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BUDŻET OBYWATELSKI 2021 - wybraliśmy!

Chojnowianka na wielkim 
pokazie mody w Kanadzie
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Andrzej Świdurski 
nowym dyrektorem Muzeum Regionalnego

Miasto Chojnów otrzymałoMiasto Chojnów otrzymało
dofinansowanie na inwestycje dofinansowanie na inwestycje 

w wys. 4 446 000 zł. w wys. 4 446 000 zł. 

Konwent wójtów i  burmistrzów
Powiatu Legnickiego w Chojnowie 
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Chojnowianka – Urszula Łuczkanyn,
22 października reprezentowała Pol-
skę na Vancouver Fashion Week –
drugim co do wielkości pokazie mody
w Ameryce Północnej.

Muzykolog i filolog bułgarystyki - że-
gluje, podróżuje, śpiewa lirycznym
sopranem, gra na organach, szyje wspa-
niałe gorsety i zjawiskowe suknie...
To właśnie te jej zjawiskowe, baśniowe
kreacje zainteresowały organizatorów
Vancouver Fashion Week, którzy zdecy-
dowali, że na 20 - jublileuszowym po-
kazie w Kanadzie nie może zabraknąć
„Emerald Queen” z Polski.
- Zaczęło się od muzyki, gry na pianinie,
później organach, śpiewu klasycznego -
muzyka dawała mi zawsze mnóstwo
radości, możliwość znalezienia się na
moment w innym, piękniejszym świecie.
Wraz z występami i zafascynowaniem
operą, zaczęły pojawiać się w mojej
głowie wizje różnych pięknych strojów,
którymi można ubogacić występ
sceniczny, oddziaływać nie tylko na
słuch, ale także wzrok i wyobraźnię słu-
chacza. Spróbowałam swoich sił i na-
uczyłam się szyć. To był strzał w dzie-
siątkę, bo szybko się w tym odnalazłam.
Wiele inspiracji do tworzenia dostarcza
mi miłość do podróży i żeglarstwa, czego
efektem jest np. mój projekt "Morskiej
Sukni" – mówiła podczas wywiadu dla
Gazety Chojnowskiej jeszcze w 2017
roku.
A na swoim blogu pisze:
„Moją pasją jest szeroko pojmowana
sztuka, piękno, literatura i fantastyka.
Projektowanie mody, przekształcanie
myśli, wizji i snów w namacalne formy
ubioru jest moim sposobem twórczej

ekspresji. Tworzę sztukę, która może być
noszona jako odzież, w którą można
dosłownie wejść, poczuć, stać się jej
częścią.”

Na Vancouver Fashion Week pani Ula
przygotowała osiem niezwykłych kreacji
uzupełnionych akcesoriami z piór au-
torstwa „Blanka Atelier” z Gdańska.

Widowiskowy pokaz w Kanadzie, to
szczególne wyróżnienie dla młodej pro-
jektantki, gorseciarki, krawcowej…, ale
nie jest to jej debiut. W swoim portfolio
ma kilka pokazów w kraju, a zamówie-
nia na jej suknie spływają nawet z USA.

Chojnowiance (mieszkającej obecnie 
w Gdyni) wróżymy ogromny, modowy
sukces.

eg
Fotograf: Mike Fotowerks CA

Chojnowianka na wielkim pokazie mody w Kanadzie



Miasto Chojnów 
z dofinansowaniem 

Miasto Chojnów otrzyma³o dofinan-
sowanie w kwocie 4 446 000 z³otych na
inwestycje: przebudowa ulic Sikor-
skiego, Bohaterów Powstania War-
szawskiego, Królowej Jadwigi, Konar-
skiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa
parkingu przy ul. Kiliñskiego w ra-
mach Programu Inwestycji Strategicz-
nych z bud¿etu pañstwa.

Pierwszy nabór wniosków trwa³ od 2 lipca
do 15 sierpnia 2021 r. Promesê z r¹k
Krzysztofa Kubowa szefa gabinetu Rady
Ministrów odebra³ burmistrz miasta
Chojnowa Jan Serkies: 
- Miasto z³o¿y³o dwa projekty. Pierwszy
dotyczy³ oczyszczalni œcieków, która
s³u¿y ca³ej ziemi chojnowskiej i nie tylko.
Drugi zwi¹zany by³ z modernizacj¹ dróg
w mieœcie. Bardzo siê cieszymy z przyz-
nanych nam œrodków. Korzystaj¹c 
z okazji chcia³bym podziêkowaæ panu
ministrowi Krzysztofowi Kubów, pani
senator Dorocie Czudowskiej, pani pose³
Ewie Szymañskiej, poniewa¿ w ostatnim
okresie otrzymaliœmy równie¿ œrodki poza-
bud¿etowe, zwi¹zane z infrastruktur¹ spor-
tow¹ na budowê pumptracka i skate-
parku. Na pewno z³o¿ymy kolejny wniosek
zwi¹zany z modernizacj¹ oczyszczalni,
gdy¿ ochrona œrodowiska jest dla nas
bardzo wa¿na. 
By³a to pierwsza edycja pilota¿owego
programu “Polski £ad”. 
Kolejne wnioski mo¿na sk³adaæ ju¿ 
w listopadzie. 

Urz¹d Miejski w Chojnowie
przypomina wszystkim mieszkañcom
o bezwzglêdnym zakazie spalania
odpadów. Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci
powietrza, którym oddychamy zale¿y
nasze zdrowie i ¿ycie. Nie pozwólmy
wiêc, by ktoœ zatruwa³ œrodowisko, 
w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla
pieca materia³ opa³owy, co przyczyni siê
do poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Reguluj¹ to m.in.

przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Zakaz
dotyczy spalania zanieczyszczonego
drewna, a mianowicie: odpadów drewnia-
nych pokrytych substancjami konserwu-
j¹cymi, impregnatami, lakierami, klejami
(np. - ramy okienne, meble, odpady z p³yt
meblowych, panele pod³ogowe, parkiety,
odpady drewniane pochodz¹ce z budowy,
remontów itp.), trocin (wióry, œcinki)
pochodz¹cych z obróbki p³yt wiórowych,
innych odpadów niebezpiecznych,
szczególnie plastiku i zu¿ytych pamper-
sów. Palenie tych przedmiotów w ko-
t³ach powoduje, wydzielanie siê truj¹-
cych substancji. Bardzo toksyczny jest
równie¿ popió³ z pieców, w których spa-
lane s¹ œmieci. Osoby fizyczne mog¹
wykorzystywaæ jako paliwo: "czyste"
odpady drewniane, które nie s¹ zanieczysz-
czone pow³okami ochronnymi lub impreg-
natami, o trociny, œcinki z "czystego"
drewna, odpady drewna z pielêgnacji
zadrzewienia. Spalanie odpadów ma
równie¿ negatywny wp³yw na stan prze-
wodów kominowych, powoduj¹c od-
k³adanie siê tzw. "mokrej sadzy" 
w kominach. To z kolei mo¿e byæ powo-
dem zapalenia siê komina, po¿aru bu-
dynku, czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "ter-
miczne przekszta³cenie odpadów pro-
wadzi siê wy³¹cznie w spalarniach od-
padów lub we wspó³spalarniach od-
padów". Art. 191. okreœla: Kto, wbrew
przepisowi art. 155, termicznie przeksz-
ta³ca odpady poza spalarni¹ odpadów lub
wspó³spalarnia odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny. W zwi¹zku z po-
wy¿szym artyku³em, za palenie odpadów
grozi kara aresztu albo grzywna. Prosimy
zatem zwracaæ uwagê na materia³y spa-
lane w przydomowych kot³ach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym 
o dobro w³asne oraz mieszkañców gminy.

Fakt spalania niedozwolonych 
substancji mo¿na zg³aszaæ na adres
mailowy smog-alarm@chojnow.eu 

lub na telefon 76 818 66 84; 604-834-339
oraz na Komisariat Policji 

tel. 76 876 14 20.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:

- w dniach od 26.10.2021 r. do
16.11.2021 r. wykazu lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej, po³o¿o-
nych w budynkach przy ul. Kolejowej
8-10, ul. T. Rejtana 12, ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2,4; ul. W. Wi-
tosa 10,12,14,16 (klatka nr 16), ul. Woj-
ska Polskiego 17 i ul. Z³otoryjska 4 A,
B, C (klatka B) , w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Nr 149/2021 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 25.10. 2021 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
07.12.2021 r.

- w dniach od 03.11.2021 r. do
24.11.2021r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, dzia³kê oznaczon¹
nr 132/5 obr. 4 - Zarz¹dzenie Nr 154
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
2 listopada 2021 r.
Wykazy dostêpne s¹  w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
http://bip.chojnow.net.pl/

OBCHODY 
DNIA NIEPODLEG£OŒCI

11.11.2021r.

godz.12.00 
Msza œw. w intencji Ojczyzny

- Koœció³ pw. œw. App. Piotra i Paw³a

godz.13.15
Patriotom w ho³dzie

- spotkanie pod Obeliskiem 
przy ul. Chmielnej

godz. 15.30
“Nuty Ojczyste” 

Koncert pieœni i piosenek 
patriotycznych

Chojnowski Chór Skoranta 
-  Koœció³ pw. NPNMP
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26 paŸdziernika w Domu Schrama odby³ siê Konwent wójtów 
i burmistrzów Powiatu Legnickiego. Goœciem konwentu by³
Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw Obremski. Gospodarzem 
i przewodnicz¹cym Konwentu by³ burmistrz Chojnowa Jan
Serkies. W debacie uczestniczyli: starosta Adam Babuœka,
wicestarosta Janina Mazur, burmistrz Prochowic Alicja Sielicka,

wójt Gminy Krotoszyce Wojciech WoŸniak, wójt Gminy Ruja
Pawe³ Gregorczuk, wójt Gminy Mi³kowice Dawid Stachura,
wicewójt Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, sekretarz
gminy Legnickie Pole Mariola K¹dziela oraz szef inwestycji 
w Prochowicach Boles³aw Demecki. 
Na wstêpie wojewoda omówi³ sytuacjê sanitarno-epidemiolo-
giczn¹ w regionie apeluj¹c o przestrzeganie re¿imu sanitar-
nego. Nastêpnie rozpoczê³y siê rozmowy dotycz¹ce planów in-
westycyjnych poszczególnych gmin. Zaproszeni goœcie dysku-
towali o rz¹dowym programie "Polski £ad". Uzyskane œrodki
przyczyni¹ siê do wielu inwestycji w regionie. Samorz¹dowcy
zgodnie zapowiedzieli ponowne sk³adanie wniosków w listo-
padzie, na zadania, które nie uzyska³y dofinansowania w pier-
wszej turze. Wszyscy stwierdzili, ¿e pomoc rz¹du tej wielkoœci
to ogromne wyzwanie dla samorz¹dów. 

KJ
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Mobilne miasteczko rowerowe
Lokalizacja projektu: boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Chojnowie 
Obszar tematyczny: Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
CELE PROJEKTU: 
Podstawowym celem projektu jest promocja codziennej jazdy
rowerem wraz z praktyczna nauk¹ bezpiecznego poruszania siê
dzieci w ruchu drogowym w warunkach miejskich i poza
miejskich oraz oswajaniem ich z codziennymi sytuacjami,
które mog¹ wydarzyæ siê na drodze. Specjalnie przygotowane
miasteczko umo¿liwi przeprowadzenie w sposób profesjonalny
praktycznego egzaminu na kartê rowerow¹. 
OPIS PROJEKTU: 
Mobilne miasteczka drogowe w zestawie, oprócz rozk³ada-
nych, antypoœlizgowych gumowych mat, które imituj¹ asfalt 
i wyznaczaj¹ drogi miasteczka rowerowego, s¹ wyposa¿one
tak¿e w mini znaki drogowe oraz sygnalizacjê œwietln¹ w for-
mie sterowanych rêcznie standardowych sygnalizatorów, jak 
i sygnalizatorów kolejowych po³¹czonych z automatycznie
podnoszonymi i opuszczanymi rogatkami. Takie elementy
miasteczka s¹ w stanie zasymulowaæ ró¿ne sytuacje na drodze,
które mog¹ zdarzyæ siê w rzeczywistoœci. Dziêki nim dziecko
mo¿e sobie je w przysz³oœci odtworzyæ, kiedy bêdzie porusza³o
siê rowerem po prawdziwej drodze. 
Bardzo wa¿n¹ zalet¹ mobilnych miasteczek rowerowych jest
to, ¿e mo¿na je w dowolny sposób rozk³adaæ i sk³adaæ.
Pozwala to na ich wykorzystywanie nie tylko na zewn¹trz (np.
na boisku czy na placu), ale tak¿e w pomieszczeniach zamkniê-
tych (jak chocia¿by sala gimnastyczna czy hala). 
W zale¿noœci od okazji mo¿na je przenosiæ z miejsca na miej-
sce, a tak¿e w dowolny sposób uk³adaæ tak, by za ka¿dym ra-
zem symulowa³y one inny uk³ad ulic, znaków i sygnalizacji
œwietlnej. Pozwala to na zrozumienie zasad ruchu drogowego,
a nie uczenie siê ich na pamiêæ. 

Pracownia przedmiotowa Interatkin 
Lokalizacja projektu: Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie 
Obszar tematyczny: Edukacja 

CELE PROJEKTU:
Pracownia przedmiotowa Interatkin jest przeznaczona do pracy
trzydziestu uczniów i jednego nauczyciela. Jej wyposa¿enie
umo¿liwi prowadzenie zajêæ z chemii, geografii, biologii i fizyki.
Multimedia oraz oprogramowanie pozwoli na prowadzenie
interaktywnych zajêæ edukacyjnych na najwy¿szym poziomie,
co z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na podniesienie jakoœci oferty
edukacyjnej Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie z przed-
miotów przyrodniczych. 
OPIS PROJEKTU: 
Pracownia przedmiotowa Interaktin dziêki swojemu wypo-
sa¿eniu gwarantuje najwy¿szy poziom edukacji z przedmiotów
przyrodniczych. W jej sk³ad wchodzi biurko nauczycielskie, 
5 stolików "wysp" dla uczniów, szafa laboratoryjna, 30 ergo-
nomicznych krzese³ dla uczniów, jeden fotel dla nauczyciela
oraz 12 tapet tematycznych. Pracownia wyposa¿ona jest 
w najnowoczeœniejszy sprzêt multimedialny - monitor doty-
kowy zintegrowany z blatem, komputer stacjonarny nauczy-
ciela, monitor interaktywny 75" - oraz oprogramowanie takie
jak: Class VR Premium wirtulane laboratorium przedmiotowe,
licencja na roczny dostêp do portalu wirtualnych lekcji, interak-
tywne plansze przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia, geografia). 

BBuudd¿¿eett   OObbyywwaattee ll sskkii   22002211   --   wwyybbrraa ll ii œœmmyy
26 paŸdziernika zakoñczy³o siê g³osowanie nad projektami Bud¿etu Obywatelskiego 2021. Zespó³
ds. weryfikacji projektów podliczy³ g³osy i kolejnego dnia og³osi³ wyniki:

* Pracownia przedmiotowa Interaktin - Pó³nocna strona miasta - 196 wa¿nych g³osów
* Mobilne miasteczko rowerowe - Po³udniowa strona miasta - 310 wa¿nych g³osów 

Protokó³ dostêpny na stronie: 
https://budzet-obywatelski.chojnow.eu
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Zakoñczono budowê sieci wodno-kanalizacyjnej 
przy ul. Sikorskiego w Chojnowie

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano sieæ kanalizacji

sanitarnej ogólnosp³awnej o ³¹cznej d³ugoœci 413,05 m oraz 19 szt.

przykanalików  o d³ugoœci 105,60 mb.

Roboty budowlane obejmowa³y równie¿ wykonanie sieci wodo-

ci¹gowej o d³ugoœci 440,50 m wraz z 19 przy³¹czami wodo-

ci¹gowymi o d³ugoœci 111,55 m oraz wykonanie 19 szt.

przykanalików  deszczowych o d³ugoœci 106,55 m. W ramach

zadania wykonano 4 hydranty.   

Zadanie realizowa³a firma  ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy,

która z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê w prowadzonym postê-

powaniu. Umowê zawarto w dniu 07.06.2021 r. £¹czna

wartoœæ inwestycji to 488.857,42 z³. Wydatek w wysokoœci

203.054,05 z³ zosta³ sfinansowany z Rz¹dowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

Dziêki wykonanej inwestycji, planowane do sprzeda¿y dzia³ki

pod budowê domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego,

zyska³y uzbrojenie w przy³¹cza kanalizacyjne i wodoci¹gowe. 

Trwa realizacja zadania pn.: "Wykonanie robót
budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3
w Chojnowie - zabezpieczenie po¿arowe budynku zgodnie 

z zaleceniami PPO¯". 
W ramach zadania zwarto umowê z firm¹ Przedsiêbiorstwo

Us³ugowe RYGI Pawe³ Rygiewicz z siedzib¹ we W³oc³awku.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegaj¹ce

na dostawie i monta¿u drzwi przeciwpo¿arowych dymoszczel-

nych. Jednoczeœnie zawarto umowê z firm¹ "GUARD" Zak³ad

Zabezpieczeñ Elektronicznych Janusz Wielgus z siedzib¹ w Le-

gnicy na dostawê, monta¿ i uruchomienie elektronicznych trzy-

maczy drzwiowych na 6 drzwiach po¿arowych wydzielaj¹-

cych ewakuacyjn¹ klatkê schodow¹.

Zadanie przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa dzieci oraz

zapewnieniu w³aœciwych  standardów ochronny przeciwpo¿a-

rowej w przedszkolu.

Ogrodznie dla skateparku i pumptracka
Zawarta zosta³a umowa na budowê ogrodzenia  panelowego na

terenie skateparku i pumptracka o d³ugoœci ok. 210 mb wraz 

z zamontowaniem 2 furtek oraz bram¹. Umowa o roboty

budowlane zosta³a zawarta 25.10.2021 r. z firm¹ DEUX To-

masz Dysiewicz z Siedliska. 

Miejskie inwestycje

Zakaz spalania odpadów 
z dzia³ek i ogrodów!

Szanowni Mieszkañcy przypominamy, ¿e spalanie odpadów
zielonych (suchych liœci, skoszonej trawy, ga³êzi, czêœci roœlin
lub innych odpadów) powsta³ych po pracach w ogrodzie lub
rodzinnych ogródkach dzia³kowych jest zabronione!

Powy¿sze odpady podlegaj¹ segregacji i mo¿na je nieodp³atnie
przekazaæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie.

Godziny Otwarcia PSZOK:
Œroda 12:00 - 17:00
Pi¹tek 12:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 15:00

* Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
zakazuje siê prze-twarzania odpadów (w tym w sposób termiczny)
poza instalacjami i urz¹dzeniami.
* Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, ¿e dopuszcza siê spa-
lanie zgromadzonych pozosta³oœci roœlinnych poza instalacjami 
i urz¹dzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy NIE S¥ objête obowi¹z-
kiem selektywnego zbierania, a taki obowi¹zek nak³ada "Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów".
* W myœl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi okreœlonemu
termicznie przekszta³ca odpady poza spalarni¹ odpadów lub
wspó³spalarni¹ odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.
Osoba, która spala odpady zielone, liœcie, ga³êzie w ogródku lub
na dzia³ce, mo¿e zostaæ ukarana mandatem w wysokoœci do 500 z³.
S¹siad, któremu wyj¹tkowo uprzykrza ¿ycie osoba spalaj¹ca odpady
zielone, mo¿e te¿ - powo³uj¹c siê na Kodeks wykroczeñ i Kodeks
cywilny - skierowaæ sprawê do s¹du.

PRZYCHODNIA REJONOWA 
W CHOJNOWIE   UL. LEGNICKA 12

ZAPRASZA 

DO WSPÓ£PRACY LEKARZY

Mile widziane 
specjalizacje: Medycyna rodzinna, 
Choroby wewnêtrzne, Pediatria

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracê lub umowy cywilno-prawne (kon-
trakt)
- mo¿liwoœæ rozwoju i doskonalenia posia-
danych umiejêtnoœci
- bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt z sekretariatem 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

pod nr tel. 
76-8178095
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Pan Andrzej Œwidurski 1 wrzeœnia br.
obj¹³ posadê dyrektora Muzeum Re-
gionalnego w Chojnowie. Zarówno 
z wykszta³cenia, jak i z pasji jest histo-
rykiem. W wolnych chwilach ¿egluje,
zajmuje siê kowalstwem artystycznym
i jeŸdzi motocyklem. 
O planach, wyzwaniach i projektach 
w zamku Piastów legnicko-brzeskich
dyrektor opowiada z wielk¹ charyzm¹
i optymizmem. 

Gazeta Chojnowska: Mieszka pan
ponad 20 lat w Chojnowie. Czy czuje
siê pan chojnowianinem? 
Andrzej Œwidurski - Pochodzê ze Smo-
lic. To niewielka miejscowoœæ w woje-
wództwie wielkopolskim. Do Chojnowa
przyjecha³em z mi³oœci do ¿ony. Pozna-
liœmy siê na studiach i pod koniec pi¹-
tego roku pobraliœmy. Zacz¹³em tutaj
mieszkaæ od wrzeœnia 1999 roku. Zosta-
³em zatrudniony w Gimnazjum nr 1 jako
nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñ-
stwie. Potem by³a Szko³a Podstawowa nr 3
i teraz Muzeum Regionalne. Nie do koñ-
ca czujê siê 100% chojnowianinem
(œmiech). Korzenie daj¹ o sobie znaæ.
Jad¹c tam, nie czujê, ¿e jest to g³êboka
wiêŸ, a bêd¹c tutaj, nie czujê siê jeszcze
tak, jakbym chcia³. To daje wra¿enie
lekkiego zagubienia. Generalnie tutaj
pracujê, mieszkam, poznajê ludzi, opo-
wieœci… Zauwa¿y³em, ¿e jak wracam 
z moich rodzinnych stron, to jednak czujê,
¿e jestem u siebie w domu…

G.Ch.- Dlaczego historia? 
A.Œ. - Skoñczy³em historiê, bo zawsze
mnie pasjonowa³a. Studiowa³em w Po-
znaniu, potem przenios³em siê do Zie-
lonej Góry, gdzie notabene pozna³em
moj¹ ¿onê. Du¿o czyta³em na tematy
zwi¹zane z dziejami Polski i œwiata. Wy-
bieraj¹c kierunek studiów, nie myœla³em
o niczym innym, mo¿e jedynie o archeo-
logii, ale z kolei patrz¹c pragmatycznie,
archeologia nie by³a rokuj¹ca, pod wzglê-
dem pracy w zawodzie. Po historii by³o
wiêcej perspektyw, wiêcej mo¿liwoœci.  

G.Ch. - Obecnie rozpocz¹³ siê nowy
etap pana ¿ycia zawodowego. 
A.Œ. - Przyznam szczerze, ¿e na pocz¹tku
towarzyszy³y mi ró¿ne emocje - od radoœci
po zwyczajny ludzki strach. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e jest to zupe³nie inna
instytucja, inna jakoœæ, inne przepisy
prawne, inne regulaminy. Po ponad 20
latach pracy w szkole powoli przyzwy-
czajam siê do muzealnej ciszy. 

G.Ch. - Wyzwania, plany, marzenia
dotycz¹ce muzeum.
A.Œ. - Wyzwañ jest wiele… Chcia³bym,
¿eby ta instytucja têtni³a ¿yciem. Chcê
o¿ywiæ wspó³pracê ze szko³ami, przed-
szkolami. Jest to miejsce szeroko pojêtej

kultury, dlatego warto zwróciæ uwagê na
proces wychowania dzieci w lokalnej
przestrzeni na bazie naszej historii i re-
liktów przesz³oœci. Przez historiê, przez
ciekawe wydarzenia z ni¹ zwi¹zane, mo-
¿emy wspólnie tworzyæ tu i teraz to¿sa-
moœæ, która buduje, to co wa¿ne, zw³asz-
cza w ma³ych miejscowoœciach. Dobro
kultury tworzy otaczaj¹ca nas przyroda,
tutaj do dyspozycji mamy piêkne lapidar-
ium, które czaruje i kusi swoj¹ urokli-
woœci¹. Chcia³bym na to spojrzeæ ca-
³oœciowo. Wzbogaciæ ofertê o spotkania 
z ciekawymi ludŸmi. Myœlê, ¿e nale¿y za-
j¹æ siê przede wszystkim histori¹ naj-
nowsz¹. Powojenne pokolenie ma nam
wiele do przekazania. Warto zaintere-
sowaæ siê zak³adami pracy, dziejami
instytucji, które funkcjonowa³y w Choj-
nowie. Historia, któr¹ tworzymy, któr¹
tworzyli nasi rodzice, dziadkowie jest
wci¹¿ bardzo ¿ywa. Historia zwyk³ych
ludzi jest czêsto zapominana, odsuwana
w cieñ. A jest to tkanka spo³eczna bardzo
¿ywa i na niej nale¿y pracowaæ. Chcia³-
bym, ¿ebyœmy nauczyli siê czciæ zwyk³ych
ludzi, którzy na co dzieñ chodz¹ do pracy
i buduj¹ to¿samoœæ lokaln¹, tworz¹ in-
stytucje i zak³ady pracy. Ca³¹ tê szerok¹
kulturê. Chcia³bym, ¿eby to nie by³o
muzeum jednorazowego u¿ytku, ¿eby
ludzie przychodzili do niego z chêci¹.
Odchodzi siê ju¿ od wizji muzeum z XIX
wieku, gdzie nie mo¿na niczego dotkn¹æ
ani g³oœniej rozmawiaæ. Rozwijamy siê
jako spo³eczeñstwo. Edukacja muzealna
jest potrzebna. Na niektóre tematy po
prostu w szkole brakuje czasu. Muzeum
nie ma ograniczeñ ani programowych,
ani czasowych, ani wiekowych. Ka¿dy
jest mile widzianym goœciem. Fajne zajê-
cia, które w przysz³oœci zaprocentuj¹
tym, ¿e bêd¹ postrzegaæ muzeum jako
miejsce, gdzie warto, zobaczyæ, us³yszeæ…

G.Ch. - Czy w najbli¿szej przysz³oœci
czeka nas jakieœ wydarzenie zwi¹zane
z muzeum? 
A.Œ. - Obecnie pracujemy nad projektem
z panem Micha³em Zygmuntem. Jest to
inicjatywa maj¹ca na celu pokazanie
oryginalny œwiat dŸwiêków naszego mu-
zeum. Jesteœmy na etapie tworzenia zrêbu

scenariusza. Mamy ju¿ nagrane dŸwiêki.
Myœlê, ¿e do koñca listopada szersze
grono chojnowian, i nie tylko, bêdzie
mia³o okazjê wys³uchaæ, o czym szumi
zamek Piastów legnicko - brzeskich… 

G.Ch. - Nowe wyzwania s¹ na pewno
bardzo absorbuj¹ce, dlatego warto
oddawaæ siê pasjom… 
A.Œ. - Zdecydowanie, a pasji mam du¿o.
Na wstêpie muszê podziêkowaæ mojej
¿onie za wyrozumia³oœæ (œmiech). Poza
histori¹ fascynujê siê przyrod¹, w tym
ptakami wodnymi. Kocham wodê, jezio-
ra, rzeki, morza… st¹d zami³owanie do
kajaków, ¿aglówek. W wolnym czasie
tak¿e wêdkujê. Mam patent ¿eglarski od
wielu lat i ³¹cze swoje zainteresowania.
Posiadanie w³asnej ³ódki by³o moim
dzieciêcym marzeniem, a jego realizacja
przynosi mi stale wiele satysfakcji i ra-
doœci. Od kilkunastu lat zajmujê siê
kowalstwem artystycznym. Jestem absol-
wentem kursu warsztatów w Wojcie-
chowie pod Lublinem. Tam dostaj¹ siê
kandydaci na podstawie oceny nade-
s³anych prac. W roku jest miejsce dla 16
osób. Mia³em to szczêœcie i zakwalifi-
kowa³em siê. Warsztaty - 2 tygodnie,
wiedzy i praktyki pod okiem doœwiad-
czonych mistrzów. Œwieczniki, wieszaki,
broñ bia³a… To nie jest ³atwe, okupione
wysi³kiem, ale daje du¿¹ satysfakcjê - co
jest fascynuj¹cego w kowalstwie? Mo-
¿emy z kawa³ka metalu wyczarowaæ wiele
i na d³ugo… 

Poza tym istnieje jeszcze pasja do moto-
cykli, która zrodzi³a siê w wieku wczesno-
szkolnym. Zarazi³ mnie ni¹ mój tato.
Mia³ WFM M 06 kupion¹ w 1972 r.
Czêsto wymyka³em siê do gara¿u, ¿eby
popatrzeæ, usi¹œæ czy odkurzyæ. Na stu-
diach kupi³em starego Simsona SR 02 
z 1968 r. I do dziœ ¿a³ujê, ¿e go sprze-
da³em... Obecnie je¿d¿ê Hond¹ CB 750
Seven Fifty. Poczciwy dobry klasyk po-
woli staj¹cy siê histori¹.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. Panu Dyrektorowi ¿yczymy
realizacji wszystkich zamierzeñ! 

AAnnddrrzzeejj  ŒŒwwiidduurrsskkii  
nnoowwyymm  ddyyrreekkttoorreemm  MMuuzzeeuumm  RReeggiioonnaallnneeggoo
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Maj¹ wspóln¹ pasjê. To cenne doœwiad-
czenie, które zbli¿a i rozwija. Pañstwo
Estera i Krystian Kuks, pod szyldem firmy
KuksCraft tworz¹ niezwyk³¹ bi¿uteriê
wyra¿aj¹c¹ ich artystyczne postrzeganie
naturalnych zdobieñ.

Gazeta Chojnowska - Bi¿uteria ekolo-
giczna, nietuzinkowa, nowoczesna…
Sk¹d pomys³ na takie rêkodzielnictwo?
Estera i Krystian Kuks - Tak naprawdê
to m¹¿ kilka lat wczeœniej, jeszcze przed
nasz¹ przygod¹ z bi¿uteri¹, zaabsor-
bowa³ siê tworzeniem w drewnie. Po-
cz¹tkowo by³y to œwieczniki z grawerem.
Z czasem zafascynowa³ siê równie¿ dzie-
³ami z ¿ywicy i postanowi³ po³¹czyæ ze
sob¹ te dwa tworzywa.
Na pocz¹tku bi¿uteriê zacz¹³ tworzyæ
tylko m¹¿, ale gdy zobaczy³am efekty tej
pracy to sama siê tym zarazi³am. Kry-
stian projektuje wymyœlone przez nas
wzory na komputerze. Czêœæ wzorów
wycina na maszynie CNC, któr¹ sam
skonstruowa³, ale to nie wszystko - szli-
fowanie, polerowanie, odpowiednia im-
pregnacja drewna. Ja zaœ zajmujê siê
drugim rodzajem bi¿uterii, tworzê na niej
wzory, dopieszczam bi¿uteriê, plotê bran-
solety i ubieram je w dodatki, finalnie
wykañczam.

G.Ch. -Dla kogo tworzona jest tego
typu bi¿uteria? Czy istniej¹ wzory dla
mê¿czyzn? Czy tworzycie tylko bi¿uteriê?
E.K.K. - Tworzymy wtedy, gdy najdzie
nas wena. I to co zrodzi siê w naszej g³o-
wie, odzwierciedla potem nasza bi¿ute-
ria. Czasem podpowiedzi¹ s¹ dla nas
pomys³y klientów, którzy maj¹ w³asne
wyobra¿enia tego, czego od nas oczekuj¹,
a my dzia³amy! Nasze wyroby s¹ dla ko-

goœ, kto szuka oryginalnej galanterii,
która nie jest produkowana na masow¹
skalê, lecz jest rêkodzie³em, które po-
ch³ania sporo czasu i wysi³ku, w efekcie
czego zachwyca swoj¹ nietuzinkowoœci¹.
Jesteœmy w trakcie opracowywania wzo-
rów, równie¿ dla mê¿czyzn. Póki co sku-
piamy siê na bi¿uterii, aczkolwiek nie
zamykamy siê w tej kategorii. Zamierzamy
poszerzaæ nasz asortyment o dekoracje
wnêtrz, jak deski do serwowania dañ,
zegary œcienne i wiele innych.

G.Ch. - KuksCraft czyli…
E.K.K. - Nazwa pochodzi od naszego na-
zwiska - Kuks oraz angielskiego s³owa
oznaczaj¹cego rêkodzie³o - craft i tak
powsta³a nazwa KuksCraft.

G.Ch. - Z jakich tworzyw korzystacie? 
E.K.K. - Bazujemy g³ównie na drewnie 
i ¿ywicy. Nasz¹ bi¿uteriê uzupe³niaj¹
sznurki, rzemienie, szklane kaboszony,
dodatki jak zapiêcia, s¹ wykonane ze
stali nierdzewnej. W ¿ywicy mo¿na zata-
piaæ przeró¿ne rzeczy: suszone kwiaty,
szyszki, pióra, elektronikê, a nawet sierœæ
pupila. Dodatkami s¹ równie¿ przeró¿ne
ozdoby. Je¿eli chodzi o dostêp do mate-
ria³u to nie ma z tym problemu, na rynku
jest ³atwy dostêp do tego typu rzeczy,
choæby do egzotycznego drewna. Ogra-
nicza nas tylko w³asna wyobraŸnia.

G.Ch. - Jakich umiejêtnoœci wymaga
tworzenie bi¿uterii? 
E.K.K. - Na pewno precyzji i ogromu
cierpliwoœci. Niestety materia³y nie zaw-
sze chc¹ z nami wspó³pracowaæ. Jesteœmy
samoukami. Uwa¿am, ¿e aby tworzyæ
tego typu bi¿uteriê, trzeba znaæ choæ pod-
stawy tj. zachowanie siê materia³u 
w danych warunkach (temperatura, wil-
gotnoœæ powietrza), z niektórymi mate-
ria³ami ¿ywica po prostu nie chce pra-
cowaæ - dochodzimy do tego metod¹
prób i b³êdów.

G.Ch. - Inne pasje? 
E.K.K. - Pasji mo¿na mieæ wiele, ale
prawdziw¹ jest ta, której poœwiêcamy to
co jest najcenniejsze - swój czas. I to
w³aœnie tworzenie bi¿uterii wype³nia ma-
ksimum naszego wolnego czasu, choæ nie
mamy go zbyt du¿o ze wzglêdu na pe³ny
etat w innej firmie. Jest to bardzo czaso-
ch³onna pasja, wytworzenie ka¿dej jednej
sztuki to kilka dni pracy.

G.Ch. - Czego Pañstwu ¿yczyæ?
E.K.K. - Z pewnoœci¹ nie zaszkodzi ¿y-
czyæ nam cierpliwoœci, nowych pomys³ów
i tego, aby ka¿dy nabywca by³ zadowo-
lony z naszych wysi³ków. Mamy nadziejê,
¿e w przysz³oœci nasze hobby przerodzi
siê w pracê pe³noetatow¹ i bêdziemy
mogli w wiêkszej mierze skupiaæ siê na
tworzeniu i poszerzaæ nasze horyzonty.

G.Ch. - Tego wszystkiego zatem ¿y-
czymy. A osoby zainteresowane orygi-
naln¹ bi¿uteri¹ odsy³amy na stronê
KuksCraft, gdzie znajd¹ ca³y wachlarz
barwnych, efektownych dzie³ r¹k pañ-
stwa Kuks.

Z cyklu - ludzie z pasj¹



#Szko³aPamiêta 
SP4 jak zawsze chêtnie przystêpu-
je do ró¿nego rodzaju kampanii,

tym razem ponownie uczestniczymy w akcji
organizowanej przez Ministerstwo Edukacji 

i Nauki pn. "Szko³a pamiêta". 
Celem akcji jest zwrócenie uwagi m³odych ludzi na potrzebê
pielêgnowania pamiêci o bohaterach, szczególnie tych, którzy
s¹ zwi¹zani z histori¹ danego miejsca, regionu, spo³ecznoœci. 
A wiêc rozmyœlamy i dzia³amy!

Dzieñ Wszystkich Œwiêtych oraz Zaduszki w ka¿dym z nas
wywo³uj¹ refleksje, chwile zadumy oraz stanowi¹ w pewnym
sensie powrót do przesz³oœci. Wspominamy naszych bliskich,
znajomych, a tak¿e osoby, które w pamiêci ¿yj¹ wiecznie,
dziêki historii, na kartach której znamienicie siê zapisali. Wielu 
z nich nigdy obok swego imienia nie u¿y³oby przydomka
bohater, ale czy w³aœnie nie dziêki temu dziœ oddajemy im
czeœæ i chwa³ê? Dziêki temu jacy byli, dziêki temu, ¿e nie
wahaj¹c siê swe ¿ycie poœwiêcali dla ogó³u, dla idei, która
przysz³ym pokoleniom mia³a zapewniæ szeroko rozumian¹
wolnoœæ. ¯aki z klas m³odszych dowiod³y, i¿ historia jest
wci¹¿ ¿ywa, a ci którzy swoimi czynami j¹ napisali, wci¹¿ s¹
dla nas bohaterami i wzorami cz³owieczeñstwa. Klasy przygo-
towa³y gazetki, prace plastyczne oraz odby³y lekcje wspom-
nieñ, które zasia³y ziarnko patriotyzmu w g³owach i sercach
tych najm³odszych. 
Uczniowie SP4 wraz z nauczycielami, bior¹c udzia³ w akcji
#Szko³aPamiêta nie poprzestali na dzia³aniach odbywaj¹cych
siê tylko w murach naszej szko³y. Chojnowianie mieli okazjê
zobaczyæ jak wartoœciowa m³odzie¿ zasila szeregi chojnow-

skiej Czwórki w symbolicznych miejscach naszego miasta. 
Klasy VII a i VII d uda³y siê pod pomnik ¿o³nierzy poleg³ych
w walce o niepodleg³oœæ Ojczyzny, zamordowanych w obo-
zach i ³agrach oraz zes³anych na Sybir. Na miejscu podjêli
rozwa¿ania historyczne, zapalili symboliczne œwiate³ka ku
pamiêci poleg³ych, a tak¿e dzielili siê historiami swoich blis-
kich, którzy doœwiadczyli przeœladowañ wojennych. 
Klasa VIII d oraz VI b z³o¿yli ho³d bohaterom pod pomnikiem
Golgota Wschodu, który upamiêtnia ofiary terroru na kresach
wschodnich, obywateli RP zamordowanych w Katyniu oraz
zmar³ych zes³añców na Syberiê. W tym wa¿nym wydarzeniu
uczestniczy³ równie¿ sztandar szko³y, przy którym zebrani 
z dum¹ odœpiewali hymn narodowy. Nastêpnie uczniowie
wys³uchali historii zwi¹zanej z tym miejscem, wspólnie
odmówili modlitwê, zapalili znicze oraz z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem.

Klasy ósme mia³y przyjemnoœæ uczestniczyæ w apelu pt.
"Orlêta lwowskie", przygotowanym przez starszych kolegów 
i kole¿anki z chojnowskich szkó³ ponadpodstawowych.
Uczniowie tak¿e odwiedzili Cmentarz Komunalny, aby daæ
wyraz pamiêci o poleg³ych bohaterach Ojczyzny. 
Pamiêtamy równie¿ o zmar³ych pracownikach i nauczycielach
naszej szko³y, którzy dla wielu chojnowian s¹ bohaterami
szkolnych lat - uczniowie klasy VI b odwiedzili groby tych,
którzy tworzyli historiê Czwórki. Nie zapomnieli tak¿e o gro-
bach bezimiennych i opuszczonych i dziœ w³aœnie dziêki nim, s¹
one posprz¹tane, a na p³ytach widniej¹ jasne, migoc¹ce œwia-
te³ka, które daj¹ znak, ¿e nasza #Szko³aPamiêta …

Natalia Halikowska
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Korzystaj¹c z piêknej, paŸdziernikowej
pogody grupa uczestników WTZ Choj-
nów zawita³a do G³uchowic. 

Nasza obecnoœæ nie by³a przypadkowa -
praca w drewnie, a dok³adniej rzeŸba jest
elementem ergoterapii, uczy cierpliwoœ-
ci, dok³adnoœci, pobudza motorykê ma³¹
i du¿¹, zmys³y i wyobraŸniê. 

Ta ma³a miejscowoœæ w gminie Mi³kowi-
ce musia³a zagoœciæ na naszej mapie
odwiedzonych miejsc. We wsi znajduje
siê oko³o 100 rzeŸb, a plenery rzeŸbiar-
skie sta³y siê tradycj¹ jak mówi So³tys,
którego d³oñ mieliœmy okazjê uœcisn¹æ.

wtz

W œwiecie rzeŸb

SP 4
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Silny wiatr, który 21 paŸdziernika opanowa³ Chojnów pozostawi³ po sobie wiele
powalonych drzew. Skala szkód najbardziej widoczna by³a w naszych parkach,
ale i w wielu miejscach miasta znaleŸæ mo¿na by³o po³amane, uszkodzone drze-
wa. Uprz¹tniêcie oko³o 20 powalonych drzew, po³amanych konarów i ga³êzi 
z parków, skwerów, chodników, zajê³o s³u¿bom miejskim we wspó³pracy z wy-
specjalizowanymi jednostkami, kilka dni. 

Skutki silnego wiatru Wci¹¿ ostrzegamy!
S¹ pierwsi poszkodowani 
i jest te¿ zawiadomienie 

o pope³nieniu przestêpstwa!

22 paŸdziernika, mimo ostrze¿eñ Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów,
odby³o siê spotkanie w lokalu przy 
ul. Drzyma³y 20. Organizator telefo-
nicznie zapewnia³, ¿e wydarzenie jest
w ramach "zdrowia dolnoœl¹skiego",
¿e ka¿demu przys³uguje darmowy
pulksoksymetr. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e jest to pokaz handlowy drogich
produktów, a niektóre osoby, które
przysz³y zosta³y zmuszone do podpisa-
nia umów. Dosz³o do naruszenia nie-
tykalnoœci cielesnej. 
Sprawa zosta³a zg³oszona na policjê 
i do prokuratury.

Miejski Rzecznik Konsumentów
apeluje o rozwagê 

i niechodzenie 
na tego typu spotkania (pokazy)!

- Konsument ma 14 dni, by odst¹piæ od
umowy zawartej na pokazie, jak
równie¿ od umów zawartych przez
telefon, w drzwiach swojego domu.
Zachêcam równie¿, by zawsze w ter-
minie 14 dni przeczytaæ dok³adnie
umowê, a najlepiej uczyniæ to przed jej
podpisaniem. Apelujê, by wystrzegaæ
siê uczestnictwa w tego typu pokazach,
jak równie¿ proszê przestrzec swoich
bliskich - zadbajcie Pañstwo o bezpie-
czeñstwo seniorów.

Osoby poszkodowane 
podczas pokazu zorganizowanego 

w Chojnowie 22 paŸdziernika 
proszone s¹ o kontakt 

z Rzecznikiem Konsumentów 
tel. 76 7212138

lub Komisariatem Polcji 
w Chojnowie 

tel. 47 874 62 00
***

19 listopada o godz. 11:00 Miejski
Rzecznik Konsumentów pan Tomasz
Strojek bêdzie udziela³ porad w Urzê-
dzie Gminy Chojnów (ul. Fabryczna 1).
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Jak mo¿na by³o spêdziæ w rozrywkowy

sposób sobotê 30 paŸdziernika? Nasza

redakcyjna ekipa ustali³a grafik i zaczê³a

dzia³aæ. 

O godz. 15 - mecz Chojnowianki. £adna

pogoda, du¿o bramek (7:0), pewna

wygrana naszych. Du¿o emocji i zado-

wolenia.

Kilka minut odpoczynku i wyjazd do

Legnicy na “Bluesrockowe Zaduszki” 

w LCK. By³o te¿ do wykonania zadanie

specjalne: dotrzeæ i zaprosiæ na przysz³y

rok, na wystêpy do naszej "Jubilatki"

zespo³y - Diler Music Band i Nocne

Boogie. Uda³o siê - bêdzie dobrze!

Przestawianie czasu na zimowy by³o 

w tym momencie o tyle korzystne, ¿e na

luzie, po powrocie, mo¿na by³o zajrzeæ

do "Jubilatki" na Dyskotekê Doros³ego

Cz³owieka. DJ Darek zrobi³ swoje.

Uczestnicy niezwykle zadowoleni.

My z tej aktywnej soboty te¿!             pm

Rozrywkowa sobota

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Anny i Juliusza PoŸniaków 2

Punkt konsultacyjny zdrowia psychicznego w Chojnowie 
oferuje bezp³atn¹ pomoc w zakresie: 

psychoterapii indywidulanej doros³ych, terapii ma³¿eñstw / par, 
terapii uzale¿nieñ, konsultacji dla rodziców, warsztatów i wyk³adów. 

Punkt otwarty jest we wtorki od godz. 9:00 do 12:00 
oraz w œrody od 14:00 do 17:00.

tel. 511 833 628

PLUG'N'BLUES zawojowali chojnowsk¹ Jubilatkê.

Po powiecie legnickim rozesz³a siê fama o koncercie choj-

nowskiej grupy Plug'n'Blues. Kawiarnia Jubilatka zaprosi³a na

to wydarzenie w sobotê 23 paŸdziernika.

Nasz zespó³ ma ju¿ wyrobion¹ markê. Recenzje zbiera

znakomite. Dziwnym nie jest, ¿e tego dnia zapanowa³o istne

oblê¿enie lokalu. Spragnionych blues rocka przybywa³o i przy-

bywa³o. W pewnym momencie zabrak³o miejsc siedz¹cych. 

A zespó³ gra³ w najlepsze. Repertuar w³asny i polskie stan-

dardy blues rockowe m.in. Tadeusza Nalepy, zespo³u D¿em.

Wspania³a atmosfera sprawi³a, ¿e spontanicznie dosz³o do

wspólnego zdjêcia uczestników imprezy. Parkiet jednak kusi³.

Roztañczeni w bluesie znów trochê poszaleli.

PM
Fot. P.B. Misikiewicz

Plug'n'Blues - podbili Jubilatkê

DILER MUSIC BAND

NOCNE BOOGI ZIELONA MARYCHA



FURIOZA
5/6/7.11.2021 - godz. 19.00

Wydarzenie z przesz³oœci rozdziela losy
trójki przyjació³. Niespodziewanie w ¿y-
ciu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj
ju¿ lekarza, znowu pojawia siê ona. Dzika
(Weronika Ksi¹¿kiewicz) - kiedyœ mi-
³oœæ jego ¿ycia, teraz doœwiadczona po-
licjantka, sk³ada mu propozycjê nie do
odrzucenia. Albo ten zostanie policyj-
nym informatorem i wtyczk¹, albo jego
brat (Wojciech Zieliñski) trafi do wiê-
zienia z wieloletnim wyrokiem.

Przyciœniêty do muru Dawid w koñcu
ulega, a jego g³ównym celem staje siê
infiltracja rosn¹cej w si³ê zorganizowa-
nej grupy przestêpczej. Trafiaj¹c w sam
œrodek wojny o wp³ywy i pieni¹dze,
bêdzie musia³ mierzyæ siê z ci¹g³¹ podej-
rzliwoœci¹ ze strony dawnego przyjaciela
Goldena (Mateusz Damiêcki). Wkrótce
odkryje te¿, ¿e œwiat, od którego
próbowa³ siê uwolniæ, wci¹ga go ze
zdwojon¹ si³¹.

RODZINA ADAMSÓW 2
6/7.11.2021 - godz. 15.00

U Addamsów daje o sobie znaæ konflikt
pokoleñ. Etap buntu nie omija dora-
staj¹cych Wednesday i Pugsleya. Choæ
Addamsowie niekoniecznie wpisuj¹ siê
w model tradycyjnej rodziny, nawet
Morticiê martwi, ¿e potomkowie po raz
kolejny nie stawiaj¹ siê na kolacji. 
Jak na powrót wznieciæ ogieñ w rodzin-
nym ognisku i podtrzymaæ wiêzy?

Gomez wpada na genialny pomys³ -
wspólne wakacje i podró¿ nawiedzonym
kamperem przez ca³¹ Amerykê! Nie bê-
dzie to jednak zwyk³a wycieczka krajo-
znawcza, gdy¿ na Addamsów czeka ogrom
okropnie ob³êdnych przygód, które
sprawi¹, ¿e w³osy stan¹ dêba na g³owie
nawet Kuzynowi Coœ.
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“K£AMSTWO”   W   CHOJNOWIE
Dwie pary ma³¿eñskie, dwie pary przyjació³, dwie pary kochanków, a ich nadal
tylko czworo, jak to jest mo¿liwe? Wszystkiego dowiecie siê Pañstwo podczas
spektaklu „K³amstwo”! (…) Francuski dramaturg Florian Zeller spróbowa³
k³amstwo zweryfikowaæ w warunkach scenicznych. Uda³o mu siê to na tyle, ¿e 
w ca³ej Europie widzowie podczas przedstawieñ spadaj¹ z krzese³ z rozbawienia,
za chwilê wracaj¹ na miejsca, dyskretnie zerkaj¹c wokó³ i szukaj¹c wsparcia 
i zrozumienia u innych kobiet i mê¿czyzn.
„K³amstwo” do obejrzenia w Chojnowie 19 grudnia (niedziela) 2021, 

godz. 18:00, w sali Domu Kultury. 

W obsadzie same znakomitoœci: Milena Suszyñska, Katarzyna Skrzynecka,
Miko³aj Roznerski i Piotr Szwedes.  Brakuje – tylko Pañstwa! 

Bilety w cenie 100 i 90 z³ ju¿ do nabycia w sekretariacie MOKSiR, ul. Ma³achowskiego 7, 
w godz. 8:00 – 15:00 od pn. do pt.

Zapraszamy!

Bilet normalny - 20 z³
Bilet ulgowy - 15 z³

Bilet zbiorowy - 15 z³
Bilet na filmy dla dzieci - 15 z³

KASA CZYNNA 1 GODZ. PRZED
ROZPOCZÊCIEM SEANSU

Kup bilet online:
kino.chojnow.eu/cennik,m5,s500.html

Szczepienia trzeci¹ dawk¹ 

W Chojnowie stale dzia³a Punkt Szcze-
pieñ Populacyjnych przy ul. Matejki 1.
Obecnie na szczepienie trzeci¹ dawk¹ na-
le¿y zapisaæ siê telefonicznie 536-052-680. 

- Szczepimy w pi¹tki od 9:00 do 17:00.
Zainteresowanie kolejn¹ dawk¹ z dnia na
dzieñ roœnie, zatem myœlimy ju¿ o otwar-
ciu punktu w innych dniach. Stale wy-
konywane s¹ szczepienia pierwsz¹, dru-
g¹ i teraz trzeci¹ dawk¹. Wykonujemy
szczepienia równie¿ dzieci - mówi pani
Agnieszka Tabiszewska koordynator
Punktu Szczepieñ w Chojnowie. 

Trzecia dawka szczepionki zalecana jest
osobom: 
- Z NISK¥ ODPORNOŒCI¥, tj.: osoby
w trakcie leczenia przeciwnowotwo-
rowego, po przeszczepach narz¹dów,
przyjmuj¹ce leki immunosupresyjne lub
terapie biologiczne, po przeszczepie ko-
mórek macierzystych, z zaka¿eniem HIV,
przyjmuj¹cych leki, które mog¹ hamo-
waæ odpowiedŸ immunologiczn¹, diali-
zowane. 
- WSZYSTKIE OSOBY, które ukoñ-
czy³y 50 lat (urodzone w 1971 roku lub
wczeœniej), po 6 miesi¹cach od pe³nego
zaszczepienia. 

Na szczepienie 
mo¿na siê tak¿e 

zarejestrowaæ przez 
Internet na stronie:

https://pacjent.gov.pl/ 
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PI£KA NO¯NA
Chojnowianka kroczy od zwyciêstwa do zwyciêstwa. Wsko-
czy³a na fotel wicelidera. Co wa¿ne strzela du¿o goli. Widaæ
te¿, ¿e w dru¿ynie panuje dobra atmosfera. Na boisku i w szatni.
Dobr¹ rêk¹ kieruje wiêc trener Miros³aw Zieleñ. 
Oby tak dalej.

Stal Chocianów - Chojnowianka Chojnów 1:3
Chojnowianka Chojnów - Orze³ Wojcieszyn 7:0

pm

MOKSIR ZAPRASZA

SEKRETARIAT
poniedzia³ek- pi¹tek  8.00 - 15.00

wejœcie z ty³u budynku

FITNESS
wtorek - niedziela  15.00 - 21.00
5 z³ wejœcie - p³atnoœæ tylko kart¹

KRÊGIELNIA
wtorek - niedziela 16.00 - 17.00, 18.00 - 19.00,

20.00 - 21.00 (max 8 osób)
wtorek - czwartek 15 z³ tor,  
pi¹tek - niedziela 20 z³ tor

p³atnoœæ tylko kart¹

KINO
pi¹tek - niedziela wed³ug repertuaru

KASA KINA
czynna godzinê przed pierwszym seansem

BILETY: 20 Z£ NORMALNY,  15 Z£ ULGOWY

ZESPO£Y TANECZNE
sala taneczna nr 115

MA£Y KARAMBOL - pon. 16.00 i œr. 16.00
KARAMBOL II - pon. 17.00 i czw. 16.00

KARAMBOL - œr. 17.00
KARAMBOL MINI FORMACJA - czw. 17.30

AEROBIK U3W
sala taneczna nr 115
poniedzia³ek - 12.00

wtorek - 12.00 i 17.00
czwartek 12.00

GRUPA TEATRALNA ANTYKWARIAT
sala nr 5/ sala widowiskowa nr 112,113

œroda - 17.00

RzeŸba U3W
sala nr 205

wtorek - 10.00 co dwa tygodnie

MALARSTWO U3W
sala nr 205

œroda - 10.00 co dwa tygodnie

KLUB MODELARSKI ARSENA£
sala nr 205

pi¹tek, sobota, niedziela

BROOKLYN
sala taneczna nr 115

pi¹tek - 15.00 - 18.00

ZAJÊCIA TEATRALNE DLA DZIECI
sala widowiskowa nr 112,113/sala nr 5

œroda - 15.45-17.00
NÓ¯KI W HERBACIE - czwartek - 17.00-19.00

ZAJÊCIA WOKALNE
sala nr 204

sobota - 10.00

KLUB FANTASTYKI
sala nr 5

wtorek, czwartek - 16.00 - 20.30

ZESPO£Y MUZYCZNE
sala nr 6

CHÓR SKORANTA
Dom Schrama - sala widowiskowa

poniedzia³ek - 19.00

KORTY ZIEMNE
P. Andrzej - tel. 604947396

MOKSiR TELEFON:   76 8188621
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Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja
2021 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest,
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê w 09.12.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.12.2021 r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 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 niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane 
z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 2 900,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê w 07.10.2021 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2021 r. - 02.12.2021r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00

LISTOPAD/GRUDZIEÑ
07.11. - MELISA
11.11. - FARMED 

14.11. - POD S£OÑCEM 
21.11. - STOKROTKA 

28.11. - CENTRUM 
05.12. - FARMED 

12.12. - W INTERMARCHE 
19.12. - W INTERMARCHE 

25.12. - SALIX 
26.12. - POD S£OÑCEM 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie og³asza nabór 

na wolne stanowisko urzêdnicze
Zastêpcy kierownika Oddzia³u

Wodoci¹gów i Kanalizacji
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
naboru na w/w stanowisko dostêp-
ne s¹ w Urzêdzie Pracy w Chojnowie,
na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej: 
bip.chojnow.net.pl/jednostki orga-
nizacyjne oraz
chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia,
a tak¿e  na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Zak³adu przy ul. Drzy-
ma³y 30.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³a-
daæ w terminie od 28.10.2021 r., do
16.11.2021 r. listownie lub osobiœcie
w sekretariacie Zak³adu II piêtro
pok. nr 1 (decyduje data faktycz-
nego wp³ywu do Zak³adu), pod
adresem: Chojnowski Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ul. Drzyma³y 30, 59-225
Chojnów.
Sekretariat Zak³adu; w zamkniê-
tych kopertach z dopiskiem: "Do-
tyczy naboru na stanowisko: za-
stêpcy kierownika Oddzia³u Wo-
doci¹gów i Kanalizacji".

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie og³asza nabór na
wolne stanowisko urzêdnicze

Zastêpcy kierownika 
ds. remontów w Oddziale
Budynków Mieszkalnych. 

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
naboru na w/w stanowisko dostêp-
ne s¹ w Urzêdzie Pracy w Chojno-
wie, na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej:
bip.chojnow.net.pl/jednostki orga-

nizacyjne  oraz
chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia, 
a tak¿e  na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Zak³adu przy ul. Drzy-
ma³y 30.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³a-
daæ w terminie od 03.11.2021 r., do
23.11.2021 r. listownie lub osobiœcie
w sekretariacie Zak³adu II piêtro
pok. nr 1 (decyduje data faktycz-
nego wp³ywu do Zak³adu), pod
adresem: Chojnowski Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ul. Drzyma³y 30, 59-225
Chojnów
Sekretariat Zak³adu; w zamkniê-
tych kopertach z dopiskiem: "Do-
tyczy naboru na stanowisko: za-
stêpcy kierownika ds. remontów w
Oddziale Budynków Mieszkalnych".
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Miasto prowadzi procedury

związane ze sprzedażą 

działek przeznaczonych 

pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

przy ul. Sikorskiego 

w Chojnowie.

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 
w Chojnowie o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących
pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2, pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2,
pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2, w.c. (nr 6)  – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) –
1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2, pom. nr 10 – 75,9 m2,
pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. Do lokalu przynależy: pom. przy-
należne nr 13 – 12,8 m2 , pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,  piwnica o pow.
5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospodar-
czym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w insta-
lacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe).
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000.

Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzin-
na, usługi komercyjne nieuciążliwe.

Przetarg odbędzie się 09.12.2021r. - szczegóły str. 13.

Chesz być na bieżąco? Chcesz wiedzieć co wydarzy się w najbliższym czasie 
w naszym mieście? Chcesz mieć świadomość zbliżających się zagrożeń pogodowych? 

ZAINSTALUJ DARMOWĄ APLIKACJĘ „BLISKO”

Pobierz aplikację „BLISKO”.
Wpisz swoją, lub inną interesującą
Cię miejscowość. BLISKO zapro-
ponuje Ci nadawców z tego obszaru,
a Ty zdecydujesz z jakich serwisów
tematycznych będą mogli przesyłać
do Ciebie informacje. 
O otrzymaniu informacji aplikacja
powiadomi Cię tak, jak przy nadejś-
ciu SMS-a. 

Otrzymuj lokalne informacje 
prosto ze źródła: 

- aktualne sprawy dotyczące
mieszkańców 

- lokalne wydarzenia 
- zagrożenia i niebezpieczeństwa 

- istotne utrudnienia i awarie 

https://
sisms.pl/3-kanaly-komunikacji

BLISKO zrzesza największą liczbę nadawców, należą do nich m.in. urzędy gmin i miast, spółki energetyczne, 
wodociągowe i różne podmioty ważne dla mieszkańców. 



Tata i jaTata i ja Złota chojnowska jesień

Wojtuś Górecki ma 1,5 roku, jest spod znaku
Byka. Ogląda „Psi patrol”. Chodzi na mecze
Chojnowianki kibicując ojcu Patrykowi. Lubi
jagody. Tato - policjant chce, żeby jego syn 
w przyszłościpracował w służbach mundurowych. 


