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„Pokłońmy się Kresom –
ojczyźnie naszej kultury”

Gala Kresowa „Polsko Moja” 
w Chojnowie

"Ojcowie Niepodległości - Drogi do Niepodległej" -
wernisaż w Muzeum Regionalnym w Chojnowie 

14 października w Domu Kul-
tury w Chojnowie odbyły się
XVII Dolnośląskie Dni Kul-
tury Kresowej im. Zygmunta
Jana Rumla. 
Przybyłych na koncert przywi-
tał Jan Serkies burmistrz Choj-
nowa i dr Tadeusz Samborski
członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
„Dni Kultury Kresowej mają
teraz kilka warstw, motywów
przewodnich. Artystyczny jako
główny, ale i intelektualny.
Motyw religijny, który ma celu
wzbudzić szacunek i złożyć
hołd dla Kresów i przeszłości.
To wielowątkowa inicjatywa 
i cieszę się, że ta tradycja się
ugruntowała, zyskuje coraz
więcej sympatyków” – mówił
dr Tadeusz Samborski.
Koncert poprzedzony został
wykładem Tomasza Kuby
Kozłowskiego. Autor książek,
kolekcjoner i znawca tematyki
kresowej wygłosił wykład pt.
„Nie tylko 11 listopada – za-
pomniana historia roku 1918” 
„Są tysiące postaci, wiele wąt-
ków, nurtów, miejsc i wyda-
rzeń związanych z niepodleg-
łością. Musimy o tym pamię-
tać. Jeśli chodzi o rok 1918, to
trzeba podkreślić, że  100.lecie
odzyskania suwerenności
obchodzimy dzięki wielkiemu,
narodowemu, społecznemu,
powszechnemu wysiłkowi.

Wolność nie jest dziełem jed-
nego człowieka” – mówił
przedstawiciel Domu Spotkań
z Historią ze stolicy. 
Galę poprowadziła Aurelia
Sobczak aktorka związana 
z  warszawską sceną teatralną 
i filmową. 

Na scenie wystąpili: Polski
Narodowy Zespół Pieśni i Tań-
ca Lechici, Barbara Twardosz
– Droździńska, Stanisław Gór-
ka, Krzysztof Machowski, Ida
Tamara Zagórska, Ewelina
Fogiel, Olga Kamińska, Anna
Machowska, Regina Zawadz-
ka. 
Zabrzmiały m.in.: „Pieśń
Rycerska” Stanisława Mo-
niuszki, „Znasz-li ten kraj”
Adama Mickiewicza, „Kuku-
łeczka” Marii Konopnickiej,
„Maki” Stanisława Niewia-
domskiego. 
Finałową i tradycyjną już
piosenką były „Hej Sokoły”,
którą zaśpiewali wszyscy
wykonawcy wraz z publicz-
nością i przedstawicielami
władz. 

K.Burzmińska

"Musi zostać stworzone niepod-
ległe państwo polskie, obejmujące
terytoria zamieszkałe przez lud-
ność niezaprzeczalnie polską i któ-
remu musi zostać zapewniony
wolny dostęp do morza; nie-

podległość polityczna, gospodar-
cza oraz integralność terytoriów
zamieszkałych przez tę ludność
będą zagwarantowane przez kon-
wencję międzynarodową". -
Fragment orędzia T.W. Wilsona,
1918 r. 

W roku jubileuszowym odzyskania
przez nasz kraj wolności odbywa
się wiele wydarzeń mających na
celu upamiętnienie 100. letniej
rocznicy niepodległości. 
12 października w Muzeum Re-
gionalnym w Chojnowie odbył się
wernisaż pt. "Ojcowie Niepod-
ległości - Drogi do Niepodległej".
Wystawę mającą na celu przybli-
żyć zwiedzającym historię suwe-
rennej Polski przygotowali pra-
cownicy muzeum przy współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej
we Wrocławiu, Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku oraz
Narodowym Archiwum Cyf-
rowym. 
Jerzy Janus dyrektor placówki

szczególnie podziękował dwóm
bohaterkom spotkania: Otylii Foks
i Walerii Fudel. Obie Panie prze-
kazały cenne i osobiste pamiątki po
swoich mężach dla Muzeum
Regionalnego w Chojnowie. 

Wystawa zamyka się w trzech
częściach. Pierwszy etap to histo-
ryczne tło prezentujące 123 lata
działań zbliżających do osiągnięcia
upragnionego celu, jakim była
swoboda w samostanowieniu.
Kolejny element prezentacji to bez-
cenny komentarz polityczny.
Ekspozycję wieńczą odznaczenia,
które otrzymał major Marian Fudel
walczący pod Monte Casino 
i chorąży Mieczysław Foks bronią-
cy Warszawy. 
- O każdy centymetr naszego
państwa trzeba było stoczyć walkę.
Nie było to łatwe. Polska się odro-
dziła. Wiele osób było potrzeb-
nych, by kraj mógł znów zaistnieć
- mówił Mariusz Garbera.

Komentarz historyczny został
urozmaicony nagraną wypowiedzią
Józefa Piłsudskiego "Gawędą 
o utrwalonym głosie", który został
odtworzony przez zabytkowy
gramofon. 
- Ekspozycja prezentuje sylwetki
sześciu mężów stanu, którzy przy-
czynili się do odzyskania niepod-
leg-łości, jednak warto pamiętać 
o wszystkich bohaterach i boha-
terkach wolnej Polski – mówił
Jerzy Janus dyrektor muzeum. 
Wystawę można oglądać do końca
listopada. 

K.Burzmińska
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Wyniki Wyborów
Samorz¹dowych 2018 

w Chojnowie 
21 paŸdziernika w Polsce wybierano radnych, wójtów, burmistrzów 

i prezydentów.  G³osowanie w naszym mieœcie przeprowadzono w 15 okrêgach

wyborczych. 

Wyniki g³osowania na Burmistrza Miasta Chojnowa: 

Jedynym kandydatem w wyborach by³ Jan Serkies zg³oszony przez KWW

Rozwój Chojnowa. 

Udzia³ w g³osowaniu wziê³o 4538 osób. Oddano 4440 wa¿nych g³osów. Za kandy-

datem opowiedzia³o siê 3517 osób (ok. 80%), przeciw 923 g³osów (ok.20%). 

Wybory do Rady Miejskiej Chojnowa nie odby³y siê w 9 okrêgach (nr 2, nr 3, nr 5,

nr 6, nr 7, nr 8, nr 12, nr 13, nr 14), w nich bowiem zarejestrowano tylko jednego

kandydata na radnego. 

Udzia³ w g³osowaniu na radnych w szeœciu okrêgach wziê³o 1950 osób. 

Okrêg 1:

Bieniek W³adys³aw (Prawo i Sprawiedliwoœæ) otrzyma³ 105 g³osów.

Poznar Jerzy (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³ 236 g³osów.

Okrêg 4:

Podhorodecki Czes³aw (KKW SLD Lewica Razem) otrzyma³ 91 g³osów.

Ptak £ukasz (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³ 141 g³osów. 

Okrêg 9:

Borek Maciej (Prawo i Sprawiedliwoœæ) otrzyma³ 64 g³osy.

Tarkowska - Bielak Paulina (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³a 158 g³osów. 

Okrêg 10:

Humenny Jaros³aw (KWW Porozumienie Samorz¹dowe) otrzyma³ 116 g³osów. 

£ukaszewski Marek (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³ 149 g³osów. 

Okrêg 11:

Kubrycht Andrzej (Prawo i Sprawiedliwoœæ) otrzyma³ 110 g³osów.

Kulczyc Piotr (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³ 245 g³osów.

Okrêg 15:

Burzmiñska Maria (Prawo i Sprawiedliwoœæ) otrzyma³a 129 g³osów.

Barna Danuta (KWW Rozwój Chojnowa) otrzyma³a 251 g³osów. 

Mandaty do Rady Powiatu Legnickiego otrzymali:

Pawe³ Grabek (991 g³osów), Grzegorz Gapski (448 g³osów), Dariusz Wo³oszyn

(447 g³osów) i Andrzej Tracz (314 g³osów). 

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie
informuje, ¿e posiada œrodki wspó³finansowane z Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020. Zapraszamy osoby bezrobotne do sk³adania wnios-
ków o przyznanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. 
Zapraszamy równie¿ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do sk³adania
wniosków o refundacjê kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego w ramach œrodków finansowanych z Rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej na finansowanie programu na
rzecz zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej

legnica.praca.gov.pl i mo¿na je sk³adaæ do 31.10.2018 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 121 ze zm./

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w dniach od 11.10.2018 r. 
do 01.11.2018 r.:

- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej nume-
rem dzia³ki 376/35 obrêb 3, w sprawie przeznaczenia do
dzier¿awy w drodze bezprzetargowej na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej
(Zarz¹dzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 10 paŸdziernika 2018 r.).

Resort Œrodowiska zachêca mieszkañców
Polski do udzia³u w programie Czyste Po-
wietrze. 
Celem programu Czyste Powietrze jest zmniej-
szenie lub unikniêcie emisji py³ów i innych za-
nieczyszczeñ wprowadzonych do atmosfery.
Projekt skupia siê na wymianie w budynkach je-
dnorodzinnych starych pieców i kot³ów na paliwo
sta³e oraz termomodernizacji by efektywnie
zarz¹dzaæ energi¹. 
W ramach programu w³aœciciele domów jedno-
rodzinnych mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie
na termomodernizacjê budynków. 
Korzystaj¹c z programu uzyskaæ mo¿na zwrot
czêœci poniesionych kosztów. Maksymalny mo-
¿liwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53
tys. z³. Jeœli koszty realizacji inwestycji prze-
krocz¹ t¹ kwotê, dodatkowe koszty mog¹ byæ
dofinansowane w formie po¿yczki. Minimalny
koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. z³. 
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: 
- wymianê starych Ÿróde³ ciep³a (pieców i kot³ów
na paliwa sta³e)
- docieplenie przegród budynku 
- wymianê stolarki okiennej i drzwiowej 
- monta¿ lub modernizacjê instalacji centralnego
ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej
- instalacjê odnawialnych Ÿróde³ energii 
- monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciep³a
Dotacje i po¿yczki bêd¹ udzielane za poœred-
nictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wiêcej informacji na stronach:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ 
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Program CCzyste PPowietrze
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Chojnowski dworzec 
w fazie intensywnych zmian

Zabytkowy dworzec zmienia siê 
w bardzo szybkim tempie. Prace
trwaj¹ na zewn¹trz, gdzie zagospo-
darowywany jest teren wokó³
budynku. Oczyszczona zosta³a
ceglana elewacja i dolna kamienna
czêœæ obiektu. Uzupe³niono ubytki
oraz wymieniono stolarkê okienn¹.
Drzwi wejœciowe bêd¹ poddane
pracom konserwatorskim. 
Plac przed dworcem tak¿e prze-
chodzi gruntown¹ przebudowê.
Wkrótce uatrakcyjni¹ go miejsca
postojowe, nowe granitowe chodni-
ki wraz ze œcie¿kami dla niepe³no-
sprawnych, stojaki na rowery,
³awki.
Pe³na modernizacja nastêpuje tak¿e
wewn¹trz budynku. Pomieszczenia
dworca zostan¹ zagospodarowane
zgodnie z projektem. Renowacja
obejmuje: now¹ poczekalnie, biuro
obs³ugi klienta, punkt gastrono-
miczny handlowo - us³ugowy, po-
mieszczenia przeznaczone na punkt
przedszkolny na I piêtrze, na pod-
daszu pomieszczenia techniczne,
klatki schodowe, historyczne ele-
menty wyposa¿enia gmachu, toale-
ty. 
Termin zakoñczenia modernizacji
to prze³om IV kwarta³u 2018 r. 

i I kwarta³u 2019 r. Inwestycjê re-
alizuje warszawska firma SKB S.A,
która w ubieg³ym roku podpisa³a
umowê z PKP S.A.  
Wykonanie inwestycji by³o mo¿-
liwe dziêki podpisanemu porozu-
mieniu przez Samorz¹d Miasta 
i PKP S.A. w sprawie wydzier¿a-
wienia przez miasto pomieszczeñ

dworca na cele publiczne. Koszt
modernizacji to oko³o 10 mln z³
netto, sfinansowany bêdzie ze œrod-
ków PKP S.A. oraz bud¿etu pañst-
wa. 

W czerwcu tego roku Bur-
mistrz Miasta Chojnowa
og³osi³ konkurs na realiza-
cjê w latach 2018-2020 Pro-
gramu szczepieñ ochron-
nych przeciwko grypie dla
osób powy¿ej 60. roku
¿ycia zamieszka³ych na
terenie Gminy miejskiej
Chojnów.
Grypa jest ostr¹ chorob¹ za-
kaŸn¹, wywo³ywan¹ przez
wirusy grypy. Do zaka¿e-
nia dochodzi drog¹ kropel-
kow¹ lub przez kontakt ze
ska¿on¹ powierzchni¹. Okres
inkubacji wynosi 1-4 dni.
Choroba trwa, o ile nie doj-
dzie do powik³añ, oko³o 7 dni.
Kaszel i z³e samopoczucie
mog¹ utrzymywaæ siê ponad
2 tygodnie. Powodem ciê¿-
kiego przebiegu grypy s¹ po-
wik³ania pogrypowe, m.in.
zapalenie p³uc i oskrzeli, za-
palenie ucha œrodkowego,
zapalenie miêœnia serco-
wego i osierdzia, zaostrze-
nie istniej¹cych chorób
przewlek³ych, powik³ania
neurologiczne. W Polsce re-
jestruje siê od kilkuset tysiê-
cy do kilku milionów zacho-
rowañ i podejrzeñ zachoro-
wañ na grypê w zale¿noœci
od sezonu epidemicznego.
Szczyt zachorowañ ma miej-
sce zwykle miêdzy styczniem
a marcem. 
Szczepionka mo¿e uchroniæ
nas przed zachorowaniem,
ciê¿kim przebiegiem cho-
roby i jej powik³aniami. 
Wed³ug statystyk, szczepie-
nia przeciw grypie zapobie-
gaj¹ zachorowaniom u ok.
40-70% szczepionych osób,
w zale¿noœci od sezonu i gru-
py osób szczepionych.
Zapewniaj¹ wysok¹ ochronê
przed powik³aniami pogry-

powymi. Charakteryzuj¹
siê najmniejsz¹ liczb¹ reje-
strowanych niepo¿¹danych
odczynów poszczepiennych.
Po szczepieniu mog¹ wyst¹-
piæ jedynie reakcje miejsco-
we, tj.: zaczerwienienie,
bolesnoœæ i obrzêk w miej-
scu wstrzykniêcia oraz rza-
dziej reakcje ogólne (nie-
wielki wzrost temperatury
cia³a, ból miêœni, stawów 
i g³owy), ustêpuj¹ce po kilku
dniach. 
Najlepiej zaszczepiæ siê je-
sieni¹ - to moment, kiedy
dajemy organizmowi czas
na wytworzenie czynnej
odpornoœci przed wyst¹pie-
niem epidemii. 
W tym sezonie epidemi-
cznym po raz pierwszy bê-
d¹ stosowane wy³¹cznie
szczepionki 4-walentne,
które daja wiêksz¹ szansê
na jej skutecznoœæ.
Dziêki miejskiemu pro-
gramowi szczepieñ ochron-
nych chojnowianie maj¹
komfortow¹ sytuacjê. 
Ka¿dy mieszkaniec powy¿ej
60. roku ¿ycia mo¿e zg³osiæ
siê do Przychodni Rejono-
wej i umówiæ termin szcze-
pienia. 
Oœrodek rejestruje telefo-
nicznie pod numerem tele-
fonu 768188514 lub w reje-
stracji przychodni, codzien-
nie w godzinach 8-18. 

NNiiee ddaajj ssiiêê ggrryyppiiee
- sskorzystaj zz ddarmowego sszczepienia

Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów
nie s¹ ju¿ w naszym kraju rzadkoœci¹. Chojnów jednak
jako jeden z nielicznych samorz¹dów finansuje szcze-
pienia dla osób od 60. roku ¿ycia. 

15 paŸdziernika o godz. 11:00 na-
st¹pi³o uroczyste otwarcie wyremon-
towanej sto³ówki i kuchni w Szkole
Podstawowej nr 4 w Chojnowie. 
Projekt budowlany opracowa³ i nad-
zorowa³ mgr. In¿. Jerzy Zatylny z za-
k³adu "PROKOBUD". Prace budow-
lane przeprowadzi³a legnicka firma
"PRO-BUD". Inwestycja objê³a
m.in. wykonanie sufitów podwiesza-
nych, pow³ok malarskich, posadzek
z wyk³adzin PCV i p³ytek ceramicz-
nych. Kuchnia zosta³a wyposa¿ona
w nowoczesny sprzêt: m.in. piec

konwekcyjno - parowy oraz gastro-
nomiczny ci¹g wydawczy. 
- Obiekt o bardzo nowoczesnych
standardach to zas³uga prowadz¹-
cych remont pomieszczeñ. Warto
zaznaczyæ, ¿e wykonuj¹cy inwestyc-
je kreatywnie wspomagali projekt.
Proponuj¹c lepsze rozwi¹zania, tym
samym przyczynili siê do wielu udo-
godnieñ, z jakich bêdzie korzystaæ
obs³uga kuchni, ale przede wszys-

tkim uczniowie, którzy bêd¹
spo¿ywaæ posi³ki w Szkole Pod-
stawowej nr 4 - mówi³ Jan Serkies
burmistrz Chojnowa. 
Zmodernizowane pomieszczenie
zosta³o poœwiêcone przez ks. pro-
boszcza Marka Osmulskiego. 
Po uroczystym przeciêciu wstêgi
pierwsza grupa dzieci uda³a siê na
smaczny obiad. 

Uroczyste otwarcie 
nowej sto³ówki i kuchni w SP4 
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Podsumowanie pracy Rady Miejskiej Chojnowa za okres kadencji 2014 - 2018
Rada Miejska Chojnowa w VII kadencji wybrana 
w powszechnych wyborach, 16 listopada 2014
roku. Na przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Chojnowa wybrano radnego Jana Skowroñskiego,
a Wiceprze-wodnicz¹c¹ Rady zosta³a radna
Barbara Ku³acz.

Na sesji Rady w dniu 9 grudnia 2014 r. powo³ano
cztery komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹, której przewodnicz¹cym
zosta³ radny Jerzy Poznar. Komisja  ta w czasie
trwania obecnej kadencji obradowa³a 37 razy;
2) Komisjê Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury, której przewodnicz¹c¹ zosta³a rad-
na Krystyna Czapska - odby³a 43 posiedzenia;
3) Komisjê Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Spraw
Spo³ecznych, której przewodnicz¹cym zosta³ rad-
ny Krzysztof Grzech - odby³a 43 posiedzenia;
4) Komisjê Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bezpie-
czeñstwa, której przewodnicz¹cym zosta³ radny
Andrzej Matuszewski - odby³a 43 posiedzenia.

W mijaj¹cej kadencji obradowano na sesjach 54
razy.
W okresie sprawozdawczym Rada pracowa³a
zgodnie z przyjêtymi planami pracy.
£¹cznie radni odbyli 216 posiedzeñ tj. 162 posie-
dzenia Komisji i 54 obrad Rady (sesji).
Frekwencja za okres kadencji 2010 - 2014 wy-
nios³a 90,66 %.

Tematami g³ównymi obrad sesji by³y m.in. infor-
macje dotycz¹ce:
realizacji zadañ socjalno-bytowych przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, roli asystenta ro-
dziny; bezpieczeñstwa publicznego i po¿arowego
kalendarium imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych; dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej; osi¹gniêæ Uczniowskich Klubów
Sporto-wych, przygotowañ do "Dni Chojnowa";
corocznego wykonaniu bud¿etu miasta Chojnowa;
rynku pracy w ocenie Powiatowego Urzêdu Pracy
i aktywizacji osób bezrobotnych; przygotowañ
placówek oœwiatowych do nowego roku szkolnego
oraz corocznego raportu o stanie oœwiaty;
funkcjonowania Przychodni Rejonowej w Choj-
nowie; dzia³alnoœci Chojnowskiego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej  i Mieszkaniowej; wdra¿ania
programu rz¹dowego "Rodzina 500 plus"; dzia³añ
w zakresie ochrony zabytków; stanu oœwietlenia
miasta i stanu dróg miejskich; stanu zad³u¿enia
najemców w zasobach komunalnych, oferty let-
niego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y; estetyki
i zieleni miejskiej; Miejskiego Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2018-2020.
Rada podejmowa³a 275 uchwa³ m.in. w nastêpuj¹-
cych sprawach: w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta; w sprawie zmian 
w bud¿ecie  Chojnowa; w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów  Alkoholowych (program podej-
mowany co roku) w sprawie powo³ania Rady
Spo³ecznej Przychodni Rejonowej; w sprawie
wyra¿enia zgody na rozpowszechnianie herbu
Chojnowa; w sprawie okreœlenia wymagañ, jakie
powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
uzyskanie zezwoleñ na œwiadczenie us³ug w zakre-
sie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych 
i transportu nieczystoœci ciek³ych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Chojnów, w sprawie powo³ania
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej; w sprawie
przyjêcia "Programu opieki nad zwierzêtami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t

na terenie miasta Chojnowa" (program podej-
mowany co roku); w sprawie ustanowienia roku
2015 Rokiem Jana Paw³a II; w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Przychodni Rejonowej w Chojnowie (program
podejmowany co roku); okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci (program podej-
mowany co roku); okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych (program
podejmowany co roku); w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania bud¿etu (program
podejmowany co roku); w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta Chojnowa (program podej-
mowany co roku);w sprawie przyjêcia Miejskiego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
a nastêpnie na lata 2018-2020; w sprawie udzia³u
Gminy Miejskiej Chojnów w realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania "Wrzosowa
Kraina" z siedzib¹ w Chocianowie, w sprawie uch-
walenia zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta; 
w sprawie wyboru ³awników do S¹du Okrê-
gowego w Legnicy; w sprawie wyboru ³awników
do S¹du Rejonowego w Z³otoryi; w sprawie utwo-
rzenia ¯³obka Miejskiego przy ul. Sikorskiego 20;
w sprawie zmiany statutu Miasta Chojnowa; 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wycho-
wania przedszkolnego, prowadzonych na terenie
Chojnowa oraz trybu kontroli prawid³owoœci ich
wykorzystania, w sprawie przyjêcia planu nadzoru
nad ¿³obkami, klubami dzieciêcymi oraz dzienny-
mi opiekunami dzia³aj¹cymi na terenie miasta; 
w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za pobyt 
i wy¿ywienie dziecka w ¯³obku Miejskim oraz
zasad ich pobierania, w sprawie op³aty targowej; 
w sprawie przyjêcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Chojnowa (program podejmowany co roku);
w sprawie bud¿etu miasta (program podejmowany
co roku); w sprawie wprowadzenia op³aty prolon-
gacyjnej; w sprawie oceny aktualnoœci studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego Chojnowa; w sprawie
uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Chojnowa na lata 2015-2020"; w sprawie uch-
walenia zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów
w mieœcie; w sprawie nadania nazw nowym uli-
com w mieœcie; w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta konsultacji spo³ecznych w sprawie
bud¿etu obywatelskiego jako czêœci bud¿etu
Chojnowa; w sprawie uchwalenia Programu
wspó³pracy Chojnowa z organizacjami pozarz¹-
dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego (program podej-
mowany co roku); w sprawie przyjêcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji  Chojnowa na lata 2016-
2023; w sprawie dostosowania sieci szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego, w sprawie ustalenia sieci publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Chojnów; w sprawie przyjêcia regulaminu udziela-
nia dotacji celowych osobom fizycznym oraz
wspólnotom mieszkaniowym ze œrodków bud¿etu
Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie s³u¿¹ce
ograniczeniu niskiej emisji, polegaj¹ce na zmianie
systemu ogrzewania w ramach programu
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj-
ewództwa dolnoœl¹skiego" przy wsparciu finan-
sowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu,

W okresie sprawozdawczym radni sk³adali inter-
pelacje w m.in. nastêpuj¹cych sprawach:
rzeczywistych kosztów poniesionych przez miasto
na organizacjê fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy; wykonania oœwietlenia na ul.
Chopina 2 i 4; budowy nawierzchni ul. Matejki;
sprawdzenia i uzupe³nienia progów zwalniaj¹cych
w mieœcie; oœwietlenia niektórych przejœæ dla
pieszych; usytuowania w okresie wiosennym oraz
jesiennym kontenerów do sk³adowania odpadów
biodegradowalnych tzw. "zielonych"; wymalowa-
nia znaków poziomych przy skrzy¿owaniu ul.
Legnickiej-D³ugosza oraz przesuniêcia przejœcia
dla pieszych przy ul. D¹browskiego; zainstalowa-
nia stanowisk z biodegradowalnymi woreczkami
na psie odchody; dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki
Publicznej; stanu alejki w Parku Piastowskim;
zamontowania progu zwalniaj¹cego przy ul.
Drzyma³y; ustalenia i wyjaœnienia okolicznoœci
wprowadzenia zakazu parkowania po prawej
stronie ul. Parkowej, od cmentarza komunalnego
w stronê Michowa; wyst¹pienia do Wojewody
Dolnoœl¹skiego z zapytaniem o mo¿liwoœæ skie-
rowania dodatkowego zespo³u ratownictwa medy-
cznego wraz z karetk¹ reanimacyjn¹ w rejon obej-
muj¹cy miasto. okreœlenia zakresu prac zwi¹-
zanych z koszeniem trawników na terenach  na
osiedlu ul. Samorz¹dowej; doprowadzenia do
dro¿noœci rowu melioracyjnego znajduj¹cego siê
przy ul. Piotrowickiej/Samorz¹dowej; interwencji
u w³aœciciela terenów prywatnych na osiedlu ul.
Samorz¹dowej dotycz¹cej problemu wypalania
traw; analizy bud¿etu miasta celem wygospo-
darowania œrodków na wykonanie ogrodzenia
wszystkich pojemników na odpady segregowane
oraz utwardzenia terenu pod pojemnikami;
oznakowania poziomego w rejonie skrzy¿owania
ul. Legnickiej i D³ugosza, rozszerzenia placu
æwiczeñ w Parku Piastowskim o dodatkowe
urz¹dzenia; oœwietlenia i dostawienia oznakowania
drogowego z odblaskami na przejœciach dla
pieszych przy ul. D¹browskiego (na wysokoœci
Banku Zachodniego) oraz na ul. Legnickiej (na
wysokoœci nie istniej¹cej stacji paliw i na
skrzy¿owaniu z ul. Okrzei) oraz doœwietlenia prze-
jœæ dla pieszych przy placówkach oœwiaty; wyko-
nania oœwietlenia na ul. Chopina oraz doœwietlenia
ul. Drzyma³y; pod³¹czenia dodatkowego oœwietle-
nia na ul. Samorz¹dowej oraz wymiany ju¿ ist-
niej¹cego; wymalowania znaku poziomego P-20
na ul. Koœciuszki (przy skrzy¿owaniu z ul.
Legnick¹) oraz na ul. Szpitalnej (przy skrzy¿owa-
niu z ul. Reja); dokoñczenia budowy odcinka drogi
przy ul. Solskiego; wykonania oœwietlenia w re-
jonie rzeki Skora; remontu-modernizacji ul. Marii
Curie-Sk³odowskiej, utworzenia dodatkowych
miejsc parkingowych wzd³u¿ ul. Gen. Maczka;
kontenerów na œmieci przy ul. Koœciuszki, Witosa
oraz Rynek ko³o myjni; podjêcia dzia³añ
zmierzaj¹cych do umo¿liwienia mieszkañcom
miasta skorzystania z pomocy finansowej
udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przy wymianie
tradycyjnego kot³a wêglowego; realizacji inicjaty-
wy lokalnej na terenie miasta; przydzia³u lokali
mieszkaniowych z zasobu Gminy Miejskiej
Chojnów; uzupe³nienia oznakowania pionowego
dróg w mieœcie oraz bardzo du¿o innych wnios-
ków sk³adanych bezpoœrednio burmistrzowi miasta
lub naczelnikom wydzia³ów.
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"Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha siê na zawsze
w radoœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy z³y los"- Jan Pawe³ II
Sobota 20 paŸdziernika by³a wyj¹tkowym dniem dla Pañstwa Bogumi³y 
i Tadeusza D¹browskich. 

W Urzêdzie Stanu Cywilnego w gronie najbli¿szych jubilaci celebrowali
50 rocznicê œlubu. Z r¹k Jana Serkiesa burmistrza miasta Chojnowa ode-
brali medale za "d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie", otrzymali równie¿
symboliczne listy gratulacyjne z wyrazami uznania dla ¿ycia rodzinnego. 
"Droga, któr¹ kroczycie razem, z pewnoœci¹ nie by³a ³atwym szlakiem.
By³y na niej œcie¿ki ³agodne, te z barwnym pejza¿em, ale te¿ i w¹skie,
strome i wyboiste. Dziêki trosce, odpowiedzialnoœci, poszanowaniu 
i wielkiej mi³oœci wznieœliœcie siê ponad tym, co uwiera, doskwiera, doku-
cza. Kochaæ i byæ kochanym to czuæ s³oñce z dwóch stron. Có¿ w ¿yciu
liczy siê bardziej od szczerego g³êbokiego uczucia, które wybacza, us-
krzydla i ³¹czy " - mówi³ prowadz¹cy uroczystoœæ burmistrz Chojnowa. 
Szczêœliwi ma³¿onkowie ze wzruszeniem podziêkowali sobie za wspól-
nie spêdzone lata. Obiecali, ¿e ich zwi¹zek nadal bêdzie zgodny, szczê-
œliwy i trwa³y. 

Poznali siê w poci¹gu. Pani Bogumi³a wraca³a z wakacji, gdy ujrza³a
przystojnego ¿o³nierza, który od razu wpad³ jej w oko. Pan Tadeusz je-
cha³ z Bia³owie¿y do Poznania do wojska, gdzie s³u¿y³ w lotnictwie.
"Zobaczy³am mojego przysz³ego mê¿a, gdy mia³am 17 lat, chodzi³am
wtedy jeszcze do liceum, spodoba³ mi siê od pierwszej chwili,  jak to mó-
wi¹ za mundurem panny sznurem" - opowiada³a radoœnie jubilatka.
Adres pani Bogumi³y zapisa³ sobie na legitymacji mechanika samolo-
towego. "Do dziœ j¹ mam!" - mówi³ szczêœliwy pan D¹browski. Pobrali
siê po trzech latach spotykania siê. Pan Tadeusz przyjecha³  z  Podlasia
do Chojnowa i ju¿ w nim pozosta³. Œlub cywilny odby³ siê w tygodniu,
koœcielny w dzieñ Bo¿ego Narodzenia. Zostali rodzicami trójki dzieci.
Dziœ s¹ szczêœliwymi dziadkami szeœciorga wnucz¹t. Jeœli chodzi 
o receptê na szczêœliwy i d³ugotrwa³y zwi¹zek, to zgodnie stwierdzaj¹, ¿e
takiej nie ma, ale bardzo wa¿ne jest wybaczenie, spokój i poczucie hu-
moru w ma³¿eñskich wzlotach i upadkach. 
Z³ote Gody Pañstwa D¹browskich by³y dniem szvczególnym. Po symbo-
licznej lampce szampana zgromadzeni goœcie zaœpiewali wspania³ej
parze 100 lat. Jubilatom z³o¿one zosta³y tak¿e ¿yczenia i podziêkowania,
za ich wk³ad pracy w ¿yciu rodzinnym i zawodowym. 
Serdecznie gratulujemy wspania³ej ceremonii. ¯yczymy Pañstwu du¿o
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyœlnoœci! 

K.Burzmiñska 

Z³ote GGody PPañstwa DD¹browskich DDzziieeññ EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj ww CChhoojjnnoowwiiee 

Dzieñ Edukacji Narodowej, czyli Dzieñ Nauczyciela obchodzony
jest w wiêkszoœci pañstw na œwiecie. W Polsce œwiêto oœwiaty 
i szkolnictwa obchodzimy 14 paŸdziernika. 

Spotkanie poœwiêcone pracownikom placówek edukacyjnych
miasta i gminy Chojnów odby³o siê 11 paŸdziernika w Domu
Kultury. 
-Jest to wyj¹tkowy wieczór i wyj¹tkowa widownia. ¯yczê wszyst-
kim pedagogom i pracownikom oœwiaty satysfakcji z wykonywa-
nia piêknego, ale trudnego  zawodu - mówi³a Janina Mazur starosta
legnicki. 
Nagrody Starosty Legnickiego z ¿yczeniami wielu sukcesów otrzy-
mali nauczyciele PZS: Dorota Dreger, Barbara Homêtowska, Józef
Chrz¹szcz, Danuta Matuszewska. 
- Dziêki wam m³ody cz³owiek staje siê lepszy i m¹drzejszy. Uczy
siê jak ¿yæ w spo³eczeñstwie. Wasze zaanga¿owanie jest bezcenne
- mówi³ Andrzej Pyrz wójt Gminy Chojnów 
Za zaanga¿owanie i poœwiêcenie wykazywane ka¿dego dnia, wy-
ró¿nieni zostali: ze Szko³y Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Budziwojowie Wanda Bobiñska dyrektor, Cecylia Filipowicz,
Katarzyna Filipowicz, ze Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzicach:
Violetta Urban dyrektor, El¿bieta Cichocka, Agata Przy³ucka,
Celina Czachor, ze Szko³y Podstawowej w Okmianach: Maciej
Cieœla dyrektor,  Anna Mendocha, Danuta Algiert, ze Szko³y Pod-
stawowej w Starym £omie Halina Sowiñska dyrektor,  Ma³gorzata
Wysocka, Krystyna Madziarz, ze Szko³y Podstawowej im. 10 Bry-
gady Kawalerii Pancernej w Krzywej: Jolanta Bekaluk - Pyrz dy-
rektor,  Lucyna Ob³ój, Beata Bekaluk - Kowal, Ewa Hofman, 
z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego im. Jana Paw³a II w Rokitkach:
Wies³awa Szapowa³ dyrektor, Katarzyna Chrz¹szcz, Joanna £ow-
kiel i Izabela Firlej - Wielgucka. 
- Dziêkujê za laureatów konkursów, olimpiad, za znakomite wyni-
ki egzaminów. Dziêkuje za wszystko, co robicie dla naszej choj-
nowskiej oœwiaty - mówi³ Jan Serkies burmistrz Chojnowa. 
Nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa otrzymali: 
Z Przedszkola Miejskiego nr 3: Iwona Faluta - Borys dyrektor, 
z Przedszkola Miejskiego nr 1: Gra¿yna Ga³wa, ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3: Agnieszka Bielecka, ze Szko³y Podstawowej nr 4:
Teresa Halikowska i Gra¿yna Koœnik, z Gimnazjum nr 1:  Jadwiga
Paszkowska - Rakus, z Gimnazjum nr 2: Ireneusz Wiêc³aw.

Dla przyby³ych goœci wyst¹pi³ Jerzy Kryszak. Aktor i satyryk
opowiedzia³ kilka anegdot z czasów, gdy sam by³ uczniem. Jak
przysta³o na kabareciarza, poruszy³ tak¿e tematy polityki, œwiata
artystycznego, scen z ¿ycia w stolicy. Podziêkowa³ tak¿e nauczy-
cielom za ich wielki wk³ad w ¿ycie uczniów i doros³ych - Robicie
najlepsz¹ rzecz na œwiecie, trochê nas wychowujecie - mówi³ paro-
dysta. 
Spotkanie zakoñczy³o siê s³odkim poczêstunkiem dla pracowni-
ków oœwiaty. 
Wszystkim pracownikom placówek edukacyjnych sk³adamy naj-
serdeczniejsze ¿yczenia, w myœl s³ów Marka Twaina: "Zacn¹ rze-
cz¹ jest uczyæ siê, lecz jeszcze zacniejsz¹ - nauczaæ". 

K. Burzmiñska 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Bogus³aw Bidziñski z muzyk¹ zwi¹zany
jest od dziecka.  Œpiewa³ w Zespole Pieœni
i Tañca "Œl¹sk". Ukoñczy³ Akademiê

Muzyczn¹ im. F. Chopina w Warszawie.
Dziœ to liryczny tenor operowy jednego 
z najwiêkszych i najbardziej znanych tea-
trów w Europie. Solista Opery Zuryskiej 
w Szwajcarii odnosi sukcesy na œwiato-
wych scenach, chêtnie jednak wraca do
rodzinnego Chojnowa.
Gazeta Chojnowska: Odkry³ Pan w sobie
wielki talent. Jak rozpoczê³a siê droga do
kariery operowego solisty? 
Bogus³aw Bidziñski: Siostra mojej mamy
by³a solistk¹ zespo³u "Œl¹sk". W zwi¹zku 
z tym w naszej rodzinie by³ zawsze kontakt 
z muzyk¹. Wszystko zaczê³o siê jednak od
prezentu, jaki otrzyma³em od moich rodzi-
ców. Ma³y akordeonik mo¿e 23 klawiszy 
i dwa rzêdy basów, typowy instrument dla
dzieci. Gra³em ze s³uchu. By³em samoukiem.
Potem dosta³em harmonijkê ustn¹, a gdy
wykonano mi do niej umocowanie do ako-
rdeonu, mog³em graæ na dwóch instrumen-
tach jednoczeœnie, na zmianê ze œpiewaniem.
Cz³owiek orkiestra (œmiech). 

G.Ch. - Umiejêtnoœci zapewne szybko zos-
ta³y zauwa¿one przez najbli¿szych. 
B.Bidziñski - Pojawi³ siê pomys³, ¿ebym za-
cz¹³ siê uczyæ muzyki. Chodzi³em przez rok
na prywatne lekcje do organisty, nie¿yj¹cego
ju¿ pana Zygmunta Grabana. Nastêpnie od IV
klasy podstawówki uczêszcza³em na zajêcia
Ogniska Muzycznego do pana Jerzego Kazi-
ka, który by³ dyrektorem i nauczycielem ako-
rdeonu. Kolejnym interesuj¹cym momentem
w pocz¹tkach mojej muzycznej drogi by³
kwintet, prowadzony przez Edwarda Graba-
na, w którym gra³em wraz z Andrzejem Gra-
banem, Robertem Kulasem, Przemkiem Sa-
pa³¹ i Tomkiem Filipczakiem. W zasadzie,
jak na ten etap naszej muzycznej pasji, byliœ-
my m³odymi profesjonalistami. JeŸdziliœmy
na konkursy i przegl¹dy zespo³ów kameral-
nych.
G.Ch. - Kiedy zacz¹³ siê etap œpiewania?
B.Bidziñski - Po akordeonie uczy³em siê gry

na fagocie, na którym gra³em blisko 5 lat.
Dosta³em propozycje grania w Orkiestrze Dê-
tej w Chojnowie. Po etapie grania na fagocie,
zacz¹³em próbowaæ œpiewaæ. Kilka lekcji
udzieli³a mi pedagog œpiewu pani Joanna
Jakubczak w Legnicy, a nastêpnie przez po-
nad rok kszta³ci³em siê u jej uczennicy, na-
uczycielki œpiewu Beaty Pazio - Grygiel. 
W miêdzyczasie zamieni³em fagot na tubê,
aby dalej móc graæ w orkiestrze. Mia³em tak-
¿e prywatne lekcje œpiewu w Katowicach,
aby polepszyæ technikê i przygotowaæ siê le-
piej do egzaminów. One jednak okaza³y siê
fiaskiem. Nie uda³o mi siê zdobyæ wystar-
czaj¹cej liczby punktów. Wyjecha³em na wa-
kacje, a we wrzeœniu  zadzwoni³ do mnie wu-
jek i mówi: "S³uchaj, jest jeszcze nabór do
zespo³u "Œl¹sk"!"  
G.Ch. - Bez wahania pojecha³ Pan na
przes³uchanie? 
B. Bidziñski - Tak, by³a szybka decyzja - na-
tychmiastowa podró¿ na przes³uchanie do
Koszêcina! Po udanym zaœpiewaniu dwóch
utworów, dyrektor Stanis³aw Hadyna zatrud-
ni³ mnie w zespole na okres próbny, a po 3
miesi¹cach dosta³em kontrakt do koñca sezo-
nu. Marian Chrobok - tenor solista, przekona³
mnie, abym dalej kszta³ci³ g³os w kierunku
wokalnym. Po kilku miesi¹cach koncertowa-
nia z zespo³em mój g³os nabra³ si³y, a barwa
sta³a siê bardziej wyrazista. Zosta³o to zauwa-
¿one przez profesora Jana Ballarina, który
stwierdzi³, ¿e to niesamowite, jak du¿o nau-
czy³em siê w tak krótkim czasie. Namówi³
mnie, abym ponownie zdawa³ na uczelniê 
w Katowicach. Tydzieñ wczeœniej odbywa³y
siê takie same egzaminy w Warszawie. Poje-
cha³em tam przetestowaæ siê i dosta³em siê!
Aby nie blokowaæ innych kolegów zdaj¹cych
na katowick¹ uczelniê, podj¹³em decyzjê stu-
diów w Warszawie. Zacz¹³em naukê u profe-
sora Kazimierza Pustelaka, cenionego w Pol-
sce i za granic¹ œpiewaka operowego. 
G.Ch.  - Kiedy zrodzi³ siê wielki entuzjazm
do œpiewu operowego?
B. Bidziñski - Pierwsza fascynacja œpiewem
operowym zdecydowanie nast¹pi³a po kon-
cercie "Trzech Tenorów" w 1990 roku, kiedy
Plácido Domingo, Luciano Pavarotti i José
Carreras wyst¹pili w Termach Karakalli. 
W 1993 roku dosta³em siê do zespo³u "Œl¹sk",
a zadebiutowa³em w Operze na Zamku 
w Szczecinie, w spektaklu Franza Lehára ja-
ko tytu³owy Hrabia Luxemburg w 1998 roku.
Te fakty uznajê za bardzo wa¿ne momenty 
w moim ¿yciu artystycznym. 
G.Ch. - Pana kariera z dnia na dzieñ roz-
kwit³a.  Jakie s¹ Pana najcenniejsze wspo-
mnienia? 
B. Bidziñski - Prze³omowym dla mnie mo-
mentem by³o zaproszenie w 1999 roku na
Festiwal Kammeroper Schloss Rheinsberg.
By³em tam na kursie wokalnym, przygotowa-
liœmy spektakl - collage o postaci Fausta 
w ró¿nych operach. Przy tej okazji pozna³em

tam wielu ciekawych artystów. Rok póŸniej
debiutowa³em na tym festiwalu jako Hrabia
Almaviva w operze "Cyrulik sewilski" Gio-
achino Rossiniego. Krótko przed dyplomem,
w marcu wys³a³em moje nagrania na konkurs
Plácido Domingo "Operalia". 
W czerwcu dosta³em wiadomoœæ, ¿e zosta³em
zaproszony do Los Angeles i mia³em okazjê
poznaæ Plácido Domingo osobiœcie! Na kon-
kurs lecia³a równie¿ znana polska sopranistka
Aleksandra Kurzak. ZnaleŸliœmy siê w grupie
40 zaproszonych na konkurs m³odych œpie-
waków - ogromne wyró¿nienie. By³ to dla
mnie bardzo wa¿ny moment w ¿yciu.
W tym samym czasie dowiedzia³em siê rów-
nie¿, ¿e dosta³em siê do studia operowego 
w Zurychu. Stypendium, które otworzy³o mi
wrota do zaczarowanego œwiata opery, teatru
i muzyki. W tym roku minê³o w³aœnie 20 lat
od mojego debiutu na scenie operowej.
G.Ch. - Wystêpy na scenie na pewno mno-
¿¹ operowe anegdoty?
B.Bidziñski - Tak, jest wiele ró¿nych sytu-
acji, w których szybko trzeba reagowaæ i za-
chowywaæ siê tak, jakby to by³o zaplanowa-
ne. 
Mia³em przygodê podczas nagrywania spek-
taklu "Uprowadzenie z seraju" W.A. Mozar-
ta. Podczas zmiany dekoracji, wchodzi³em
przez umocowane w niej drzwi, jednak przez
przypadek zabrak³o w niej klamki (œmiech). 
B³¹d techniczny, na który musia³em podj¹æ
szybk¹ decyzjê - poradzi³em sobie wyjœciem
z drugiej strony kulis. Na szczêœcie nagry-
wane by³y trzy spektakle, wiêc ostatecznie 
w nagraniu klamka siê pojawi³a! 
Jest takie zabawne powiedzenie: "Jak nie ma
tenora, to publicznoœæ chora"... 
G.Ch. - Panie Bogus³awie w imieniu miesz-
kañców i swoim w³asnym bardzo dziêkujê
za wspania³y koncert "Dla Niepodleg³ej" 
i udzielenie wywiadu. 
B. Bidziñski - Dziêkujê serdecznie za zapro-
szenie.

Zapraszam na moj¹ stronê
www.bidzinski.com
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17 paŸdziernika w "Parku Piastowskim" w Chojnowie  dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 1 zmierzy³y siê z gr¹ terenow¹. Pod-
chody zaczê³y siê przed po³udniem. Dzieci wyrusza³y wraz ze
swoimi opiekunkami do kolejnych stacji, by zdobywaæ has³a do
krzy¿ówki, w której najcenniejsze by³o fina³owe s³owo. Interesu-
j¹ce zagadki i pytania  dotyczy³y Chojnowa, jego zabytków, wa¿-
nych miejsc i symboli. Niestrudzone przedszkolaki musia³y tak¿e
wykazaæ siê fizycznymi zdolnoœciami. Tempo i radoœæ z wykony-
wanych zadañ przynios³y im fantastyczne nagrody. Zwyciêzcom
medale wrêczy³a dyrektor placówki Lucyna Spes. 4 grupy:

"Grzybki", "Motylki", "Pszczó³ki" i "Biedronki" dumnie odebra³y
pami¹tkowe odznaczenia. 
Zorganizowana zabawa w podchody zwi¹zana jest z realizowanym
przez przedszkole projektem "Przedszkolak na medal" w ramach

programu "Dzia³aj Lokalnie". Celem wszystkich inicjatyw zwi¹-
zanych z realizowanymi przedsiêwziêciami jest zwiêkszenie akty-
wnoœci fizycznej oraz zaszczepienie w najm³odszych sympatii do
wykonywania ró¿nego rodzaju æwiczeñ. Sportowy styl ¿ycia od
najm³odszych lat przynosi wiele pozytywnych skutków w rozwoju
maluchów. Najlepszym tego przyk³adem s¹ uœmiechy przedszko-
laków, podczas wszystkich organizowanych sportowych inicjatyw. 
K.Burzmiñska

"By³ z nimi Rycerz, szlachetny i prawy,
Który od pierwszej m³odoœci wyprawy
Rycerskie cnoty umi³owa³ kornie:
Wiernoœæ, czeœæ, hojnoœæ, obyczaje dworne". 
G. Chaucer

W ramach projektu "Od Rycerza do ¯o³nierza" realizowanego przez
grupê "Krasnali" w Przedszkolu Miejskim nr 3 wszystkie dzieci 
z placówki odwiedzi³a agencja artystyczna Hegemon ze Z³otoryi.
Grupa rekonstrukcyjna przyby³a na zaproszenie opiekunki grupy p. Re-
naty Frymus. Wspó³organizatorami wydarzenia by³a przedszkolna Ra-
da Rodziców. 

Rycerz i giermek pojawili siê w "Parku Piastowskim" aby daæ dzie-
ciom pokaz œredniowiecznych zwyczajów i manier. Relacje miêdzy
pomocnikiem a wojownikiem zaprezentowane by³y ¿artobliwie, a na-
wet groteskowo. Giermek s³u¿y³ swojemu panu, uczy³ siê tym samym
rycerskiego rzemios³a, natomiast szlachcic móg³ cieszyæ siê wieloma
przywilejami. 
Do rekonstrukcji dnia z ¿ycia dzielnego mê¿a i pacho³ka by³y zapra-
szane przedszkolaki. Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w zadaniach maj¹cych
na celu przybli¿yæ im codziennoœæ w najd³u¿ej trwaj¹cej epoce histo-
rycznej. 

Grupa rekonstrukcyjna zaprezentowa³a dzieciom turniej rycerski, który
cieszy³ siê dopingiem przedszkolaków, byæ mo¿e ze wzglêdu na wy-
bran¹ przez wojownika damê serca, któr¹ zosta³a jedna z pañ przed-
szkolanek. 
Dzieci z wszystkich grup mia³y mo¿liwoœæ ogl¹dania zbroi rycerskich,
zainteresowani byli ch³opcy, ale i dziewczynki równie mocno anga¿o-
wa³y siê w zabawy. 
Interesuj¹ca lekcja na pewno zostanie zapamiêtana przez dzieci, w koñ-
cu nie codziennie mo¿na spotkaæ rycerza i giermka. 

K.Burzmiñska 

Przedszkolaków odwiedzili rycerze! Przedszkolaki w biegu po medale! 
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27.10. (sobota) - godz. 20:00 
Punkrock w 'Jubilatce" 

Kawiarnia "Jubilatka" zaprasza na

kolejna edycjê: "Punk Rock Live".

Czadu dadz¹: POLISH FICTION,

RAJD, ZAKAZ POSIADANIA,

KALESONY BOGA WOJNY. 

Cena Biletu - 15 z³, szczegó³owe infor-

macje - tel. 76-8188561. Zapraszamy. 

08.11. (czwartek) - godz. 10:00 
Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-

nowie zaprasza na wernisa¿ pokonkur-

sowej wystawy "Biel i czerwieñ:

kwiaty z polskich ³¹k i ogrodów". 

09.11. (pi¹tek) - godz. 17:00
Spotkanie Gildii Artystów Chojnowa

Pi¹tek 9-ego listopada o godz. 17.00 

w restauracji ''Pod Jeleniem".

10.11.(sobota) - godz. 16:00 

Muzeum Regionalne w Chojnowie

zaprasza na wyk³ad Pani prof. Joanny

Dufrat "Pod komend¹ Józefa Pi³-

sudskiego. Udzia³ kobiet w walce zbroj-

nej o niepodleg³oœæ i granice Polski

1914-1921". 

Wyk³ad odbêdzie siê w sobotê, 10 lis-

topada 2018 r. o godzinie 16:00. 

Zapraszamy serdecznie!

Najbli¿sze 
wydarzenia 
w mmieœcie

W ostatnich miesi¹cach
cz³onkowie chojnowskiego
Chóru Skoranta mieli okazjê
wzi¹æ udzia³ w kilku wa¿-
nych rocznicowych przed-
siêwziêciach.  27 wrzeœnia
mieli zaszczyt œpiewaæ na
uroczystoœci zorganizowanej 
z okazji 20-lecia Powiatu
Legnickiego. Nied³ugo po-
tem - 8 paŸdziernika - przed-
stawiciele chóru wziêli udzia³
w galowym koncercie chó-
rów zorganizowanym w Lu-
baniu Œl¹skim - koncercie,
który by³ jednym z  elemen-
tów programu Jubileuszu 70-
lecia Zwi-zku Chórów i Or-
kiestr Oddzia³u Dolnoœl¹-
skiego. 

Ukoronowaniem jesiennych
rocznic by³y 11 urodziny
Chóru Skoranta. Jubileuszo-
we obchody zosta³y zorgani-
zowane w znanym wszys-
tkim chojnowianom lokalu
Jubilatka prowadzonym
przez pani¹ Alicjê Dul. Nie
zawiedli nas zaproszeni goœ-
cie, którym jeszcze raz go-
r¹co dziêkujemy za obecnoœæ 
i wspóln¹ zabawê. Ponad 40
osób bawi³o siê przy akom-
paniamencie zespo³u panów
Kociuba, nie szczêdz¹c
energii i humoru. Uczestnicy
zabawy brali udzia³ w kon-
kursach wokalnych i tanecz-
nych, wykazuj¹c siê nie-
zwyk³ymi umiejêtnoœciami
artystycznymi. Dodatk-

owym, jeœli nie najwa¿-
niejszym powodem œwiê-
towania by³a okr¹g³a roczni-
ca urodzin naszego dyrygen-
ta - Piotra Koziara. Gromkie
100 lat i serdeczne ¿yczenia
powtarzano wielokrotnie.
Szczêœliwi Ci, którzy maj¹ 
w sercu muzykê i uœmiech na
ustach - ta sentencja, autor-
stwa Franza Schuberta - wy-
binego austriackiego kom-
pozytora, towarzyszy³a ubie-
g³orocznym obchodom 
10. lecia Chóru Skoranta.
Tegoroczne uroczystoœci
udowodni³y równie¿ s³usz-
noœæ wyników badañ  prze-
prowadzonych nad chórzys-
tami na uniwersytecie w Gö-
teborgu. Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e maj¹ wy¿sze ni¿
inni poczucie szczêœcia i sa-
tysfakcji z ¿ycia oraz bar-
dziej rozwiniêt¹ empatiê.
Wi¹¿e siê to z faktem, i¿
czuj¹ siê cz³onkami spo-
³ecznoœci, z któr¹ ³¹czy ich
wspólny cel. Jak widaæ nie
tylko "œpiewaæ ka¿dy mo¿e",
ale i powinien! 

M. Spes

W sobotê 13 paŸdziernika cz³onkowie Zwi¹-
zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spot-
kali siê w Michowie, aby po¿egnaæ piêkne
lato i przywitaæ równie urokliw¹ jesieñ. 
Wieczór rozpocz¹³ siê od wspólnego obiadu,
po czym na parkiecie rozpoczê³y siê tañce.
Dawne melodie w nowoczesnej aran¿acji
zachêci³y nie tylko do zabawy, ale i do
wspólnego œpiewania. 

"Seniorzy bawi¹ siê wyœmienicie. Motywem
naszych spotkañ jest przede wszystkim ra-
doœæ z bycia razem. ¯ycie na emeryturze czy
rencie nie musi wcale byæ nudne! Wrêcz
przeciwnie, dziêki zaanga¿owaniu wszystkich
cz³onków zawsze jest smacznie i weso³o!” -
mówi³a pani Maryla.  

Chojnowscy emeryci, to grupa osób, która
niejednokrotnie udowodni³a, ¿e organizowa-
ne przez nich spotkania s¹ wyj¹tkowo udane. 
"Czas spêdzony z przyjació³mi jest dla mnie
bardzo cenny. Dobrze jest móc siê spotkaæ,
pobyæ razem. Nasze zabawy zawsze s¹ sym-
patyczne. Jest wiele wspomnieñ,  które przy-
wo³ywane przynosz¹ uœmiech na twarzy" -
mówi³a pani Janina. 
Wspólne biesiadowanie trwa³o do póŸnych
nocnych godzin. Energiczna grupa ju¿ zapo-
wiedzia³a kolejne spotkanie, jakim bêdzie
tradycyjna ju¿ zabawa andrzejkowa. 

K.Burzmiñska 

"Jubileuszy czar"

Emeryci ppo¿egnali 
lato ii pprzywitali jjesieñ! 
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Jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Policji 
w Szczytnie, tytu³ magistra zdoby³a na
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,
ukoñczy³a studia podyplomowe z zakresu
Prawa Karnego Gospodarczego na Uni-
wersytecie Wroc³awskim oraz Rachun-
kowoœæ i podatki na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wroc³awiu. S³u¿bê w Po-
licji rozpoczê³a w 2004 roku w Komisaria-
cie Kolejowym Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wroc³awiu. Potem zbiera³a
doœwiadczenia w sekcji dochodzeniowo-
œledczej Komisariatu Policji w Gdyni,
nastêpnie Komisariatu I Policji w Legnicy 
i w Wydziale do Walki z Przestêpczoœci¹
Gospodarcz¹ Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy. W Chojnowie pracuje od 2015
roku. Najpierw pe³ni¹c funkcjê z-cy ko-
mendanta, a od 1 wrzeœnia br. obejmuj¹c
stanowisko komendanta Komisariatu
Policji w Chojnowie.

Gazeta Chojnowska: Zmiana funkcji coœ
zmienia? 
Alicja S³onina: Znacz¹co. Komendant kieru-
je prac¹ ca³ej jednostki. Nadzoruje, ale i orga-
nizuje, czyli musi posiadaæ wiedzê z zakresu
s³u¿by stricte policyjnej, ale tak¿e posiadaæ
umiejêtnoœæ zarz¹dzania i takiego po prostu
gospodarowania, planowania remontów, dba-
³oœci o wizerunek komisariatu jako ca³oœci.
Jako komendant odpowiadam za pracê poli-
cjantów pionu prewencji, jak i pionu krymi-
nalnego. Przez 3 lata pe³ni³am funkcjê zastêp-
cy komendanta i to pozwoli³o mi poznaæ
wiele zagadnieñ, samych funkcjonariuszy,
teren pracy komisariatu, zdobyæ pewne
doœwiadczenie, które w obecnej chwili wyko-
rzystujê. Oczywiœcie w naszej s³u¿bie ca³y
czas s¹ sytuacje nieprzewidywalne, z nimi
musimy sobie radziæ i braæ odpowiedzialnoœæ
za podejmowane decyzje. Wiêc doœwiad-
czenia zbieram ca³y czas.

G. CH. - Jakie wa¿ne decyzje przed Pani¹? 
A. S³onina: Jestem osob¹, dla której wszyst-
kie decyzje dotycz¹ce podw³adnych i ca³ego
Komisariatu s¹ wa¿ne. Na pewno istotn¹
rzecz¹ jest zadbanie o budynek komisariatu 
i przyleg³y teren, czyli odpowiednie konser-
wacje, naprawy, remonty. Niezmiernie wa¿ne
jest dbanie o relacje miêdzyludzkie i podej-
mowanie takich decyzji, by wœród ludzi pa-
nowa³ wzajemny szacunek do s³u¿by, prze³o-
¿onych i siebie nawzajem. Budowanie w³aœ-
ciwej atmosfery pracy w trudnych realiach
naszej s³u¿by jest bardzo potrzebne. 

G.Ch. - Pochodzi Pani ze Z³otoryi. Czy 
w obecnej jednostce pomaga fakt, ¿e nie
jest siê z tego terenu? 
A. S³onina: Trochê pomaga, bo wracaj¹c do

domu zmieniam miejsce i otoczenie, spoty-
kam inne osoby. Jednak Z³otoryja le¿y rap-
tem 18 km od Chojnowa, wiêc to nie odleg³y
teren i Chojnów jest miastem gdzie posiadam
rodzinê, znajomych, nie jest to dla mnie
miejsce obce. Wychowywa³am siê w s¹sied-
niej Gminie Zagrodno, z rejonu Gminy Choj-
nów pochodzi mój tato, tu mam pochowa-
nych dziadków i od dziecka ich odwiedzam, 
a w parafii jest ca³y czas ten sam ¿yczliwy
proboszcz. Wiêc mo¿e trochê jestem z tego
terenu:)  

G.CH. - Wczeœniej pracowa³a Pani w Leg-
nicy i innych miastach. Jak przyjê³a Pani
pracê w Chojnowie? Jakie by³y pierwsze
wra¿enia?
A. S³onina: Kiedy ponad 3 lata temu powie--
rzono mi funkcjê zastêpcy komendanta, nie
ukrywam, ¿e mia³am mieszane uczucia. Zu-
pe³nie inne obowi¹zki, inne miejsce, nowi lu-
dzie - podw³adni, których do tamtego czasu
nie nadzorowa³am. Obawy by³y, jak siê mówi
'tylko g³upcy siê nie boj¹'. Najwa¿niejsze by-
³o jednak przyjêcie mnie przez policjantów,
pozytywne. To w³aœnie funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Chojnowie dali mi siê
poznaæ jako ludzie oddani swojej s³u¿bie,
nios¹cy pomoc, dyspozycyjni. I tak jest do tej
pory. A zdarzenia nag³e, trudne pokazuj¹ sta-

le, ¿e naprawdê mo¿na na nich polegaæ, co
dla mnie jako prze³o¿onego jest bardzo wa¿-
ne. Spotka³am siê tak¿e z serdecznoœci¹ lo-
kalnych samorz¹dowców, szczególnie Bur-
mistrza Chojnowa Pana Jana Serkiesa i Wójta
Gminy Chojnów Pana Andrzeja Pyrza, ale
tak¿e przewodnicz¹cych rad gmin i miasta
oraz samych radnych. W czasie pe³nienia
obowi¹zków spotka³am równie¿ przedstaw-
icieli oœwiaty, jednostek pomocy spo³ecznej,
z którymi niejednokrotnie wspólnie oma-
wiamy bie¿¹ce sprawy i szukamy dobrych
rozwi¹zañ. Wiêc jednym s³owem mogê
stwierdziæ, ¿e pierwsze wra¿enia by³y pozy-
tywne i takie s¹ do dziœ.

G.Ch. - Zna ju¿ Pani nasze miasto i jego
mieszkañców. To bezpieczna miejscowoœæ? 
A. S³onina: Tak to bezpieczna miejscowoœæ.
Chojnów to miasto, w którym kiedyœ funk-
cjonowa³o wiêcej zak³adów przemys³owych,
dziœ jego struktura siê zmienia. Wiêcej osób
znajduje zatrudnienie w handlu, us³ugach, za-
k³adach po³o¿onych w obszarach stref ekono-
micznych w s¹siednich miejscowoœciach. 
Z roku na rok odnotowujemy spadek iloœci
przestêpstw pope³nianych na terenie miasta,
w tym tak¿e tych najbardziej uci¹¿liwych dla
spo³eczeñstwa. Podejmujemy czynnoœci wy-
krywcze, które przyczyniaj¹ siê do wykrycia
wielu sprawców przestêpstw i wykroczeñ.
Prowadzimy skuteczn¹ walkê z przestêpczoœ-
ci¹ narkotykow¹, o czym œwiadcz¹ tak¿e in-
formacje zamieszczane w mediach. Dbamy,
by iloœæ wykroczeñ i przestêpstw drogowych
by³a mniejsza, mniej uci¹¿liwa dla spo³eczeñ-
stwa. Oprócz reakcji na zdarzenia ju¿ doko-
nane, nasza s³u¿ba polega równie¿ na dzia³a-
niach prewencyjnych. Funkcjonariusze Rewi-
ru Dzielnicowych prowadz¹ dzia³ania w ra-
mach prewencji kryminalnej, to jest spotka-
nia, pogadanki z dzieæmi od przedszkolaków
po m³odzie¿ szkó³ œrednich, poruszaj¹c tema-
ty z zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go, ruchu pieszego, a¿ po zagadnienia doty-
cz¹ce przeciwdzia³aniu przemocy, niebezpie-
czeñstwa za¿ywania œrodków odurzaj¹cych,
cyberprzestêpczoœci. Prowadz¹ tak¿e tematy-
czne spotkania z osobami starszymi, organi-
zuj¹ spotkania w komisariacie. W kanon na-
szego rocznego planu dzia³añ prewencyjnych
wpisa³ siê Dzieñ Otwarty w komisariacie po-
wi¹zany z akcj¹ honorowego oddawania
krwi, piknikiem z udzia³em zaproszonych
instytucji, pokazem sprzêtów naszych i za-
przyjaŸnionej s³u¿by stra¿aków, zarówno 
z Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej nr 3 
w Chojnowie i Gminnych Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. S³u¿ba wszystkich funk-
cjonariuszy jest ukierunkowana na zapewnie-
nie bezpieczeñstwa oraz zachowania ³adu 
i porz¹dku publicznego. Przypominamy

Komisarz Alicja S³onina nowym komendantem KP Chojnów



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/913 11

Komisarz Alicja S³onina nowym
komendantem KP Chojnów (cd.)

mieszkañcom o platformie internetowej Krajowa Mapa Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa, za pomoc¹ której ka¿dy maj¹cy dostêp do Internetu
mo¿e zg³osiæ zachowanie, wykroczenie, które nie wymaga oczywiœ-
cie natychmiastowego powiadomienia s³u¿b. Na podstawie takiego
zg³oszenia zlecane s¹ zadania podleg³ym patrolom w celu weryfikacji
i eliminowania zachowañ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu. Mieszkañcy
miasta, jak i dwóch podleg³ych nam terytorialnie gmin, wiedz¹ jak
szybko nawi¹zaæ kontakt z w³aœciwym dzielnicowym korzystaj¹c 
z aplikacji mobilnej Moja Komenda, gdzie zamieszczone s¹ informa-
cje o rejonach s³u¿bowych i bezpoœrednie numery telefonów. To
przyczynia siê do nawi¹zania bezpoœredniego kontaktu z policjantem
i wzrostu poczucia bezpieczeñstwa wœród spo³eczeñstwa. 

G.Ch. - Z jakimi problemami boryka siê chojnowski komisariat? 
A.S³onina: Problemy siê pojawiaj¹, jest to rzecz normalna. Staramy
siê zawsze rozwi¹zywaæ je szybko i w sposób przemyœlany. Oczywis-
te jest, ¿e nie jesteœmy pozostawieni sami sobie, poniewa¿ nasz¹ jed-
nostk¹ nadrzêdn¹ jest Komenda Miejska Policji w Legnicy, w której
to strukturze funkcjonujemy. To w³aœnie u Pana Komendanta Miej-
skiego Policji w Legnicy znajdujemy zrozumienie naszych bie¿¹cych
potrzeb i otrzymujemy wsparcie miêdzy innymi poprzez doposa¿enie
w coraz to nowszy sprzêt komputerowy, remonty i wyposa¿enie po-
mieszczeñ s³u¿bowych, by te warunki pe³nienia s³u¿by stale popra-
wia³y siê. Wspó³pracujemy œciœle z poszczególnymi wydzia³ami Ko-
mendy Miejskiej Policji w Legnicy i omawiamy zagadnienia s³u¿-
bowe, a jeœli trzeba wspólnie rozwi¹zujemy niejasnoœci. Pragnê pod-
kreœliæ ogromn¹ rolê lokalnych samorz¹dów w zakresie pomocy 
w bie¿¹cym funkcjonowaniu Komisariatu. To w³aœnie dziêki dobrej
wspó³pracy z Panem Burmistrzem i Rad¹ Miejsk¹ Chojnowa, a tak¿e
w³adzami Gminy Chojnów, ich zaanga¿owaniu w poprawê bezpie-
czeñstwa publicznego udaje nam siê sprawnie rozwi¹zywaæ problemy
codziennej s³u¿by. Oba samorz¹dy s¹ pozytywnie nastawione do pra-
cy funkcjonariuszy czego dowodem jest zapewnione ju¿ dofinanso-
wanie do zakupu kolejnego ju¿ radiowozu oznakowanego dla funk-
cjonariuszy Komisariatu. Pragnê ju¿ teraz podziêkowaæ za to zaan-
ga¿owanie i wsparcie. 

G.Ch. - Jest Pani pierwsz¹ Pani¹ komendant w Chojnowie i za-
pewne jedn¹ z nielicznych na tym stanowisku w Polsce. Kobieta
ma trudniej w s³u¿bach mundurowych? 
A. S³onina: Policjant realizuje swoje obowi¹zki s³u¿bowe zgodnie 
z przepisami, wytycznymi prze³o¿onych, niezale¿nie od tego czy jest
mê¿czyzn¹ czy kobiet¹. Wymagania s¹ takie same.  Przychodzi mi siê
mierzyæ z trudnymi decyzjami, wydawaniem poleceñ i rozkazów, to
naturalne w naszej s³u¿bie. Czasem trzeba je przekazaæ w sposób
dos³owny i zrozumia³y dla odbiorcy. Mo¿e kogoœ to dziwiæ, ale nie
ma znaczenia czy te polecenia przekazuje kobieta czy mê¿czyzna, po
prostu prze³o¿ony. A oprócz dba³oœci o funkcjonowanie ca³ego Ko-
misariatu, jako kobieta zajmujê siê tak¿e organizacj¹ ¿ycia prywat-
nego jako matka, ¿ona. 

G.Ch. - Czym Pani komendant najchêtniej zajmuje siê w wolnym
czasie? 
A.S³onina: Przede wszystkim spêdzam czas z rodzin¹. Lubiê piesze
wycieczki górskie, podziwianie przyrody, krajobrazów, które poma-
gaj¹ siê oderwaæ od codziennoœci. Cieszy mnie tak¿e widok polskie-
go Ba³tyku o ka¿dej porze roku. Lubiê czytaæ, choæ ostatnio brakuje
mi na to czasu. Gatunek - dobry krymina³, ale te¿ ciekawie napisana
biografia. 

Wyjaœnienie nieœcis³oœci w ksi¹¿ce
Jerzego Sobczaka 

"Historia chojnowskiego harcerstwa"

W ubieg³ym roku wydana zosta³a ksi¹¿ka autorstwa
Jerzego Sobczaka "Historia Chojnowskiego
Harcerstwa", w której zamieszczono biogram hm PL
Ireny £uszpaj - Hulboj. Nie wszystkie informacje podane
w opracowaniu s¹ prawdziwe. Dane dotycz¹ce daty
urodzenia, stopnia w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
miejsca pracy, odznaczeñ, wykszta³cenia, rodziny s¹
niezgodne z prawd¹. 
Wymienione uwagi Gazeta Chojnowska zamieszcza na
proœbê Pani hm PL Ireny Hulboj. 

Chojnowski fotografik, muzyk i mi³oœnik wypraw rowerowych
Rafa³ Wyciszkiewicz opowiedzia³ o swoich podró¿ach jed-
noœladem po Polsce. Spotkanie odby³o siê 19 paŸdziernika
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. Podró¿nik

podziêkowa³ goœciom za przybycie: 
- Z ostatniej  wyprawy zrobi³em oko³o dwóch tysiêcy zdjêæ,
materia³ów jest naprawdê sporo. Wybra³em z dziewiêciu wy-
praw po 100 fotografii, zapraszam do ich obejrzenia. - mówi³. 

Pierwsz¹ rowerow¹ eskapadê odby³ w 2005 roku. Fotograf
wybra³ siê w okolice Wroc³awia. Kilka dni potem wyruszy³ na
Wielkopolskê, szlakiem jej  urokliwych zamków i pa³aców.
Kolejnymi na mapie wypraw zosta³y Warmia i Mazury, tam
spêdzi³ dwa tygodnie.  Nastêpnie zwiedzi³ tereny od E³ku do
Przemyœla. Po kilku latach wybra³ siê w Bieszczady, a po nich
przyszed³ czas na Pieniny i Beskidy. Trzy lata temu sfotogra-
fowa³ tereny Kotliny K³odzkiej i Gór Sowich. W 2017 roku
wyruszy³ rowerem przez Karkonosze i £u¿yce, a ostatni¹
przygod¹ wzd³u¿ Odry i  Ba³tyku zamkn¹³ odbyt¹ etapami
podró¿ wokó³ Polski. 
Wyprawy rowerowe 2005-2018 Rafa³a Wyciszkiewicza by³y
fotograficzno - geograficzn¹ opowieœci¹ o miejscach, które
warto odwiedziæ i przekonaæ siê jak piêkny jest nasz kraj. 

K.Burzmiñska

Rowerem przez Polskê 
- wyprawy Rafa³a Wyciszkiewicza 



SERCE NIE S£UGA 
26,27,28.10. - godz. 17:30

Zwi¹zki ludzi, którzy przestali wie-
rzyæ w mi³oœæ, choæ w g³êbi duszy,
w³aœnie na tak¹ prawdziw¹ mi³oœæ
czekaj¹. 

CZARNE BRACTWO.
BlacKkKlansman 

26,27,28.10. - godz. 19:30 
Re¿yser korzysta w tym celu z praw-
dziwej historii Rona Stallwortha, któ-
ry w latach 70. jako pierwszy czarny
otrzyma³ legitymacjê cz³onkowsk¹
wymienionej Organizacji (tak nazy-
waj¹ j¹ w filmie sami wyznawcy, ma-
rz¹cy wieczorami nie o egzotycznej
wycieczce ani nowym aucie, tylko 
o powrocie do segregacji ras). M³ody
policjant (w tej roli John David Wa-
shington, syn Denzela) ma przecieraæ
szlaki na komendzie, byæ pierwszym
czarnym funkcjonariuszem w Colora-
do Springs. Znudzony rol¹ nowicjusza
w archiwum, gdzie czarnych przestêp-
ców wyzywa siê od ropuch (a wiêc 
i jego te¿) prosi o przeniesienie do
innego wydzia³u. L¹duje jako tajniak

z pods³uchem na piersi na wiecu sto-
warzyszenia czarnych studentów,
gdzie zamiast wy³apywaæ, jak mu ka-
zano, nastêpców Czarnych Panter,
zakochuje siê w ich piêknej liderce
Patrice (Laura Harrier). Porywa go te¿
mowa jej idola, Kwamego Ture (Co-
rey Hawkins), pod wp³ywem której
zyskuje nagle œwiadomoœæ potrzeby
walki o równouprawnienie ras. Poja-
wia siê tu zreszt¹ ciekawy w¹tek wyz-
nania rasowej winy: Ture opowiada,
jak jego idolem by³ bia³y Tarzan nien-
awidz¹cy czarnych, a potem jeden 
z nacjonalistów przyznaje, ¿e uwielbia
O.J.Simpsona.

Kler 
2, 3, 4.11. - godz. 17:00, 19:30

Smarzowski rozpoczyna film od ste-
reotypu, by potem poskrobaæ g³êbiej.
Oto trzech zaprzyjaŸnionych ksiê¿y
oddaje siê popijawie. Jeden prosto 
z libacji wyrusza udzieliæ ostatniego
namaszczenia, dwaj pozostali odcho-
dz¹ chwiejnym krokiem do swoich
samochodów, siadaj¹ za kó³kami 
i beztrosko rozje¿d¿aj¹ siê do domów.
Sacrum ni widu, ni s³ychu, profanum
na ca³ego. Grubo? Ano grubo, ale po-
dobna satyra na grzechy Koœcio³a to
przecie¿ ¿adne novum, ¿aden skandal.
Raczej klasyczny topos literacki. Ju¿
Krasicki pisa³, ¿e "cnota, nie odzie¿,
czyni zakonnika", a nie by³ pierwszym
w historii, który oœmieli³ siê rzuciæ
kamieniem. Przejaskrawienie s³u¿y
zreszt¹ re¿yserowi zaledwie do wyos-
trzenia perspektywy. Kabaret potyka-
j¹cych siê o w³asne nogi zapijaczo-
nych duchownych to tylko wstêp do
typowo "Smarzowskiego" moralitetu.
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Krzywa 17 a 

Poradnia Lekarza 
Rodzinnego (NFZ)

Poradnia Stomatologiczna 
(NFZ)

Gabinety Specjalistyczne: 

- Kardiolog 

- Neurolog

- Urolog 

- Angiolog 

Gabinet Diagnostyczny 

USG 

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

76 81 88 - 968

18 paŸdziernika Marta Fox by³a goœciem w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Chojnowie. Pisarka spotka³a siê z uczniami
klas VII i VIII Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej
nr 4. Powieœciopisarka wyda³a ponad 40 ksi¹¿ek i jest laureatk¹
kilku nagród literackich. Eseistka w swojej twórczoœci porusza
m.in. problemy dojrzewania emocjonalnego dzieci i m³odzie¿y.
Utwory poetyckie pisarki t³umaczone s¹ na jêzyk niemiecki,
angielski i hiszpañski. Marta Fox czyta³a uczniom wybrane
fragmenty swoich dwóch ksi¹¿ek. Nie brakowa³o chêtnych do
zrobienia sobie pami¹tkowego zdjêcia. 
Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach projektu "Polska
na szóstkê. Dolnoœl¹skie spotkania z ksi¹¿k¹ na walizkach".
Wydarzenie zosta³o dofinansowane ze œrodków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cego z Funduszu
Promocji Kultury oraz samorz¹dów województwa dolnoœl¹-

skiego, powiatu wa³brzyskiego i miasta Wa³brzycha oraz samo-
rz¹dowych instytucji kultury na Dolnym Œl¹sku. 

K.Burzmiñska, fot. MBP 

PPoowwiieeœœcciiooppiissaarrkkaa MMaarrttaa FFooxx nnaa ssppoottkkaanniiuu zz uucczznniiaammii cchhoojjnnoowwsskkiicchh sszzkkóó³³
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Za nami 11 i 12 kolejka jesiennej rundy pi³karskiej o mistrzostwo leg-
nickiej klasy okrêgowej. Jaki jest wspólny mianownik dwóch ostatnich
spotkañ z Pogoni¹ Góra i Kaczaw¹ Bieniowice? Chojnowianka pro-
wadzi 2:0. W meczu z Pogoni¹ trzy punkty uciek³y pomiêdzy 88 i 89
minut¹ spotkania. Szczêœliwie nast¹pi³ podzia³ punktów. Trochê inny
scenariusz by³ w wyjazdowym spotkaniu 20 paŸdziernika (sobota) 
z Kaczaw¹ Bieniowice. Gospodarze jeszcze do przerwy odrobili straty 
i potrafili wyjœæ na prowadzenie 3:2. W drugiej po³owie meczu, nasi
pi³karze postawili wszystko na jedn¹ kartê. Chc¹c chocia¿ uratowaæ
punkt. Kaczawa natomiast postawi³a na strza³y z dystansu co da³o po¿¹-
dany efekt. Celowniki pi³karzy z Bieniowic by³y wyj¹tkowo skuteczne.
Wynik 5:2 mówi wiêc sam za siebie. Jedynym usprawiedliwieniem dla
Chojnowianki by³a krótka ³awka rezerwowych. Z ró¿nych zreszt¹ po-
wodów. Kadrê meczow¹ bia³oniebieskich musia³ zasiliæ obecny trener
Patryk Górecki. 

W sobotê 27 paŸdziernika na Stadionie Miejskim Chojnowiance
przyjdzie siê zmierzyæ z bardzo groŸnym przeciwnikiem - GKS
Mêcinka. Pocz¹tek spotkania 14:00. Wstêp - cegie³ka - 5z³. 

Zapraszamy!

Po raz kolejny odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaŸnionej
szko³y w naszym partnerskim mieœcie Mnichovo Hradiste wraz
ze swoimi opiekunami £ukaszem i Piotrem. Goœcie mieli oka-
zjê skorzystaæ z chojnowskiego basenu, odwiedzili muzeum, po
którym oprowadzi³ ich dyrektor Jerzy Janus. Dziêki uprzejmoœ-
ci ks. Marka Osmulskiego, proboszcza parafii œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a, nasi czescy przyjaciele mogli wejœæ na koœcieln¹
wie¿ê i stamt¹d podziwiaæ nasze miasto. Rozegrany zosta³
równie¿ mecz pi³ki no¿nej, w której reprezentacja Gimnazjum
nr 2 zwyciê¿y³a 2:0 reprezentacjê goœci. Odwiedziny zakoñczy-
³y siê wspólnym grillem i pieczeniem kie³basek na podwórku
szkolnym. Z rewizyt¹ wybieramy siê 13 listopada, mamy na-
dziejê, ¿e pogoda dopisze, bo Czesi planuj¹ nam d³u¿sz¹ wy-
cieczkê piesz¹ na Drábské svìtnièky i ruiny zamku.

GM2

Nowy termin i dzieñ co miesiêcznych spotkañ gildian, czyli pi¹-
tek 5 paŸdziernika, przyniós³ ciekawe wydarzenie. W tym dniu
mia³o miejsce otwarcie wystawy prac Stanis³awa Gajewskiego 

w MOKSiRze. 
Prace tego znanego satyryka s¹ znane i doceniane w krêgach
miêdzynarodowych. Oprócz tego mo¿na by³o podziwiaæ efekty
pracy plastyków z grupy FECO oraz chojnowskich uczniów ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Po takim na³adowaniu akumula-
torów wyobraŸni, gildianie którzy byli na wernisa¿u na swoim poli-
gonie artystycznym, popuszcz¹ na pewno wodze fantazji. Emocje
po wernisa¿owe zosta³y przeniesione do restauracji ''Pod Jele-
niem''. Wierny i sta³y elektorat nie zawiód³. Pani Józefa Pawlak
przez ostatni miesi¹c intensywnie tworzy³a. Zaprezentowa³a nowe
obrazy. Naprawdê jest co podziwiaæ. Z kolei Piotrek Misikiewicz
przygotowa³ robocz¹ wersjê wiersza o Miêdzynarodowym Dniu
Muzyki, jaki przypada 1 paŸdziernika. Natomiast Jaros³aw
Macewicz napisa³ opowiadanie. Treœæ osadzona i podlana sosem
wspó³czesnoœci dywaguje o hipotezach n.t.: czy Mieszko I by³
Wikingiem? 
Polecam lekturê, godna uwagi. Nie co spóŸniony odwiedzi³ nasz¹
gromadkê chojnowski radny Pawe³ Grabek. Zrêcznie naprowa-
dzona dyskusja dotyczy³a wyborów na podstawie ¿ywota wilków
i… rezydentów podczas pracy w szpitalach. W spotkaniu udzia³ te¿
wziêli: pani Teresa Halikowska i Bogdan Misikiewicz - dokumenta-
lista.  

SP4 gór¹ na "Mistrzostwach Powiatu Legnickiego w war-
cabach klasycznych"!
Ko³o warcabowe od wielu lat jest nasz¹ chlub¹ dziêki osi¹gniê-
ciom i œwietnym wynikom na skalê wojewódzk¹, które s¹ za-
s³ug¹ zaciêtych w warcabowym boju uczniów z SP4 oraz ich
trenera logicznego myœlenia pani Bo¿eny Szarek. Jak co roku 
w paŸdzierniku warcabowe tournee ruszy³o pe³n¹ par¹! Po pier-

wszym przystanku, jaki mia³ miejsce w Goliszowie podczas
"Mistrzostw Powiatu Legnickiego w warcabach klasycznych",
pêdzimy do punktu docelowego, a mianowicie XIX Dolno-
œl¹skiego Turnieju Strefowego, który odbêdzie siê w Ciecho-
wie. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie fantastyczne rezultaty
reprezentantów Czwórki, którzy uplasowali siê na bardzo wy-
sokich miejscach w ró¿nych kategoriach wiekowych.
Trzymamy kciuki i ¿yczymy mi³ej warcabowej podró¿y po
kolejne medale, dyplomy, puchary…

Natalia Halikowska

Pi³ka nno¿na Szach i mat ! 

PaŸdziernikowa Gildia 

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

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

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

Sprzedam lub wynajmê lokal przy
ul. Witosa w Chojnowie (163m2) 
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na
mieszkanie. Wiadomoœæ:
tel. 509 572 890 (22450)

Sprzedam lub wynajmê od listopa-
da atrakcyjn¹ kawalerkê w Rokit-
kach, na I piêtrze po kapitalnym
remoncie, umeblowana, 29m.
Wiadomoœæ: 
tel. 606 331 836 (22526)

Szukam folwarku lub zabudowañ
(dom, stodo³a, stajnia). Bardzo
wa¿ne - planujê otworzyæ agrotu-
rystykê, nieruchomoœæ musi byæ
oddalona od pozosta³ych zabudo-
wañ aby nie przeszkadzaæ s¹sia-
dom.  Wiadomoœæ: 
tel. 602174927 lub 607480134

Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: 
tel.  600 124 919 (22970)

Og³oszenia drobne
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Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

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

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

i rehabilitacjê.

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

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

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

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

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

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

Otwarta Strefa Aktywnoœci
"OSA" w Chojnowie 

Otwarta Strefa Aktywnoœci przy
MOKSiR to kolejny w naszym
mieœcie projekt sportowo-rekreacyj-
ny skierowany do wszystkich grup
wiekowych. Wielofunkcyjna strefa
ma za zadanie propagowaæ upra-
wianie sportu jako formê spêdzania
wolnego czasu oraz sprzyjaæ miê-
dzypokoleniowej integracji spo-
³ecznej. W sk³ad obiektu "OSA"
wchodz¹: - si³ownia plenerowa -
strefa relaksu (4 ³awki, plenerowy
stolik, zagospodarowanie zieleni) -
plac zabaw o charakterze sprawnoœ-
ciowym - ogrodzenie terenu. Projekt
dofinansowany zosta³ ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej.
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„Słowem, zrozumiałem, że im więcej będę znał
słów, tym bogatszy, pełniejszy i bardziej
różnorodny świat otworzy się przede mną”
Herodot
18 października na chojnowskim Rynku odbył się festiwal
wielokulturowości pod hasłem: „Między kulturami 
z otwartymi oczami. Baw się razem z nami”. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez uczniów i nauczycieli
Powiatowego Zespołu Szkół. Spotkanie było częścią
międzynarodowego projektu, w ramach którego doszło do
wymiany i spotkania aż siedmiu kultur: Francji, Włoch,
Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz
Polski. Od 15 do 20 października trwała wymiana
Erasmus +. Wizyta mieszkańców innych państw odbywała
się w naszym mieście w ramach projektu realizowanego
przez PZS. 
- Bardzo podoba mi się w Polsce. Lubię wasz kraj 
i podoba mi się w Chojnowie, ten festiwal przyniósł
wiele radości i sporo pamiątkowych zdjęć! – mówił
wychowawca młodzieży z Francji. 
Uczniowie zgromadzili się w centrum miasta: - By
pokazać, że choć różni nas ubiór, kolor skóry, język 
i pochodzenie to jednak wszyscy jesteśmy tacy sami. - 
- Mamy w Polsce intensywny grafik wydarzeń, każda
godzina jest zaplanowana. Cieszymy się, że tu jesteśmy.
Jest fantastyczna pogoda i przyjaźni ludzie! – mówiła
uczestniczka Erasmus + pochodząca z Rumunii. 
Na festiwalu zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca
„Kyczera”, w trakcie ich występu również przybyłe na
Rynek przedszkolaki zostały poproszone do wspólnego
kółka. Młodzież z PZS oraz goście z wymiany Erasmus +
pod okiem Karoliny Rosockiej - animatorki kultury, przy-
gotowali happening, którego celem była prezentacja
głosów i dźwięków, splatających się w jednym wymiarze
jedności i wspólnoty naszych kultur. W trakcie wspólnego
świętowania podwójnie zatańczona została także słynna
„Belgijka”. Wydarzeniu towarzyszyli różni wystawcy.
Swoje prace pokazywali uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Chojnowie. Obecnością zaszczycili także
podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Chojnowie. Na stoiskach można było popróbować
różnych specjałów, uwagę przykuwały także słodkości.
Poza jedzeniem oczy cieszyły piękne rękodzieła. Kolorowe
stroje, radosne twarze, nietuzinkowe występy i bajeczna
jak na październik pogoda złożyły się w międzynarodową
całość, jaką dopełniły poczucie naszej pięknej wielokultu-
rowości.

K.Burzmińska 

Festiwal Wielu Kultur w Chojnowie - PZS
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Milenka Ziemiańska  – 2 latka
Lubi słodycze, śpiewa i tańczy.
Ogląda „Psi Patrol” i „Reksia”

Przedszkole nr 1Przedszkole nr 3


