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Muzyczne Kresy w MOKSiR 
– wzruszające, dowcipne, sentymentalne

Okolicznościowa
wystawa modelarzy

SP3 w nowym budynku - „Możemy wszystko”

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Jurand Kowalski
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Oświatowe święto



Dzień Edukacji Narodowej – polskie
święto oświaty ustanowione 27 kwietnia
1972 roku, w naszym mieście ma do-
roczną tradycję. 
Od wielu lat, w okolicach 14 paździer-
nika burmistrz Jan Serkies zaprasza pra-
cujących i emerytowanych nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi
miejskich szkół, przedszkoli i żłobka na
uroczyste obchody. To podziękowanie
organu prowadzącego jednostki oświa-
towe oraz wyraz uznania za zaangażo-
wanie i trud, za dzielenie się wiedzą i doś-
wiadczeniem, za serce wkładane w prze-
kazywaną młodym pokoleniom wiedzę.
- Samorząd od wielu lat przywiązuje
bardzo dużą wagę do rozwoju choj-
nowskiej oświaty. – powiedział na
wstępie burmistrz Jan Serkies. - Stąd
wiele środków z budżetu przeznaczamy
na modernizację bazy oświatowej, na
dodatkowe zajęcia, na realizację wielu
programów, które służą naszym dzieciom
i młodzieży. Dzisiejszy dzień jest okazją
żeby podziękować Państwu za sukcesy.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i dy-
rekcjom szkół – tym, którzy pracują i tym
emerytowanym, którzy złotymi zgłoskami
zapisali się w dziejach chojnowskiej oś-
wiaty. Dziękuję za osiągnięcia, za zna-
komicie zdane egzaminy do szkół ponad-
gimnazjalnych i egzaminu dojrzałości.

Gratuluję laureatom olimpiad, konkur-
sów, zawodów sportowych, konkursów
artystycznych. Dziękuję za wsparcie pod-
czas reorganizacji systemu oświaty - za
zrozumienie, cierpliwość i nieocenioną
pomoc. Życzę kolejnych sukcesów, dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za
liczne przybycie, a na dzisiejsze popo-
łudnie życzę radosnego świętowania.

Dziewięciu nauczycieli w uznaniu za
wieloletnią, nienaganną i sumienną pracę
na rzecz rozwoju chojnowskiej oświaty
otrzymało z rąk burmistrza okolicznoś-
ciowe nagrody – Pani Lucyna Spes -
dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1,
Pani Beata Miler-Kornicka - dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 4, Pan Mar-
iusz Szklarz - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 3, Pani Iwona Parzonka -
nauczycielka Przedszkola Miejskiego
Nr 1, Pani Renata Frymus - nauczy-
cielka Przedszkola Miejskiego Nr 3
Pani Justyna Piróg - nauczycielka
Szkoły Podstawowej Nr 3, Pani Anna
Denisiak - nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej Nr 4, Pani Małgorzata Po-
taczała - nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej Nr 4, Pani Alina Bijak - nau-
czycielka Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Muzycznym prezentem dla wszystkich
obecnych był koncert duetu Lenar 
& Skrzypczak.
Piosenka literacka znanych autorów 
i kompozytorów doskonale wkompo-
nowała się w klimat uroczystości. Am-
bitna, dojrzała i mądra w przesłaniu, 
a jednocześnie przyjemna w odbiorze,
podkreśliła świąteczny nastrój, zachęca-
jąc do wtórowania wspaniałym artystom.
Nauczyciele odgrywają kluczową rolę 
w życiu uczniów - wskazują cele i kształ-
tują postrzeganie świata. To niezwykle
odpowiedzialna praca. Bo uczyć, to zna-
czy mieć wpływ na życie wielu i poma-
gać w wyciąganiu wniosków z życio-
wych lekcji. Bo uczyć, to znaczy wierzyć
w to, czego się uczy i w tych, których się
uczy. Bo uczyć, to być opiekunem, przy-
jacielem, wsparciem, przewodnikiem…

eg
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Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach
* od 10.10.2019 r. do 31.10.2019 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przez-
naczonego do sprzeda¿y na rzecz na-
jemcy w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Z³otoryjskiej 5 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Nr 138/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 10.10.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami, winny z³o¿yæ wnios-
ki w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 21.11.2019 r.
* od 16.10.2019 r. do 06.11.2019 r.:
-  wykazu lokalu mieszkalnego przez-
naczonego do sprzeda¿y w trybie prze-
targu nieograniczonego, znajduj¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Ko-
chanowskiego 5 w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 16.10.2019 

WWyykk³³aadd oo MMoorraacczzeewwsskkiicchh
Muzeum Regionalne w Chojnowie ser-
decznie zaprasza na wyk³ad prof. Piotra
Cichorackiego pt.: "Moraczewscy. Wo-
jenne losy jednej rodziny", który od-
bêdzie siê w sobotê 26 paŸdziernika
2019 r. o godz. 15.30.

SSpprroossttoowwaanniiee
W numerze 16 Gazety Chojnowskiej 
w tekœcie "Nagrodzeni przez Burmis-
trza" nieœwiadomie zmieniliœmy naz-
wisko jednej z wyró¿nionych przez
w³adze miasta uczennic. 
Majê Marysiewicz, uczennicê VII kl.
Szko³y Podstawowej Nr 4 w Choj-
nowie nagrodzon¹ za wyniki i osi¹-
gniêcia w nauce - œrednia ocen 5,71,
laureatka konkursu zDolny Œl¹zaczek
2019 z j. niemieckiego - oraz jej blis-
kich serdecznie przepraszamy.
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Burmistrz Miasta

Chojnowa 

informuje, 

¿e do dnia 30 listopada

mo¿na sk³adaæ wnioski 

o zmianê zapisów 

miejscowego planu 

zagospodarowania

przestrzennego miasta

Chojnowa.

Wniosek powinien zawieraæ:

* imiê i nazwisko lub nazwê

wnioskodawcy, a tak¿e jego

adres,

* przedmiot i zakres wnios-

kowanej zmiany (nr dzia³ki,

po³o¿enie, wnioskowane

przeznaczenie),

* krótkie uzasadnienie wnios-

kowanej zmiany.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ

kserokopiê mapy ewiden-

cyjnej lub zasadniczej.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 

w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie.

Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w pok. nr 12 tut.

Urzêdu lub telefonicznie pod

numerem 

76/81-86-684. 

* 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

MMeeddaallee ddllaa mmaa³³¿¿oonnkkóóww
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.
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Dziewiêæ koncertów pod doroczn¹ naz-
w¹ "Polsko moja", w ramach osiemnastej
edycji Dolnoœl¹skich Dni Kultury Kre-
sowej im. Zygmunta Jana Rumla, zainau-
gurowano w Chojnowie. 

3 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji przez blisko dwie
godziny wybrzmiewa³y melodie dosko-
nale znane publicznoœci, która odpowie-
dzia³a na zaproszenie i licznie przyby³a
na koncert.
- Dzisiejsze spotkanie, to ho³d dla tych
wszystkich, którzy budowali Kresy i two-
rzyli polsk¹ kulturê - zapowiedzia³a pro-
wadz¹ca i re¿yser koncertu Aurelia Sob-
czak. - To czêœæ naszej to¿samoœci, któr¹
wielu jeszcze nosi w swoim sercu.
Istotnie, dla tych, którzy zasiedli tego dnia
na widowni, by³a to sentymentalna po-
dró¿ do krainy wspomnieñ. Gros z nich
w mniejszym lub wiêkszym stopniu po-
wi¹zana jest z Kresami, nie dziwi³ zatem
entuzjazm i wzruszenie podczas wys-
têpów artystów. A ci dali wspania³y, pro-
fesjonalny pokaz umiejêtnoœci wokal-
nych i tanecznych. Oklaskiwano artys-
tów z Ukrainy, Bia³orusi i Polski: Bar-
bara Twardosz - DroŸdziñska, Ida Ta-
mara Zagórska, Karolina Wróblewska -
Borowska, Jaros³aw Majewski, zespó³
wokalny Oktawa ze Zbara¿a, zespó³ ta-
neczny Furmani. Pieœni Moniuszki, pio-
senki lwowskie, stylowy taniec miejskiego
folkloru - doskona³e widowisko przy-
bli¿aj¹ce bogactwo kultury Kresów daw-
nej Rzeczpospolitej.

Inicjatorem tego dorocznego wydarzenia
jest dr Tadeusz Samborski Prezes Sto-
warzyszenia "Krajobrazy", który towa-
rzyszy artystom podczas ich regionalnej
trasy. Podobnie, jak w latach poprzed-
nich, i tym razem goœci³ w chojnowskim
domu kultury.
- Dziedzictwo Kresów, to cz¹stka spuœ-
cizny naszego narodu dope³niaj¹ca to¿-
samoœæ kulturow¹ - mówi³ wywo³any na
scenê dr Tadeusz Samborski. - Nie mo-
¿emy o tym zapominaæ. Musimy popula-
ryzowaæ kresow¹ historiê i jej tradycje.

- Jesteœmy wdziêczni za doroczne spotka-
nia z Kresami - dziêkowa³ organizatorom
i wykonawcom burmistrz Jan Serkies -
Dla znacz¹cej czêœci naszych mieszkañ-
ców to wa¿ne i cenne spotkania, przywo-
³uj¹ce ciep³e wspomnienia i utrwalaj¹ce
pamiêæ o bliskich sercu miejscach i lu-
dziach.
Donoœne "Hej soko³y" wykonane wspól-
nie przez artystów i publicznoœæ sta³o siê
wspania³ym dope³nieniem wyj¹tkowego
koncertu. 

eg

Muzyczne Kresy w MOKSiR - wzruszaj¹ce, dowcipne, sentymentalne

Znane powszechnie s¹ ju¿ wyniki
tegorocznych wyborów do Sejmu i Se-
natu RP.
13 paŸdziernika Polacy wybierali 460
pos³ów i 100 senatorów. 
Frekwencja w kraju wynios³a 61,74 %.
W Chojnowie, w siedmiu lokalach wy-
borczych, do urn swoje g³osy wrzuci³o
55,4 % mieszkañców. 
W generalnym podsumowaniu chojno-
wianie podzielili swoje g³osy w nastê-
puj¹cy sposób:

SEJM
KW PIS - 2494 g³osów
KKW Koalicja Obywatelska -1304
g³osów
KW SLD - 857 g³osów
KW PSL - 386 g³osów
KW Konfederacja Wolnoœci i Niepo-
dleg³oœci - 360 g³osów
KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorz¹-
dowcy - 214 g³osów

SENAT
PIS - 2567 g³osów
KWW KOALICJA BEZPARTYJNI 
I SAMORZ¥DOWCY - 835 g³osów
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
PO .N IPL ZIELONI - 2144 g³osów

Podaj¹c za Pañstwow¹ Komisj¹ Wybor-
cz¹ w Sejmie Prawo i Sprawiedliwoœæ
zdoby³o 235 mandatów, Koalicja Oby-
watelska - 134 mandaty, SLD - 49 man-
datów, PSL - 30 mandatów, Konfede-
racja - 11, a Mniejszoœæ Niemiecka - 1 man-
dat.

W nowej kadencji nasz okrêg w Sej-
mie reprezentowaæ bêdzie szeœciu po-
s³ów z PiS - El¿bieta Witek, Adam
Lipiñski, Krzysztof Kubów, Marzena
Macha³ek, Wojciech Zubowski oraz
Ewa Szymañska, trzech pos³ów Koa-
licji Obywatelskiej - Piotr Borys, Zofia
Czernow i Robert Kropiwnicki, dwoje
przedstawicieli SLD - Ma³gorzata Se-
ku³a-Szmajdziñska i Robert Obaz oraz
Stanis³aw ¯uk z PSL.
W Senacie na kolejn¹ kadencjê zostaje
senator Dorota Chudowska z PiS.

opr. eg

WWWWyyyybbbboooorrrryyyy   ddddoooo   SSSSeeeejjjjmmmmuuuu  iiii   SSSSeeeennnnaaaattttuuuu  2222000011119999
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7 paŸdziernika na terenie powiatu leg-
nickiego goœci³a Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej - Pani
Marzena Macha³ek, która w planie wizy-
ty ujê³a tak¿e odwiedziny w Powiato-
wym Zespole Szkó³ w Chojnowie.
Spotkanie Pani Minister z w³adzami po-
wiatu by³o nie tylko okazj¹ do rozmów
na temat wyzwañ oœwiatowych stoj¹cych
przed samorz¹dami w najbli¿szych la-
tach, ale te¿ o mo¿liwoœciach rozwoju
chojnowskiej placówki, w kontekœcie
zmian wprowadzanych w szkolnictwie
zawodowym.

Niecodzienny goœæ obejrza³ szkoln¹ bazê
i jej wyposa¿enie doœwiadczaj¹c jedno-
czeœnie kulinarnych zdolnoœci uczniów
nauczania technik ¿ywienia i us³ug gas-
tronomicznych oraz technik hotelarstwa.
M³odzie¿ przygotowa³a wspania³y po-
czêstunek, który nie tylko wyœmienicie
smakowa³, ale równie¿ znakomicie siê
prezentowa³, dziêki technice carvingu,
czyli technice "rzeŸbienia" warzyw i owoców.
Wizyta Pani minister by³a dodatkowo
pretekstem do wrêczenia Wiktorowi Ziem-
bowiczowi - uczniowi klasy III Tech-

nikum Ekonomicznego zaœwiadczenia 
o powo³aniu w sk³ad M³odzie¿owego
Zespo³u Doradczego Starosty Legnic-
kiego. Wiktor jako pierwszy otrzyma³
powo³anie podpisane przez Pana Starostê
Legnickiego Adama Babuœkê do zespo³u
doradczego, którego by³ inicjatorem.

Warto wspomnieæ, ¿e Wiktor w ubieg-
³ym roku szkolnym pe³ni³ funkcjê zastê-
pcy cz³onka Rady z województwa dol-
noœl¹skiego w Radzie Dzieci i M³o-
dzie¿y Rzeczypospolitej Polskiej przy
Ministrze Edukacji Narodowej. 

opr. eg

WWizyta Pani Minister w PZSizyta Pani Minister w PZS

Tak¹ trasê wyznaczyli sobie uczestnicy
kolejnej ekspedycji charytatywnej.
Oldtimer Chojnów - Klub Mi³oœników
Starej Motoryzacji kilka tygodni temu,
znan¹ i wzbudzaj¹c¹ du¿¹ sympatiê 
w naszym mieœcie ¯ukiett¹, wyruszy³ 
w trasê. 3000 tysi¹ce kilometrów za-
planowano pokonaæ w dwa tygodnie.
Przygotowania do tej wyprawy trwa³y
pó³ roku. ¯ukietta swoje lata ma wiêc
zadbanie o jej sprawnoœæ wymaga³o czasu. 
Ale uda³o siê - uda³o siê wyruszyæ, po-
konaæ trasê i zebraæ pieni¹dze. 
Beneficjentem tegorocznej wyprawy
by³o Dolnoœl¹skie Centrum Onkologii
we Wroc³awiu. 10 tysiêcy z³otych prze-
kazano ju¿ dyrekcji placówki. Pozwol¹
one na przeprowadzenie profilaktycz-
nych badañ u 500 osób. Mimo, i¿ kwota

mo¿e wydawaæ siê ma³o imponuj¹ca, to
ju¿ liczba pacjentów poddanych diagnos-
tyce robi wra¿enie. 
Akcja chojnowskich mi³oœników starej
motoryzacji z pewnoœci¹ zas³uguje na
podziw i szacunek. Byæ mo¿e (jesteœmy
nawet tego pewni) uratuje komuœ ¿ycie.

eg; fot. facebook ¿ukietta

ZZ  CChhoojjnnoowwaa  ddoo  IIssttaammbbuu³³uu
- dla chorych na raka jelita
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80. rocznicê wybuchu II wojny œwiato-
wej Harcerski Klub Modelarski ARSE-
NA£ dzia³aj¹cy w Domu Kultury upa-
miêtni³ wystaw¹ swoich prac prezen-
tuj¹cych uzbrojenie wrzeœnia 1939 roku. 
11 paŸdziernika w holu Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji mia³
miejsce wernisa¿ okolicznoœciowej wys-
tawy.

- Próbujemy, poprzez modele uzbrojenia
zarówno polskiej armii, jak i armii nie-
mieckiej, pokazaæ, jakie dwie bardzo
nierówne pod wzglêdem militarnym si³y,
stanê³y naprzeciw siebie podczas wrzeœ-
niowej kampanii - wprowadzi³ w temat
dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki.

- Serdecznie dziêkujê za przyjœcie na
otwarcie tej skromnej, acz znacz¹cej
ekspozycji - wita³ goœci opiekun pra-
cowni modelarskiej Antoni Skalski. 
- Pomys³ organizacji tej wystawy naro-
dzi³ siê w ubieg³ym roku. Jej ide¹ jest
przekazanie cz¹stki historii i pokazanie
w miniaturze militarnego uposa¿enia
dwóch wojsk. 

Wystawa obejmuje ponad 80 ekspo-
natów kartonowych i plastikowych wy-
konanych w ró¿nej skali - 1:72, 1:35,
1:48. Antoni Skalski - wieloletni mode-
larz, obecnie tak¿e sêdzia krajowych 
i miêdzynarodowych konkursów, omówi³
wiêkszoœæ z nich pokrótce, zaznajamia-
j¹c nie tylko z technicznymi aspektami

oryginalnego sprzêtu, ale tak¿e z proce-
sami tworzenia modeli.
Wernisa¿ sta³ siê przyczynkiem do wielu
wspomnieñ. Spotkanie mi³oœników mode-
larstwa wywo³a³o lawinê historyjek,
anegdot, retrospekcjê osi¹gniêæ. HKM
bowiem istnieje blisko 30 lat i przez ten
czas wiele w klubie siê dzia³o. Jak pod-
kreœla³ A. Skalski, cieszy fakt, ¿e ju¿
czwarte pokolenie poznaje tajniki mode-
larstwa. Dorobek chojnowskiego klubu
jest imponuj¹cy - trofea osi¹gnê³y ju¿
tak¹ liczbê, ¿e brakuje miejsca na ich
eksponowanie. Ka¿dy konkurs, to kolej-
ne tytu³y i sukcesy. 
- Dziêkujê w³adzom miasta, które zaw-
sze wspieraj¹ nasze dzia³ania - koñczy³
swoj¹ wypowiedŸ A. Skalski. - Dziêkujê
dyrektorowi MOKSiR za udostêpnianie
pomieszczeñ oraz Gazecie Chojnowskiej,
która od lat promuje Harcerski Klub
Modelarski Arsena³.
Wystawê, któr¹ uzupe³niaj¹ prace by-
³ych, utytu³owanych modelarzy i obec-
nych - m³odych, mo¿na ogl¹daæ do koñca
listopada.

eg

Okolicznoœciowa wystawa modelarzy

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 aktualnoœci z terenu
miasta ze zdjêciami, filmikami i plakatami
zapowiadaj¹cymi najbli¿sze wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Multiinstrumentalista, kompozytor,
autor tekstów, wokalista - tak Juranda
Kowalskiego prezentuje na swojej
stronie Gildia Artystów Chojnowa.
Wœród mieszkañców naszego miasta 
(i to co najmniej dwóch pokoleñ), któ-
rzy z kultur¹ s¹ za pan brat, nie ma
chyba nikogo, kto nie kojarzy³by tego
lokalnego artysty. 
Jurand Kowalski nale¿y do tych osób,
którym z pewnoœci¹ nie mo¿na odmówiæ
pasji i wyj¹tkowego zami³owania do
muzyki. W opinii wielu jest bardem,
który chêtnie swoje recitale dedykuje
chojnowianom.

Gazeta Chojnowska - Œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e ta mi³oœæ trwa ju¿ po-
nad pó³ wieku. Pamiêta pan swój pier-
wszy kontakt z muzyk¹, pierwsze nuty,
teksty…
Jurand Kowalski - Pamiêtam. Mia³em
14 lat, kiedy pewien Grek, na moj¹ proœ-
bê, pokaza³ mi akordy na gitarze. Na-
uczy³ mnie trzech piosenek, które pamiê-
tam do dziœ. Potem przez piwniczne
okienko podgl¹da³em zespó³ "Kanibale".
Ch³on¹³em chwyty, napawa³em siê
brzmieniem i sam z zapa³em doskona-
li³em umiejêtnoœæ gry na gitarze. PóŸniej
jeszcze nauczy³em siê graæ na organach,
perkusji, w szkole muzycznej na kontra-
basie i tr¹bce. Swój pierwszy utwór (za
który notabene otrzyma³em nagrodê 

w m³odzie¿owym konkursie) pope³ni³em
w wieku 16 lat. "Zagubiona mi³oœæ" - pio-
senka sprzed 50.lat - otwiera moj¹ naj-
nowsz¹ p³ytê "¯yjê ka¿d¹ chwil¹". To ju¿
pi¹ty kr¹¿ek. W swoim dorobku mam
materia³ów na kolejnych piêæ - blisko
200 autorskich kompozycji w ró¿nych
stylach: ballady, blues, country, reggae,
rock, tanga. 

G. Ch. - Piszê bo…
J.K. - Bo muszê. Bo chcê. Bo to taki dar
od Boga, którego nie wolno marnowaæ.
Kocham ¿ycie, dostrzegam rzeczy, któ-
rych inni nie widz¹. Czujê potrzebê dzie-
lenia siê moimi spostrze¿eniami i wska-
zywania pozytywnych emocji. W g³owie
wci¹¿ mam wiele myœli, które uzewnêtrz-
niam przelewaj¹c na papier lub zamienia-
j¹c w dŸwiêki. Czasami muzyka nasuwa
mi s³owa, czasami s³owa uk³adaj¹ siê w mu-
zykê. Nieraz proces twórczy trwa zaled-
wie 2-3 godziny, zdarza siê te¿, ¿e koñczê
utwór dopiero po paru tygodniach. Zmie-
niam, dopisujê, poprawiam, notujê 
- w autobusie, poci¹gu, na ulicy, w do-
mu, na urlopie… To nieustanny cykl,
który dla mnie jest, jak powietrze - nie
umia³bym bez tego ¿yæ.

G.Ch. - Piszê dla….
J.K. - Dla wszystkich, którzy lubi¹
ciep³¹, dobr¹ muzykê. Piszê dla zna-
jomych, bliskich i dla siebie. 

G.Ch. - Co dla Pana jest pasj¹ - pisanie
tekstów, komponowanie, gra na instru-
mentach, koncertowanie, przekazywanie
swoich doœwiadczeñ m³odszym…?
J.K. - Ka¿da z tych rzeczy sprawia mi
przyjemnoœæ, przynosi satysfakcjê i daje
zadowolenie. Jak ju¿ wspomnia³em bez
tworzenia nie móg³bym ¿yæ. Koncerty, to
dzielenie siê uczuciami. Praca z m³odszy-
mi, których uczê, to przekazywanie w³as-
nych doœwiadczeñ i umiejêtnoœci. W ka¿-
dym przypadku spe³niam siebie daj¹c
jednoczeœnie radoœæ innym. 

G.Ch. - Wystêpowa³ pan wielokrotnie
podczas miejskich wydarzeñ. Jak
wspomina Pan koncerty przed choj-
nowsk¹ publicznoœci¹. 
J.K. - Najchêtniej wracam pamiêci¹ do
lat 80 - 90. Wtedy ¿y³em muzyk¹ i z mu-
zyki. Wiele, wiele koncertów. Gra³em z ko-
legami, wystêpowa³em z moimi dwiema
utalentowanymi córkami - w Chojnowie 
i poza jego granicami. Do Chojnowa mam
ogromny sentyment. Kocham to miasto
czego wyraz da³em kilka razy w swoich
piosenkach. A nasza publicznoœæ? Jak
wszêdzie, bywa ró¿na. Mam wra¿enie, ¿e
wci¹¿ ma³o w chojnowianach wra¿liwoœci,
empatii i chêci do spontanicznej zabawy. 

G.Ch. - Muzyczne marzenia.
J.K. - Hmmm, nie mam wielkich.
Chcia³bym tê moj¹ twórczoœæ "puœciæ" 
w œwiat. Mam na myœli zebranie ca³ego
mojego dorobku na internetowym kanale
"You Tube". Niestety nie mam takich
umiejêtnoœci. Nie najlepiej radzê sobie 
z komputerem, dlatego ten mój plan
pewnie d³ugo jeszcze pozostanie w sferze
marzeñ. Chyba, ¿e znajdê ¿yczliw¹ oso-
bê, która mi pomo¿e. Tymczasem robiê
swoje. Wci¹¿ uczê. Od kilku miesiêcy
wspó³pracujê tak¿e ze œrodowiskowym
domem samopomocy. Bardzo sobie ceniê
spotkania z pracownikami i podopieczny-
mi tej placówki. No i ostatnio wyda³em
kolejn¹ p³ytê, która zawiera 20 utworów
bardzo dla mnie wa¿nych. Trzy z nich to
kompozycje sprzed lat nagrane wspólnie
z moimi kolegami z grupy "Fakt Do-
konany", jest te¿ kilka z wokalem moich

córek, pozosta³e wykonujê sam. Ujête we
wspólny tytu³ "¯yjê ka¿d¹ chwil¹" odda-
j¹ moj¹ ¿yciow¹ dewizê.

G.Ch. - Która doskonale tak¿e puentuje
nasz¹ rozmowê. Dziêkujemy za wywiad 
i ¿yczymy wielu kolejnych inspiracji, nas-
têpnych p³yt i oczekiwanego zaistnienia
na muzycznych kana³ach. 
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Piêkne, rozœwietlone promieniami jesien-
nego s³oñca, sobotnie popo³udnie 12 paŸ-
dziernika 2019 r., wielu chojnowian spê-
dzi³o w ogrodzie Przedszkola Miejskiego
nr 1 na Œwiêcie Pieczonego Ziemniaka
zorganizowanego tradycyjnie przez Radê
Rodziców i pracowników przedszkola,
przy nieocenionej pomocy: rodziców,
sponsorów, firm, instytucji, ludzi dobrej
woli. 

Wzorem lat poprzednim - i tym razem
atrakcji by³o co niemiara. Na scenie za-
prezentowali siê: zespó³ taneczny pod
opiek¹ pani Karoliny Ziomek, uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej ze swoim nauczycielem  -
panem Tomaszem Susmêdem, Natalia
Kruk, Zumba Team Joanny Kazik z Lu-
biatowa. Nie zabrak³o pokazów udzie-
lania pierwszej pomocy, w których wziê-
³y udzia³ przedszkolaki pod nadzorem
pana Ireneusza Sromka. 
Na scenie i specjalnym stoisku z doœwiad-
czeniami zaprezentowali siê i pracowali
cz³onkowie Ko³a Naukowego Chemików
"Je¿" z Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Na u¿yczonym przez Powiatowy Zespó³
Szkó³ terenie stanê³y wozy: Jednostki
Ratowniczo - Gaœniczej nr 3 oraz Policji.
Na boisku zaœ trenerzy z Football Aca-
demy prowadzili fantastyczne zajêcia
sportowe. Nie zabrak³o stoiska piêknoœci,
stanowiska DKMS, fantastycznych dmu-
chañców wypo¿yczonych przez Stacjê
Zabawa.
Tradycyjnie w ogrodzie przedszkolnym
rozgoœci³ siê ziemniak i to on sta³ siê
królem wszystkich serwowanych potraw.

Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê ro-
dzinne pieczenie kie³basek przy ognisku
oraz wojskowa grochówka i pajda chleba
ze smalcem.
Nieopodal kramów z pierogami, kopy-
tkami, kluskami œl¹skimi stanê³o stoisko
pn. "Zdrowo jem, wiêcej wiem" przygo-
towane przez koordynatora Projektu Banku
Ochrony Œrodowiska realizowanego przez
grupê "Vita - minki" - Motyle - p. Beatê
Kanabrock¹. Na nim zagoœci³y zdrowe
soki przecierowe oraz koktajle owocowo
- warzywne. 

W przestrzeni ogrodu znalaz³y siê przy-
gotowane przez nauczycielkê i dzieci
tablice informacyjne oraz ulotki o zna-
czeniu warzyw i owoców w diecie.
Wszystkie te dzia³ania tak mocno zachê-
ci³y chojnowian w ró¿nym wieku, ¿e 70
litrów soków i koktajli rozesz³o siê 
w mgnieniu oka!

PM1

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu Miejskim nr 1Œwiêto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu Miejskim nr 1

Organizatorzy Œwiêta Pieczonego
Ziemniaka w Przedszkolu Miejskim nr 1
w Chojnowie DZIÊKUJ¥ Sponsorom,
bez wsparcia których organizacja lo-
terii fantowej  by³aby niemo¿liwa!
Listê Darczyñców mo¿na znaleŸæ na
stronie: https://przedszkole1.choj-
now.eu/aktualnosci,m0,s0.html
Organizatorzy s³owa uznania i podziê-
kowañ kieruj¹ do Sponsorów oraz Lu-
dzi Dobrej Woli i Ogromnego Serca,
którzy zaanga¿owali siê w organizacjê
imprezy: 
Burmistrza Miasta Chojnowa - Pana
Jana Serkiesa, Pani Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 4 im. Janusza Kor-
czaka w Chojnowie - Beaty Miler -
Kornickiej, Pani Prezes Gie³dy Wa-
rzywnej - Bo¿eny Pomyka³y, Pani Bo-
¿eny Paw³owskiej, Pana Wicedyrektora
Powiatowego Zespo³u Szkó³ - An-
drzeja Borkowskiego, Pana Tomasza
Susmêda i Uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 3 im. Marii Konopnickiej 
w Chojnowie, Pana Antoniego Skal-
skiego, Pana Paw³a Wróbla, Pana Je-
rzego Krakowskiego, Cz³onków Ko³a
Naukowego Chemików "Je¿". 
Dyrektor przedszkola DZIÊKUJE Ro-
dzicom Przedszkolaków, Paniom 
z Rady Rodziców: Monice Rubik,
Beacie Springer, Katarzynie Panek,
Kamili Babula, Justynie Bisiorek,
Marlenie Rudziak, Urszuli Marcini-
szyn, Ma³gorzacie Konarskiej - Kil,
Danucie Stelmach, El¿biecie Kozio³,
Agnieszce Rosiñskiej i Magdalenie
Ratman za niespo¿yt¹ energiê, kreatyw-
ne pomys³y, ogrom pracy w³o¿onej 
w przygotowanie imprezy. Bez Pañ
zaanga¿owania i oddania niemo¿liwe
by³oby przygotowanie tak fantasty-
cznej imprezy konsoliduj¹cej choj-
nowsk¹ spo³ecznoœæ w myœl has³a: 
W zdrowym ciele, zdrowy duch.
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SP4 zawsze 
z pomys³em

- urz¹dzamy wnêtrza!
SP4 zawsze stara siê zagospodarowaæ 
w najlepszy mo¿liwy sposób szkoln¹
przestrzeñ. Nasza siedziba znajduje siê 
w dwóch budynkach, dlatego te¿ staramy
siê zadbaæ o komfort warunków w obyd-
wu tych miejscach. Klasy VII i VIII
niegdyœ mia³y przyjemnoœæ zasiadaæ 
w "Kanapkowie"- miejscu, w którym
mo¿na usi¹œæ w gronie przyjació³ i spo-
¿yæ posi³ek, podczas przerw miêdzylek-
cyjnych. Stworzyliœmy wiêc alternatyw-
n¹ wersjê tego zak¹tka w budynku przy
ulicy Konarskiego. To miejsce to "Kana-
powo"- nazwa dwojako rozumiana i s³usz-
nie! Z jednej strony wywodz¹ca siê od
s³owa kanapka, z drugiej zaœ od kanapy,
czyli wygodnego wyposa¿enia, na któ-
rym mo¿na siê rozsi¹œæ, zjeœæ i zrelak-
sowaæ. Kanapy sfinansowa³a niezast¹-
piona Rada Rodziców. Jednak to nie
wszystko! Powsta³o jeszcze jedno wyj¹t-
kowe miejsce w naszej szkole. Tutornia,
czyli gabinet w którym odbywaj¹ siê spot-
kania nauczyciela-tutora z podopieczny-
mi - uczniami, zwane tutorialami.

Uczniowie maj¹ okazjê porozmawiaæ 
z nauczycielami o problemach, czy te¿
sprawach ich nurtuj¹cych, uzyskaæ cenne
rady, a tak¿e co najwa¿niejsze, nauczyæ
siê jak radziæ sobie samemu w ró¿nora-
kich sytuacjach. Tutornia powsta³a w ra-
mach projektu "Kompetencje kluczowe
szans¹ sukcesu dla uczniów szkó³ pod-
stawowych Gminy Miejskiej Chojnów".

Dru¿yna SP4 zwyciêzc¹ w turnieju
pi³karskim MiedŸ Cup 2019!

Pasja, treningi, æwiczenia - nie tylko fizy-
czne, ale i æwiczenia charakteru - cierpli-
woœci, wytrwa³oœci, odwagi oraz pielêg-
nowany dru¿ynowy duch walki - to
wszystko sk³ada siê na wci¹¿ potêgo-
wane sukcesy uczniów klas sportowych
z SP4. Ju¿ po raz kolejny ch³opcy z rocz-
nika 2007 udowodnili, ¿e s¹ rywalami,
których naprawdê trzeba siê obawiaæ 
w walce o zwyciêstwo. W turnieju pi³-
karskim MiedŸ Cup 2019 udzia³ wziê³y
dru¿yny z Miedzi Legnica, Lechii Pie-
chowice, Juventus Legnica, Mewy Ku-
nice oraz z SP4 Chojnów. Dru¿yny ry-

walizowa³y w systemie "ka¿dy z ka¿-
dym", zdobywaj¹c kolejne punkty. Wal-
ka na boisku, w g³owach zawodników
oraz prezentowanej strategii gry… Z ka¿-
dym kolejnym krokiem nasz zespó³ pro-
wadzony przez p. Chrystiana Serkiesa
zbli¿a³ siê do wygranej. I sta³o siê! Dru-
¿yna z SP4 stanê³a na najwy¿szym stop-
niu podium, pokonuj¹c ca³¹ konku-
rencjê! Wielkie brawa! ¯yczymy dal-
szych sukcesów!

“Znam jêzyki obce"- czyli tydzieñ 
projektów w SP4!

Jêzyk angielski - powszechnie znany
jêzyk, w którym porozumieæ mo¿emy siê
z niemal ka¿dym m³odszym i starszym
obywatelem wspó³czesnego œwiata. Ma-
j¹c na uwadze, jak wartoœciow¹ umiejêt-
noœci¹ jest pos³ugiwanie siê jêzykiem
obcym - angielskim, ale nie tylko, w na-
szej szkole zosta³ zorganizowany tydzieñ
projektów pod nazw¹ "Znam jêzyki obce".
Przygodê z jêzykami obcymi rozpo-
czêliœmy 26 wrzeœnia, kiedy to obcho-
dzony jest Europejski Dzieñ Jêzyków
Obcych. W ramach ca³ego tygodnia
przygotowany zosta³ szereg atrakcji 
i konkursów dla uczniów ze wszystkich
klas. Nasi najm³odsi mieli okazjê wzi¹æ
udzia³ w konkursie plastycznym na
portret królowej El¿biety II. Ponadto
uczestniczyli w apelu, podczas którego
obejrzeli inscenizacjê bajki "Czerwony
Kapturek", wys³uchali piêknie przygo-
towanych piosenek w jêzyku angielskim,
wierszy, a tak¿e byli œwiadkami odwie-
dzin specjalnych goœci - Królowej El-
¿biety II, ¿o³nierza z czasów II wojny
œwiatowej oraz niesamowitej grupy The
Beatles. Jêzykowe atrakcje czeka³y rów-

nie¿ na starszych uczniów, którzy do-
wiedzieli siê ca³e mnóstwo ciekawostek
o jêzyku angielskim. Ponadto przygoto-
wywali prezentacje o Stanach Zjedno-
czonych lub Australii, w których przed-
stawili rozmaite wiadomoœci. By³ rów-
nie¿ moment uœmiechu, a mo¿e bardziej
pompy œmiechu podczas odgrywanych
scenek, maj¹cych na celu nakreœliæ war-
toœæ nauki jêzyka angielskiego oraz wizyty
Rowana Atkinsona - najs³ynniejszego
komika Wielkiej Brytanii. Uczniowie
obejrzeli równie¿ krótki film o legen-
darnej "Czwórce z Liverpoolu". Grom-
kimi brawami przywitali tak¿e znakomi-
tych muzyków z grupy The Beatles. 

W budynku przy ulicy Konarskiego
otworzono równie¿ niemiecko-angielsk¹
kawiarenkê z tradycyjnymi wypiekami
niemieckimi, brytyjskimi i amerykañski-
mi. By³o naprawdê smacznie! Kolejny
raz udowodniliœmy, ¿e nauka przez swe-
go rodzaju zabawê przynosi znakomite
efekty! S³owa uznania kierujemy w stro-
nê nauczycieli, uczniów oraz rodziców,
którzy w³¹czyli siê w przygotowania!
Dziêkujemy!

N. Halikowska

SP 4 news
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PPPPaaaaŸŸŸŸddddzzzz iiii eeeerrrrnnnniiiikkkkoooowwwwaaaa   GGGGiiii llllddddiiiiaaaa
Nasze powakacyjne spotkania przypominaj¹ trochê zgrupowania spadochroniarzy.
Co miesi¹c zrzut w inne miejsce. W paŸdzierniku przysz³o nam siê spotkaæ w domu
kultury. Dla postronnego obserwatora, to w³aœnie tam powinna byæ nasza sta³a sie-
dziba. I bêdzie ju¿ od listopada!
Kulturalna chwila mia³a miejsce w sobotê 6 paŸdziernika. Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e
szósty dzieñ tygodnia nie jest dobrym dniem na takie spotkania. Trochê osób
odwo³a³o swoj¹ obecnoœæ ze wzglêdu na rodzinne zobowi¹zania.
Dawkê nowych propozycji ze swojej autorskiej twórczoœci tego dnia zapewni³y trzy
osoby. 

Pani Józefa Pawlak przynios³a obrazy: "Samotny bia³y ¿agiel", "Chojnów noc¹" 
i "Samotnoœæ w parku".
Pan Jaros³aw Macewicz przeczyta³ krótki esej pt. "Kurz". Historia pary - on utkn¹³
na d³ugo w hotelowej windzie, ona czeka sfrustrowana w ulicznym korku, skracaj¹
czas oczekiwania rozmow¹ telefoniczn¹. Dyskusyjny panel na temat uczuæ trwa³
dobrych kilkanaœcie minut.
Dawkê poezji zapewni³ Piotrek Misikiewicz. Jego nowy tekst pt. "Samokontrola "
opowiada o sztuce adaptacji jednostki w nowym otoczeniu.
Czwarta osoba bior¹ca udzia³ w spotkaniu, pani Anna Wójcik, zrêcznie i trafnie pod-
grzewa³a tok rozmów. 
By³o nas ma³o, ale czas min¹³ ciekawie. Do zobaczenia za miesi¹c - w listopadzie
zapraszamy do MOKSiR 8.11. o godz. 18.00. pm

Spo³eczne Stowarzyszenie 
Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski 

dziêkuje:
* Panu dyrektorowi Andrzejowi Urbanowi oraz Pani Hannie Król za
przekazanie na rzecz stowarzyszenia pomocy dydaktycznych oraz
wyposa¿enia sali. 

* za okazane wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku w 2019
roku 

WARSZTAT TERAPII
ZAJÊCIOWEJ 

zaprasza

Jeœli jesteœ osob¹ 

z niepe³nosprawnoœci¹,

zapraszamy 

do Warsztatu Terapii

Zajêciowej. 

Oferujemy: 

* zajêcia terapeutyczne, *

rozwój spo³eczny, 

* naukê czynnoœci dnia

codziennego. 

Jesteœmy od poniedzia³ku 

do pi¹tku 

w godz. 7:30 - 15:30.
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Pogoda w sobotê 5 paŸdziernika ju¿ od

samego rana zameldowa³a o deszczo-

wych klimatach. W takiej sytuacji mówi

siê o barowym nastroju. Zwiastuny te

zapowiada³y, ¿e w tego typu okolicznoœ-

ciach imprezy lokalowe bêd¹ cieszyæ siê

zainteresowaniem.

W przypadku kawiarni "Jubilatka" wszys-

tko siê potwierdzi³o. Tego dnia menu lo-

kalu zaserwowa³o wieczorek bluesrock-

owy z chojnowsk¹ grup¹ Plug’n’Blues. 

Przedstawiciele moksirowskiej sceny mu-

zycnej œmia³o sobie poczynaj¹ w ¿yciu

koncertowym. Na terenie Dolnego Œl¹-

ska fani bluesa czêsto podziwiaj¹ choj-

nowskich muzyków.

Sobotni wieczór up³yn¹³ w gor¹cej atmos-

ferze. Publicznoœæ nie zawiod³a. Aplauz

miêdzy utworami podkrêca³ tylko tem-

peraturê imprezy. 
Oprócz w³asnego, pe³nowymiarowego
repertuaru, zespó³ zagra³ nieœmiertelne

utwory Tadeusza Nalepy i D¿emu.
Mi³ym akcentem by³o uroczyste wrêcze-
nie p. Alicji Dul (w³aœcicielce lokalu)
s³odkiego prezentu od Gildii Artystów
Chojnowa i przyjació³ "Jubilatki". W ten
sposób nagrodzono pani¹ Alê za kulty-
wowanie kultury w naszym mieœcie.
Jubilatkowy parkiet te¿ doczeka³ siê wi-
ruj¹cych par. Oj dzia³o siê, dzia³o.
Chojnowski blues dobrze siê spisa³.
Na horyzoncie kolejna bluesrockowa
chojnowska ekipa. 
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê - 19.10. - w "Ju-
bilatce" zagra Browar Bend Jawor Blues.

pm

Jubilatkowy blues na plus

Chojnowscy motocykliœci zakoñczyli tegoroczny sezon w wy-
j¹tkowy sposób. Towarzyskie spotkanie skupiaj¹ce cz³onków
rodzimego klubu motocyklistów, sympatyków i fanów moto-
cykli z pobliskich miejscowoœci mia³o miejsce 12 paŸdziernika
w Jubilatce.
- Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ wszystkim Pañstwu za przy-
bycie - przywita³ goœci szef chojnowskiego klubu motocy-
klistów Czes³aw Skorupa. - Szczególnie dziêkujê paniom, które
z nami je¿d¿¹ i naszym ¿yciowym partnerkom, które nam jeŸ-
dziæ pozwalaj¹. Dzisiejsze wydarzenie symbolicznie koñczy
tegoroczny sezon. Sezon, który mo¿emy uznaæ za udany. Liczne
motocyklowe wydarzenia nie tylko dostarczaj¹ nam wielu
wra¿eñ, ale scalaj¹ nasz¹ spo³ecznoœæ i motywuj¹ do nowych
projektów. 
Nasi motocykliœci chêtnie w³¹czaj¹ siê w miejskie inicjatywy,
uczestnicz¹ w wydarzeniach innych miast, inicjuj¹ akcje chary-
tatywne. Jedn¹ z nich jest akcja miko³ajkowa - siwobrodego na
motocyklu kojarzy ju¿ wiêkszoœæ dzieci w naszym mieœcie.

Sobotnie spotkanie mia³o charakter towarzyski i rozrywkowy.
Motocyklowa braæ i ich przyjaciele bawili siê tego dnia (i przez
kilka pierwszych godzin dnia nastêpnego) przy muzyce zaprzy-
jaŸnionego zespo³u Kociuby, który rytmiczn¹ muzyk¹, bez
przymusu, wyci¹ga³ biesiadników na parkiet. 
Sezon zamkniêty, ale silniki motocykli z pewnoœci¹ nie bêd¹
milczeæ do wiosny. Wkrótce wspomniany Miko³aj i nasi klu-
bowicze ju¿ przygotowuj¹ niespodzianki dla najm³odszych...

eg

Koniec sezonu, nie koniec inicjatyw
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Dzia³ dla Doros³ych
Joanna Lamparska, Piotr Ka³u¿a

"Miasta do góry nogami. 
Podziemia Europy i ich tajemnice"

Wydawnictwo Burda NG Polska, 2018

Ukryte skarby, masoñskie rytua³y i sza-
lone pomys³y Hitlera. Pod Europ¹ ci¹gn¹
siê kilometry podziemnych konstrukcji,
od zagadkowych grobowców z czasów
prehistorycznych, przez nielegalne kluby
i destylarnie, nawiedzone katakumby, a¿
do fabryk dr¹¿onych we wnêtrzu gór 
w czasie drugiej wojny œwiatowej.
Autorzy schodz¹ pod ulice najwiêkszych
miast Europy, m.in. Pary¿a, Berlina,
Rzymu i Edynburga, penetruj¹ labirynty
szwajcarskich schronów, szukaj¹ cesar-
skiej korony i O³tarza Mariackiego w No-
rymberdze, pod Lizbon¹ znajduj¹ Stud-
niê Wtajemniczeñ, na Malcie odwiedzaj¹
neolityczne œwi¹tynie. Odkrywaj¹ rów-
nie¿ sekrety kopalni z³ota w Z³otym Sto-
ku oraz projektu "Olbrzym" w Górach
Sowich. To tak na pocz¹tek…
Jeszcze nikt nie napisa³ takiej ksi¹¿ki. To
po³¹czenie przewodnika z barwnym re-
porta¿em.

Ka¿dy skrawek ziemi ma swoj¹ tajem-
nicê. Tajemnica mieszka w podziemiach.

Stefan Grabiñski 
"Muzeum dusz czyœæcowych.

Opowieœci niesamowite"
Wydawnictwo Vesper, 2018
"Muzeum Dusz Czyœæcowych", to zbiór
33 najlepszych, klasycznych opowiadañ
grozy i weird fiction napisanych przez
Stefana Grabiñskiego. Antologia ta za-
wiera przekrój twórczoœci tego wybit-
nego polskiego pisarza, wydawanego na
ca³ym œwiecie i stawianego przez wielu
literaturoznawców na równi z Edgarem
Alanem Poe czy H.P. Lovecraftem. Znaj-
dziemy tu zarówno doskonale rozpoz-
nawalne utwory, takie jak "Demon ru-
chu", "Maszynista Grot" czy "Kochanka
Szamoty", jak i mniej znane, ale nie
mniej godne uznania np. "Saturnin Sek-
tor". Wyboru opowiadañ do zbioru do-
kona³ pisarz i t³umacz literatury klasy-
cznej Maciej P³aza, który jest tak¿e auto-
rem obszernego pos³owia przybli¿a-
j¹cego sylwetkê i twórczoœæ Stefana
Grabiñskiego. To ekskluzywne wydanie
uzupe³nione jest tak¿e o wyj¹tkowo su-
gestywne i klimatyczne ilustracje Macieja
Kamudy.

Dzia³ dla Dzieci
Szymon Jastrzêbowski

Ziarna, pestki, orzechy 
czyli te niesamowite nasiona"

Oficyna Wydawnicza Multico, 2019
Co dziœ jad³eœ? Tosty, kakao? Czy
wiesz, ¿e te pysznoœci przygotowuje siê 
z nasion? Z nasion powstaj¹ te¿ ubrania,
oleje, gumy. Œwiat nasion jest nieby-
wa³y, a jak wygl¹da, dowiesz siê z tej
ksi¹¿ki.

Izabela Michta 
"Sk¹d siê wziê³a pogoda 

czyli fascynuj¹ca przyroda"
Wydawnictwo Greg, 2018

Sk¹d siê wziê³a ta pogoda? czyli fascy-
nuj¹ca przyroda to idealna ksi¹¿ka dla
wszystkich ciekawskich dzieci! Ksi¹-
¿eczka zawiera krótkie wierszyki, które
wyjaœniaj¹ niezwyk³e zjawiska przyrod-
nicze i klimatyczne, katastrofy naturalne,
pory roku, rodzaje przyrody wystêpu-
j¹cej na Ziemi, a nawet podstawy as-
tronomii! W œrodku znajduj¹ siê piêkne
ilustracje i zdjêcia, dziêki którym ¿adne
dziecko nie bêdzie siê nudziæ.

Richard Scarry 
"Zawodowy zawrót g³owy"

Wydawnictwo Babaryba, 2018
Zapraszamy do miasta pe³nego przygód,
w którym mieszkañcy ca³y dzieñ pra-
cuj¹, ucz¹ i bawi¹ siê. Poznacie m.in.
profesje: pilota, stra¿aka, policjanta, le-
karza, rolnika, listonosza, piekarza i budow-
niczego. Richard Scarry, to prawdziwy
klasyk amerykañskiej literatury dzie-
ciêcej. Wyda³ blisko 250 tytu³ów, któ-
rych nak³ad przekroczy³ 100 milionów
egzemplarzy. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA

Kto odwiedzi³ Muchomorka?

Biblioteczna Akademia Malucha zaprasza najm³odszych czytelników
wraz z opiekunami do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

na przezabawne spotkanie 
30 paŸdziernika o godz.11.00 

Na skraju lasu mieszka Muchomorek,

który uwielbia goœci! Chcecie poznaæ jego

przyjació³ i dowiedzieæ siê ciekawych rze-

czy z ¿ycia lasu? 

Nie dajcie siê prosiæ dwa razy i te¿ zajrzyj-

cie z wizyt¹ do Muchomorka! 
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W kolejce spotkañ o mistrzostwo klasy
A Chojnowianka rozegra³a wyjazdowy
mecz z Nys¹ Wiadrów.
Nasza dru¿yna wygra³a 3:0. Strzelcem
by³ Piotrowski.

Nysa Wiatrów -KS Chojnowianka
Chojnów 0:3

W 10 kolejce spotkañ bia³oniebiescy
pauzowali.

Nastêpny mecz wyjazdowy - 20 paŸ-
dziernika o godz. 11.00 - Chojnowianka
rozegra z Huraganem Now¹ Wsi¹ Z³oto-
ryjsk¹.

Tabela m. pkt.
1. Chojnowianka Chojnów9 27
2. Górnik II Z³otoryja 10 22
3. Czarni Rokitki 9 20
4. Rod³o Granowice 10 17
5. Huragan Proboszczów 9 19
6. Orze³ Zagrodno 10 19
7. Orlik Okmiany 9 16
8. Nysa Wiadrów 9 10
9. LZS Lipa 9 9
10. LZS Nowy Koœció³ 9 9
11. Wilkowianka Wilków 10 7
12. Orze³ Wojcieszyn 9 6
13. Huragan Nowa Wieœ Z³otoryjska

9 5
14. P³omieñ Michów 10 5
15. Burza Go³aczów 9 5

PI£KA NO¯NA

Uczniowski Klub Kolarski "Oriens",

dzia³aj¹cy przy SP 4 otrzyma³ 10.000 z³

darowizny od Volkswagen Motor Polska

sp. z o.o. na realizacjê projektu "Bike&Fun". 

Volkswagen Motor Polska w Polko-

wicach od kilku lat poprzez program

wolontariatu pracowniczego VWolon-

tariat wspiera projekty, które s¹ w³asn¹

inicjatyw¹ pracownika lub wynikaj¹ 

z jego spo³ecznej przynale¿noœci i zaan-

ga¿owania w czasie wolnym w ró¿nego

rodzaju stowarzyszeniach czy klubach

sportowych. 

G³ównymi kryteriami s¹ przede wszys-

tkim nak³ad pracy wolontariuszy przy

realizacji projektu, a tak¿e lokalizacja

oraz grupa docelowa.

W tym roku jednym z beneficjentów sta³

siê chojnowski klub kolarski.

Doœwiadczenie trenerów, zaanga¿o-

wanie i gospodarnoœæ dzia³aczy, a przede

wszystkim zapa³ i wytrwa³oœæ zawod-

ników sprawiaj¹, ¿e Klub Kolarski

Stowarzyszenie ORIENS plasuje siê 

w czo³ówce klubów kolarskich Dolnego

Œl¹ska.

Liczne sukcesy na zawodach wojewódz-

kich i ogólnopolskich œwiadcz¹ o talencie,

wielkiej pasji i sercu do kolarstwa za-

wodników, którzy poœwiêcaj¹ siê w ca-

³oœci temu, co robi¹. 

Œwiadcz¹ równie¿ o operatywnoœci tre-

nerów i dzia³aczy dbaj¹cych o ekono-

miczn¹ kondycjê klubu.

Gratulujemy!

opr. eg

10 tysiêcy od VWolontariat Motor Polska 

Basen Miejski 
zachêca

W œrody, czwartki 
i pi¹tki 

mo¿na skorzystaæ 
z p³ywalni tak¿e 

w godzinach porannych 
od 7:00 do 8:00 

(wejœcie od 7:00 do 7:30). 
Serdecznie 

zapraszamy.
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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

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje 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 na-

stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która

skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nieop³a-

cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego

pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów

grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-

dzanie 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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Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 
w paŸdzierniku I, III i V czwartek miesi¹ca
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat 30. ubieg³ego wieku, w Konradówce na
dzia³ce o pow. 1200 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. 

Sprzedam mieszkanie z ogrodem i dzia³k¹ w Osetnicy gm. Chojnów o pow.
34,30m2 sk³adaj¹ce siê z sypialni, pokoju z aneksem kuchennym, ³azienk¹ oraz
przedpokojem. Do mieszkania przynale¿y dzia³ka o pow.  3,7 ara z altan¹ oraz
ogród o pow. 5 arów. Cena 95 tys. z³ 
Wiadomoœæ: tel. 661-158-139.

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. 

Og³oszenia drobne



Od września tego roku, po wygaśnięciu
gimnazjów, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Marii Konopnickiej, przeniosła swo-
ją siedzibę z budynku przy ul. Kościuszki
do obiektów szkolnych niedawnego Gim-
nazjum nr 1 przy ul. Reymonta.
Placówka przygotowana na tę zmianę
przez samorząd, nauczycieli i rodziców
oraz sponsorów przyjęła uczniów pod-
stawówki wspaniałym wnętrzem i dosko-
nałym wyposażeniem.

14 października uroczyście celebrowano
przeniesienie szkoły. 
- Od roku 1912 mieściła się tu Szkoła
Podstawowa nr 1 – powiedziała na
wstępie prowadząca Mirosława Spes. 
- W 1999 roku na skutek reformy szkol-
nictwa placówka została przekształcona
w Gimnazjum nr 1, które chlubnie
zapisało się na kartach chojnowskiej
oświaty. Kolejna reforma spowodowała,
że od września tego roku do budynku
przy placu Reymonta przeniosła się
Szkoła Podstawowa nr 3. Podczas dzi-
siejszej uroczystości pragniemy podzię-
kować wszystkim osobom, dzięki którym
udało nam się bardzo sprawnie przenieść
szkołę i uruchomić działalność placówki. 
Lista zaangażowanych jest długa. Dzię-
kowano władzom miasta, władzom po-
wiatu legnickiego, wykonawcom prac
remontowych i porządkowych, dyrekcji
szkoły, pracownikom, nauczycielom,
członkom Stowarzyszenia Przyjaciół
Trójki, Radzie Rodziców i wspierają-
cych przenosiny rodzicom, a także spon-
sorom. 

- Niezliczona ilość rąk pracowała na nowy
wizerunek „Trójki” – w imieniu szkolnej
społeczności, przed mikrofonem wys-
tąpiła jedna z uczennic - Pan burmistrz
gospodarskim okiem sprawdzał postępy
prac remontowych, dyrektor dwoił się 
i troił, by zdążyć ze wszystkim na pier-
wszy dzwonek. 2 września byliśmy
gotowi. Minął miesiąc nauki. Z zado-
woleniem przemierzamy korytarze nowej
szkoły, zachwycając się klasami, cie-
szymy się z kolejnych inwestycji. Zadanie
zostało wykonane celująco.
- Szkołę trzeba było przystosować do po-
trzeb zupełnie innej grupy wiekowej 
- wyjaśniał w swoim wystąpieniu dyrek-
tor szkoły Mariusz Szklarz. - Prace prze-
biegały i będą jeszcze przebiegać wielo-
etapowo. Efekty są widoczne już dzisiaj.
W Dniu Edukacji Narodowej chcieliśmy
pokazać, pochwalić się nowym wyglą-
dem szkoły. Myślę, że obecne, najno-
wocześniejsze wyposażenie szkoły będzie
z sukcesem wykorzystywane przez ucz-
niów i nauczycieli. 

Jak podkreślano niemal w każdej wypo-
wiedzi, remont szkoły przebiegał w błys-
kawicznym tempie. W czasie wakacji
wymieniono całą sieć kanalizacji ogól-
nospławnej, odremontowano nawierz-
chnię szkolnego podwórka i postawiono
nowe ogrodzenie, odmalowano wnętrza,
a klasy wyposażono w nowoczesny sprzęt,
meble, pomoce dydaktyczne. 
Stawiając na wartości, które powinny
być ważne dla młodego człowieka, dba-
jąc o poczucie przynależności do swo-
jego miasta, za sprawą Stowarzyszenia
Przyjaciół Trójki, szkoła zyskała orygi-
nalną estetykę wnętrz. Pięć infografik
pod wspólnym tytułem „Chojnów miasto,
w którym mieszkam, miasto, w którym
żyję”, w ciekawy sposób zwraca uwagę
na historię i topografię rodzinnego miasta
czy utrwala wyrazy ortograficzne nawią-
zujące do grodu nad Skorą. Wspaniale
prezentują się także pracownie języka
angielskiego, gdzie wrażenie robią ści-

enne murale. Atrakcją jest też bez wątpi-
enia, prawdopodobnie pierwszy w po-
wiecie, korytarz z grami sensorycznymi. 

- Jestem szczęśliwy i dumny. Mówię to 
w imieniu własnym i Rady Miejskiej,
która wspierała mnie we wszystkich dzia-
łaniach związanych z wprowadzeniem
nowego systemu oświaty w naszym mieś-
cie – z nieukrywanym zadowoleniem
mówił burmistrz Jan Serkies. - Decyzje,
które w tamtym czasie podejmowaliśmy,
były słuszne. Bardzo dziękuję panu dy-
rektorowi, rodzicom, nauczycielom i ucz-
niom, którzy w ostatnim okresie przy-
czynili się do tego, że jesteśmy w pięknej
szkole!

Gratulacji i podziękowań było wiele.
Słowa uznania wyraziła także wices-
tarosta Janina Mazur i towarzyszący jej
członek Zarządu Powiatu Legnickiego
Krzysztof Sowiński. Gratulowali przed-
stawiciele samorządowych jednostek
kulturalnych i oświatowych, przyjaciele
szkoły. 

Wysoki standard estetyczny, doskonałe
wyposażenie, przestrzeń, światło i no-
woczesny look oraz niezwykle zinte-
growana społeczność, to od tego roku
wizytówka Szkoły Podstawowej nr 3 
w Chojnowie.

eg
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SP 3 „Możemy wszystko”



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Mam na Imię Wiktoria.
Interesuję się malarstwem 
i sztuką. Uwielbiam ryso-
wać, szkicować itp. W przy-
szłości chciałabym zostać
architektem lub grafikiem.

Muzyczne Kresy w MOKSiR – wzruszające, dowcipne, sentymentalne

SP 3 w nowym budynku SP 3 w nowym budynku 
„Możemy wszystko”„Możemy wszystko”


