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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Michał Rybczyński
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, 

radości ze spotkań w gronie bliskich, rodzinnego ciepła i szczęścia. 
Niech będzie to wyjątkowy czas wzajemnego wsparcia i życzliwości.

Życzymy także, aby Rok 2019 
był pełen sukcesów i nowych osiągnięć.
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Sesja bbud¿etowa
18 grudnia chojnowscy radni odbyli IV,
ostatni¹ w tym roku, sesjê. W porz¹dku
obrad znalaz³o siê m.in. uchwalenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Chojnowa i uchwalenie bud¿etu
Miasta Chojnowa na 2019 rok. O szcze-
gó³ach wa¿nych dla miasta i mieszkañ-
ców decyzjach napiszemy w kolejnym
wydaniu Gazety.

Jakoœæ ppowietrza 
na cchojnow.eu

Przypominamy, ¿e Urz¹d Miejski w Choj-
nowie zainstalowa³ system informa-
cyjno-pomiarowy, czyli czujnik moni-
toruj¹cy jakoœæ powietrza. Oprogra-
mowanie autorskiego, zintegrowanego
systemu informacyjno-pomiarowego
marki Beskid Instruments jest zaprojek-
towane tak, aby w czytelny sposób gene-
rowa³o dane aktualne na wykresach,
przedstawia³o stan powietrza na mapie
oraz umo¿liwia³o zapoznanie siê z dany-
mi historycznymi. Sensory rejestruj¹ da-
ne w sposób ci¹g³y próbkuj¹c zawartoœæ
py³ów zawieszonych w powietrzu co kil-
ka sekund przez 24 godziny na dobê, 
7 dni w tygodniu. Dane zapisywane s¹ 
w równych interwa³ach kilka razy na
godzinê i przesy³ane na dedykowany ser-
wer, co gwarantuje ich wysok¹ rozdziel-
czoœæ, aktualnoœæ pomiaru i integralnoœæ.
WskaŸniki œledziæ mo¿na na oficjalnej
stronie miasta chojnow.eu w zak³adce
"Pomiar zanieczyszczenia powietrza".
System posiada tak¿e aplikacjê na urz¹-
dzenia mobilne. Zarejestrowani mog¹
œledziæ jakoœæ powietrza we wszystkich
miejscowoœciach, w których w/w firma
zainstalowa³a czujniki.

Chojnowianka 
ma nnowego ttrenera!

Patryka Góreckiego zast¹pi³ Zbigniew
Grzybowski. Nowy szkoleniowiec swoj¹
pi³karsk¹ karierê rozpocz¹³ w klubie Wi-
s³a Tczew. Gra³ na pozycji napastnika 
i pomocnika. By³ zawodnikiem m.in.
Zag³êbia Lubin, Górnika Polkowice czy
Chrobry G³ogów.

Zbigniew Grzybowski zapowiada inten-
sywne treningi chojnowskiej dru¿yny:
- Na pewno czeka nas du¿o pracy, ale ja
lubiê wyzwania. Im ciê¿sze zadanie, tym
lepiej smakuje póŸniejszy sukces, a ja
liczê, ¿e taki osi¹gniemy. Bêdziemy wal-
czyæ - mówi nowy trener.
Gratulujemy i ¿yczymy wielu wygranych
meczów!

Choinka 
w nnarodowych bbarwach

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4
ubrali w Urzêdzie Miejskim choinkê.
Wszystkie przepiêkne bombki wykonane
zosta³y w³asnorêcznie! W 2018 roku
œwiêtujemy 100. lecie odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oœci, dlatego ukoro-
nowaniem wszystkich patriotycznych
akcentów jest choinka w bia³o-czerwone
bombki i ozdoby. Nad udekorowaniem
œwi¹tecznego drzewka czuwa³y pani
Anna Denisiak i pani Natalia Halikowska.
Piêkna choinka zdobi urzêdowy hol 
i wzbudza zachwyt ka¿dego, kto obok
niej przechodzi! Niestety nasze czarno-
bia³e strony nie oddaj¹ jej uroku.
Zapraszamy zatem do ogl¹dania na ¿ywo.
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³-
¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co naj-
mniej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³-
¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom
polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³u-
goletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedsta-

wiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za
poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zain-
teresowanym:

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; 
e-mail: usc@chojnow.eu

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.

17 grudnia zmar³ 
ks. kanonik 

Adama Terlecki
Urodzi³ siê w 1947 roku w Byczynie
(diecezja kaliska). 
Œwiêcenia prezbiteratu przyj¹³ 
27 maja 1971 roku. Pracowa³ w pa-
rafiach w Pi³awie Górnej, Nowej
Rudzie S³upcu, Michalicach, Olsza-
nicy oraz Okmianach.
Po d³ugiej walce z chorob¹, w wieku
71 lat odszed³ wyj¹tkowy duszpas-
terz, wspania³y organizator wyda-
rzeñ religijnych, wybitny cz³owiek. 

Pokój Jego duszy!

Uroczystoœci pogrzebowe:
* 21 grudnia 2018 roku (pi¹tek): –
godz. 18.30 eksporta do koœcio³a
Matki Boskiej Ró¿añcowej w Ok-
mianach; godz. 19.00 Msza œw. kon-
celebrowana pod przewodnictwem
Biskupa Pomocniczego Marka Men-
dyka; po Eucharystii modlitewne
czuwanie przy zmar³ym do godz. 21.00.
* 22 grudnia 2018 roku (sobota): –
godz. 11.30-12.00 oficjalne prze-
mówienia i po¿egnania; godz. 12.00
Msza œw. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem Biskupa Legnickiego
Zbigniewa Kiernikowskiego; po
Mszy Œw. obrzêd ostatniego po¿e-
gnania i z³o¿enie cia³a do grobu na
cmentarzu parafialnym.
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Kolejny raz mieszkañcy miasta i okolic,
krótko przed grudniowymi œwiêtami,
spotkali siê w centrum Chojnowa na
dorocznym, szóstym ju¿, Jarmarku Bo¿o-
narodzeniowym. 

17 straganów, muzyka o folkowych
brzmieniach, feeria barw, zapachów, roz-
maitoœæ ozdób i potraw… 
Nasz œwi¹teczny jarmark z pewnoœci¹
odbiega rozmiarami od tych w du¿ych
miastach, ale bez w¹tpienia ma podobny
klimat i atmosferê.

Wszyscy, którzy 9 grudnia, mimo ma³o
sprzyjaj¹cych warunków atmosferycz-
nych, wybrali siê do Rynku, poczuli ten
nastrój za spraw¹ cudownych stroików,
kolorowych ozdób, oryginalnych deko-
racji, okolicznoœciowych kartek, pa-
chn¹cych wypieków, wyrobów z czeko-
lady i ró¿nego rodzaju przetworów. I za

spraw¹ muzyki. Ze sceny p³ynê³y lu-
dowe dŸwiêki w wykonaniu "Michalinek"
z Konradówki i Piotrowic, "Przyjació³ek"
z NiedŸwiedzic i wspaniale brzmi¹cej
kapeli Antoniego Gluzy ze Szczyrku. 
A po zmierzchu, kiedy mrok rozœwietli³y
œwi¹teczne iluminacje Jarmark zyska³
now¹ aurê i zupe³nie ju¿ œwi¹teczny koloryt.
Kiedy póŸnym popo³udniem przy Pa-
pieskim Drzewku, posadzonym przy
chojnowskiej farze z okazji kanonizacji
Jana Paw³a II, mieszkañcy wys³uchali

wykonanej przez góralsk¹ kapelê "Barkê",
znak to, ¿e tegoroczny Jarmark dobieg³
koñca, a wspomnieniem po nim zostan¹
zdjêcia przy saniach z reniferem i zdo-
bi¹ca domowy stó³, kupiona na straganie,
œwi¹teczna dekoracja.
Weso³ych Œwi¹t!

eg

PPaacchhnn¹¹ccyy,, rroozzœœwwiieettlloonnyy,, ggwwaarrnnyy……
Jarmark Bo¿onarodzeniowy 2018
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Opowieœæ wigilijna Charlesa Dickensa
by³a t³em œwi¹tecznego spotkania zorga-
nizowanego przez Miejski Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej i Warsztat Terapii Zajê-
ciowej.

10 grudnia, w sali Domu Schrama przy-
gotowano oko³o 100 miejsc dla podo-
piecznych obu instytucji, ich bliskich 
i goœci zaproszonych. 
Uczestnicy chojnowskiego WTZ, pod
opiek¹ p. Katarzyny Humeckiej, przy-
witali wszystkich inscenizacj¹ wiktoriañ-
skiej opowieœci o doœwiadczeniach i prze-
mianie sk¹pego, bezdusznego Ebenezera
Scrooge'a. Symboliczna i wymowna his-
toria wprowadzi³a nastrój œwi¹t. 

- Spotykamy siê tutaj jako jedna wielka
rodzina - mówi³ ks. £ukasz Œwierniak. -
Ta Wigilia, to ukoronowanie ca³orocznej
pracy, a przes³anie Ch. Dickensa mówi¹ce
o tym, co mo¿e cz³owieka przyt³amsiæ 
i jaka jest droga ewakuacji, nawi¹zuje
do cennych wartoœci - ¿yczliwoœci,
mi³oœci, pojednania i pokoju.
I w takim duchu przebiega³o poniedzia³-
kowe spotkanie. Uczestnicy i goœcie -
m.in. wójt gminy Andrzej Pyrz, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski, dyrektorki Œrodowisko-
wych Domów Samopomocy nr 1 i nr 2 
w Chojnowie panie Mariola Pyrz i Maria
Wiœniowska, kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Lila Walasek, prze-

wodnicz¹ca chojnowskiego Ko³a Diabe-
tyków Stefania Wolska, przy wtórze
kolêd, ³ami¹c siê op³atkiem okazywali
sobie serdecznoœæ, szczerze ¿yczyli wszel-
kiej pomyœlnoœci i wspólnie zasiedli za
wigilijnym sto³em.
MOPS i WTZ zainaugurowa³y czas œro-
dowiskowych, œwi¹tecznych spotkañ.

***
Kolejn¹ Wigili¹ by³a wieczerza Zwi¹z-
ku Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o Miej-
skie w Chojnowie.

- Jesteœmy jedn¹ wielk¹ rodzin¹ - mówi³a
witaj¹c wszystkich prezes Ko³a Teresa
Kamiñska. - Dlatego od lat kultywujemy
tê bo¿onarodzeniow¹ tradycjê, staraj¹c
siê w ten i na wiele innych sposobów po-
magaæ naszym cz³onkom, integrowaæ
œrodowisko i wspieraæ w ró¿nej formie.
Na potwierdzenie tych s³ów pani prezes
przytoczy³a przyk³ady inicjatyw organi-
zowanych dla tej spo³ecznoœci w ci¹gu
roku. 

Wœród uczestników byli te¿, zaprzyja-
Ÿnieni ze Zwi¹zkiem, goœcie - ks. Mi-
ros³aw Makowski, ks. £ukasz Œwierniak,
burmistrz Jan Serkies, wójt Andrzej
Pyrz, dyrektor PZS Mariusz Kowalczyk,
którzy w ciep³ych s³owach z³o¿yli nie-
pe³nosprawnym serdeczne, œwi¹teczne 
i noworoczne ¿yczenia. W takim te¿ nas-
troju winszowano sobie wszelkiej po-
myœlnoœci dziel¹c siê op³atkiem. Do-
pe³nieniem by³y kolêdy œpiewane przy
wtórze piêknie brzmi¹cego akordeonu 
i wspania³a wspólna wieczerza.

***
Œrodowiskowy Dom Samopomocy nr 2
zaprosi³ na swoj¹ Wigiliê do Ceglanego
Dworku. 

W tym wyj¹tkowym otoczeniu spotka³o
siê kilkadziesi¹t zaprzyjaŸnionych, blis-
kich sobie osób. 
- Niech ten czas spêdzony w gronie naj-
bli¿szych, w naszym gronie, nape³ni Wa-
sze serca spokojem i radoœci¹, niech b³o-
gos³awieñstwo Bo¿ego Dzieci¹tka towa-
rzyszy Wam przez ca³e ¿ycie - ¿yczy³a
witaj¹c wszystkich dyrektor ŒDS nr 2 

w Chojnowie Maria Wiœniowska. 
Wœród zaproszonych goœci m.in. ksi¹dz
pra³at Marek Osmulski, cz³onek Zarz¹du
Krzysztof Sowiñski, burmistrz Jan Serkies,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Skowroñski, przedstawicielka gminy
Chojnów Anna Banaszak i dyrektorzy
wspó³pracuj¹cych z ŒDS nr 2 jednostek. 
W œwi¹teczny nastrój wprowadzi³y ko-
lêdy i pastora³ki wykonane przez utalen-
towanych wokalnie podopiecznych ŒDS
i goœcinny wystêp p. Sylwii z Legnicy,
akompaniuj¹cej na skrzypcach oraz ma-
³ej wokalistki Julii.

Przy wtórze piêknych polskich œwi¹-
tecznych melodii sk³adano sobie ¿ycze-
nia, ³amano siê op³atkiem. A wigilijna
wieczerza umocni³a wiêŸ miêdzy wszys-
tkimi uczestnikami. 

Dzieñ póŸniej, w tym samym miejscu
spotkali siê podopieczni, pracownicy 
i goœcie Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy nr 1.
Uroczysta, piêkna Wigilia, to jedna z wie-
lu inicjatyw organizowanych przez tê pla-
cówkê w ci¹gu roku. Œwi¹teczna wie-
czerza ma jednak wyj¹tkowe znaczenie -
zbli¿a ca³¹ spo³ecznoœæ, pog³êbia ¿yczli-
we relacje, buduje bliskoœæ.
Goœci przywita³a dyrektor ŒDS nr 1 Ma-
riola Pyrz. By³ okolicznoœciowy program
artystyczny, ciep³e ¿yczenia sk³adane
przy dzieleniu siê op³atkiem, wspólnie
œpiewane kolêdy i serdeczna, rodzinna
atmosfera.

eg

Przeka¿my sobie znak pokoju
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"Œl¹skie Niebo Jürgena Gretschela", to
wyj¹tkowa opowieœæ o wyj¹tkowym
cz³owieku. Autork¹ ksi¹¿ki jest z³otory-
janka dr Magdalena Maruck, która pod-
czas wielu spotkañ z Jürgenem Gret-
schelem nagra³a 24. godziny materia³
pe³en ciekawych zdarzeñ i anegdot. Naj-
ciekawsze, najistotniejsze i najzabaw-
niejsze znalaz³y siê w ksi¹¿ce, któr¹, na
spotkaniu promocyjnym, zaprezento-
wano w trzech ods³onach. 

O rodzie Jürgena Gretschela, o jego dzia-
³alnoœci zawodowej i spo³ecznej, o jego
pasjach opowiada³ wydawca Franciszek
Grzywacz.
Jürgen urodzi³ siê, w niemieckiej jeszcze
wtedy, Legnicy. Przed wywózk¹ jego
rodzinê uratowa³a… maszyna do szycia.

Matka doskonale szy³a i sta³a siê ulubio-
n¹ krawcow¹ radzieckich elit stacjonu-
j¹cych w Legnicy. Dolny Œl¹sk by³y
zawsze dla Jürgena jego ma³¹ ojczyzn¹.
Przez wiêkszoœæ ¿ycia, w ró¿nej formie
propagowa³ kulturê, tradycje i kuchniê
tego regionu. By³ spo³ecznikiem, zas³u-
¿onym dla miasta mieszkañcem, znanym
i lubianym wspó³organizatorem wielu
spo³ecznych inicjatyw w regionie. 
By³ te¿ mi³oœnikiem, smakoszem i propa-
gatorem œl¹skiej kuchni. St¹d na kartach
ksi¹¿ki oko³o 40 przepisów na popu-
larne, tradycyjne dla Œl¹ska potrawy. 
O nich mówi³a Chojnowianka Ró¿a Rze-
pakowska - wieloletnia przyjació³ka Jür-
gena i podobnie jak on, znawczyni tej
lokalnej kuchni. Na spotkaniu omówi³a
kilka dañ, trzy œl¹skie wypieki przygo-
towa³a tak¿e do degustacji. 

Jak powstawa³a ksi¹¿ka, o jej genezie 
i niezwykle zajmuj¹cych rozmowach
z jej bohaterem opowiedzia³a autorka, 
dr Magdalena Maruch, która z postaci¹
Gretschela spotka³a siê ju¿ w szkole pod-
stawowej. 
Goœciem specjalnym by³ wnuk Jürgena
Gretschela Damian Stefaniak, który 
z przejêciem opowiada³, jak dziadek
wp³yn¹³ na jego postrzeganie ma³ej oj-
czyzny, jaki wp³yw na ¿ycie ca³ej ro-
dziny mia³a jego dzia³alnoœæ spo³eczna,
jak wiele mu zawdziêcza i jak zaszczepi³
w nim potrzebê kultywowania tradycji.
Obrzêdy i zwyczaje sprzed 1945 roku,
kalendarium historii Œl¹ska, losy rodu 
z historycznym t³em i regionalna kuch-
nia, to sk³adowe interesuj¹cej lektury 
o ludziach, dziejach i tradycjach…
Polecamy!
***************
"Œl¹skie niebo Jürgena Gretschela", to
od niedawna tak¿e nagroda Prezydenta
Miasta Legnicy, przyznawana za szcze-
gólne osi¹gniêcia w dziedzinie ochrony
dziedzictwa kulturowego, materialnego 
i niematerialnego Dolnego Œl¹ska, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Legnicy 
i okolic, oraz za dzia³alnoœæ na rzecz tole-
rancji, wzajemnego szacunku, wspó³pra-
cy, poszanowania innych ludzi, umacnia-
nia dialogu miêdzykulturowego. 

eg

Œl¹ski Helmut, tak o sobie mówi³ bohater ksi¹¿ki, na promocjê której zaproszono mieszkañców Chojnowa 7 grudnia do sali
sgraffita Muzeum Regionalnego.

Schlesisches
Himmelreich

Pani Teresa Bancewicz by³a g³ówn¹ bo-
haterk¹ wernisa¿u w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji, który odby³
siê 11 grudnia.

"Krzyk", to druga w naszym mieœcie wy-
stawa artystki z Boles³awieckiego Oœrod-
ka Kultury. 
W przeciwieñstwie do ekspozycji ze-
sz³orocznej, charakteryzuj¹cej siê soczy-
stymi kolorami i radosnymi formami,
druga galeria prac jest metaforycznym,
œwiadomym i konsekwentnym buntem
artystki na niszczenie cywilizacji. 
Teresa Bancewicz jest nie tylko utalen-
towan¹ plastyczk¹, jej pasj¹ s¹ tak¿e po-

dró¿e. W wieku 62 lat wyruszy³a w swo-
j¹ pierwsz¹ eskapadê autostopem. Dziœ
ma 84 lata, a na swoim koncie odwiedzi-
ny na niemal wszystkich kontynentach.
Artystka nazwana zosta³a "polsk¹ kró-
low¹ autostopu", a wywiady z ni¹ mo¿na
przeczytaæ m.in. na stronie National Geo-
graphic Polska. Plastyczka prowadzi blo-
ga pt. "Chwytanie chwil zachwytu", na
którym barwnie opisuje swoje woja¿e 
i aktywn¹ dzia³alnoœæ twórcz¹. 
Plakaty autorki s¹ wyrazem wewnêt-
rznego buntu na niesprawiedliwoœæ.
"Krzyk", to g³os sprzeciwu wobec brutal-

nego œwiata, niszcz¹cego wiele populacji.
- To prze¿ycie g³êboko psychologiczne,

widz¹c na w³asne oczy ludzi, którzy s¹
najbli¿ej ziemi i prawdy. Ci ludzie s¹
niestety zapominani. Plakaty wyra¿aj¹
mój krzyk, z³oœæ i ból na ich masow¹
eksterminacjê - t³umaczy³a poruszona
bohaterka spotkania. 
Nietuzinkowa osobowoœæ i wra¿liwoœæ
artystki s¹ dla sztuki nieocenione.
Galeria "telepatycznie leczy" ka¿dego,
kto przez chwilê wyrazi swój bunt, kon-
templuj¹c nad tymi, którzy sprzeciwiæ
siê zag³adzie nie mog¹. 
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca stycz-
nia. Zapraszamy!

K.Burzmiñska

"Krzyk" oodpowiedzi¹ nna kkrzywdê 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Micha³ Rybczyñski, to kreatywny pa-
sjonat fotografii. Jest samoukiem. £¹czy
w swoich sesjach zdjêciowych oryginal-
noœæ z b³yskotliwoœci¹, które tworz¹ per-
fekcyjne uchwycenie chwili. Nietuzin-
kowe pomys³y i inspiracje czerpie z fil-
mów bogatych w dawne, klasyczne sce-
ny. Bohater "Ludzi z pasj¹" interesuje
siê tak¿e turystyk¹, jest sympatykiem
górskich wêdrówek, a w wolnych chwi-
lach uprawia trójbój si³owy. 

Gazeta Chojnowska - Czy od dziecka
marzy³eœ, ¿eby zostaæ fotografem? 
Micha³ Rybczyñski - Nie, na pewno nie
(œmiech). Dopiero na studiach zacz¹³em
tak naprawdê robiæ zdjêcia. Wczeœniej
nie posiada³em nawet aparatu fotogra-
ficznego. W koñcu kupi³em najzwyklejsz¹
cyfrówkê… i na weselu u kuzynki zro-
bi³em kilka pierwszych moich zdjêæ.
Okaza³o siê, ¿e ludziom bardziej podo-
ba³y siê moje ujêcia ni¿ profesjonalnego
fotografa. By³ to impuls do powa¿niej-
szego myœlenia o fotografii. Dlaczego
fotografia? Bardzo lubiê odwiedzaæ
nowe miejsca, poznawaæ ludzi. Jeœli
chodzi o ulubione sesje, to chyba wygry-
waj¹ sesje œlubne. 

GCh. - Etap rozwa¿añ rozpocz¹³ siê,
gdy studiowa³eœ Organizacjê Turysty-
ki i Rekreacji na PWSZ w Legnicy.
M. R. - Tak, okres studiów wspó³gra³ 
z nauk¹ robienia dobrych zdjêæ. Czêœæ
przedmiotów powi¹zana by³a z moj¹
przysz³¹ prac¹. Wiedza o historii sztuki,
fotografii, a przy tym geografia turysty-
czna i regionalna. Z tej wiedzy korzystam
dosyæ czêsto podczas sesji œlubnych. Lo-
kalizacje pewnych zak¹tków odkrytych
w³aœnie podczas studiów s¹ bardzo istot-
nym elementem plenerowym. 

GCh. - Rozumiem, ¿e polecasz te
miejsca? 
M.R. - Ca³a kotlina Jeleniogórska, zam-
ki, pa³ace, góry, s¹ piêknymi, malowni-
czymi terenami, które warto nie tylko
fotografowaæ, ale po prostu zwiedzaæ.
Zanim zasugerujê miejsce, odkrywam co
tak naprawdê w duszy gra modelom.
Miejsce musi wspó³tworzyæ uczucie m³o-
dej pary czy odzwierciedlaæ charakter
danej osoby bior¹cej udzia³ w fotogra-
ficznym seansie.

GCh. - Trzeba po³¹czyæ umiejêtnoœci
bycia fotografem i psychologiem? 
M.R. - Zgadza siê. Nie robiê zdjêæ dla
siebie, tylko dla ludzi. Zale¿y mi, ¿eby
ka¿dy by³ zadowolony z otrzymanego
efektu, bo zostaje on do koñca ¿ycia.
Poniewa¿ wczeœniej zawsze jest dialog,
zrozumienie oczekiwañ i poniek¹d ma-
rzeñ, to musi siê wszystko udaæ. Jeœli
chodzi o miejsce, to mo¿e zdarzyæ siê za-
³amanie pogody lub po prostu sugestia
terenów, które nie s¹ znane, wtedy mog¹
byæ ma³e utrudnienia. To zdarza siê na-
prawdê bardzo, bardzo rzadko. 

G.Ch. - Ogl¹daj¹c Twoje zdjêcia, zdu-
miewa uchwycenie niektórych momen-
tów. Wysnuwam teoriê, ¿e aparat masz
ci¹gle w³¹czony? 
M.R. - Kwestia przewidywania tego, co
siê zdarzy. ¯eby powsta³o dobre zdjêcie,
potrzebne s¹ trzy elementy: œwiat³o, po-
niewa¿ sama fotografia to malowanie
œwiat³em, kompozycja i "ten moment",
czyli intuicja albo prognozowanie, co
mo¿e siê wydarzyæ. Wa¿ny jest te¿ nas-
trój, relacja miêdzy mn¹ a osobami,
które fotografujê, ciekawe miejsce, wszys-
tko musi graæ. Wtedy jest idealnie. 

G.Ch. - ¯eby powsta³o idealne ujêcie,
potrzebna jest te¿ koncepcja i zmys³
fotografa. Sk¹d czerpiesz inspiracje? 
M.R. - Na pewno pomys³y artystyczne
generuje w moich wizjach kinemato-

grafia. Twórcy tacy jak Martin Scorsese,
Wes Anderson, Tim Burton s¹ autorami
niezwykle oryginalnych i inspiruj¹cych
mnie scen, które z powodzeniem wyko-
rzystujê podczas sesji zdjêciowych. 

G.Ch. - A czy masz jeszcze inne pasje? 
M.R. - Owszem, trójbój si³owy. To dy-
scyplina sportowa, w której wa¿ne jest, 
w du¿ym skrócie, techniczne podnoszenie
coraz wiêkszych ciê¿arów. Æwiczenia na
si³owni zdecydowanie coraz bardziej
mnie interesuj¹ pod k¹tem aktywnego
trybu ¿ycia. Poza tym pasjonuje mnie
turystyka, chodzenie po górach. Na
pewno jest to przestrzeñ, która mnie
odcina od problemów dnia codziennego.
Szczerze polecam.

G.Ch. - A czy przy okazji górskich
wêdrówek masz przy sobie aparat? 
M.R. - Zawsze (œmiech). Teraz mamy ju¿
tak dobre telefony, ¿e uchwycenie szcze-
gólnego momentu jest wrêcz wskazane
podczas górskiej wyprawy. Nie tak da-
leko, bo 70 km od Chojnowa, po polskiej
i czeskiej stronie mo¿emy ogl¹daæ, fo-
tografowaæ i zachwycaæ siê górskim kra-
jobrazem. Warto znaleŸæ czas i ³¹czyæ
swoje pasje. 

G.Ch. - Michale, bardzo dziêkujemy
za poœwiêcenie czasu i udzielenie wy-
wiadu. ¯yczymy Ci wielu sukcesów 
w ¿yciu zawodowym i prywatnym 
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STYCZEÑ
Orszak Trzech Króli 
6 stycznia ulicami miasta przeszed³ nie-
zwykle barwny orszak. I to nie jeden. Po
Mszy œwiêtej, z koœcio³a pw. œw. ap. Piotra 
i Paw³a wyruszy³ Orszak Zielony i Czerwony,
chwilê póŸniej z parafii NPNMP do³¹czy³
Orszak Niebieski. Mieliœmy zatem trzy efek-
towne œwity z zacnymi królami, które spot-
ka³y siê na Placu Zamkowym, potem prze-
sz³y do centrum miasta, by godnie uczciæ
przyjœcie Jezusa. 

WOŒP 2018 kolejny rekord!
14 stycznia ponad 60 wolontariuszy z "orkies-
trowymi" puszkami zbiera³o pieni¹dze na
rzecz oddzia³ów neonatologicznych. Choj-
nowianie przekazali na konto Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 29.521, 57 z³
(przed rokiem by³o to 28.658, 39 z³). 

100 lat Pani W³adys³awy Kogut-Osesik! 
Pani W³adys³awa Kogut-Osesik urodzi³a siê
w Stryju na Ukrainie 17 stycznia 1918 roku.
Urodzinowe spotkanie odby³o siê 17 stycz-
nia o godz. 15.00. ¯yczenia i gratulacje zo-
sta³y z³o¿one w imieniu w³adz miasta i przez
przedstawicielki ZUS w Legnicy. Uroczysty
toast, pyszny tort i wymarzone prezenty da³y
wiele radoœci Pani W³adys³awie. Wspom-
nieñ, wzruszeñ a przede wszystkim uœmie-
chu, w tym piêknym dniu nie brakowa³o. 
Strzeleckie Zgrupowanie
W dniach 25-28 stycznia Chojnowska Dru-
¿yna Zwi¹zku Strzeleckiego we wspó³pracy
z GRH im. 19 Pu³ku Piechoty Odsieczy zor-
ganizowa³a II Strzeleckie Zgrupowanie
Szkoleniowe, na które zaproszono Strzelców
oraz cz³onków innych organizacji obronnych
ze wszystkich Oddzia³ów funkcjonuj¹cych
w na terenie Dolnego Œl¹ska.

LUTY
Inauguracja godna okolicznoœci
"Dobro Ojczyzny by³o ich celem" - pod takim
has³em 8 lutego w sali widowiskowej domu
kultury przebiega³a inauguracyjna uroczys-
toœæ obchodów stulecia niepodleg³oœci Pol-
ski, której pierwsz¹ czêœæ wype³ni³ wyk³ad
pracownika Oddzia³u Gdañskiego Biura
Edukacji Publicznej IPN, drug¹ koncert
Contra Mondum pt. "Poetycki testamenty".

Koncert orkiestry z Niemiec
24 lutego w przestrzeni chojnowskiej fary
nios³y siê dŸwiêki orkiestry dêtej z Witti-
chenau. Jeden z cz³onków niemieckich mu-
zyków, przed 75. laty w koœciele pw. œw. ap.
Piotra i Paw³a przyj¹³ chrzest i zapragn¹³ 
w tym w³aœnie miejscu, w ten w³aœnie spo-
sób podziêkowaæ za ten sakrament. Na Wielko-
postny koncert z³o¿y³o siê kilkanaœcie utwo-
rów rekomendowanych przez kap³ana 
z Niemiec.

MARZEC
Otyliada 2018 - "Ca³a Polska p³ywa z nami"
W nocy z 10 na 11 marca na ponad 40 p³y-
walniach w Polsce, kolejny raz wystartowa³
Nocny Maraton P³ywania "Otyliada". Wœród
1853 zawodników, 35 p³ywa³o w Chojnowie,
a jeden z nich - Krzysztof Gajewski (ex aequo
z zawodniczk¹ z Lêdzin) okaza³ siê mistrzem
tegorocznej imprezy pokonuj¹c dystans 39, 1 km.

Food Track po raz pierwszy
17 i 18 marca, chojnowski Rynek sta³ siê cen-
trum gastronomicznych inspiracji podczas 
I Zlotu Food Trucków. Festiwal Smaków
Œwiata œci¹gn¹³ do Chojnowa kilkanaœcie aut
z których serwowano kuchniê holendersk¹,
belgijsk¹, meksykañsk¹ i amerykañsk¹. 

Irlandczycy w Chojnowie
26 marca w Chojnowie goœci³a reprezentacja
m³odych pi³karzy z Irlandii, uczestnicz¹ca 
w Mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej dru-
¿yn do lat 17. Zawodnicy trenowali na choj-
nowskim stadionie przed meczem z repre-
zentacj¹ Polski.

KWIECIEÑ
Na ogólnopolskim konkursie
70 wokalistów z Górnego i Dolnego Œl¹ska,
z województwa lubuskiego i z wielkopol-
skiego zg³osi³o siê do 16 ju¿ edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki "Rozœpiewane
Nutki". 21 kwietnia scena chojnowskiego
Domu Kultury przez kilka godzin rozbrzmie-
wa³a muzyk¹ ró¿nego gatunku.

60 lat SIMP 
Ko³o Zak³adowe Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich w Chojno-
wie powsta³o w 1958 roku na terenie Dolno-
œl¹skiej Fabryki Wyrobów Metalowych
"Dolzamet". 23 kwietnia cz³onkowie SIMP,
sympatycy i zaproszeni goœcie wspólnie
celebrowali 60.lecie dzia³alnoœci chojnow-
skiego stowarzyszenia.

Nuty o OjczyŸnie 
26 kwietnia odby³ siê koncert "Nuty o Oj-
czyŸnie" w MOKSiR. Wyst¹pi³y dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miej-
skiego nr 3, uczniowie szkó³ SP3 i SP4, Gim-
nazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz m³odzie¿
z Powiatowego Zespo³u Szkó³. 

Flash Mob na chojnowskim Rynku
W stulecie niepodleg³oœci dzieci, m³odzie¿,
pracownicy oœwiaty, mieszkañcy miasta
zebrali siê 27 kwietnia w centrum, by u³o¿yæ
liczbê 100 i odœpiewaæ wspólnie hymn Polski.

MAJ
Goœcie z Francji
Nasi przyjaciele z partnerskiego Commentry
przyjechali do Chojnowa 2 maja. 43.oso-
bowa grupa z³o¿ona z m³odych i doros³ych
zaplanowa³a pobyt w naszym mieœcie na
cztery pe³ne dni. Jednym z wa¿nych pun-
któw tegorocznej wizyty by³o w³¹czenie siê
w obchody 100.lecia odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³oœci i wspó³udzia³ w uroczys-
toœciach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Nasi francuscy goœcie wspólnie z miesz-
kañcami celebrowali uroczystoœæ pod pom-
nikiem przy ulicy Chmielnej, podczas Mszy
œw. i na festynie w Rynku.

Majowe uroczystoœci
3 maja oficjalne miejskie uroczystoœci roz-
poczêto spotkaniem przy obelisku, kolejna
by³a Msza œw. w intencji Ojczyzny. Artysty-
cznie Œwiêto 3 Maja uatrakcyjni³y wystêpy
wokalne. W czwartkowe popo³udnie, na sce-
nie w Rynku, zaprezentowali siê uczestnicy
konkursu pieœni patriotycznej, jaki odby³ siê
kilka dni wczeœniej w Domu Kultury. Chwi-

lê potem zmiana klimatów - na scenie gwiaz-
da dnia - Andrzej Rybiñski - polski woka-
lista, gitarzysta i kompozytor.

VII Chojnowska Noc Muzeów
30.letni konflikt miêdzy protestanckimi pañ-
stwami Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego
a katolick¹ dynasti¹ Habsburgów by³ kanw¹
tegorocznej chojnowskiej Nocy Muzeów.
Muzeum Regionalne w Chojnowie ju¿ po raz
siódmy zaprosi³o chêtnych do wspólnej za-
bawy i wspólnego poznawania historii.

Srebrny jubileusz BHPE
"Bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsze" - taka
misja przyœwieca Agencji Ochrony Pracy i Œro-
dowiska "BHPE" Pawe³ Pacu³a ju¿ od 25-ciu
lat. Swój jubileusz firma obchodzi³a 11 ma-
ja. Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska
"BHPE" zosta³a za³o¿ona w 1993 roku, jest
Firm¹ rodzinn¹, zarz¹dzan¹ ju¿ w drugim
pokoleniu. 

Dziewiêtnasta Stonoga
19 maja br. MOKSiR po raz kolejny goœci³
mi³oœników tañca na XIX Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych. W sali wi-
dowiskowej Domu Kultury mo¿na by³o po-
dziwiaæ formacje disco dance, street dance
oraz tzw. inne formy tañca. W sumie 33 pre-
zentacje z ró¿nych miast Polski.

CZERWIEC
Eucharystyczny Ruch M³odych w Chojnowie
Od 1 do 3 czerwca w chojnowie przebiega³y
Ogólnopolskie Dzieciêce Dni Wspólnoty Eu-
charystycznego Ruchu M³odych. W naszym
mieœcie miêdzynarodowa wspólnota dzieci 
i m³odzie¿y spêdzi³a dwa dni.

Piêtnaste dyktando
5 czerwca w Domu Schrama, w ramach Dni
Chojnowa, odby³o siê XV ju¿ chojnowskie
dyktando. Uczestnicy zmagali siê z ojczy-
stym jêzykiem w trzech kategoriach wieko-
wych, a najlepszych nagrodzono podczas uro-
czystych obchodów œwiêta miasta.

Dni Chojnowa
"Polska jest z Was dumna. Piêknie uczciliœ-
cie jubileusz 100.lecia odzyskania niepod-
leg³oœci". Tak burmistrz Chojnowa Jan Ser-
kies podsumowa³ tegoroczny korowód, któ-
ry przeszed³ 9 czerwca centrum miasta w ra-
mach Dni Chojnowa 2018.
Rzeczywiœcie by³ imponuj¹cy i doskonale
oddawa³ narodowego ducha. Efektowny ko-
rowód robi³ wra¿enie. Barwny marsz zainau-
gurowa³ Dni Chojnowa 2018. Potem, na wiel-
kiej scenie, zaprezentowa³y siê lokalne talen-
ty, tegoroczn¹ muzyczn¹ gwiazd¹ by³ zespó³
Zakopower. Dniom Miasta 16 ju¿ raz towa-
rzyszy³ Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Arty-
stycznego.
Drugi dzieñ miejskiego œwiêta rozpoczê³a
"Bambiniada" czyli Regionalny Przegl¹d Pio-
senki Przedszkolnej. Potem zaplanowano wy-
stêpy chojnowskich kapel - "Rock z Chojno-
wa". A na fina³ oczekiwana przez, (jak osza-
cowano) oko³o 6 tysiêcy osób - z Chojnowa
i miast oœciennych - energetyczna grupa
"Piêkni i M³odzi".

Goœcie z Niemiec
Od 13 do 17 czerwca po raz kolejny goœcili-
œmy w Chojnowie mieszkañców niemiec-
kiego miasta partnerskiego Egelsbach. Goœcie
odwiedzili Krzy¿ow¹ - miejsce pojednania

* Kalendarium 2018 *
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polsko-niemieckiego, Koœció³ Pokoju w Œwid-
nicy, Œwieradów Zdrój, Zamek Czocha, spo-
tykali siê z mieszkañcami Chojnowa.

LIPIEC
Dzieci z Ukrainy w Chojnowie
W Legnicy po raz 21, w Chojnowie po raz
drugi - dzieci z polskich rodzin na Ukrainie
kolejny raz spêdzi³y wakacje na Dolnym
Œl¹sku. 40 osób z rejonu Lwowa i Berdy-
czowa, podobnie jak rok temu, odwiedzi³o
tak¿e Chojnów. Goœci przywita³ gospodarz
miasta, który zapewni³ tak¿e atrakcyjny
pobyt w grodzie nad Skor¹. 

Wakacje w mieœcie
Tradycyjnie, jak co roku, Miejska Biblioteka
Publiczna i Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, na czas wakacji, przygotowali
wiele ciekawych propozycji dla m³odych
mieszkañców spêdzaj¹cych czas wolny od
nauki w mieœcie. By³o artystycznie, kultural-
nie, a przede wszystkim weso³o. Dzieci uczes-
tniczy³y w seansach kinowych, zajêciach plas-
tycznych, czytelniczych, tanecznych, zaba-
wach sportowych.

SIERPIEÑ
Œwiêto Wojska Polskiego i Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny 
15 sierpnia w Dzieñ Polskiej Armii chojno-
wianie rozpoczêli uroczystoœci Msz¹ œw. w ko-
œciele NPNMP. Od ubieg³ego roku w wyda-
rzenie wpisane s¹ tak¿e atrakcyjnie obcho-
dzone imieniny Marii, Maryœ, i Marysieniek.
W prezencie dla wszystkich Marii i goœci ba-
wi¹cych tego dnia w Rynku, na scenie przez
kilka godzin rozbrzmiewa³a muzyka. Naj-
pierw ludowa w wykonaniu okolicznych ze-
spo³ów ludowych, potem wyst¹pili, entuzja-
stycznie przyjêci przez mieszkañców, Tru-
badurzy.

III Rajd III Zlot
350 zarejestrowanych pojazdów na Zlocie 
i 50 za³óg na Rajdzie - bilans trzeciej edycji
Zlotu i Rajdu Samochodów Zabytkowych 
w Chojnowie zadziwi³ samych organiza-
torów. Chojnowianie podziwiali przedwo-
jenne klasyki z lat 50-70-tych, pojazdy z epo-
ki PRL-u i youngtimery z lat 90-tych. Rowe-
ry, motocykle, samochody osobowe, tere-
nowe, rolnicze i specjalistyczne. Z wielu za-
k¹tków Polski, z Niemiec, Litwy.

Najlepsi z najlepszych
Ju¿ pi¹ty raz w³adze miasta wyró¿ni³y naj-
zdolniejszych uczniów przyznaj¹c im stypen-
dia za osi¹gniêcia i wyniki w nauce oraz
nagrody sportowe. 30 sierpnia, tu¿ przed
rozpoczêciem nowego roku szkolnego ponad
30. uczniów zaproszono na uroczyste wrê-
czenie stypendiów za doskona³e wyniki 
w roku szkolnym 2017/2018. 

WRZESIEÑ
Zmiana komendanta
Od 1 wrzeœnia nowym komendantem komi-
sariatu Policji w Chojnowie zosta³a komisarz
Alicja S³onina. To pierwsza Pani komendant
w naszym mieœcie.

"Muzyczna podró¿ z otwartym sercem"
VII Legnicki Festiwal Romansu Polsko -
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej odby³ siê
6 wrzeœnia w chojnowskim Domu Kultury.
By³a to kolejna edycja lubianego przez miesz-
kañców koncertu w wykonaniu cenionych
artystów zza wschodniej granicy.

Narodowe Czytanie w Chojnowie
Za spraw¹ organizatora - Miejskiej Biblio-
teki Publicznej 12 - wrzeœnia, kolejny raz 
w Chojnowie odby³o siê Narodowe Czy-
tanie. Ju¿ od wczesnych godzin rannych, 
w chojnowskich placówkach oœwiatowych
m³odzie¿ czyta³a fragmenty “Przedwioœnia”
Stefana ¯eromskiego. Tegoroczna lektura
wpisa³a siê idealnie w obchody 100.lecia
odzyskania niepodleg³oœci. T³em powieœci
sta³a siê scena Domu Kultury. W klimat po-
wojennej Polski, przyby³ych s³uchaczy wpro-
wadzi³a scenografia, stylizowane kostiumy, 
wybrane fragmenty trylogii i klimatyczny kon-
cert "Przedwojenne piosenki" w wykonaniu
duetu z Poznania.

Pokaz Mody 50 plus
25 wrzeœnia o godzinie 17:00 w Domu Schra-
ma po raz pierwszy w Chojnowie odby³ siê
"Pokaz Mody 50 plus". Na czerwonym dy-
wanie zaprezentowa³o siê 12 modelek. 

PA•DZIERNIK
Koncert dedykowany OjczyŸnie - "Dla
Niepodleg³ej"
7 paŸdziernika w koœciele œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a odby³ siê koncert z okazji jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci pt. "Dla Niepoleg³ej". Dla
liczne zgromadzonej chojnowskiej publi-
cznoœci wyst¹pili: Justyna Reczeniedi sopran
liryczny, doktor sztuk muzycznych w dzie-
dzinie wokalistyki, solistka Polskiej Opery
Królewskiej, chojnowianin Bogus³aw Bi-
dziñski liryczny tenor operowy, solista Ope-
ry Zuryskiej w Szwajcarii i Stanis³aw Deja
pianista, kameralista, wybitny kompozytor,
sta³y goœæ Filharmonii Monachijskiej. 

Wybory samorz¹dowe
21 paŸdziernika w Polsce wybierano radnych,
wójtów, burmistrzów i prezydentów. G³oso-
wanie w naszym mieœcie przeprowadzono 
w 15 okrêgach wyborczych. Udzia³ w g³oso-
waniu wziê³o ok. 43% uprawnionych.
Mieszkañcy Chojnowa wybierali burmistrza,
radnych miejskich, powiatowych i radnych
do sejmiku dolnoœl¹skiego.

"Pok³oñmy siê Kresom - ojczyŸnie naszej
kultury"
14 paŸdziernika w Domu Kultury w Choj-
nowie odby³y siê XVII Dolnoœl¹skie Dni Kul-
tury Kresowej im. Zygmunta Jana Rumla.

Goœcie z Europy 
W dniach od 14 do 20 paŸdziernika do Powia-
towego Zespo³u Szkó³ zawitali uczniowie 
i nauczyciele szkó³ z kilku krajów europej-
skich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji,
Portugalii, W³och i Rumunii. Wizyta odby-
wa³a siê w ramach realizowanego w szkole
projektu Erasmus i przebiega³a pod has³em
"£¹czmy nasze serca bez granic".

Stra¿ackie zmagania
26 paŸdziernika w Parku Piastowskim odby-
³y siê XVII Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego Stra¿aków w Ratownic-
twie Wysokoœciowym. W tym roku rywali-
zowa³y Specjalistyczne Grupy Ratownictwa
Wysokoœciowego z komend miejskich PSP
Wa³brzycha, Legnicy, Wroc³awia i Komendy
Powiatowej PSP w Œwidnicy.

LISTOPAD
Polska niepodleg³a od 100 lat!
W Chojnowie obchody 100.lecia odzyskania
niepodleg³oœci rozpoczê³y siê ju¿ w pierwszych
tygodniach jubileuszowego roku. Miesz-
kañcy przez kilka miesiêcy mieli okazjê
uczestniczyæ w koncertach, prelekcjach, wy-
stawach, przedstawieniach, w wielu inicjaty-
wach podejmowanych przez samorz¹d, oœrod-
ki kultury i placówki oœwiatowe.
11 listopada 2018 roku, sto lat od chwili, gdy
Polska, jako suwerenny kraj, wróci³a na ma-
pê œwiata, w Chojnowie œwiêtowano jubi-
leusz dostojnie, poruszaj¹co i piêknie. We
Mszy œw. w koœciele pw. œw. Ap. Piotra 
i Paw³a setki mieszkañców w trakcie Eucha-
rystii w intencji dziêkowa³o za ofiarê przod-
ków i prosi³o o pokój dla kolejnych pokoleñ.
O godz. 12.00 chojnowianie zebrali siê w Ryn-
ku, gdzie przy akompaniamencie Orkiestry
Dêtej odœpiewano Hymn Polski. W swoim
wyst¹pieniu burmistrz miasta poinformowa³
mieszkañców o wa¿nej inicjatywie:
- Pielêgnowanie historii, wolnoœci, prawo-
rz¹dnoœci i przekazywanie tych wartoœci
kolejnym pokoleniom jest naszym obowi¹z-
kiem. Dlatego, chc¹c w sposób szczególny
upamiêtniæ stulecie odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, postanowi³em wyst¹piæ do
Rady Miejskiej z propozycj¹ uchwa³y, która
Parkowi Œródmiejskiemu nada imiê Ojca
naszej wolnoœci - imiê marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Nadanie imienia bêdzie ho³-
dem nie tylko dla tego wybitnego Wodza, ale
tak¿e dla wielu pokoleñ Polaków walcz¹cych
o suwerenn¹ Polskê.
Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce 
w Domu Kultury, gdzie odby³a siê okolicz-
noœciowa akademia. Popo³udniowe "Œwiêto-
wanie z Niepodleg³¹" w Rynku zainicjowa³y
wystêpy melodii patriotycznych uczniów, 
a potem fetowano stulecie Wolnej Polski na
weso³o, z zespo³em Bayer Full. Uroczystoœci
zakoñczy³ pokaz fajerwerków.

Konkurs karaoke
VII Konkurs Karaoke dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ odby³ siê 20 listopada. To nie-
zwykle wa¿ne i oczekiwane przez oœrodki
terapeutyczne wydarzenie. Na chojnowskiej
scenie wyst¹pili uczestnicy z kilkunastu pla-
cówek.

GRUDZIEÑ
Jarmark Bo¿onarodzeniowy
Szósta edycja œwi¹tecznego spotkania w cen-
trum miasta, w tym roku mia³a miejsce 9 gru-
dnia. Mimo m¿ystej pogody, na Rynku, mie-
ni¹ce siê œwiat³ami, barwami i zapachami
stragany oraz oferowane ozdoby, podziwia³o
wielu chojnowian. Nastrój podnosi³y do-
datkowo wystêpy na scenie - okolicznoœcio-
wy repertuar prezentowa³y zespo³y ludowe 
z Konradówki, Piotrowic i NiedŸwiedzic oraz
góralska kapela ze Szczyrku.

Ostatni Maraton
Gimnazjum nr 2 ostatni raz zorganizowa³o
Maraton Pisania Listów. Mimo ¿e podczas
"po¿egnalnego" maratonu listy pisa³a garstka
uczniów i nauczycieli, uda³o siê wystosowaæ
426 listów w obronie praw kobiet z 10 kra-
jów.

opr. eg
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1. Budowa k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ 

w ci¹gu ul. Matejki.

2. Budowa sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji ogól-

nosp³awnej wraz z budow¹ chodnika przy ul. Kra-

szewskiego. 

3. "Budowa centrum medycznego dla regionu Choj-

nowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzêtu

medycznego" ze œrodków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. 

4. "Prace konserwatorskie w obrêbie zabytkowego

Parku Œródmiejskiego w Chojnowie". Œrodki na ten

cel w wysokoœci 311.528,00 z³. Gmina Miejska

Chojnów pozyska³a w ramach poddzia³ania 19.2

"Wsparcie na wdro¿enie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ"

objêtego PROW na lata 2014-2020.

5. Przebudowa kuchni wraz ze sto³ówk¹ przy Szkole

Podstawowej nr 4. 

6. Budowa nawierzchni ulicy Solskiego.

7. Przebudowa jezdni i chodnika przy ul. Ma³a-

chowskiego i Witosa. 

8. Przebudowa chodników przy ul. Paderewskiego,

Kiliñskiego i ul. Solskiego,  Kiliñskiego i Kocha-

nowskiego, S³owackiego i Sienkiewicza oraz Bo-

les³awieckiej.

9. Budowa oœwietlenia ulicy Drzyma³y, Chopina,

Legnickiej.

10. Wymiana okien w budynku Centrum Edu-

kacyjnego.

11. Remonty dachów na budynkach cmentarnych

urzêdu miejskiego. Wymieniono pokrycie dachu

budynku administracyjnego cmentarza oraz grobowca

rodziny Pospiszyli.

12. Budowa oœwietlenia terenu przy gara¿ach, przy

ul. Koœciuszki.

13. Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola

Miejskiego nr 3.

14. Budowa Otwartej strefy Aktywnoœci OSA na

terenie MOKSiR.

15. Budowa oœwietlenia drogowego przy ul. Sa-

morz¹dowej.

16. Budowa sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji

ogólnosp³awnej dla planowanego osiedla domków

jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.

INWESTYCJE
2018

Do magazynu przy ul. ul. PoŸnia-
ków 2 w Chojnowie od rana tra-
fia³y gotowe podarunki. W pomoc
potrzebuj¹cym w³¹czyli siê indy-
widualni darczyñcy, ale przede
wszystkim grupy przyjació³, firmy,
szko³y i instytucje.
- Miniony weekend by³ naprawdê
weekendem cudów w Chojnowie,
jak i w ca³ej Polsce. W paczkach by-
³o wszystko, czego potrzeba rodzi-
nom. To sprzêt gospodarstwa do-
mowego, kosmetyki, œrodki czystoœ-
ci. Darczyñcy przywozili ³ó¿ka,
¿ywnoœæ, obuwie, wózek elektryczny
dla osoby niepe³nosprawej.
Wszystko to, co danej rodzinie poz-
woli stan¹æ na nogi. Docieramy do
rodzin i widzimy ³zy. To s¹ te mo-
menty, kiedy nie wiemy co powie-
dzieæ. Bo tak naprawdê nie my,
tylko nasza wspó³praca z darczyñ-
cami powoduje, ¿e mo¿emy pomóc
rodzinom - mówi Pawe³ Grabek,
lider Szlachetnej Paczki w Choj-
nowie.
Paczki trafi³y do osób samotnych
oraz do rodzin wielodzietnych i sa-
motnych mam wychowuj¹cych
niepe³nosprawne dzieci. Rodziny
przygotowywa³y prezenty dla dar-
czyñców, drobne podarunki.
- Dziêki ludziom dobrej woli -
wspania³ym darczyñcom, którzy
stanêli na wysokoœci zadania po-
œwiêcaj¹c swój czas i pieni¹dze
mogliœmy pomóc 19 rodzinom 
z naszego rejonu. Skala pomocy
przeros³a wszelkie oczekiwania
rodzin oraz nas samych! Teraz po
finale emocje powoli opadaj¹, ale
wolontariusze maj¹ zamiar odwie-
dziæ rodziny za jakiœ czas, zoba-
czyæ, jak sobie radz¹ i co ten pro-
jekt wniós³ dobrego w ich ¿ycie.-
dodaje P. Grabek.

Szlachetna Paczka to projekt, który
ma na celu pomoc ludziom, którzy
znaleŸli siê na zakrêcie ¿yciowym,

w tak zwanej niezawinionej bie-
dzie. Pomaga osobom, których
spotka³a ogromna tragedia losowa,
w postaci na przyk³ad straty
bliskiej osoby, po¿aru domu, po-
wa¿nej choroby dziecka b¹dŸ rodzi-
ców. Zg³aszane s¹ osoby oraz ro-
dziny, którym zawsze, jeœli to tyl-
ko mo¿liwe, mo¿na jak najlepiej
pomóc. 
W Chojnowie fina³ Szlachetnej
Paczki odby³ siê ju¿ po raz pi¹ty.
Sami wolontariusze dodaj¹, ¿e by³
to dla nich naprawdê niezwyk³y 
i magiczny weekend.
- Chcia³bym na koniec podziê-
kowaæ wszystkim osobom zaanga-
¿owanym w organizacjê Szlachet-
nej Paczki. Panu Burmistrzowi
Miasta Chojnowa, który obj¹³
nasz projekt patronatem honoro-
wym oraz przekaza³ koszulki
"Szlachetnej Paczki" wszystkim
wolontariuszom. 
Dziêkujê wszystkim darczyñcom,
dziêkujê przede wszystkim wolon-
tariuszom, którzy pracowali i na-
dal bêd¹ spotykaæ siê z rodzinami.
Razem pokazaliœmy, ¿e "poma-
ganie jest fajne" i daliœmy impuls
wielu rodzinom do zmian - koñczy
P. Grabek.

Fina³ Szlachetnej Paczki w Chojnowie
Wszystkie rodziny otrzyma³y pomoc !



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/917 11

Najm³odsi mieszkañcy Chojnowa ca³y
rok 2018 musieli byæ niezwykle grzeczni. 
6 grudnia wielu pomocników œw. Mi-
ko³aja (a i on sam osobiœcie), hojnie
obdarowywali dzieci w naszym ¿³obku,
przedszkolach, szko³ach, na ulicach
miasta. 
My spotkaliœmy ich w Rynku.
Prawdopodobnie ze wzglêdu na brak œnie-
gu, a mo¿e z powodu nawa³u pracy, mi-
ko³ajowi pomocnicy, nie przybyli do nas

saniami zaprzê¿onymi w renifery, a na
motocyklach i quadach. Odg³os silników,
oryginalnoœæ pojazdów i mnogoœæ czer-
wonych kubraków zwraca³a uwagê.
Dzieci chêtnie odbiera³y s³odkie po-
darunki od tak niezwyk³ych Miko³ajów.
Chojnowscy motocykliœci (w porozumie-
niu ze œwiêtym Miko³ajem rzecz jasna)
zaprosili dzieci na miko³ajkowe spot-

kanie do kawiarni "Jubilatka". Tu ba-
wi³o siê blisko czterdzieœcioro dzieci. Po
tañcach, œpiewach animowanych przez
pana Bogdana Niemasika i s³odkim po-
czêstunku przygotowanym przez pani¹
Alicjê Dul, przyszed³ wyczekiwany Œwiêty
z bia³¹ brod¹. Zanim dzieci otrzyma³y
paczki ksi¹dz Damian Skrzypek przy-
pomnia³ im, kim by³ prawdziwy biskup
Miko³aj z Miry, od którego ca³a tradycja
wrêczania sobie podarków siê rozpoczê³a…

By³o niezwykle weso³o, gwarnie i hojnie.
Motocykliœci dziêkuj¹ pomocnikom
Œwiêtego Miko³aja: Urz¹d Miejski 
w Chojnowie, Parafia œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a, Eugeniusz Fedczyszyn,
Ma³gorzata i Andrzej Sajnóg, Marek
Lenda, Zdzis³aw Michnej, Jan Kryszczuk,
Stanis³aw Kryszczuk, Mariusz Cichoñski,
Firma KOMERC, Jan Wengrzyn, Jacek
Bobiowski, Artur Wiêckowski, Alicja Dul
- Kawiarnia Jubilatka. 

***
Oryginaln¹ formê spotkania ze Œwiêtym
zaproponowa³ najm³odszym chojnowski
Caritas. 12 grudnia zaprosi³ ich do kina!
Niespodziank¹ by³ film "Miœków 2óch 
w Nowym Jorku".

To jednak nie by³ jedyny prezent. Tego
dnia przekazano dzieciom tak¿e paczki.
Parafialny Zespó³ Caritas Diecezji Le-
gnickiej w Chojnowie zadba³, by dzieci
równie¿ chwilê spêdzi³y ze œwiêtym,
który nagradza za dobre uczynki. W tej
roli wyst¹pi³ dyrektor MOKSiR Sta-
nis³aw Horodecki, zachêcaj¹c dzieci do
œpiewania i mówienia wierszyków. 
Jan Skowroñski - prezes Caritas w Choj-
nowie, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa, zapowiedzia³, ¿e w kolejnych

latach równie¿ bêdzie siê stara³ o dofi-
nansowanie przedsiêwziêæ, które spra-
wiaj¹ wiele radoœci zarówno dzieciom,
rodzicom, jak i samym organizatorom. 

eg; kb
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AQUAMAN
28.12.; godz. 17.00

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

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

Aquaman, który jest legend¹ od ponad 70 lat, to Król Siedmiu

Mórz. Misj¹, tego niechêtnie sprawuj¹cego rz¹dy na Atlan-

tydzie w³adcy, jest ochrona ca³ego œwiata. Miota siê on jed-

nak miêdzy œwiatem ponad powierzchni¹ wód nieustannie

pustosz¹cym morza, a mieszkañcami Atlantydy d¹¿¹cymi do

wszczêcia buntu.

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

Mianowany na króla Arktyki, sympatyczny Misiek powraca

do Ameryki. W Nowym Jorku, z r¹k burmistrza, ma odebraæ

najwiêksze z mo¿liwych odznaczeñ – Wielki Klucz do

Miasta. Na uroczyst¹ galê Misiek stawia siê w towarzystwie

syna – Juniora, trójki rozbrykanych lemingów oraz dawno

niewidzianych przyjació³ek – Olimpii i Very. Niestety w trak-

cie imprezy ktoœ kradnie Wielki Klucz, a wkrótce po tym do

telewizji trafia nagranie, na którym widaæ naszego bohatera…

rabuj¹cego nowojorskie banki. W jednej chwili, z ulubieñca

Ameryki, Misiek staje siê najbardziej poszukiwanym zwierza-

kiem w kraju. A to nie koniec k³opotów, bo z rodzinnego

bieguna docieraj¹ do Miœka niepokoj¹ce wieœci... Okazuje siê,

¿e bezduszny biznesmen planuje rozpuœciæ lodowce 

i zabutelkowaæ ca³¹ powsta³¹ z nich wodê. Czy bohater zdo³a

go powstrzymaæ, zanim ostatni lodowiec zamieni siê 

w zgrzewkê mineralnej?

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

Cooper wciela siê w rolê Jacksona Maine’a, gwiazdora muzy-

ki country, którego kariera chyli siê ku upadkowi, kiedy

odkrywa utalentowan¹, nieznan¹ nikomu piosenkarkê Ally 

(w tej roli Lady Gaga). Kiedy miêdzy t¹ dwójk¹ wybucha p³o-

mienny romans, Jack nak³ania Ally do wyjœcia z cienia i po-

maga jej osi¹gn¹æ s³awê. Jednak gdy kariera Ally w szybkim

tempie przyæmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej

poradziæ sobie z w³asn¹ gasn¹c¹ gwiazd¹.

11 grudnia w Powiatowym Zespole Szkó³ przy ul. Witosa

odby³o siê spotkanie poœwiêcone s³u¿bie w wojsku.

Prezentacjê pt. "S³u¿ymy Niepodleg³ej. Si³y zbrojne Rzecz-

pospolitej" przygotwa³ Specjalista Wydzia³u Rekrutacji

Miros³aw Czerniawski z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ 

w G³ogowie. M³odzie¿ PZS wys³ucha³a godzinnego

wyk³adu, którego celem by³o zaprezentowanie s³u¿b mun-

durowych jako zawodu dobrze rokuj¹cego na przysz³oœæ.

Tematem przewodnim by³y ró¿ne formy s³u¿by wojskowej

oraz wszystkie zagadnienia zwi¹zane z si³ami obronnymi. 

- Mamy armiê zawodow¹, od przesz³o 10 lat nie ma

obowi¹zkowej, zasadniczej s³u¿by wojskowej. Posiadamy

100 tys. armiê zawodow¹ skupiaj¹c¹ w swoim krêgu oso-

by, które chc¹ pracowaæ w wojsku - wyjaœni³ prelegent. 

Prezentacja wojska zosta³a bardzo szczegó³owo opisana.

M³odzie¿ dowiedzia³a siê m.in.: jak przebiegaj¹ egzaminy,

ile wynosi wynagrodzenie, jak awansowaæ w wojsku.

Warte podkreœlenia jest, ¿e coraz wiêcej kobiet wstêpuje

do polskiej armii. 

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w G³ogowie prowadzi

nabór do s³u¿by przygotowawczej, Narodowych Si³

Rezerwowych, s³u¿by kandydackiej, terytorialnej s³u¿by

wojskowej, zawodowej s³u¿by wojskowej, dlatego

spotkanie z m³odymi ludŸmi, którzy za chwilê bêd¹

musieli decydowaæ o swoim zawodzie, by³o na pewno

atrakcyjn¹ ofert¹ pracy i przysz³oœci zarazem.

K.Burzmiñska 

O si³ach zbrojnych Rzeczpospolitej
… prelekcja w PZS 
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Kolejny raz, ale szkoda, ¿e ostatni, nasza
szko³a wziê³a udzia³ w Maratonie Pi-
sania Listów organizowanym przez
Amnesty International. W tym roku
pisaliœmy listy w obronie odwa¿nych
kobiet z: Polski, Ukrainy, Chin, Maroka,
Wenezueli, RPA, Brazylii, Kirgistanu,
Iranu i Indii, których prawa zosta³y
z³amane. Kobiety te s¹ przeœladowane
tylko za to, ¿e mia³y odwagê wystêpo-
waæ w obronie praw cz³owieka. Teraz
one potrzebuj¹ wsparcia i naszej pomo-
cy. Mimo ¿e zosta³a nas garstka, ucz-
niów i nauczycieli, w ci¹gu szeœciu go-
dzin napisaliœmy 426 listów w obronie
praw kobiet z 10 krajów.

Serdecznie wiêc dziêkujemy trzeciokla-
sistom, ¿e pisz¹c listy, z powag¹ i determi-
nacj¹ przeciwstawiali siê ³amaniu praw
cz³owieka i domagali siê sprawiedliwoœ-
ci wobec przeœladowanych kobiet.

Organizatorki szkolnego MPL:
Ewa Kantor i Dorota Kamiñska

XIX Maraton 
Pisania Listów 

w Gimnazjum nr 2

W czwartek, 6 grudnia, wszystkie dzieci
z utêsknieniem czeka³y na niezwyk³ego
goœcia - Miko³aja. A ¿e w ten magiczny,
œwi¹teczny czas marzenia siê spe³niaj¹ -
doczeka³y siê! Kiedy mi³y goœæ wraz 
z Miko³ajow¹ pojawili siê w przedszkolu
z wielkim worem prezentów - radoœci nie
by³o koñca! Ka¿dy Przedszkolak by³
grzeczny, wiêc na paczkê zas³u¿y³!
Oprócz indywidualnych upominków
ka¿da grupa otrzyma³a mnóstwo zaba-
wek, które wywo³a³y radoœæ i uœmiech na
twarzach naszych dzieci. 
Wszystkie prezenty zosta³y zakupione 
z funduszy Rady Rodziców, dlatego te¿
dziêkujemy tym, którzy siê do tego przy-
czynili i prosimy: ka¿dy mo¿e zostaæ
Œwiêtym Miko³ajem - tak niewiele
potrzeba!

"Myjê zêby, bo wiem dobrze o tym, kto
ich nie myje, ten ma k³opoty..." - to frag-
ment piosenki, która towarzyszy³a w dzie-
ciñstwie niejednemu z nas. Ale czy
wszystkie dzieci wiedz¹, jak nale¿y dbaæ

o zêby? W naszym przedszkolu tak!
A sta³o siê to za spraw¹ mamy Zuzi ze
"S³oneczek", która jest higienistk¹ stoma-
tologiczn¹. Pani higienistka zaprezen-
towa³a przedszkolakom, w jaki sposób
nale¿y prawid³owo szczotkowaæ zêby,
aby by³y piêkne i zdrowe, a tak¿e udzie-
li³a wielu niezbêdnych wskazówek doty-
cz¹cych tego, co lubi¹, a czego nie lubi¹
nasze zêby. Za aktywny udzia³ dzieci
otrzyma³y naklejki. 

Serdecznie dziêkujemy za tê cenn¹ lek-
cjê i obiecujemy, ¿e o zêby dbaæ bêdziemy!

11 grudnia w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Chojnowie odby³
siê Koncert Miko³ajkowy. 
Muzyczne spotkanie zosta³o zorgani-
zowane z inicjatywy Cz³onka Zarz¹du
Powiatu Legnickiego Grzegorza Gapskiego. 
- Zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze œwiêta 
w ci¹gu roku, œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Nie tylko zabrzmi¹ piêkne ko-
lêdy, jakie co roku œpiewamy przy wigi-
lijnym stole, ale równie¿ popularne
piosenki bo¿onarodzeniowe -  mówi³
Grzegorz Gapski. 

Na chojnowskiej scenie wyst¹pi³ zespó³
w sk³adzie: wokalistka jazzowa Paulina
Go³êbiowska, perkusistka Dorota Pio-
trowska, kompozytor i pianista Tomasz
Jêdrzejewski oraz kontrabasista i gita-
rzysta Kamil Pe³ka. 
Koncert wykonany zosta³ w klimacie
jazzowym. Tradycyjne polskie kolêdy
przeplata³y siê z utworami anglojêzy-
cznymi. Kompilacja dŸwiêków muzy-
cznego spotkania by³a fuzj¹ klasyki z no-
woczesnoœci¹. 
Ponad godzinne spotkanie zakoñczy³y
podziêkowania dyrektora MOKSiR: 
- Zbli¿aj¹ce siê œwiêta to czas szczególny
i niezwyk³y. Myœlê, ¿e ka¿dy z pañstwa
znalaz³ coœ w tym koncercie dla siebie. 
- mówi³ Stanis³aw Horodecki. 
Miko³ajkowa akademia zakoñczy³a siê
gromkimi brawami licznie zgromadzonej
publicznoœci.

K.Burzmiñska

Wieœci z Przedszkola Miejskiego nr 1

KKoonncceerrtt MMiikkoo³³aajjkkoowwyy ww DDoommuu KKuullttuurryy 
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Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (22970)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokitkach,

po remoncie 2 pokoje i kuchnia z gara¿em. 

Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166).
Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (23409)

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

z siedzib¹ w Chojnowie przy ul. Drzyma³y 30, 

jako dozorca mienia zabezpieczonych ruchomoœci 

z lokalu nr 6 przy ul. Drzyma³y 14 w Chojnowie 

wzywa w³aœciciela tych ruchomoœci 
do ich odbioru w terminie do 31.01.2019 r. 

Kontakt w powy¿szej sprawie pod numerem tel. 76/81-88-371 
lub w Biurze Obs³ugi Klienta w siedzibie zak³adu 

przy ul. Drzyma³y 30 w Chojnowie. 
Uwaga! 
Po up³ywie w/w terminu Dozorca wniesie wniosek o wydanie orze-
czenia S¹du w sprawie sprzeda¿y, likwidacji lub innego roz-
porz¹dzenia rzecz¹ (podstawa prawna : art. 1046 § 10 Ustawy
Kodeksu Postêpowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. 
- Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ).

TTAAXXII CChhoojjnnóóww TTAAXXII CChhoojjnnóóww 
""JJAANN - CCAARR"" ""JJAANN - CCAARR"" 
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Pachnący, rozświetlony, gwarny
Jarmark Bożonarodzeniowy 2018


