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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Mariusz Garbera
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„Pokolenia” dla pokoleń

W podziękowaniu za Ojczyznę – koncert
„Tobie, Polsko” 

Wyróżnienia dla kombatantów i weteranów
Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną 

na Zamku w Kliczkowie
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Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną na Zamku w Kliczkowie 

W jubileuszowym roku odzyskania przez
Polskę niepodległości patriotyczny re-
pertuar w Chojnowie zaprezentował chór
Skoranta pod batutą Piotra Koziara.
Koncert „Tobie, Polsko” odbył się 25 li-

stopada w kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP. Muzyczna inicjatywa miała
miejsce w oktawie świętej Cecylii, pa-
tronki m.in. chórzystów.
Zgromadzonych w świątyni przywitał ks.
proboszcz Mirosław Makowski:
- Zapraszam do duchowych przeżyć.
Pieśni patriotyczne są muzycznym  świa-
dectwem naszej kultury. Polacy to naród,
który potrafi ją budować przez piękno

języka, śpiewu i muzyki. Niech to spot-
kanie będzie wyrazem ciągłego dzięko-
wania, za to, kim jesteśmy – mówił ks.
Makowski. 

Koncert rozpoczął się od średnio-
wiecznego hymnu, jednego z najstar-
szych utworów liryki polsko–łacińskiej
„Gaude Mater”. Indywidualnie zaśpie-
wali: Grażyna Klucznik i Mirosław
Zieliński. Komentarz historyczny za-
prezentowała Krystyna Czapska. 
Muzyczne wydarzenie zakończyło się
wspólnym zaśpiewaniem „Mazurka
Dąbrowskiego”. 

K. Burzmińska 

W podziękowaniu za Ojczyznę — koncert „Tobie, Polsko” 

Tegoroczna, ósma już edycja spotkań 
z muzyką dawną, miała miejsce w….
Zamku Kliczków. Adepci Pracowni
Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło,
którzy zaprezentowali włoskie arie, ariet-
ty i canzony, znakomicie wkomponowali
się w pięknie odrestaurowane wnętrza
sali teatralnej, tworząc wrażenie swoistej
wędrówki w czasie. Muzyczne opowieś-
ci o niedolach miłości rozpoczęło wspól-
ne wykonanie (i odtańczenie) utworu
„Caro bel idol mio”. Potem były występy
solowe uczestników Pracowni, utwór
Antonio Vivaldiego w wykonaniu

Agnieszki Justyny Szumiło, a zwieńcze-
niem koncertu stało się wspólne odśpie-
wanie z publicznością utworu, który
otworzył koncert „Caro bel idol mio”.
Było jak za dawnych lat w zamkowych
komnatach – radośnie i społem.

Najodważniejsi z widzów, którzy zdecy-
dowali się zaśpiewać na scenie, zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Było
pięknie!

Ósma „Jesień…” na Zamku Kliczków
odbyła się dzięki życzliwości dyrektora,
pana Tomasza Kopyczyńskiego, wspiera-
jącej nas organizacyjnie pani Barbary
Rutkowskiej, dyrektora Teatru Modrze-
jewskiej w Legnicy, pana Jacka Głomba,

który nieodpłatnie pożyczył nam stroje,
no i oczywiście pani Agnieszki Justyny
Szumiło, która adeptów Pracowni Wo-
kalnej przygotowała, a w koncercie peł-
niła rolę i akompaniatorki, i śpiewaczki
jednocześnie. Wszystkim Państwu –
serdecznie dziękujemy!
Włoskich arii i canzon w wykonaniu
słuchaczy Pracowni chojnowianie
słuchali przed rokiem, stąd pomysł, by 
z „Jesienią…” i tym repertuarem po-
wędrować gdzieś dalej. 
Gościliśmy swojego czasu na deskach
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, za
nami Zamek Kliczków. Co teraz?
Zobaczymy za rok.

S.Horodecki
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WILKI ii WWEEKEND! 

Znamy ju¿ “gwiazdy” przysz³orocznych

obchodów dni miasta. Na dorocznym

œwiêcie, które odbêdzie siê 8 i 9 czerwca

2019 roku zagraj¹ WILKI (sobota) i WE-

EKEND (niedziela).

Poprockowy zespó³ Wilki zadebiutowa³

w 1992 roku, za³o¿ony zosta³ przez Ro-

berta Gawliñskiego, kompozytora i auto-

ra tekstów. Najpopularniejsze przeboje

zespo³u: "Baœka", "Urke", "Bohema". 

Zespó³ WEEKEND powo³a³ Rados³aw

Liszewski i Tomasz Jakubowski w 2000

roku. Grupa wykonuje muzykê z pogra-

nicza gatunków disco polo, dance i elek-

tronicznej muzyki tanecznej. Znane

przeboje zespo³u: "Ona tañczy dla mnie",

"Za ka¿d¹ chwilê z tob¹", "Mój aniele". 

Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy!!!

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-

pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

œciami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

Burmistrz Miasta Chojnowa podaje do

publicznej wiadomoœci informacjê o wy-

wieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w dniach od

03.12.2018 r. do 24.12.2018 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-

nej do dzier¿awy w drodze bezprze-

targowej, czêœci  nieruchomoœci nieza-

budowanej oznaczonej nr 56/75, obr. 4

(Zarz¹dzenie Nr 159/2018 Burmistrza

Miasta Chojnowa z 3 grudnia 2018 r.).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

moœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.)

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-

ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu

na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach

od 05.12.2018 r. do 27.12.2018 r.:

- wykazu nieruchomoœci niezabudo-

wanych przeznaczonych do sprzeda¿y 

w formie przetargu nieograniczonego,

oznaczonych numerami geodezyjnymi

dzia³ek: 460/6, 460/7, 460/8, 460/9,

460/11, 460/12, 460/13, 460,14 po-

³o¿onych przy ul. Chmielnej, ul. Ogro-

dowej, ul. G³owackiego i ul. Reymonta

w obrêbie 4 miasta Chojnowa (Za-

rz¹dzenie Nr 161/2018 Burmistrza Mia-

sta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2018 r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.

1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-

ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 

w terminie do dnia 16.01.2019 r.

Choinki ood mmieszkañców

W centralnych miejscach miasta stoj¹

ju¿ œwi¹teczne choinki. W tym roku

dziêki darczyñcom - Pañstwu Marii 

i Stanis³awowi Darmoros oraz Pañstwu

Barbarze i Jerzemu Balas, którzy ofia-

rowali drzewka ze swoich posesji, dwa

okaza³e œwierki zdobi¹ centrum miasta 

i teren przy “ma³ym koœciele”. Drzewka

mieni¹ce siê œwiate³kami, ubrane w bom-

bki bêd¹ nastrajaæ œwi¹tecznie przez kil-

ka najbli¿szych tygodni. 

Od 14 paŸdziernika w ca³ym kraju ¿o³-
nierze spotykaj¹ siê z m³odymi Po-
lakami i zachêcaj¹ ich, by wstêpowali
do wojska. 
Promocja si³ zbrojnych wi¹¿e siê z przy-
gotowan¹ przez Ministerstwo Obrony
Narodowej kampani¹ pod has³em:
"Zostañ ¯o³nierzem Rzeczypospo-
litej". Akcja realizowana jest w for-
mule tzw. "tygodni rekrutacyjnych".
Delegacje ¿o³nierzy odwiedzaj¹ ró¿ne
miejsca, by porozmawiaæ o s³u¿bie 
w armii. Opowiadaj¹c o w³asnych
doœwiadczeniach, podnoszeniu kwali-
fikacji wojskowych i perspektywach
rozwoju zachêcaj¹ m³odych ludzi do
wybrania przysz³oœci zwi¹zanej z si³ami
zbrojnymi. S³u¿ba wojskowa niesie ze
sob¹ wiele korzyœci, jakimi s¹ m.in.: 
- sta³oœæ zatrudnienia, kursy i szkole-
nia specjalistyczne, jasno okreœlona
œcie¿ka awansu, atrakcyjne wynagro-
dzenie.

Realizowane przedsiêwziêcie ma na celu
zwiêkszenie stanu osobowego polskiej
armii we wszystkich rodzajach si³ zbroj-
nych - wojskach l¹dowych, specjalnych,
lotnictwie, marynarce wojennej i obronie
terytorialnej, w s³u¿bie zawodowej, rezer-
wie i korpusach osobowych. 
W ramach kampanii, przedstawiciele

Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ 
w G³ogowie na zaproszenie 

Burmistrza Chojnowa pojawi¹ siê 
w Powiatowym Zespole Szkó³.

Oprócz prelekcji przygotowanej dla
uczniów ¿o³nierze bêd¹ zachêcaæ m³o-
dzie¿ do wstêpowania w szeregi armii.

Wszystkich zainteresowanych
s³u¿b¹ wojskow¹ 

i zdobywaniem kompetencji
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem

zapraszamy 11 grudnia (wtorek) 
do Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

w Chojnowie. 

Zostañ 
¯o³nierzem RRzeczpospolitej
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Druga sesja nowo wybranej Rady Miej-
skiej Chojnowa dotyczy³a g³ównie powo-
³ania Komisji Sta³ych Rady.
Tego dnia ustalono sk³ady poszczegól-
nych Komisji i podjêto w tej sprawie
uchwa³y.

Komisja Rewizyjna
przew. Jerzy Poznar
Krystyna Czapska, Krzysztof Grzech,
Ryszard Kopacki, Piotr Kulczyc, An-
drzej Matuszewski, £ukasz Ptak, Bona
Szaban.
Komisja do spraw nowelizacji Statutu
Miasta Chojnowa:
Krzysztof Grzech, Andrzej Matuszewski,
Bona Szaban.
Komisja do spraw bud¿etu, rozwoju
gospodarczego i infrastruktury:
Krystyna Czapska, Ryszard Kopacki,
Mariusz Kowalczyk, Piotr Kulczyc, Ma-
rek £ukaszewski, Andrzej Matuszewski,
Jerzy Poznar, Paulina Tarkowska-Bielak
Komisja do spraw oœwiaty, kultury,
sportu i bezpieczeñstwa
Danuta Barna, Mariusz Kowalczyk,
Ryszard Kopacki, Piotr Kulczyc, Bar-
bara Ku³acz, Andrzej Matuszewski, Je-
rzy Poznar, Antoni Skalski, Bona Szaban.
Komisja do spraw zdrowia, ochrony
œrodowiska i spraw spo³ecznych
Danuta Barna, Krzysztof Grzech,
Barbara Ku³acz, £ukasz Ptak, Jerzy
Poznar, Antoni Skalski, Jan Skowroñski,
Paulina Tarkowska-Bielak.

Sprawozdanie 6/2018 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 wrzeœnia 2018 r.

do dnia 28 listopada 2018 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Realizowana jest inwestycja "Budowa
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzêtu medycznego ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
* Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy bu-
dowie k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skora w ci¹gu ul. Matejki,
* Zakoñczono prace przy budowie oœwie-
tlenia drogowego w ul. Legnickiej na
odcinku od ul. Reja do ul. ¯eromskiego.
* Zakoñczono prace przy przebudowie
chodników przy ul. Kiliñskiego, Kocha-
nowskiego, Sienkiewicza, S³owackiego. 
* Zakoñczono przebudowê chodnika
przy ul. Boles³awieckiej.

* Zakoñczono budowê oœwietlenia tere-
nu przy gara¿ach ul. Koœciuszki.
* Zakoñczono prace zwi¹zane z budow¹
ogrodu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 3.
* Trwaj¹ prace odbiorowe inwestycji:
Modernizacja nawierzchni jezdni i chod-
ników w ul. Ma³achowskiego, Witosa, Mic-
kiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego.
* Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy bu-
dowie sieci wodoci¹gowej oraz kanaliza-
cji ogólnosp³awnej dla planowanego
osiedla domków jednorodzinnych przy
ul. Reymonta i Ogrodowej.
* Zadanie z Bud¿etu Obywatelskiego:
Remont sceny i nawierzchni towarzy-
sz¹cej Wzgórza Chmielowego w Parku
Piastowskim bêdzie realizowane wraz 
z budow¹ przy³¹cza energetycznego,
które wymaga pozwolenia na budowê -
przygotowywany jest wniosek o pozwo-
lenie na budowê.
* Zamontowano urz¹dzenia si³owni 
i placu zabaw oraz urz¹dzenia towarzy-
sz¹ce w ramach Otwartej Strefy Aktyw-
noœci OSA przy ul. Ma³achowskiego na
terenie MOKSIR-u. Projekt dofinan-
sowano ze œrodków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Trwa procedura rozli-
czenia wniosku o dofinansowanie.
* Uniewa¿niono przetarg na przebudowê
chodnika ul. Wyspiañskiego w Choj-
nowie (strona zachodnia).
* Zamontowano 11 szt. koszy ulicznych
przy nowych chodnikach.
* Rozpoczêto monta¿ oœwietlenia œwi¹-
tecznego.
* Opracowano dokumentacjê projektow¹
z uzyskaniem pozwoleñ na przebudowê
ul. Sikorskiego, budowê zatoki postojo-
wej dla samochodów osobowych oraz
wymianê oœwietlenia ulicznego.
* Opracowano dokumentacjê projektow¹
z uzyskanym pozwoleniem na budowê
zatoki postojowej na pl. Dworcowym.
* Trwaj¹ pracê zwi¹zane z przycinaniem
koron drzew i odrostów.
* Wykonano prace porz¹dkowe na tere-
nie bazy przy ul. Kraszewskiego w za-
kresie segregacji kostki, p³yt i krawê¿ni-
ków granitowych; wywieziono gruz, nad-
miar ziemi i wyrównano teren.

* Przydzielono oraz przed³u¿ono 17 umów
najmu lokali komunalnych oraz socjal-
nych. 
* Z³o¿ono 2 wnioski rozliczeniowe do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy
dotycz¹ce zadañ inwestycyjnych s³u-
¿¹cych wymianie systemu ogrzewania 
w ramach programu "Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa
dolnoœl¹skiego".

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 6
lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat;
- dzia³kê na poprawê warunków zagos-
podarowania nieruchomoœci przyleg³ej
przy ul. Kolejowej; 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- 2 dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej i Mi³ej; 
- 2 dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ przy ul. Królowej Jadwigi;
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 13 dzia³ek pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
Mi³ej, Pogodnej, zakoñczone wy³onie-
niem nabywcy dzia³ki przy ul. Mi³ej,
- jedenastu dzia³ek przeznaczonych pod
zabudowê gara¿ami zakoñczony wy³o-
nieniem nabywcy jednej dzia³ki,
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targ ustny ograniczony na sprzeda¿ niesa-
modzielnego lokalu mieszkalnego przy
ul. Reja, zakoñczony wynikiem negatyw-
nym,
* Przygotowano i og³oszono przetargi
ustne na sprzeda¿ niesamodzielnych lo-
kali mieszkalnych przy ul. Reja i ul. Wol-
noœci, ograniczone do w³aœcicieli lokali
usytuowanych w tych budynkach.
* Wydano 4 zezwolenia na wykreœlenie
hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lo-
kalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu
numerów porz¹dkowych dla nierucho-
moœci.
* Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 11 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego miasta.
* Wydano decyzjê na podzia³ nierucho-
moœci niezabudowanej dla osoby fizy-
cznej po³o¿onej przy ul. Goleszañskiej,
w celu wydzielenia dzia³ek budowlanych.
* Wydano postanowienie pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki pod wzglêdem

NNaa  II II   sseessjj ii
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07.12. Muzeum Regionalne; godz. 16.00

“Œl¹skie niebo Jürgena Gretschela” -

promocja ksi¹¿ki 

o tradycjach kuchni dolnoœl¹skiej

09.12. - Rynek; godz. 15.00

Jarmark Bo¿onarodzeniowy

¯ywe choinki, strioki, ozdoby œwi¹-

teczne, wyroby rêkodzielnicze, gor¹ca

atmosfera i rozgrzewaj¹ce napoje.

Wyst¹pi¹: KAPELA GÓRALSKA

ANTONIEGO GLUZY, MICHALIN-

KI, PRZYJACIÓ£KI.

11.12. - MOKSiR; godz. 17.00

- wernisa¿ wystawy Teresy Bancewicz

“KRZYK”

11.12. - MOKSiR; godz. 19.00

"Koncert Miko³ajkowy"

Na scenie Domu Kultury wyst¹pi¹ m³o-

dzi, jazzuj¹cy muzycy z Warszawy.

zgodnoœci z miejscowym planem zagos-
podarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 decyzje odmawiaj¹ce zez-
wolenia na usuniêcie drzew:
- dla Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
w Chojnowie przy ul. D¹browskiego -
drzewo gatunku œwierk,
- dla Spó³dzielni Mieszkaniowej "M£O-
DOŒÆ" przy ul. Sikorskiego - drzewo
gatunku jarz¹b.
* Uczestniczono w æwiczeniach obron-
nych wspó³organizowanych ze Starost¹
Legnickim oraz w treningu zgrywaj¹-
cym system wczesnego ostrzegania i alar-
mowania o zagro¿eniach województwa
dolnoœl¹skiego. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto 115 wniosków
- wyp³acono 2.024 œwiadczeñ na kwotê
1.009.373 z³
* Œwiadczenia "Dobry Start"
- przyjêto 27 wniosków
- wyp³acono 28 œwiadczeñ na kwotê
8.400 z³ 
* Dodatki mieszkaniowe
- przyjêto 62 wnioski
- wyp³acono dodatki na kwotê 49.045,80 z³
* Dodatki energetyczne
- przyjêto 47 wniosków
- wyp³acono 193 dodatki na kwotê
2.737,90 z³

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 250 odpisów aktów stanu cy-
wilnego.
* Wydano 3 decyzje o zmianie nazwiska.
* Sporz¹dzono 14 wzmianek do aktów
stanu cywilnego, 5 aktów urodzenia, 14
aktów ma³¿eñstwa i 22 akty zgonu. 
* Usuniêto 102 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Przyjêto 7 zapewnieñ o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-
¿eñstwa.
* Przeprowadzono 135 migracji aktów.
* Z³o¿ono wniosek o medal za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie. 
* Wydano zaœwiadczenie do œlubu kon-
kordatowego i 6 zaœwiadczeñ potwier-
dzaj¹cych uznanie ojcostwa.

opr. eg

NNaa  II II   sseessjj ii Najbli¿sze 
wydarzenia ww mmieœcie
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Krótko po narodowych obchodach rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci, jubileusz celebrowali w swoim gronie
chojnowscy kombatanci i weterani. 
Burmistrz miasta i wójt gminy oraz przewodnicz¹cy chojnow-
skiego miejsko-gminnego Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych Miasta i Gminy Chojnów Artur Rei-
chert, pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê przewodnicz¹cego Zwi¹z-
ku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego zaprosili by-
³ych ¿o³nierzy na okolicznoœciowe spotkanie. 
22 listopada do Domu Schrama przyby³o nieliczne grono goœci.
To œrodowisko, niestety, z ka¿dym rokiem jest mniej liczebne -
wielu odchodzi, innych ogranicza nienajlepszy stan zdrowia. 
- Pragnê gor¹co podziêkowaæ panu Reichertowi i ca³emu
zarz¹dowi za nieocenion¹ pracê na rzecz naszych lokalnych
kombatantów i weteranów. Dziêkujê za kultywowanie historii
Polski, pamiêci o dokonaniach uczestników walk o woln¹
Ojczyznê, o ich mêczeñstwie, bohaterstwie i ofiarnoœci - mówi³
na wstêpie burmistrz Jan Serkies.
- Dziêkujemy za Wasz¹ obecnoœæ podczas wielu miejsko-gmin-
nych uroczystoœci - doda³ wójt Andrzej Pyrz. - Cieszê siê, ¿e
wci¹¿ jeszcze mo¿emy siê spotykaæ w tym gronie.

Zarz¹d Zwi¹zku przygotowa³ na to wyj¹tkowe spotkanie odzna-
czenia i dyplomy dla swoich zas³u¿onych cz³onków, niewielu
jednak odebra³o je osobiœcie.

Polski Czarny Krzy¿ przyznawany przez Stowarzyszenie Pa-
miêci i Historii Tradycji Kultury i Rozwoju w uznaniu zas³ug
dla troski o cmentarze wojenne i miejsca pamiêci historycznej
oraz d³ugoletnie zaanga¿owanie w budowaniu wspólnoty
chrzeœcijañskiej i europejskiej otrzymali:
ppor. Józef Radwañski
chor. Jan Liczner
chor. Tadeusz Celuch
plut. Miros³aw Gawron

Pozosta³ym cz³onkom i osobom wspieraj¹cym wrêczono oko-
licznoœciowe dyplomy.
Dalszy ci¹g spotkania, to towarzyskie rozmowy - wspomnienia
i … deklamacje. Wszystkich goœci zaskoczy³ kombatant Fran-
ciszek Grzeœkowiak, który z pamiêci recytowa³ fragmenty aka-
demii patriotycznej, w której bra³ udzia³ jako czternastoletni
ch³opiec.

To by³o poruszaj¹ce spotkanie. Ostatni œwiadkowie walk nie-
podleg³oœciowych zas³uguj¹ na najwy¿szy wyraz uznania i sza-
cunku. Mimo, ¿e o to nie zabiegaj¹, winniœmy pamiêtaæ o nich
i ich czynach, pielêgnowaæ ich osobiste prze¿ycia i czerpaæ 
z ich doœwiadczeñ. 

eg

Wyró¿nienia ddla kkombatantów ii wweteranów

Pawe³ Wróbel - pasjonat wypraw rowe-

rowych i górskich oraz fotografowania

przyrody - otrzyma³ tytu³ „Amicus 

Librorum”. Gratulujemy! 

Do tego wyró¿nienia zosta³ zg³oszony

przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ 

w Chojnowie za wspó³pracê w zakresie

dzia³añ edukacyjnych i kulturalnych.

Honorowy tytu³ „Amicus Librorum –

Przyjaciel Biblioteki” przyznawany jest

przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki Pu-

blicznej osobom, instytucjom i organiza-

cjom szczególnie zas³u¿onym dla bi-

bliotek publicznych Legnicy i powiatu

legnickiego. Wrêczenie tytu³u „Amicus

Librorum” tegorocznym nominowanym

odby³o siê 15 listopada 2018 r. w Le-

gnickiej Bibliotece Publicznej.

Uroczystoœæ po³¹czono ze spotkaniem 

z Joann¹ M. Chmielewsk¹, autork¹

ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych, m.in.

"Neska i srebrny talizman", "Niebieska

niedŸwiedzica", "Pod Wêdrownym

Anio³em". Pisarkê goœciliœmy w Choj-

nowie dwukrotnie: w 2017 r. - na warsz-

tatach pisania bajek, w 2018 r. - na

spotkaniu autorskim. 

mbp

Amicus Librorum 2018 dla Paw³a Wróbla
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Na pytanie: co jest Twoj¹ najwiêksz¹
pasj¹, z pe³nym przekonaniem odpowia-
da: zdecydowanie Chojnów! Bohaterem
cyklu "Ludzie z pasj¹" jest Mariusz
Garbera, adiunkt Muzeum Regional-
nego w Chojnowie. Mi³oœnik historii
œredniowiecza, ksi¹¿ek, polskich gór 
i przede wszystkim chojnowskiego Zam-
ku Piastów legnicko - brzeskich. 

Gazeta Chojnowska - Z wykszta³cenia
jesteœ historykiem. Czy od zawsze wie-
dzia³eœ, ¿e nim zostaniesz? 
Mariusz Garbera - Absolutnie nie
(œmiech). Dopiero w klasie maturalnej
postanowi³em, ¿e pójdê na historiê. Od
zawsze lubi³em ten przedmiot, aczkol-
wiek nie chcia³em byæ nauczycielem. 
Z perspektywy czasu i moich zaintereso-
wañ muszê przyznaæ, ¿e ta specjalizacja
doskonale wpasowuje siê w muzealne
realia.

G.Ch. - Jaka jest Twoja ulubiona epo-
ka historyczna?
M.G. - Jestem zdecydowanie medie-
wist¹ (badacz okresu œredniowiecza).
Pracê magistersk¹ pisa³em z póŸnego
antyku i wczesnego œredniowiecza.
Wszystko przez wnikliwe zainteresowanie
etnogenez¹ S³owian. Magisterka doty-
czy³a niedocenionego pisarza Jordanesa,
który by³ historykiem i rzymsko-gockim
kronikarzem. Muszê tu wspomnieæ, ¿e
bardzo interesuje mnie okres PRL-u.
Id¹c na studia historyczne, myœla³em, ¿e
to ten temat bêdzie mi najbli¿szy. 

G.Ch. - Sk¹d wiêc zami³owanie do wie-
ków œrednich? 
M.G. - Wszystko przez cz³owieka, który
mnie ukierunkowa³ i jest moim men-
torem, czyli profesora Stanis³awa Ro-
sika, wyk³adowcê Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, który zreszt¹ odwiedzi³ nasze mu-
zeum i mam nadziejê, ¿e jeszcze nie raz
zagoœci w Chojnowie.

G.Ch. - Jak wspominasz pocz¹tki
Twojej pracy w chojnowskim muzeum?
M.G. - Blisko cztery lata temu szuka³em

pracy w legnickim Muzeum Miedzi. Otrzy-
ma³em wtedy informacjê, ¿e w Chojno-
wie poszukuj¹ pracownika. I tak siê
wszystko szczêœliwie potoczy³o, ¿e jestem
tu, a moj¹ pasj¹ sta³a siê nie tylko praca
w muzeum, ale przede wszystkim to mias-
to, jego historia, a szczególnie jego po-
cz¹tki. ¯eby by³o ciekawiej, nigdy nie
wi¹za³em swoich zainteresowañ nauko-
wych ze Œl¹skiem. Teraz jednak g³ównie
tym siê zajmujê i coraz bardziej fascynu-
je mnie prze³om XIII i XIV wieku, który
na tych ziemiach by³ szalenie interesuj¹cy.

G.Ch. - Materia³ów z tamtego okresu
nie ma zbyt wiele.
M.G. - Zgadza siê. Pocz¹tki Chojnowa 
w Ÿród³ach nie zaskocz¹ nas obfitoœci¹
opisów. Ta enigmatycznoœæ informacji
sprawia jednak, ¿e chce siê czytaæ wiê-
cej, i kto wie, mo¿e odkryæ coœ prze³omo-
wego. Badania nad pocz¹tkami Choj-
nowa bardzo przypominaj¹ mi pracê nad
etnogenez¹ S³owian. S¹ to tematy zawi³e,
trudne, a informacji jest wci¹¿ bardzo
ma³o. ¯eby to lepiej zobrazowaæ przy-
toczê przyk³ad. Chojnów pojawia siê na
kartach historii w 1272 r. za poœrednic-
twem dokumentu, który zosta³ wystawio-
ny przez kancelariê Boles³awa Rogatki
w³aœnie w tym miejscu. Zatem jedyna
informacja to nazwa HAGNOW lub
HAYNAU. Niewiele? Wrêcz przeciwnie,
to jedno s³owo daje historykowi naukowe
podstawy do przerwania spekulacji i stwier-
dzenia, ¿e Chojnów istnia³ ju¿ w roku 1272. 

G.Ch. - Konfucjusz powiedzia³: "Wy-
bierz pracê, któr¹ kochasz, a nie bê-
dziesz musia³ pracowaæ nawet przez
jeden dzieñ w swoim ¿yciu". Czy tak
jest w Twoim przypadku? 
M.G. - Praca mo¿e byæ pasj¹. W moim
przypadku to siê potwierdza. Muzeum to
przestrzeñ, w której mogê realizowaæ
wiele kreatywnych dzia³añ. Przygoto-
wywanie wystaw, oprowadzanie, organi-
zowanie spotkañ z wybitnymi przedstawi-
cielami nauki. Jest to dla mnie rozwój na
wielu p³aszczyznach edukacyjnych, co 
w efekcie przynosi wiele satysfakcji i ra-
doœci jednoczeœnie. Moim celem jest po
prostu odczarowywanie hollywoodzkiego
ogl¹du przesz³oœci, który rzadko idzie w pa-
rze z narracj¹ opart¹ na Ÿród³ach histo-
rycznych. Dla potwierdzenia powiem, ¿e
warto przyjœæ do muzeum w lutym na
wyk³ad dr Wojtuckiego i zestawiæ postaæ
filmowego kata z tym przedstawianym 
w powa¿nych pracach historycznych. 

G.Ch. - Mo¿na powiedzieæ, ¿e to Twoje
miejsce na ziemi?
M.G. - Gdy pierwszy raz wszed³em do

muzeum, to bez dwóch zdañ zakocha³em
siê w tym miejscu! W naszym zamku nie
ma miejsca na nudê. Poznajê coraz wiê-
cej muzeów i muszê stwierdziæ, ¿e choj-
nowskie jest wyj¹tkowe. 

G.Ch. - Praca muzealnika fascynuje,
bo…? 
M.G. - Bo wci¹¿ czegoœ nowego uczy.
Na pocz¹tku asystowa³em i uczy³em siê,
jak przygotowywaæ wystawy, teraz mogê
realizowaæ równie¿ swoje pomys³y. Nie
mia³bym jednak takich mo¿liwoœci gdy-
bym nie móg³ liczyæ na rady i wsparcie
otaczaj¹cych mnie ludzi. Warto tu pod-
kreœliæ, ¿e powstawanie wystawy to d³u-
gotrwa³y proces, a na sukces pracuje ca-
³a za³oga. Okazuje siê, ¿e od zaplecza
ca³y mechanizm wygl¹da imponuj¹co.
Nie ukrywam, ¿e muzeum to te¿ misja...
Jednym razem realizujemy j¹ na polu
edukacyjnym, kiedy mo¿emy uzupe³niæ
program szkolny wiadomoœciami o ma³ej
ojczyŸnie. Innym razem, kiedy ocalamy
od zapomnienia rodzinne pami¹tki po
weteranach wojennych, które póŸniej, ze
³zami w oczach, bliscy ogl¹daj¹ w muze-
alnych gablotach. 

G.Ch. - Czy masz jeszcze inne pasje? 
M.G. - Pasjonuje mnie polityka. Staram
siê byæ na bie¿¹co w œwiecie, gdzie sztu-
k¹ jest rz¹dzenie. Uwielbiam wêdkowaæ.
Totalna odskocznia, spokój nad wod¹ i ta
radoœæ, ze z³owionej ryby. Niestety wêd-
karstwo ostatnio jest przeze mnie zanied-
bywane. Kolejna pasja, to czytanie ksi¹-
¿ek. Szczególnie Œl¹sk w œredniowieczu. 
I podró¿e... Kilka miesiêcy temu mi³oœci¹
pierwsz¹ pokocha³em Bieszczady. Os-
tatnio zwiedzi³em te¿ Drezno, ka¿demu
polecam, to prawdziwa pere³ka! 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy, za udzie-
lenie wywiadu. ¯yczymy konsekwencji
w realizowaniu swoich wszystkich
pasji, a zw³aszcza tej zwi¹zanej z Choj-
nowem. 
M.G. - Dziêkujê i zapraszam serdecznie
wszystkich czytelników do naszego piê-
knego muzeum. 
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Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia p. Tereska
wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Wkrótce, przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA

"Cenne dane osobowe, czyli jak rozu-

mieæ RODO" to temat kolejnego spotka-

nia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w ramach zajêæ z cyklu "Komputerowy

Œwiat dla Ka¿dego". 

Ochrona osób fizycznych w zwi¹zku 

z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodnego przep³ywu takich danych,

od kilku miesiêcy jest przedmiotem

wielu szkoleñ, konferencji, dyskusji...

Spotkanie z Arkadiuszem Rybczyñskim

- informatykiem, inspektorem ochrony

danych, mia³o na celu przybli¿yæ zain-

teresowanym mieszkañcom Chojnowa

zawi³oœci unijnego rozporz¹dzenia.

Ponad godzinny wyk³ad poruszy³ kilka

znacz¹cych zagadnieñ:

- jakie zmiany przynosi RODO

- zasady przetwarzania

- jakich danych nie przetwarzamy

- obowi¹zki Administratora

- rejestr czynnoœci przetwarzania

- skutki wprowadzenia RODO

- prawo do odszkodowania i odpowie-

dzialnoœæ.

***
"Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego" pro-

wadzony w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej od wielu lat, wprowadza uczestników

w œrodowisko internetu i informatyki 

w przystêpny sposób wskazuj¹c zagro¿e-

nia i korzyœci wspó³czesnej technologii. 

Bezp³atne zajêcia s¹ idealn¹ form¹ poz-

nawania i pog³êbiania niezbêdnej w dzi-

siejszych czasach wiedzy. Dla ka¿dego. 

Zachêcamy do korzystania z tej oferty.

Organizator jest otwarty na sugestie

dotycz¹ce kolejnych tematów kompute-

rowych spotkañ.

eg

Szkolenie z RODO

Nowa taxi w naszym mieœcie rozpo-

czê³a swoje pierwsze kursy! "JAN -

CAR" to 8-osobowy bus, który na

pewno u³atwi wielu mieszkañcom mo-

bilnoœæ. 

W us³ugach transportowych przewoŸ-

nik oferuje tak¿e pomoc przy przepro-

wadzkach czy wiêkszych zakupach.

Firma dysponuje busem i lawet¹. 

Wielozadaniowoœæ, to g³ówny atut taxi

"JAN - CAR"! 

Wkrótce nowa taksówka bêdzie posia-

daæ mobilny terminal p³atniczy. 

Gratulujemy i ¿yczymy wielu kursów!

TAXI "JAN - CAR" 
w Chojnowie! 
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Tradycyjnie, o tej porze roku, pracowni-
cy Muzeum Regionalnego w Chojnowie
przygotowali dla dzieci atrakcyjne przed-
œwi¹teczne spotkanie. Na warsztatach
zimowo-bo¿onarodzeniowych uczestni-
cy wykonywali ma³e stroiki. 

Grupy dzieci z Chojnowa i okolic bra³y
udzia³ w zajêciach, które odbywa³y siê 
w sali sgraffitowej. 
Uczniowie szkó³ podstawowych oraz
przedszkolaki sprawnie radzi³y sobie 
z robieniem œwi¹tecznych stroików -
s³oików. 
Do dyspozycji by³y kolorowe wst¹¿ecz-
ki, dekoracyjne naklejki, poprószone
œniegiem szyszki, ga³¹zki sosny i s³oiki.
Szklane naczynie szybko przemienia³o
siê w œwi¹teczn¹ ozdobê. 

Dzieci chêtnie deklarowa³y, komu poda-
ruj¹ swoj¹ bo¿onarodzeniow¹ dekoracjê.

K.Burzmiñska 

Stroiczki - s³oiczki 
w Muzeum

Po intensywnych zajêciach tanecznych,
profesjonalnych treningach, grach i za-
bawach w przedszkolnej "strefie ruchu",
podchodach w "Parku Piastowskim" przy-
szed³ czas na Przedszkoln¹ Olimpiadê
Sportow¹.
30 listopada w sali gimnastycznej PZS
przy ulicy Wojska Polskiego odby³a siê
ostatnia inicjatywa zwi¹zana z realizo-
wanym przez placówkê projektem "Przed-
szkolak na medal" w ramach programu
"Dzia³aj Lokalnie".
Udzia³ w niej wziê³y dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie.
Cel spotkania zosta³ osi¹gniêty: "ka¿dy
przedszkolak to wie - sport to zdrowie".

Maluchów przywitali prowadz¹cy za-
wody nauczyciele wychowania fizy-
cznego Alina Bujak i Bartosz Gêbala,
którym pomaga³y wolontariuszki z Gim-
nazjum nr 2 w Chojnowie.
Dzieci ¿wawo wziê³y udzia³ w rozgrzew-
ce. W sportowych konkurencjach wszys-
tkie grupy zaprezentowa³y wyrównany

poziom. Zdobywane punkty by³y jedynie
symbolicznym akcentem w aktywnej
zabawie. 
Przedszkolaki w nagrodê otrzyma³y me-
dale i dyplomy, które wrêczy³y mamy z Ra-
dy Rodziców.
Na œcie¿ce rozwoju ka¿dego dziecka aktyw-
ne spêdzanie czasu przynosi same pozy-
tywne skutki. Placówka, realizuj¹c pro-
gram, przyczyni³a siê do propagowania
sportowego stylu ¿ycia, wszystkich bio-
r¹cych udzia³ w aktywnych zabawach,
grach i æwiczeniach. 
Gratulujemy!

K. Burzmiñska 

"Ka¿dy przedszkolak to wie - sport to zdrowie!"
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku
Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
Listopadowy wieczór wró¿b, czyli An-
drzejki, spêdzaæ mo¿na na wiele spo-
sobów. Tradycyjnie, nale¿y w nocy z 29
na 30 listopada w gronie zaufanych osób,
oddawaæ siê kaba³om i wyroczniom, ale
cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów od
dawna nie wierz¹ ju¿ we wró¿by i sta-
wiaj¹ na inn¹ formê celebracji tego dnia.
Maj¹c na uwadze, ¿e Andrzejki to ostat-
nia okazja do zorganizowania zabawy
przed adwentem, 29 listopada spotkali
siê w Domu Schrama na tañcach. Wspól-
nie z sympatykami Zwi¹zku, w liczbie
ok. 80 osób, przez kilka godzin odda-
wano siê weso³ej zabawie.

Chojnowscy seniorzy potrafi¹ siê bawiæ.
Kó³eczka, poci¹gi, pl¹sy parami i solo,
radoœæ, szczêœcie i humor - to cechuje
ka¿d¹ imprezê przygotowan¹ przez to
œrodowisko.
Do tañca przygrywa³ zespó³ Sukces ba-
wi¹c uczestników rytmami wielu muzy-
cznych gatunków.

Andrzejki ZERiI jak zawsze, wpisa³y siê
na listê udanych i niezapomnianych wy-
darzeñ. Wkrótce zapewne emeryci za-
prosz¹ na spotkanie op³atkowe, które, jak
wiemy z doœwiadczenia, ³¹czy ze sob¹
nasze tradycje i dobr¹ zabawê.

eg

AAAAnnnnddddrrrrzzzzeeeejjjjkkkkiiii   uuuu  sssseeeennnniiiioooorrrróóóówwww

Miejsce d³ugoletniej wokalistki wro-
c³awskiej grupy Blade Loki - Agaty
Polic, za mikrofonem, jakiœ czas temu
zajê³a chojnowianka Aneta Adamek.
Znana z epizodu w Azymucie R, potem
podbija³a serca fanów w lubiñskim The
Flowers.
Chojnowianka obdarzona niezwyk³¹
barw¹ g³osu wygra³a casting na obsadê
frontmanki zas³u¿onej wroc³awskiej
kapeli.
W przypadku Bladych Loków artystycz-
na poprzeczka zosta³a ustawiona bardzo
wysoko. Jak poradzi³a sobie chojnowian-
ka na siódmym albumie zespo³u pt. "Nie
mów nikomu"? Zespó³ tym razem posta-
wi³ na gitarowy, melodyjny, acz punk-
rockowy czad. Aneta Adamek w swym
ekspresyjnym wokalu potrafi "w³¹czyæ"
chrypkê, co doskonale pasuje do ostrego
grania.
Wa¿nym elementem w brzmieniu ze-
spo³u jest sekcja dêta. Nadaje ona po-
szczególnym utworom przyjemnego
uczucia s³uchania. Czy w radiu us³y-
szymy nowe Blade Loki? W¹tpliwa
sprawa.

Nawet przebojowy punkrock jest lekce-
wa¿ony. A chwytliwych kawa³ków nie
brakuje - "Podwodny", "Kariera" i inne.
Za warstwê tekstow¹ odpowiada Andrzej
Dudzic - gitara basowa (oprócz "Elegii"
K. I. Ga³czyñskiego, do której skompo-
nowano muzykê).

P³yta "Nie mów nikomu" jest ostatni¹ w do-
robku Andrzeja Dudzica i Anety Ada-
mek. Obydwoje z ró¿nych przyczyn opu-
œcili szeregi kapeli.

Wszystkim chojnowskim melomanom
polecam ten kr¹¿ek. Znakomity prezent
pod choinkê.

pm

ZZNNAAKKOOMMIITTAA BBLLAADDAA PP££YYTTAA !!
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Œwiêtujemy Dni Nauki 
Choæ nauka to proces, który

towarzyszy nam codziennie, warto nieraz

przypomnieæ, jakie mog¹ byæ jej oblicza

i pokazaæ j¹ uczniom z nieco innej per-

spektywy. W myœl przyœwiecaj¹cej nam

idei do naszej szko³y zaprosiliœmy pro-

fesjonalistów z dziedziny robotyki i che-

mii, którzy przeprowadzili warsztaty ze

wszystkimi uczniami od klas I po klasy

VIII. Podczas zajêæ z robotyki, zarówno

dzieciaki, jak i m³odzie¿ mia³y okazjê

budowaæ roboty z dwóch ró¿nych rodza-

jów klocków lego, po to, by póŸniej móc

cieszyæ siê sterowaniem przygotowanym

przez siebie wytworem. Radoœæ i zado-

wolenie z samodzielnie wykonanej pracy 

i jej efektu widoczna, a nawet s³yszalna

by³a od pierwszego ruchu, wykonanego

przez robota.

Atrakcji nigdy doœæ, wiêc po zakoñcze-

niu jednego bloku zajêæ, przyszed³ czas

na nastêpny - eksperymenty chemiczne!

Tu po raz kolejny uczniowie nie byli tyl-

ko widzami, ale brali aktywny udzia³ w do-

œwiadczeniach. Dok³adna instrukcja ze

strony prowadz¹cego oraz wszelkie œrod-

ki zabezpieczaj¹ce przed u¿ywanymi

substancjami, zapewni³y bezpieczeñstwo

wszystkim zebranym. Pokazy chemiczne

wywo³a³y okrzyki zachwytu wœród naj-

m³odszych, zaœ u tych starszych pozwo-

li³y na pog³êbienie dotychczas zdobytej

wiedzy oraz rozbudzenie ciekawoœci po-

znawczej. Najlepszym komentarzem zor-

ganizowanych Dni Nauki w SP4 by³y

spontaniczne pytania uczniów po zakoñ-

czonych warsztatach - kiedy bêd¹ nastêp-

ne? Odpowiadamy- stawiamy na dobre

inicjatywy, wiêc ca³kiem nied³ugo!

Szczyty zdobywamy, sukcesy osi¹gamy!
Uczeñ SP4 w wojewódzkim etapie Zdol-
nego Œl¹zaczka!
Nieraz przekonaliœmy siê, ¿e umiejêtnoœ-

ci i wiedza naszych uczniów siêgaj¹ sa-

mych szczytów, st¹d ich czêste i napraw-

dê okaza³e osi¹gniêcia. I mamy kolejne!

Uczeñ Hubert Kupczyñski pnie siê do

góry po szczeblach presti¿owego kon-

kursu Zdolny Œl¹zaczek z dziedziny ma-

tematyki, zakwalifikowuj¹c siê do ostat-

niego ju¿, wojewódzkiego etapu! Zada-

nia matematyczne wymienionego kon-

kursu wymagaj¹ nie lada zdolnoœci logi-

cznego myœlenia i wiedzy wykraczaj¹cej

poza podstawowy zakres materia³u. Zna-

my jednak mo¿liwoœci naszego reprezen-

tanta, dlatego to nie obawy nam towarzy-

sz¹ przy okazji tego tematu, a wielka

nadzieja na dobr¹ lokatê naszego ucznia

wœród tych najlepszych z najlepszych.

Trzymamy kciuki!

Profilaktyka, bo lepiej zapobiegaæ ni¿…
Rokrocznie w SP4 podejmujemy roz-

maite dzia³ania profilaktyczne w zakresie

ró¿nych tematów. Na tê chwilê, mo¿emy

pochwaliæ siê udzia³em w ogólnopolskim

programie edukacji stomatologicznej pn.

"Niesamowity œwiat higieny jamy ust-

nej" organizowanym przez Instytut Blend-

a-Med i Oral B oraz Disney Polska dla

wszystkich uczniów z klas I i II. Dzieci

w ramach spotkania przygotowanego

przez szkoln¹ pani¹ pielêgniarkê Gra-

¿ynê Mazur, wspó³prowadzonego przez

pani¹ Ma³gorzatê Wiêcek - higienistkê

stomatologiczn¹, zyska³y cenn¹ wiedzê

w aspekcie dba³oœci o uzêbienie, sposo-

bów prawid³owego mycia zêbów oraz

niechcianych konsekwencji w przypadku

nieodpowiedniej pielêgnacji i higieny ja-

my ustnej. Za aktywny udzia³, ciekawe

historie i pilne s³uchanie, uczniowie otrzy-

mali materia³y w formie ksi¹¿eczek oraz

pami¹tkowe dyplomy. Maj¹c na uwadze

profilaktykê dla najm³odszych, pamiê-

tamy tak¿e o tych starszych uczniach, 

a nawet ich rodzicach. Realizujemy pro-

gram NOE - ukazuj¹cy problem alko-

holowy i narkotykowy wœród m³odzie¿y,

maj¹cy na celu przekszta³cenie nieprawi-

d³owych przekonañ normatywnych u m³o-

dych ludzi, zmotywowanie ich do podej-

mowania osobistych postanowieñ w tym

temacie, a tak¿e uœwiadomienie rodzi-

ców, i¿ takie problemy mog¹ dotkn¹æ ich

dzieci, a w konsekwencji ca³¹ rodzinê. 

Natalia Halikowska

SP 4 news

W minionym roku szkolnym 2017/2018
w ramach obchodów 100-lecia Odzy-
skania Niepodleg³oœci przez Polskê 
w Gimnazjum nr 2 odby³ siê konkurs
militarno-strzelecki bêd¹cy po³¹czeniem
turnieju wiedzy dotycz¹cej zagadnieñ
zwi¹zanych z histori¹ orê¿a, zasadami
bezpieczeñstwa i konkursu strzelec-
kiego. Turniej poprzedzony by³ zajêcia-
mi dotycz¹cymi powy¿szych tematów 

i czêœæ m³odzie¿y wyrazi³a zaintereso-
wanie tego typu zajêciami w nowym roku
szkolnym. 
W Polsce, pomimo wielkich tradycji 
w przesz³oœci w³adza komunistyczna
odebra³a Polakom broñ, czego efektem
jest spo³eczeñstwo nale¿¹ce do najmniej
uzbrojonych w Europie. Wyprzedzamy
tylko Rumuniê i Litwê w iloœci sztuk
broni na 100 mieszkañców. W Czechach
ta liczba jest 10-krotnie wiêksza ni¿ 
u nas, a w Szwajcarii blisko 30-krotnie.
Dziêki zainteresowaniu uczniów t¹ dzie-

dzin¹ wiedzy i umiejêtnoœci zajêcia, na
których poznaj¹ budowê, zasady dzia-
³ania i historiê broni, a przede wszystkim
zasady bezpieczeñstwa z tym zwi¹zane,
s¹ prowadzone w tym roku szkolnym
(oczywiœcie za zgod¹ rodziców).
M³odzie¿ szkoli tak¿e swoje oko i kon-
centracjê strzelaj¹c z broni pneumaty-
cznej, a na wiosnê planujemy wyjazdy
na strzelnicê w Z³otoryi i strzelanie z bro-
ni ostrej, oczywiœcie pod opiek¹ instruk-
tora strzelania.

gim2
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PIERWSZY CZ£OWIEK
07.12.; godz. 19.30
08.12.; godz. 19.30
09.12.; godz. 19.30

Biografia Neila Armstronga powinna wlaæ tak¿e nadziejê w
serca widzów, których lêkiem napawa gwa³towny rozwój
technologii mog¹cych zdominowaæ w przysz³oœci homo
sapiens. Z filmu Chazelle'a bije wiara w ludzkoœæ: w jej hart
ducha, rozum i odwagê. Maszyny, choæ wszechpotê¿ne,
potrafi¹ nawaliæ w najmniej spodziewanym momencie.
Cz³owiek, choæ niedoskona³y, wczeœniej czy póŸniej zna-
jdzie sposób, by temu zaradziæ.

DZIADEK DDO OORZECHÓW
 II CCZTERY KKRÓLESTWA

08.12.; godz. 15.00; 17.00   2D DDUBBING
09.12.; godz. 15.00; 17.00   3D DDUBBING

M³oda dziewczyna zostaje przeniesiona do magicznego
œwiata ¿o³nierzy z piernika i armii myszy.

DZIEWCZYNA WW SSIECI PPAJ¥KA
14.12.; godz. 20.00
15.12.; godz. 20.00
16.12.; godz. 20.00

Lisbeth Salander – dziewczyna z tatua¿em oraz pierwsza
dama skandynawskiego krymina³u – robi w filmie Fede
Alvareza rzeczy, których nie powstydziliby siê Batman,
Daredevil i jeszcze paru facetów w lateksowych
wdziankach. Przecina na motorze taflê zamarzniêtego jezio-
ra, uskakuje przed eksplozj¹ do ¿eliwnej wanny, krêci te¿
piruety z elektryczn¹ pa³k¹ w d³oni. W filmie, który ma
wiêcej wspólnego z kinem superbohaterskim ni¿ z fatalisty-
cznym krymina³em, jest w³aœciw¹ osob¹ na w³aœciwym
miejscu.

FANTASTYCZNE ZZWIERZÊTA. 
ZBRODNIE GGRINDELWALDA 

2D NNAPISY
15.12.; godz. 15.00; 17.30   2D NNAPISY

16.12.; godz. 15.00; 17.30    3D DDUBBING
Akcja filmu, do którego scenariusz napisa³a J.K. Rowling,
rozpoczyna siê w 1927 r., kilka miesiêcy po tym, jak Newt
pomóg³ zdemaskowaæ i schwytaæ nies³awnego
czarnoksiê¿nika Gellerta Grindelwalda. Ten dotrzyma³
danego wczeœniej s³owa i uciek³ w dramatycznych
okolicznoœciach. Ca³y czas gromadzi nowych zwolenników

swojej sprawy - wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie
niemagiczne istoty. Jedyn¹ osob¹ bêd¹c¹ w stanie go pow-
strzymaæ jest czarodziej, którego niegdyœ uwa¿a³ za swojego
najlepszego przyjaciela — Albus Dumbledore. Jednak
Dumbledore nie obejdzie siê bez pomocy swojego by³ego
ucznia Newta Scamandera, któremu ju¿ raz uda³o siê
pokrzy¿owaæ plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie
splata losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Jednak misja ta
bêdzie tak¿e sprawdzianem ich lojalnoœci, kiedy bêd¹ sta-
wiali czo³a nowym zagro¿eniom w coraz bardziej niebez-
piecznym i podzielonym œwiecie czarodziejów.

AQUAMAN
28.12.; godz. 17.00

29.12.; godz. 14.30; 17.00
30.12.; godz. 14.30; 17.00

04.01.; godz. 17.00
05.01.; godz. 17.00

Aquaman, który jest legend¹ od ponad 70 lat, to Król
Siedmiu Mórz. Misj¹, tego niechêtnie sprawuj¹cego rz¹dy
na Atlantydzie w³adcy, jest ochrona ca³ego œwiata. Miota siê
on jednak miêdzy œwiatem ponad powierzchni¹ wód
nieustannie pustosz¹cym morza, a mieszkañcami Atlantydy
d¹¿¹cymi do wszczêcia buntu.

MIŒKÓW 22-ÓÓCH WW NNOWYM JJORKU
28.12.; godz. 15.00
29.12.; godz. 13.00
30.12.; godz. 13.00

Mianowany na króla Arktyki, sympatyczny Misiek powraca
do Ameryki. W Nowym Jorku, z r¹k burmistrza, ma odebraæ
najwiêksze z mo¿liwych odznaczeñ – Wielki Klucz do
Miasta. Na uroczyst¹ galê Misiek stawia siê w towarzystwie
syna – Juniora, trójki rozbrykanych lemingów oraz dawno
niewidzianych przyjació³ek – Olimpii i Very. Niestety w
trakcie imprezy ktoœ kradnie Wielki Klucz, a wkrótce po
tym do telewizji trafia nagranie, na którym widaæ naszego
bohatera… rabuj¹cego nowojorskie banki. W jednej chwili,
z ulubieñca Ameryki, Misiek staje siê najbardziej poszuki-
wanym zwierzakiem w kraju. A to nie koniec k³opotów, bo
z rodzinnego bieguna docieraj¹ do Miœka niepokoj¹ce wieœ-
ci... Okazuje siê, ¿e bezduszny biznesmen planuje rozpuœciæ
lodowce i zabutelkowaæ ca³¹ powsta³¹ z nich wodê. Czy
bohater zdo³a go powstrzymaæ, zanim ostatni lodowiec
zamieni siê w zgrzewkê mineralnej?

NARODZINY GGWIAZDY
28.12.; godz. 19.30
29.12.; godz. 19.30
30.12.; godz. 19.30

Cooper wciela siê w rolê Jacksona Maine’a, gwiazdora
muzyki country, którego kariera chyli siê ku upadkowi,
kiedy odkrywa utalentowan¹, nieznan¹ nikomu piosenkarkê
Ally (w tej roli Lady Gaga). Kiedy miêdzy t¹ dwójk¹
wybucha p³omienny romans, Jack nak³ania Ally do wyjœcia
z cienia i pomaga jej osi¹gn¹æ s³awê. Jednak gdy kariera
Ally w szybkim tempie przyæmiewa dokonania Jacka, jest
mu coraz trudniej poradziæ sobie z w³asn¹ gasn¹c¹ gwiazd¹.
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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, dotych-
czas u¿ytkowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp
do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnê-
trzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki
sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹-
zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego 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, kanalizacjê sanitarn¹ i de-
szczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania prze-
strzennego 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
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce 
nr 43/19 przebiega korytarz napowietrznej linii energetycznej
SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ
zapisy okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi
sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp 
w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebie-
giem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgo-
dnieniu z w³aœcicielem sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i pra-
wnym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku
wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Mia-
sto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie
siê w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.
2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
2 stycznia 2019r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium
powa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (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 nie-
zw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

piêtnasty 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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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

Og³oszenia drobne Op³ata 
za wwa¿noœæ mmiejsc 

na CCmentarzu KKomunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-
je na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,
która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne
20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie
op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolej-
nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 
w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
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Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (22970)

Sprzedam dzia³kê w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (23409)

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, I piê-

tro, 48m2, kuchnia, 2 pokoje, garderoba,

³azienka, przedpokój, centralne ogrze-

wanie, dodatkowo: strych, piwnica, 

2 komórki, 4 ary dzia³ki. 

Wiadomoœæ: tel. 661-336-838. (23809)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokitkach

po remoncie, 2 pokoje i kuchnia, gara¿.

Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wy-
nikiem negatwnym, w sposób odpowia-
daj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
0710-2052260000620205196920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-
225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawar-
ciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
cho-moœciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 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, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podle-
ga zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 
w dniu 30.08.2016r., drugi odby³ siê
w dniu 07.10.2016r., trzeci odby³ siê
16.12.2016r., czwarty odby³ siê w dniu
17.02.2017r., pi¹ty odby³ siê w dniu
12.05.2017r., szósty odby³ siê w dniu
27.06.2017r., siódmy odby³ siê w dniu
04.08.2017r., ósmy odby³ siê w dniu
10.10.2017r., dziewi¹ty odby³ siê w dniu
30.11.2017r., dziesi¹ty odby³ siê w dniu
15.02.2018r., jedenasty odby³ siê w dniu
26.04.2018r., dwunasty odby³ siê
03.07.2018r., trzynasty odby³ siê
18.09.2018r., czternasty odby³ siê
06.11.2018r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefoni-
cznie pod numerem 76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Tegoroczny VII Konkurs Karaoke dla
osób z niepełnosprawnością odbył się 
w przyjaznej atmosferze w otoczeniu
niezwykle uzdolnionych wokalnie artys-
tów. Poziom poszczególnych wykonaw-
ców był bardzo wysoki i trzeba przyznać,
że przyjemnie słuchało się wokalistów 
i wybranych piosenek, które były piękne,
wartościowe, ale zarazem trudne.

Wszyscy uczestnicy poradzili sobie do-
skonale, a tym samym podnieśli po-
przeczkę jeszcze wyżej. 
Bardzo się z tego cieszymy i serdecznie
wszystkim gratulujemy. 

Placówki, które wzięły udział w tym
roku to: WTZ Trzebnica, WTZ
Strzegom, WTZ Caritas Legnica, ŚDS
Złotoryja, WTZ Bolesławiec, DPS
Legnickie Pole, WTZ Legnickie Pole,
WTZ Akademia Życia Lubin, ŚDS nr 1
w Chojnowie, ŚDS nr 2 w Chojnowie,
WTZ Świerzawa, WTZ Jawor, DOPR
"Niebieski Parasol" Chojnów, WTZ
Świdnica, WTZ Przytulisko Lubin, WTZ
Chojnów. 

Spotkanie miało charakter konkursu,
dlatego obecne było także Jury, które
oceniało występy w składzie: Przewodni-
czący Jury: Pan Zenon Chmielewski

Pani Regina Woźna - członek jury, Pan
Dariusz Wołoszyn członek jury. 

Dziękujemy wszystkim obecnym pla-
cówkom, a także zaproszonym gościom,
przedstawicielom władz Powiatu, Miasta
oraz Gminy za przybycie, współorgani-
zatorom oraz sponsorom spotkania za
wszelką okazaną pomoc. 

Było nam miło, że mogliśmy się spotkać
w tak zacnym gronie, aby wspólnie do-
łączyć do obchodów 100- lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

WTZ Chojnów

VII Regionalny Konkurs Karaoke „Dla Ciebie Polsko”

- W wieku XIX kwitła w naszym kraju
tradycja rodzinnego śpiewania, spotyka-
nia się, muzykowania, dzielenia radością
i opowiadania o świecie w taki właśnie
sposób. Niestety ten zwyczaj zaczął
zanikać, zacierać się. Dziś spotykamy się
z zespołem, który tej tezie przeczy i kulty-
wuje wszystko to, co w rodzinnym
śpiewie najwspanialsze.

Tymi słowy przywitał wykonawców 
i publiczność dyrektor MOKSiR Sta-
nisław Horodecki.
22 listopada grupa „Pokolenia” zaprosiła
mieszkańców Chojnowa i okolic na koncert. 
Wielopokoleniowy zespół rodzinny ist-
niejący od 2012 roku głosi wartości re-
ligijne. W ich muzycznych interpretacjach
dominuje radość, miłość i ekspresja. 

- To nie tylko cudownie brzmiące zestro-
jone głosy, wspaniałe instrumenty, to
także głęboko humanistyczny, wywodzą-
cy się z chrześcijańskich inspiracji prze-
kaz, bo członkowie zespołu nie tylko
dzielą się muzyką, pięknym głosem, ale
także mądrym, głębokim, typowo ludzkim
przesłaniem, by rozsiewać dobrą energię
– zapowiadał występ dyrektor. 
I tak też było. Dobra energia, wiele emo-
cji, zadowolenie dla duszy i ciała…
Koncert urozmaicały dowcipne, aczkol-
wiek cenne rozważania pastora Andrzeja
Sieja – przyjaciela i sympatyka zespołu. 
Licznie przybyła tego dnia do domu kul-
tury publiczność z pewnością długo pa-

miętać będzie niecodzienny koncert. Ci,
którzy mieli niedosyt mogli zakupić wy-
daną w tym roku płytę „Nadejdzie dzień”. 
Zespół następnego dnia na swoim face-
booku tak podsumował występ w Choj-
nowie:
„Cudowny czas, ujmująca publiczność,
wyjątkowe chwile. Połączyła nas muzy-
ka. Dziękujemy Wam kochani słuchacze”

eg

„Pokolenia” dla pokoleń



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki VII Regionalny Konkurs Karaoke
Dla Ciebie, Polsko!

Stroiczki - słoiczki 
w Muzeum Regionalnym

Natalia Ziemiańska – 4 latka

Czyta bajki, śpiewa piosenki,

recytuje wierszyki, jeździ na

rowerze i rolkach.


