na
odpoczynek, obie dru¿yny stworzy³y po jednej groŸnej sytu-
acji podbramkowej. Bia³oniebiescy jednak przycisnêli. W 40
min. Jêdrusiak otworzy³ wynik meczu. Do przerwy by³o wiêc
1:0. Po przerwie goœcie specjalnie bramki nie murowali.
Trochê gorzej by³o u nich z kontratakami. Natomiast choj-
nowska jedenastka zaczê³a œmielej poczynaæ sobie na boisku.
Konstruowali coraz lepsze akcje. Pod bramk¹ przeciwnika
zaczê³o byæ coraz groŸniej. Taki obrót sprawy przyniós³ efekt
bramkowy. W 51 min. na listê strzelców wpisa³ siê Cichoñ. 
Na 3:0 podwy¿szy³ Zazulczak z rzutu wolnego. Koñcowy
wynik ustali³ ponownie Cichoñ. 4:0 wygl¹da bardzo dobrze. 
W kolejnej kolejce spotkañ dru¿ynê trenera Marcina Rabandy
czeka³ wyjazd do B³êkitnych Koœcielec (12 miejsce w tabeli).

Dobrze, ¿e ten mecz odby³ siê w sobotê 28 paŸdziernika. Za-
powiadany przez metereologów cyklon Grzegorz dzieñ pó-
Ÿniej zebra³ okrutne ¿niwo. Niedzielne spotkania na poziomie
A klasy zosta³y odwo³ane. Teren rywala zosta³ zdobyty. Do
przerwy widnia³ wynik 3:0. W drugiej ods³onie meczu,
Chojnowianka przez os³abienie spowodowane czerwonym
kartonikiem, który ujrza³ Zazulczak, nie podda³a siê. Co praw-
da gospodarze zdobyli honorowego gola, ale nasza dru¿yna
odpowiedzia³a dwoma trafieniami. Brawo! Tak rodzi siê
pi³karski charakter dru¿yny. 

KS Chojnowianka Chojnów - Nysa Wiadrów- 4:0
B³êkitni Koœcielec - KS Chojnowianka Chojnów - 1:5

Grupa III
1. Przysz³oœæ Prusice 12 31 79:11
2. Chojnowianka Chojnów 12 28 54:15
3. LZS Lipa 11 25 39:26
4. Skora Jadwisin 11 25 61:21
5. Orze³ Zagrodno 11 20 34:25
6. Fenix Pielgrzymka 11 19 29:22
7. Sokó³ Krzywa 12 17 31:29
8. Bazalt Piotrowice 11 16 26:32
9. Huragan Proboszczów 11 15 23:40
10. B³êkitni Koœcielec 12 15 30:34
11. P³omieñ Michów 11 13 22:36
12. Burza Go³aczów 11 13 21:33
13. LZS Nowy Koœció³ 11 9 31:44
14. Nysa Wiadrów 11 9 25:67
15.Radziechowianka Radziechów 11 3 16:53
16.Wilkowianka Wilków 11 1 18:51
Nastêpna kolejka (4-5.11): Wiadrów - Piotrowice, Nowy Koœció³ -
Zagrodno, Krzywa - Michów, Wilków - Prusice, Proboszczów -
Radziechów, Pielgrzymka - Jadwisin, Chojnów - Lipa, Go³aczów -
Koœcielec

W sobotê 4 listopada Chojnowianka bêdzie podejmowaæ 
LZS Lipê. Szczegó³y na plakatach. Zapraszamy.

Wygrana za wygran¹
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20
maja 2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publi-
cznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-
dzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek
rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu grun-
tów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia
17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem
1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanali-
zacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy gra-
nicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobo-
wi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomoœci w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ uzbroje-
nia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebie-
ga  korytarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c
zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elek-
troenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci
przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej kon-
serwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana
zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y

j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym 
w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieru-
chomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub doku-
ment œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do
dnia 24 listopada 2017 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium
upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki
wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dziewi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta
Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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ZZZZaaaattttrrrruuuuddddnnnniiiiêêêê  
ddddoooo  pppprrrraaaaccccyyyy  

wwww  rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaaccccjjjj iiii   
Zapewniam sta³¹ umowê 
o pracê i atrakcyjne wyna-
grodzenie. Mo¿liwa praca
tylko w weekendy! 

Po³¹czenia PKP (Okmiany).
Wiêcej informacji pod numerem

883 348 848 
lub 

pl-00330mgr@pl.mcd.com

PHU POLERS PHU POLERS 
oferuje:oferuje:

* Wynajem podnoœnika
koszowego - wysiêg 20m

* Prace na wysokoœci
* Pielêgnacja i wycinka drzew
* Pranie dywanów 
i mebli tapicerowanych

Tel. 76 8188 844

Domy 

mieszkania llokale

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie Plac

Konstytucji 3 Maja 2 (centrum miasta).

Pow. 75m2, Ip., ogrzewanie gazowe, okna

PCV, 4 pomieszczenia mieszkalne oraz

³azienka z wc, dwie piwnice, domofon.

Wiadomoœæ: tel. 691-106-029, 691-106-034.

(09474)

Sprzedam kawalerkê. Mieszkanie w cen-

trum Chojnowa, Ip. w nowym budowni-

ctwie, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 607-753-337. (09382)

Sprzedam kawalerkê w Rokitkach, Ip.,

po kapitalnym remoncie, umeblowana.

Cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (09335)

Zamieniê kawalerkê (37m2, 4 piêtro) na

mieszkanie 2-pokojowe. 

Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-

czowie. 

Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (08458)

Praca

PRACA opiekunki seniorów w Niem-

czech. Legalna praca, sk³adki ZUS od

œredniej krajowej, dobra pensja w ra-

mach jednej czytelnej umowy! 

Zadzwoñ 519-690-458, Promedica24.

Inne

Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,

kolektorów s³onecznych, elektrowni s³o-

necznych - fotowoltaika. Zamienice 66.

Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

(1262/17/U-REK)

Og³oszenia drobne

Spó³ka Rybacka NiedŸwiedzice Sp. z o.o.
poszukuje pracowników

produkcyjnych na przetwórniê ryb.
Planowane rozpoczêcie pracy:

GRUDZIEÑ 2017.
Mi³a atmosfera i atrakcyjne zarobki w staw-
ce godzinowej. Forma zatrudnienia: umo-
wa zlecenie. Praca od 8h do oko³o 12h
dziennie. Oferujemy odpowiednie prze-
szkolenie. Wymagania: chêci do pracy
oraz dyspozycyjnoœæ. Preferowane osoby
z ksi¹¿eczk¹ sanepid. Istnieje mo¿liwoœæ
wyrobienia ksi¹¿eczki. 

Zg³oszenia proszê wysy³aæ na adres:
stawygoliszow@box43.pl 

lub zg³aszaæ siê osobiœcie w siedzibie
Spó³ki: Goliszów 92A, 59-225 Chojnów 

Tel. 76-8188-391

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w
sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom
przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestni-
cy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 071020522-
60000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organi-
zator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœ-
ci odby³ siê w dniu 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r., ósmy
10.10.2017 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.



Skoranta ma 10 latSkoranta ma 10 latChojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Amelia Karbowniczek
-9 lat

Uczennica klasy 3c SP3 
w Chojnowie. Zodiakalny
baran. Lubi czytaæ, tañczyæ
i malowaæ. Kocha zwie-
rzêta, ma psa labradora 
o imieniu Kajra. Jest ki-
bicem KS "Chojnowianka".

“Od bajki do bajki" 
- wielki fina³ projektu


