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Urodzinowe opowieœci Kubusia Puchatka 
w Bibliotecznej Akademii Malucha.

Miejskie obchody Dnia Niepodleg³oœci
11.11.2011r. o godz. 11.30, pod obeliskiem przy ul. Chmielnej mieszkañcy wyrazili sw¹ wdziêcznoœæ poleg³ym za wolnoœæ, sk³adaj¹c wieñce, 

zapalaj¹c znicze, oddaj¹c czeœæ ojcom niepodleg³ej II Rzeczpospolitej.

Funkcjonariusz pierwszego kontaktu
Kilka tygodni temu Komenda Miejska Policji w Legnicy og³osi³a
plebiscyt na Najlepszego Dzielnicowego. W Komisariacie Policji 

w Chojnowie najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyska³ m³. asp. Piotr Demiañczuk.



Z prac wydzia³ów

Przypominamy o nowych
bonifikatach przy sprzeda¿y

mieszkañ komunalnych
W dniu 31.03.2011r. zosta³a podjêta uchwa³a
w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania nie-
ruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów (Dziennik Urzêdowy Woj.
Dolnoœl¹skiego Nr 88 z dnia 27.04.2011r.) 
- w ca³oœci publikowana w poprzednim nu-
merze gazety.
Do 31.12.2011r. wysokoœæ bonifikat udzie-
lanych przy wykupie mieszkañ wynosi:
- 95% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w bu-
dynku wybudowanym przed 1945 r. i zrzeknie
siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej
przy zawieraniu umowy najmu;
- 92% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w bu-
dynku wybudowanym po 1945 r.i zrzeknie
siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej
przy zawieraniu umowy najmu;
- 80% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w bu-
dynku wybudowanym przed i po 1945 r.i nie
zrzeknie siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji
wniesionej przy zawieraniu umowy najmu.
Od 1 stycznia 2012 r. wysokoœæ tych bonifikat
bêdzie wynosi³a:
-  90 % - w budynkach wybudowanych przed 1945 r., 
- 85 % - w budynkach wybudowanych po 1945 r.
Od 12.05.2011r. bonifikaty, o których mowa
powy¿ej (obecne obowi¹zuj¹ce i przysz³e - po
1.01.2012r.) obni¿a siê o 10% je¿eli nak³ady
poniesione  przez Miasto na remont budynku
(lokalu) po dniu 1.01.2008r. przekroczy³y 5%
wartoœci wykupowanego lokalu.
Do nak³adów miasta zalicza siê:
- koszty remontów poniesione przez miasto od
1.01.2008r., w udziale przypadaj¹cym na dany
lokal,
- wszelkie koszty zwi¹zane ze zobowi¹zania-
mi finansowymi zaci¹gniêtymi przez wspólnotê
mieszkaniow¹, poniesione po 1.01.2008r., 
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal np:
sp³acone raty, odsetki od zaci¹gniêtych kre-
dytów, po¿yczek. 
Wartoœæ nak³adów ustalona bêdzie na pod-
stawie dokumentów uzyskanych od zarz¹dcy
-administratora.
Zgodnie z postanowieniami uchwa³y bonifikata
m.in. nie bêdzie przys³ugiwa³a, je¿eli najemca
lub jego wspó³ma³¿onek w dniu z³o¿enia
wniosku o wykup lokalu posiada tytu³ prawny
w postaci prawa w³asnoœci, wspó³w³asnoœci
do innego lokalu, domu jednorodzinnego w³as-
noœciowego prawa do lokalu spó³dzielczego.
Na bonifikatê przy zakupie mieszkania przez
okres trzech lat od momentu umorzenia, nie
bêd¹ mogli liczyæ najemcy, którzy mieli zale-
g³oœci czynszowe i skorzystali z pomocy gminy.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:

1) w dniach od 04.11.2011 r. do 25.11.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 21/24, po³o¿onej przy ul. Win-
centego Witosa w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 112/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 4 listopada 2011 r.).
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 30/3, po³o¿onej przy 
ul. Parkowej w Chojnowie -Zarz¹dzenie 
Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 4 listopada 2011 r.

2) w dniach od 08.11.2011 r. do 29.11.2011 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców w budynkach po³o¿onych
przy ul. Legnickiej 62 i 91, B. Chrobrego 8,
ul. Wolnoœci 8, ul. Drzyma³y 13, ul. Witosa
13, ul. Wojska Polskiego 17 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 8 listopada 2011 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 20.12.2011 r.
- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz  najemcy w budynku po³o¿o-
nym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 115/2011 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 8 listopada 2011 r.

3) w dniach od 15.11.2011 r. do 06.12.2011 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców w budynkach po³o¿onych

przy ul. W. Witosa 10,12, Rynek 32 w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 120/2011 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2011 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia  27.12.2011 r.

Nie tylko REQUIEM
Koncert zaduszkowy, w którym anonsowaliœmy
REQUIEM Gabriela Faure w wykonaniu chóru
Politechniki Wroc³awskiej AXION pod dyrekcj¹
pana Jaros³awa Lewkowa i solistów: Wiry
Hryhorenko-Lewków /mezzosopran/, Jaros³awa
Bodakowskiego /baryton/ i Marka Fronca
/organy/, da³ zgromadzonym w œwi¹tyni Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a okazjê wys³uchania tak¿e
kilku innych, drobniejszych kompozycji napisa-
nych na chór kameralny b¹dŸ organy. Atmosfery
skupienia i podnios³oœci wyraziæ s³owami chyba
siê nie da, wiêc opowiedzieæ tym, którzy do
fary nie dotarli, wra¿eñ i emocji rodz¹cych
siê w czasie wystêpu - nie sposób... A mo¿e
nale¿a³oby po prostu powiedzieæ - ¿a³ujcie,
¿e was tam nie by³o...?

Druga ods³ona GILDII
Za nami drugie spotkanie swoistego klubu
artystów chojnowskich. 
Projekt ten nosi oficjaln¹ nazwê Gildia Arty-
stów Chojnowa (G.A.C).
Spotkania odbywaj¹ siê zawsze w pierwszy
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Przewodnicz¹cy  Rady Burmistrz  Miasta  
Jan  Skowroñski Jan  Serkies
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- listopad, grudzieñ 2011

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia 

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 

oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 27.11.11; 
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 11.12.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 18.12.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 25.12.11;
5. Apteka ,,Stokrotka”: 20.11.11; 26.12.11;
6. Apteka Intermarche: 04.12.11;

czwartek ka¿dego miesi¹ca, o godzinie 18:00
w kawiarni MOKSIR.
Tym razem jednak z przyczyn niezale¿nych
animatorzy kultury zebrali siê w poniedzia³ek
7 listopada. G³ównym moderatorem tego „arty-
stycznego zamieszania” jest Stanis³aw Horo-
decki - dyrektor MOKSIRu. 
Andrzej Sobczak wspó³prowadz¹cy portal 
e-informator i wspó³twórca serwisów miejs-
kich, przedstawi³ ciekawy plan rozpropagowa-
nia Gildii w wirtualnym œwiecie, który by³by
jednoczeœnie samodzieln¹, poœwiêcon¹ choj-
nowskim twórcom stron¹, a jednoczeœnie
wchodzi³ w sk³ad szerszego przedsiêwziêcia
jakimi s¹ strony Urzêdu Miejskiego i placówek
podlegaj¹cych samorz¹dowi.
Wiêcej szczegó³ów na pewno pojawi siê pod-
czas kolejnego spotkania. Odbêdzie siê ono -
1 grudnia w czwartek o godz. 18:00 w kawia-
rence MOKSIRu. Zapraszamy wszystkich
chêtnych zajmuj¹cych siê profesjonalnie lub
amatorsko szeroko pojêt¹ sztuk¹. 
GILDIA powoli nabiera rumieñców. W 2012 r.
bêdzie œwieciæ kulturalnym przyk³adem. 

Za nami PORUSZENIE
W mi³ej, ¿yczliwej atmosferze, a jednoczeœ-
nie bardzo profesjonalnie (to wpisy uczestni-
czek) trenerki Anita Angowska i Maria Turek
z Centrum Kultury £OWICKA w Warszawie
poprowadzi³y w sobotê 5 listopada warsztaty
arteterapii PORUSZENIE. 19 osób ze szkó³,
przedszkoli, biblioteki, oœrodka pomocy spo³ecz-
nej, socjoterapii, WTZ i oœrodka kultury sko-
rzysta³o w ten sposób z oferty MOKSiR, zrea-
lizowanej dziêki wsparciu ze œrodków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury+.

Górska gawêda
13 listopada o godz. 17 w sali widowiskowej
MOKSiR grupa pasjonatów górskich wêdrówek
i sympatyków Maæka Dziuby mia³a okazjê
obejrzeæ zdjêcia i wys³uchaæ relacji bohatera
spotkania z wyprawy na Mont Blanc. Gawêdzie
towarzyszy³ pokaz sprzêtu, z jakim ka¿dy po-
wa¿nie myœl¹cy o zdobyciu dachu Europy mi³oœ-
nik trekkingu powinien wyruszaæ na wyprawy.
Bagatela - 20 kg. 

MRM dziêkuje
30 wrzeœnia odby³ siê charytatywny koncert
dla 13.letniego Daniela z Chojnowa chorego
na dzieciêce pora¿enie mózgowe. Ca³kowicie
za darmo wyst¹pi³y dla niego zespo³y muzyczne
oraz taneczne z Chojnowa i okolic. Na scenie
wyst¹pili: Magda Dyba wraz z Arkiem Kotar¹,
Aleksandra Korba w duecie z bratem Kacprem
oraz Ma³gorzat¹ Szklarz, Karambol, Karambol II,
Ma³y Karambol, Bronx, Brooklyn, a tak¿e

Mariola Malik i £ukasz Sypieñ. Na scenie za-
prezentowa³y siê równie¿ grupy hip-hopowe:
Epinefryna w sk³adzie: Boro, Matt i Skowron
oraz MC2 w sk³adzie: Echo i Matus, a tak¿e
ch³opaki z grupy „Jak mam to palê”. Serdecznie
wszystkim dziêkujemy.
Podczas koncertu zbierano cegie³ki, które ko-
sztowa³y 5 z³. Organizatorom - M³odzie¿owej
Radzie Miasta - na leczenie i rehabilitacjê
Daniela uda³o siê zebraæ 1410 z³.

I znów o wandaliŸmie
Wandale nie pozwalaj¹ o sobie zapomnieæ.
Kolejny weekend, kolejne straty, kolejne
œrodki z miejskiej kasy. Czy okres jesienno-
zimowy powstrzyma chuliganów przed noc-
nymi rozrubami?

25 lat FARBEN LEHRE
Pi¹tkowe wieczorne godziny 18 listopada
mi³oœnicy „punky-reggae live” powinni zare-
zerwowaæ w legnickim klubie „Spi¿arnia”.
Tego dnia swoje 25 urodziny bêdzie œwiêto-
waæ p³ocki zespó³ Farben Lehre. 
Tak siê zawsze sk³ada³o, ¿e przy ka¿dych
specjalnych okazjach (10.lecie, 18.nastka,
20.lecie) „chojnowska” by³a zawsze obecna.
Nie inaczej bêdzie i tym razem. Podczas imprezy
zagraj¹ tak¿e: GAGA-ZIELONE ¯ABKI,
LENIWIEC, TABU-sami znajomi! 
Bilety w przedsprzeda¿y s¹ do nabycia w biurze
MOKSIRu w cenie 25z³. W dniu koncertu -
30 z³. Zapraszamy!

Liga Halowa o Puchar Starosty

Trwaj¹ zapisy do Chojnowskiej Halowej
Ligi Pi³ki No¿nej 

o Puchar Starosty Legnickiego.
W lidze mog¹ wzi¹æ udzia³ zawodnicy 

w wieku 14 -19 lat.
Rozgrywki bêd¹ odbywaæ siê 

w hali przy ulicy Matejki.
Wszystkich chêtnych zapraszamy!

Wiêcej szczegó³ów 
pod numerem telefonu 796 071 166.

Szczere wyrazy ¿alu 
i wspó³czucia 

oraz s³owa otuchy 
z powodu œmierci 

Mê¿a

Pani Teresie Laszkiewicz 
i dzieciom 

sk³adaj¹ przyjaciele 
Steciowie - Michnejowie. 

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy
wiadomoœæ o œmierci naszego

Przyjaciela 

œp. 
Mieczys³awa Laszkiewicza

¯onie i dzieciom sk³adamy 
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

- Zarz¹d i cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Chojnowie. 



14 listopada na placu szkolnym Powiatowego
Zespo³u Szkó³ przy ul. Wojska Polskiego za-
p³onê³o ognisko, przy którym m³odzie¿ wraz 
z zaproszonymi goœæmi odœpiewa³a pieœni
patriotyczne. Pomys³ Ogniska Patriotyzmu
powsta³ z inicjatywy Katolickiego Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Wieluniu w 2008 roku.
Wiedz¹c jak cenn¹ wartoœci¹ jest patriotyzm,
od wielu lat staramy siê naszych uczniów uczyæ
¿ycia dla idea³ów, w których mi³oœæ do Ojczyzny
- Polski - ma swoje szczególne miejsce.
Kszta³towanie w³aœciwych postaw obywatels-
kich dokonuje siê przede wszystkim poprzez
pielêgnowanie tradycji narodowych. S³u¿¹
temu œwiêta i wa¿ne rocznice narodowe. 
W czasach, gdy walczymy o to, by m³ode
pokolenie zna³o swoj¹ historiê i uto¿samia³o
siê z pokoleniami walcz¹cymi o wolnoœæ Polski,
musimy proponowaæ nowe formy pracy 
z m³odzie¿¹. 
W szko³ach œrednich nie ma zajêæ z muzyki.
Pieœñ patriotyczna odchodzi w zapomnienie
wraz ze starszym pokoleniem. Chcemy
rozpropagowaæ tê ideê, by nasze œwiêtowanie
by³o coraz piêkniejsze, bardziej urozmaicone
i nios³o w sobie g³êbokie treœci kszta³towania 
mi³oœci do Ojczyzny u m³odego pokolenia. Mamy
jeszcze jeden cel - zachêcenie do wspólnego
œpiewania, tak rzadko dziœ praktykowanego.
Uroczystoœæ rozpoczêliœmy odœpiewaniem
piosenki „P³onie ognisko” w wykonaniu Pauliny 
Zatwarnickiej z klasy III Technikum Han-

dlowego. Nastêpnie zabra³ g³os wicedyrektor
Mariusz Kowalczyk, który przedstawi³ idee
Ogniska Patriotyzmu oraz powita³ zapro-
szonych goœci. Prowadz¹cy Kamila Gawlicka
(klasa III Technikum Handlowe) oraz Rafa³
Pok³adek (klasa IV Technikum Mechaniczne)
przedstawili historie wykonywanych pieœni
patriotycznych. Paulina Zatwarnicka wraz 
z Patrykiem Boryñcem z klasy III Technikum
Handlowego zaœpiewali pieœni „Ojczyzno ma…”
oraz „U³ani, u³ani” przy akompaniamencie 
Paw³a Bie¿uñskiego z klasy II ZS. Ka¿dy 
z uczestników otrzyma³ okazjonalne œpiewniki,
aby wspólnie œpiewaæ.
Po wspólnym odœpiewaniu Hymnu Polski,
zaproszeni goœcie udali siê do œwietlicy szkolnej,
gdzie otworzyli wystawê poœwiêcon¹ b³ogos³a-
wionemu ksiêdzu Jerzemu Popie³uszce, a m³o-
dzie¿ kontynuowa³a wspólny œpiew przy ognisku.

Ksi¹dz Dominik S³owiñski - koordynator
TYGODNIA PATRIOTYZMU w szkole, opro-
wadzi³ goœci w osobach: dyrektora szko³y
pana Kazimierza Grabowskiego, Burmistrza
Miasta - pana Jana Serkiesa, Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej - pana Jana Skowroñskiego,
ksiêdza Artura Treli by³ego katechetê w Powia-
towym Zespole Szkól, siostry: Zenobi oraz Cie-
chos³awy ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek,
pani Joanny Rak - Przewodnicz¹c¹ Oddzia-
³owej Rady Rodziców - po wystawie poœwiêconej
ksiêdzu Jerzemu.
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Miejskie obchody Dnia Niepodleg³oœci

WChojnowie uroczystoœci zwi¹zane
ze œwiêtem 11 listopada zainaugu-
rowali, ju¿ 8 listopada, uczniowie

Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. 
Dzieci i m³odzie¿ pobieraj¹cy nauki gry na
instrumentach, ca³ym swym talentem uczci³y
rocznicê wolnoœci, daj¹c koncert pieœni nie

tylko patriotycznych. Polskie melodie wyko-
nane na fortepianie, keyboardzie, skrzypcach,
gitarze oraz wystêpy wokalne oklaskiwa³a
liczna publicznoœæ, wspólnie z wykonawcami
ho³duj¹ca narodowemu œwiêtu.

11.11.2011r. o godz. 11.30, pod obeliskiem
przy ul. Chmielnej mieszkañcy wyrazili sw¹
wdziêcznoœæ poleg³ym za wolnoœæ, sk³adaj¹c
wieñce, zapalaj¹c znicze, oddaj¹c czeœæ ojcom
niepodleg³ej II Rzeczpospolitej.

W³adze miasta, gminy i powiatu, reprezentanci
zwi¹zków kombatanckich i Sybiraków, orga-
nizacji spo³ecznych, przedstawiciele M³odzie-
¿owej Rady Miasta i poczty sztandarowe choj-

nowskich placówek oœwiatowych w symboliczny
sposób upamiêtni³y wydarzenia sprzed 93 lat,
kiedy wolna Polska znowu pojawi³a siê na
mapie Europy.
W intencji Ojczyzny modlono siê podczas
okolicznoœciowej Mszy œw. celebrowanej
przez ksiêdza dziekana Tadeusza Jurka. 
Obchody mia³y swój fina³ w MOKSiR. Uro-
czysta akademia by³a okazj¹ do wyró¿nieñ 
i odznaczeñ. W tym roku medal otrzyma³ ppor.
Micha³ Zembela i ppor. Piotr Koczañski.
Uhonorowano tak¿e burmistrza Jana Serkiesa.
Rada Ochrony Pamiêci Walk Mêczeñstwa 

nada³a mu Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej.

Dalsz¹ czêœæ wype³ni³y wystêpy artystyczne.
W pierwszej ods³onie zaprezentowa³ siê chór
Skoranta z debiutuj¹c¹ na chojnowskiej scenie
grup¹ aktorsk¹ Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wspieran¹ przez m³ode „Pche³ki”. W drugiej
czêœci wyst¹pi³ zespó³ taneczny Karambol,
jak zwykle w ekspresyjnych i dynamicznych
uk³adach choreograficznych. Trio Bojdy - team
na saksofon, gitarê i keyboard, swoim debiu-
tanckim koncertem zakoñczy³ tegoroczne
œwiêtowanie.

eg

Ognisko
Patriotyzmu

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych 

do obejrzenia wystawy: 
codziennie do 18.XI.2011 roku 

w godzinach 9.00 - 16.00.
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Funkcjonariusz pierwszego kontaktu

Emilia Grzeœkowiak - Jak przyj¹³ Pan to
wyró¿nienie?
Piotr Demiañczuk - W pierwszej kolejnoœci
chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy
oddali na mnie swój g³os. Informacja o tym,
¿e to ja wygra³em Plebiscyt na Najlepszego
Dzielnicowego by³a dla mnie mi³ym zasko-
czeniem. Po kilku telefonach od znajomych 
z gratulacjami postanowi³em sprawdziæ oficjal-
ne wyniki. I co tu du¿o mówiæ, by³em zdzi-
wiony, a jednoczeœnie zadowolony, ¿e zoba-
czy³em swoje zdjêcie z podpisem pierwsze
miejsce. Jednoczeœnie gratulujê kolegom,
którzy usytuowali siê tu¿ za mn¹.
Tytu³ Najlepszego Dzielnicowego zobowi¹-
zuje, ale z nim, czy bez niego, obowi¹zki dziel-
nicowego wykonywa³em i bêdê wykonywa³
w miarê mo¿liwoœci z jak najwiêkszym zaan-
ga¿owaniem. 

E.G. - Jakimi cechami powinien charakte-
ryzowaæ siê dobry dzielnicowy?
P.D - Komunikatywnoœci - to jedna z podsta-
wowych cech. Zdecydowanie u³atwia pracê -
otwartoœæ na ludzkie problemy, zrozumienie
ich racji i potrzeb wp³ywa na relacje, a to z kolei
na efekty podejmowanych dzia³añ. W tej pracy
wa¿ne jest tak¿e zdecydowanie, szybkie po-
dejmowanie decyzji i jak w ka¿dej innej pracy
zaanga¿owanie. 

E.G. - Gros mieszkañców pytanych o swo-
jego dzielnicowego, nie potrafi wymieniæ
nawet jego personaliów. Z czego to wynika?
P.D. - To prawda, chcia³oby siê, aby wiêk-
szoœæ ludzi mog³a powiedzieæ mój dzielni-
cowy to... 
Ale mo¿na te¿ na to spojrzeæ pozytywnie.
Wiêkszoœæ obywateli nie zna swojego dziel-
nicowego, bo nie ma problemów, nie wesz³o
w konflikt z prawem. Na ogó³ jesteœmy tam
gdzie dzieje siê coœ negatywnego i proszê mi
wierzyæ, ludzie powi¹zani z takimi sprawami
dobrze nas znaj¹.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e ka¿dy ma prawo
spotkaæ siê ze swoim dzielnicowym nie tylko
w momencie gdy ma problemy i wymaga tego
prawo. Na stronie komisariatu jest zamiesz-
czona prezentacja funkcjonariuszy z podleg³y-
mi im rewirami. Pamiêtam, ¿e Gazeta Choj-
nowska te¿ przedstawia³a sylwetki dzielni-
cowych z naszej jednostki. Byæ mo¿e warto
czêœciej zamieszczaæ takie publikacje, ale mam
wra¿enie, ¿e osoba zainteresowana ³atwo znaj-
dzie dostêp do tego typu informacji. 

E. G. - Co jest najtrudniejsze w pracy
dzielnicowego?
P.D. - Jest wiele takich aspektów. Za najtrud-
niejszy moment w swojej pracy uznajê zda-
rzenie, kiedy na polecenie s¹du bra³em udzia³
w odebraniu dzieci rodzinie i odwiezieniu ich
do domu dziecka. Przytrafi³o mi siê to dwa
razy i bardzo to prze¿y³em. Innego rodzaju
trudnoœci¹ s¹ rodzinne lub s¹siedzkie konflikty,
które czêsto przypominaj¹ wêze³ gordyjski.
Ma³o komfortowe s¹ tak¿e zdarzenia z udzia-
³em osób, które zna siê prywatnie. Wtedy, jak
mówi³em wczeœniej, przydaje siê zdecydo-
wanie i dodatkowo zdrowy rozs¹dek. 
Ta funkcja ma jednak mnóstwo pozytywnych
aspektów i sytuacji przynosz¹cych satysfakcjê.
Jedn¹ z nich, dla mnie jest kontakt z ludŸmi -
z pracownikami placówek u¿ytecznoœci pub-
licznej, z mojej dzielnicy, a nade wszystko 
z dzieæmi. 
Praca dzielnicowego jak ka¿da inna ma swoje
plusy i minusy. Nigdy jednak nie ¿a³owa³em
wyboru swojej zawodowej œcie¿ki.

E.G. - Jak zatem ona przebiega³a?
P.D. - W policji pracujê ju¿ 10 lat. Po ukoñcze-
niu kursu podstawowego we Wroc³awiu pod-
j¹³em pracê w Samodzielnym Pododdziale
Prewencji Policji w Legnicy, tam pracowa-
³em od maja 2001 roku. W marcu 2006 prze-
nios³em siê do Komisariatu Policji w Chojno-
wie gdzie przez 3 lata pe³ni³em s³u¿bê w pionie
prewencji. Od czerwca 2009 pe³niê obowi¹zki
dzielnicowego na terenie gminy Mi³kowice. 
Na co dzieñ w swojej pracy du¿y nacisk k³adê
na pracê z dzieæmi. Na swoim rejonie mam
podleg³¹ Szko³ê Podstawow¹ w Rzeszotarach.
Wraz z innymi dzielnicowymi biorê te¿ udzia³
w spotkaniach w innych szko³ach na terenie
gminy Chojnów i Mi³kowice. Przeprowadzamy
zajêcia dotycz¹ce podstawowych zasad bez-
pieczeñstwa w ruchu pieszym i drogowym
promuj¹c has³o „Bezpieczna droga do i ze
szko³y”. Przestrzegamy dzieci przed zaczep-
kami ze strony osób obcych. Informujemy 
o kategorycznym zakazie oddalania siê od
opiekunów w trakcie zakupów, spacerów 
i zabaw na dworze. T³umaczymy, jak zacho-
waæ siê w trakcie zabawy na dworze. Ponadto
w zwi¹zku z coraz czêstszym korzystaniem
przez nieletnich z niedozwolonych miejsc
zabaw, uœwiadamiamy dzieciom jakie niebez-
pieczeñstwo p³ynie z takiej zabawy. Dzieci 
w wieku szkolnym przebywaj¹ce w domu
bez opieki osób starszych ostrzegamy jak nale¿y
siê zachowaæ i czego robiæ nie wolno bez 

nadzoru doros³ych. W dobie internetu bardzo
wa¿nym tematem jaki poruszamy jest zwróce-
nie du¿ej uwagi dzieci na prawid³owe korzys-
tanie z sieci. Staram siê, aby spotkania nie
by³y tylko suchymi pogadankami wiêc rozdajê
swoim s³uchaczom tematyczne materia³y
edukacyjne, które otrzymujê od sponsorów za
co z tego miejsca bardzo dziêkujê.
Poza tym wspólnie z kolegami z KP Chojnów
prowadzê dzia³ania w zakresie eliminacji
zachowañ spo³ecznie uci¹¿liwych.

E.G. - A po pracy? Co przynosi Panu za-
dowolenie?
P.D. - Rodzinne wyjazdy poza miasto, grzy-
bobranie, praca w przydomowym ogródku.
Kontakt z natur¹ bardzo mnie odprê¿a i ³aduje
akumulatory. Fizyczny relaks zdarza mi siê
zastêpowaæ literatur¹, g³ównie historyczn¹.
Ciekawi¹ mnie nie tylko zdarzenia sprzed lat,
ale te¿ przedmioty z tzw. dusz¹ - stare meble,
urz¹dzenia, samochody…

E.G. - Czego ¿yczy siê dzielnicowemu?
P.D. - Tego czego ¿yczy siê innym - satysfakcji
z wykonywanej pracy, docenienia ze strony
prze³o¿onych i œrodowiska oraz zdrowia.

E.G. - Gratuluj¹c zatem tytu³u, w imieniu
redakcji, ¿yczê tego wszystkiego dodaj¹c
jeszcze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci 
w ¿yciu prywatnym. 

Kilka tygodni temu Komenda Miejska Policji w Legnicy og³osi³a
plebiscyt na Najlepszego Dzielnicowego. 
W Komisariacie Policji w Chojnowie do tytu³u pretendowa³o 
7 funkcjonariuszy.
Najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyska³ m³. asp. Piotr Demiañczuk.

***
m³odszy aspirant Piotr Demiañczuk
- Najlepszy Dzielnicowy Roku 2011

* Wiosn¹ 2011 otrzyma³ list gratula-
cyjny od Komendanta Miejskiego
m³. insp. S³awomira B¹ka za osi¹g-
niête wyniki w pracy. 

* W lipcu 2011 nagrodzony przez
wójta gminy Mi³kowice za aktywn¹
pracê na rejonie.
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A
Adamczuk Kazimierz - ksi¹dz; Anton
Marzena - nauczycielka; Anton
Jolanta - grafik, absolwentka ASP
we Wroc³awiu;

B
Baran Andrzej - fot. i reklama;
Baran Adam - chemik, ansolwent Uni-
wersytetu Jagielloñskiego; Bar-
t³omiejczyk Stanis³aw - pionier,
organizator OSP w Chojnowie;
Bidziñski Bogus³aw - œpiewak ope-
rowy; Bisiorek Tadeusz - spo³ecznik,
sybirak, B³aszczak Andrzej - na-
uczyciel; Bobik Andrzej - drukarz,
spo³ecznik; Bobiowski Eugeniusz
- dzia³acz sportowy; Bobyk Tadeusz
- samorz¹dowiec, Bochenek Mago-
rzata - siostra zakonna, laureatka
plebiscytu „Chojnowianin Roku”;
Bochnak W³adys³aw - ksi¹dz; Bo-
rysionek Jan - kombatant; Buñ-
kowski Jan - muzyk, kapelmistrz;
Bystrek W³adys³aw - ksi¹dz, pro-
boszcz parafii NMP;

C
Chylak Krzysztof - pracownik
ChZGKiM; Cichoñski Mariusz -
przedsiêbiorca; Czapska Krystyna
- animator ¿ycia kulturalnego, spo-
³ecznik; Chmielewski Zenon - na-
uczyciel, muzyk; Cz³onka Ma³go-
rzata - prezes Niebieskiego Parasola
i KS „Chojnowianka”.

D
D¹browa Ryszard - komendant,
gen. stra¿y po¿arnej, rektor; Depta
Feliks - naczelnik, dyr. “Dolzametu”,
Dobrzañski Zbigniew - prof. Aka-
demii Rolniczej, Dul Kazimiera -
nauczycielka; Dzikoñski Edward -
pi³karz; Dzikoñski Witold - pi³-
karz; Dziuba Maciej - podró¿nik;
Drzewicki Wojciech - podró¿nik,
dr geologii.

G
Gawin Felicjan - spo³ecznik, dzia³acz
sportowy, dyr. firm chojnowskich;
Gawron.....- lekarz przy “Dolpa-
karcie”; Gêbala Miros³aw - nauczy-

ciel, dyrektor szko³y; G³ód Mariusz
- fotografik; Golisz Edward - na-
czelnik i dyr. banku; Go³¹b........-
organista w latach 1950 - 60; Go³dy
Leokadia - pielêgniarka; Graban
Edward - nauczyciel muzyki, kapel-
mistrz; Graban Zygmunt - organista,
nauczyciel muzyki; Grajnert Bogumi³
- dyrektor szko³y, nauczyciel; Grzeœ-
kowiak Emilia - redaktor naczelna
gazety.

H
Halikowski Zbigniew - artysta, cz³o-
nek ZPAP, w³aœciciel studium rekla-
mowego; Heising Roman - felczer,
pracownik pogotowia; Horodecki
Stanis³aw - nauczyciel, redaktor
naczelny gazety.

J
Janczyn Stanis³awa - nauczycielka,
przewodnicz¹ca ZNP; Janusz Daniel
- przedsiêbiorca, w³aœciciel “Feerum”;
Jedynak Dariusz - burmistrz; Jêdrzej-
czyk Jadwiga - nauczycielka, ani-
matorka ¿ycia kulturalnego; Jêdrzej-
czyk Katarzyna - pielêgniarka dzie-
ciêca; Jonko Julian - dyr. banku;
Józefczuk Szymon - dr biochemii;
Józefczuk Ireneusz - nauczyciel,
artysta plastyk, cz³onek ZPAP; Józefo-
wicz Jerzy - redaktor; Jurek Tadeusz
- ksi¹dz pra³at.

K
Kabanow Natalia - artystka, grafik;
Kaliciak Tadeusz - ksi¹dz; Kalagasidis
Krystyna - nauczyciel; Ka³u¿ny Rado-
s³aw - pi³karz; Kasprzak Mieczy-
s³aw - samorz¹dowiec; K¹dzio³ka
Elwira - instruktor teatralny; Kêsik
Rozalia - artystka, animatorka ¿ycia
plastycznego; K³apciñska El¿bieta
- nauczyciel, prezes Stowarzyszenia
Miast Partnerskich; Kiczura Ludwik
- artysta, prof. ASP we Wroc³awiu;
Kiernicki Adam - kombatant, prezes
ZKRPiBWP; Kogut Maria - dyrektor
biblioteki; Ko³odziej Piotr - doktor,
naczelny Inspektor Sanitarny Kraju;
Kostyszyn Grzegorz - artysta, archi-
tekt wnêtrz, wzornictwo; Kowalski
Jurand - muzyk; Kowalski Tadeusz -

fizyk j¹drowy; Kozak Kazimierz -
samorz¹dowiec; Kozakowski Józef
- dyr. “Dolpakartu”, spo³ecznik;
Koziar Piotr - muzyk, kapelmistrz;
Koziar Justyna - artystka; Kozio³
W³adys³aw - organizator OSP 
w Chojnowie; Kowalczyk Wiktoria
- nauczycielka, pionierka; Kraiñski
Tadeusz - pielêgniarz; Krakowski
Jerzy - akustyk; Kraszewska Leokadia
- pielêgniarka, pionierka; Kraw-
czyk Ludwik - muzyk; Krische Fran-
ciszek - pierwszy fotograf w mieœ-
cie po 1945 r.; Krische Jolanta - na-
uczycielka; Kret Tadeusz - przed-
siêbiorca, spo³ecznik; Kuliniak Robert
- dr hab. filozofii; Kucharski Jerzy
- nauczyciel, radny II kadencji, pro-
gnostyk, ekolog, geograf; Kupczyk
Andrzej - przedsiêbiorca w³aœciciel
piekarni; Kryszczuk Jan - przed-
siêbiorca, w³aœciciel firmy obróbki
metalu; Kryszczuk Stanis³aw -
w³aœciciel piekarni, spo³ecznik;
Krzeszowska Liliana - kierownik
¿³obka; Krzeszowski Adam - spo³ecz-
nik; Krzywda Ma³gorzata - poetka;
Kwapisz Marek - lekarz.

L
Lewicka... - nauczycielka; Lewicki... -
nauczyciel; Lis Bogna - malarka;
Liszewski Jerzy - dr pediatrii;
Liszewska Danuta - pielêgniarka;

£
£añcucki Adam - ksi¹dz, pierwszy pro-
boszcz po 1945 r.; £azarewicz Maria
- przedszkolanka, dyr. przedszkola.

M
Macewicz Jadwiga - muzyk; Madej
Eugeniusz - nauczyciel; Madej Janina
- nauczycielka; Majewski Stefan - spo-
³ecznik; Majersfeld Samuel (Stanis³aw)
- za³o¿yciel Sp-ni “M³ot”; Majsiuk
W³adys³awa - najstarsza pielêgniarka
na oddziale wewnêtrznym; Makowska
Aurelia - pielêgniarka; Makowski
Zygmunt - ginekolog; Markiewicz
Tymoteusz - artysta, fotografik; Matys
Dariusz - fotografik; Matuszewski
Andrzej - nauczyciel, wuefista; Mrozik
Bogus³awa - bankowiec, prezes BS;

Mruczek Roland - dr archeologii,
Myrda Krzysztof.

N
Niejska Alicja - architekt, Nizio³ Adam
- poligraf, introligator; Ni¿yñska Lu-
cyna - pracownica samorz¹dowa,
kierownik USC w Chojnowie; Ni¿yñ-
ska Stefania - prze³o¿ona pielêgniarek
pogotowia; Niwiñska Aleksandra -
fizjoterapeuta, sportsmenka.

O
Og³oza Krzysztof - aktor; Oleszak
Maria - spo³ecznik; Osmulski Marek -
ksi¹dz, dr teologii, proboszcz parafii
pw. ap. Piotra i Paw³a.

P
Pacu³a Ryszard - muzyk, cz³owiek
sukcesu; Pauch Anna - nauczycielka;
Paw³owski Andrzej - lekarz, wielo-
letni dyr. szpitala; Pawicki Alojzy -
nauczyciel; Pazdur Józef - ksi¹dz,
biskup; Perkosz Wies³awa - felczerka;
Piasecki Edward - w³aœciciel “Dany”;
Prabucka-Czarnota Anna - artystka,
malarka; Pokrywka Tadeusz - samo-
rz¹dowiec; Pos³uszny..... dyr. szk.;
PoŸniak Anna - nauczycielka, pio-
nierka; PoŸniak Juliusz - nauczyciel,
pionier; Pietkiewicz Jerzy - znany
chojnowski felczer, aktywny dzia³acz
ZHP, harcmistrz; Pliatskatis Urszula
- dypl. wieloletnia pielêgniarka; Pud³o
Jerzy - szachista, spo³ecznik; Putyra
Marian - trener; Przybysz Andrzej
- nauczyciel, dyr. Szko³y Podsta-
wowej nr 3 i 4 .

R
Rabanda Marian - pi³karz; Rasiñski
Ryszard - naczelnik; Rajski........ -
pierwszy naczelnik poczty; Reichert
Artur - harcmistrz, komendant huf-
ca; Regulski Tomasz - artysta,
fotografik; Repa Stanis³awa - nauczy-
cielka, polonistka, marsza³ek sej-
miku województwa legnickiego;
Rowiñska Izabela - okulistka; Rudek
Andrzej - spo³ecznik, krótkofa-
lowiec; Rudziak Micha³ - pierwszy

Znani i zas³u¿eni - propozycje
Niemal rok mija od chwili, gdy zrodzi³ siê pomys³ publikacji, w której swe
odbicie znaleŸliby chojnowianie znani i zas³u¿eni. Rok, w trakcie
którego mieszkañcy naszego miasta nadsy³ali swoje propozycje, a my
zastanawialiœmy siê /bo takie pytania czêsto ku nam kierowano/ - co to
znaczy “znany i zas³u¿ony”. 
Przyznaæ musimy, ¿e prostej odpowiedzi znaleŸæ nam siê nie uda³o. W tak
ma³ej zbiorowoœci “znani” jesteœmy chyba wszyscy. Spotykamy siê na ulicach
i placach naszego miasta, w przedszkolach i szko³ach, na imprezach kultu-
ralnych... Wymieniamy uœmiechami, pozdrowieniami. Znamy siê. Na
potrzeby ksi¹¿ki to jednak za ma³o. Trzeba jeszcze jakoœ siê tej naszej
spo³ecznoœci “zas³u¿yæ”. Prac¹ na jej rzecz, dla jej dobra. Pomoc¹
ubo¿szym. Sukcesem sportowym. Kulturalnym. Dzia³aniem spo³ecznym
czy politycznym. Sprawowaniem funkcji, która dla losów zbiorowoœci
ma znaczenie; umacnia j¹, buduje duchowo czy materialnie...
Takie przemyœlenia leg³y u podstaw listy, jak¹ znajdziecie Pañstwo 
w dalszej czêœci tekstu. To propozycje nazwisk, które nades³ali (zg³osili)
sami mieszkañcy. Nie weryfikowaliœmy ich, nie wykreœlaliœmy nikogo.
Nasza ingerencja dotyczy³a jedynie przydania okreœlenia (np. lekarz,
nauczyciel, przedsiêbiorca, itp.), by ³atwiej by³o zidentyfikowaæ choj-
nowianom, “kto zacz”.

Przy kilku nazwiskach takich okreœleñ brakuje, czasem zg³aszaj¹cy mieli
te¿ problem z podaniem imienia osoby godnej upamiêtnienia w pub-
likacji. Naszym zdaniem taka sytuacja jeszcze dobitniej przekonuje, i¿
leksykon postaci znanych i zas³u¿onych dla miasta winien powstaæ jak
najprêdzej. Nieub³agany czas wyciera z naszej zbiorowej pamiêci osoby,
daty i zdarzenia, którym jako wspólnota coœ zawdziêczamy, a przecie¿
bez tej wiedzy, bez pamiêci o ludziach nie zbudujemy œwiadomej spo-
³ecznoœci obywateli miasta Chojnowa, lecz bêdziemy jedynie zbiorem
pojedynczych atomów...
Mamy g³êbokie przekonanie, ¿e prezentowana tu lista nie jest kompletna.
Wierzymy, ¿e zainspirowani ni¹ chojnowianie zg³osz¹ jeszcze nastêpne
osoby, którym uznanie zbiorowoœci, choæby publikacj¹ wyra¿one, jest
nale¿ne. Na zg³oszenia czekamy tym razem tylko do koñca bie¿¹cego
roku. Kto, Pañstwa zdaniem, jeszcze siê tu znaleŸæ powinien?

sh

P.S. Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich, szczególnie bliskich
wskazanych osób, o przekazywanie informacji mog¹cych byæ przydat-
nymi w kreœleniu sylwetek chojnowian znanych i zas³u¿onych.
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¯eby wygraæ, trzeba knuæ

Emilia Grzeœkowiak - Kiedy i w jakich oko-
licznoœciach zaczê³a siê Twoja przygoda 
z szachami?
Jakub Wengrzyn - Mia³em wtedy 6 lat. Pierwsze
ruchy i zasady gry w szachy pokaza³ mi tato.
PóŸniej pani Gosia Horodecka, moja wycho-
wawczyni ze œwietlicy, jak zobaczy³a, ¿e po-
trafiê graæ zaczê³a zapisywaæ mnie na ró¿ne
zawody. Spodoba³o mi siê. Najfajniejsza 
w szachach jest mo¿liwoœæ przewidywania
kilku ruchów do przodu, tworzenie kombi-
nacji. Ja z tat¹ mówimy, ¿e w szachach, ¿eby
wygraæ to trzeba dobrze “knuæ”.
Najwiêkszym moim sukcesem by³o zdobycie
I miejsca w mistrzostwach powiatu legnic-
kiego w szachach w kategorii “Junior” 2011 r.,
by³em te¿ najlepszym juniorem w Ogólno-
polskim Otwartym Turnieju Szachowym
Miasta Chojnowa 2011 r. 
I miejsce zdoby³em tak¿e w II Turnieju Sza-
chowym o mistrzostwo szkó³ podstawowych
Chojnowa, III miejsce w VIII otwartym
Miko³ajkowym Turnieju Szachowym w kate-
gorii Junior M³odszy w 2010 r. w Z³otoryi. 
Najlepiej wspominam zdobycie kategorii V
w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska Juniorów do
lat 8 w szachach szybkich w 2010 r. w Legnicy. 

E. G. - Ile czasu poœwiêcasz szachom?
J.W. - Szczerze mówi¹c niewiele. Szachy nie
s¹ moj¹ jedyn¹ pasj¹. Chodzê na basen, trenujê
pi³kê no¿n¹, uczêszczam na lekcje jêzyka angiel-
skiego. Najczêœciej gram w szachy wieczora-
mi z tat¹. Wyci¹gamy szachownicê z szafy 
i rozgrywamy kilka partyjek. Zdarza siê, ¿e 
z bratem i tat¹ idziemy do MOKSiRu by po-
graæ na zajêciach sekcji szachowej. Tu chyba
do tej pory nauczy³em siê najwiêcej. Staram
siê korzystaæ z doœwiadczenia prowadz¹cych
zajêcia - p. Jerzego Pud³y i p. Zbyszka Bojczuka.

E.G. - Nie tak dawno opisywaliœmy osi¹g-
niêcia Twoje i Twoich kolegów w zawodach
p³ywackich. Która z dyscyplin jest Ci
bli¿sza?
J.W. - Zdecydowanie bardziej lubiê p³ywaæ.
Wolê ruchowe dyscypliny sportu, chocia¿
szybka partia szachów na np. 3 min. jest,
wbrew pozorom, bardziej emocjonuj¹ca ni¿
p³ywanie.
Poza tym, to chyba jeszcze nie wiem, co
sprawia mi najwiêksz¹ przyjemnoœæ. Bardzo
lubiê graæ w pi³kê no¿n¹ i jeŸdziæ na desko-
rolce. W³aœnie uczê siê ró¿nych tricków 
i ¿a³ujê, ¿e w Chojnowie nie ma skateparku.
Mo¿e w tej dyscyplinie te¿ bym mia³ osi¹gniêcia. 

Póki co Jakub kolekcjonuje trofea z zawodów
p³ywackich i turniejów szachowych. Bêdziemy
œledziæ jego zbiory i z ciekawoœci¹ obserwowaæ,
w którym kierunku pójd¹ sportowe zaintere-
sowania m³odego chojnowianina. 

Ma 11 lat i wydaje siê, ¿e idzie œladami Garriego Kasparowa.
Podobnie jak wielki szachowy mistrz, ju¿ jako nastolatek, wybija
siê spoœród swoich rówieœników zdobywaj¹c tytu³y, nagrody 
i kolejne kategorie. 
Jakub Wengrzyn, uczeñ III klasy Szko³y Podstawowej nr 4 ma
na swoim koncie powa¿ne szachowe wyniki, ale to nie jedyna
jego pasja.

Znani i zas³u¿eni
- propozycje

dyr. muzeum, Rybczyñski Artur - informatyk;
Ry¿ewski Wac³aw - harcmistrz; Ry¿ewski
Zygmut - dzia³acz polityczny i spo³eczny, 
dr filozofii.

S
Sakaluk Krystyna - nauczycielka; Schneiberg
Halina - pielêgniarka, pionierka; Serkies Jan -
burmistrz (3 kadencje), nauczyciel; Skowroñski
Jan - samorz¹dowiec, dzia³acz spo³eczny, prze-
wodnicz¹cy “Solidarnoœci” w “Dolzamecie”;
Sobañski Marek - artysta; Socharska Halina -
lekarka, pionierka; Sobczak Andrzej - infor-
matyk; Sobczak Jacek - artysta malarz;
Sobczak Jerzy - dzia³acz spo³eczny, modelarz;
Siwak Ludmi³a, Sywak....... - pielêgniarka;
Skrzypiñska Krystyna - rejestratorka w przy-
chodni; Stanecki Maciej - grafik, absolwent
ASP we Wroc³awiu; Stañczyk Stefania -
prze³o¿ona pielêgniarek szkolnych; Struska
Gra¿yna - prze³o¿ona pielêgniarek; Szczer-
kowski Tadeusz - pierwszy stolarz chojnowski;
Szczepañski Janusz - Szmaciñski Kazimierz -
komendant MO; Stasiak Zenobia - siostra zakonna,
nestorka, sybiraczka.

T
Tynkaluk Marian - dzia³acz sportowy; 

U
Ulanowska Krystyna - nauczycielka; Urbaniak
Wojciech - nauczyciel, radny, przewodnicz¹cy
rady; Uziêb³o Jerzy - przedsiêbiorca, spo³ecznik.

W
Wajda Stanis³aw - handlowiec, w³aœciciel pierwszej
cukierni, pionier; Wierzbicki Robert - rysownik
satyryczny; Wo³oszyn Magdalena - architekt
wnêtrz, absolwentka ASP we Wroc³awiu; WoŸniak
Mateusz - samorz¹dowiec; Wrotna Jolanta -
pielêgniarka, radna 2 kadencji; Wszyndyby³
Anna - artystka, rzeŸbiarka absolwentka ASP
w Warszawie; Wyciszkiewicz Rafa³ - fotograf,
muzyk.

Z
Zamirowska El¿bieta - nauczycielka; Zapora
Alicja - nauczycielka biologii w Zespole szkó³ Rol-
niczych; Zatorski Miros³aw - artysta; Zatwar-
nicki Tadeusz - dr hab. prof. entomolog; Zboro-
mirska Janina - rejestratorka w przychodni; Zderska
Jagoda - instr. tañca; Zieliñski Stanis³aw -
lekarz pediatra; Zieliñski Józef - ksi¹dz.

¯
¯ydek Alfred - pierwszy burmistrz; ¯ydek
Henryka - pielêgniarka, pionierka; ¯uczkowska
Janina - pielêgniarka prze³o¿ona w szpitalu.

Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby prywatne, grupy, œrodowiska,
instytucje lub organizacje na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 
Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów

Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane teleadresowe osoby lub innych
zg³aszaj¹cych kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie, zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce urodznia, pochodzenie spo³eczne,
przebieg edukacji, zdobyte wykszta³cenie, zdobyty zawód, stopieñ naukowy.

3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej, politycznej, naukowej:
osi¹gniêcia, sukcesy, publikacje.
4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona, dzieci, kr¹g pryjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto, w³asna refleksja o swoim
¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata wg wzoru:

Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby przez ......
(nazwisko, nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹. Jednoczeœnie
wyra¿am zgodê na zamieszczenie mojego biogramu w s³owniku
biograficznym “Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.
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Jubileusz zwi¹zkowców
W tym roku doroczna uroczystoœæ, jak¹ jest
„Dzieñ Jubilata” zosta³a zorganizowana przez
chojnowski Oddzia³ ZNP. Impreza mia³a
miejsce 19.10.2011 r. w zawsze goœcinnej „Sali
Edukacyjnej” Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie. Na uroczystoœci spotkali siê
cz³onkowie Zarz¹du Oddzia³u, Prezesi Ognisk
Zwi¹zkowych, Jubilaci, przedstawiciele Oddzia-
³owej Sekcji Emerytów i Rencistów, a tak¿e
zaproszeni goœcie. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: Miros³awa Chodubska - prezes Zarz¹du
Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP we Wroc³awiu,
cz³onek Zarz¹du G³ównego w Warszawie,
Jan Serkies - burmistrz Chojnowa, Jaros³aw
Humenny - starosta legnicki.

Nie zabrak³o ¿yczeñ i kwiatów. Zarówno
zaproszeni goœcie, jak i przedstawiciele ZNP
zabrali g³os. Wszyscy podkreœlali rangê za-
wodu nauczyciela, sk³adali ¿yczenia z okazji
minionego Dnia Edukacji Narodowej. Miro-
s³awa Chodubska zapozna³a zgromadzonych
z planowanymi zmianami, g³ównie w Karcie
Nauczyciela.
Uroczystoœæ prowadzi³a Miros³awa Spes - wice-
prezes ZO ZNP w Chojnowie. Niespodziank¹
dla wszystkich by³ wystêp zespo³u wokalnego
„Marzenie” z Gimnazjum Nr 2. M³odzie¿ do
wystêpu przygotowa³a Danuta Górska.
Najbardziej oficjalnym momentem spotkania
by³o wrêczenie statuetek oraz odznaczeñ.
Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego z dnia 14.06.2011 r.
Z³ot¹ Odznakê ZNP otrzyma³a Lucyna Spes -
wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego ZNP w Warszawie
z dnia 22 marca 2011 r. za 50-letni¹ przyna-
le¿noœæ do ZNP odznakê otrzyma³a Halina
Ch³opek - emerytowany nauczyciel Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u ZNP z dnia 15
grudnia 2010 r. za 60-letni¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ zosta³y wyró¿nione: Janina Ka³-
wak - emerytowany nauczyciel Szko³y Pod-
stawowej w Krzywej i Irena Hulboj - emery-
towany nauczyciel Szko³y Podstawowej 
Nr 1 w Chojnowie.
55- letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ mogli
poszczyciæ siê: Stanis³awa Janczyn - emery-
towany nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 3

w Chojnowie, Honorowy Prezes Oddzia³u
ZNP, Cz³onek Zarz¹du Okrêgu Dolno-
œl¹skiego ZNP we Wroc³awiu, cz³onek
Zarz¹du i Prezydium Oddzia³u ZNP 
w Chojnowie, Przewodnicz¹ca Oddzia³owej
Sekcji Emerytów i Rencistów i Maria
Krzy¿anowska - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie.
Pó³ wieku do zwi¹zku nale¿y Halina Ch³opek
- emerytowany nauczyciel Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, 45 lat Anna
Szaja - emerytowany nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Krzywej, 40 lat Urszula
Chmielewska - nauczyciel SP-3 w Chojnowie.
35-letnim sta¿em mog¹ szczyciæ siê Krystyna
Król-Chojnowska - pracownik Urzêdu
Gminy w Chojnowie, Ewa Konarska -
emerytowany nauczyciel Szko³y Podstawo-
wej Nr 4 w Chojnowie i Gra¿yna Pietru-
szewska - emerytowany nauczyciel Gim-
nazjum Nr 2 w Chojnowie.
Od 30 lat do ZNP nale¿¹: Dorota Czech-
Tielman - emerytowany nauczyciel SP
NiedŸwiedzice, Miros³awa Spes - nauczy-
ciel SP-3 w Chojnowie, wiceprezes ZO
ZNP, Czes³awa Wojtala - nauczyciel SP 
w Goliszowie. Piêæ lat póŸniej do zwi¹zku 

wst¹pi³y: Ewa Wiêcek - nauczyciel SP -3,
Prezes Oddzia³u ZNP, Alicja Szczypiñska -
nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie,
Beata Bekaluk-Kowal - nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Krzywe.
Najm³odszymi Jubilatami z 20-letni¹ przy-
nale¿noœci¹ s¹: Anna Kapuœciñska - eme-
rytowany pracownik SP-3 w Chojnowie,
Jolanta Kotala - nauczyciel Szko³y Podsta-
wowej w Goliszowie, Teresa Grzyb - g³ów-
na ksiêgowa Szko³y Podstawowej Nr 3,
Bogdan Ho³owiak - nauczyciel Gimnazjum
Nr 1 w Chojnowie, Piotr Kulczyc - nauczy-
ciel Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie, Ewa
Jankiewicz - nauczyciel Przedszkola Miej-
skiego Nr 3, Urszula Czaplij - nauczyciel
Przedszkola Miejskiego Nr 3, Stefania Za-
b³ocka - emerytowany nauczyciel Przed-
szkola Miejskiego Nr 1, El¿bieta Górniak -
nauczyciel Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie, Ewa Jedynak - nauczyciel
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie,
Gra¿yna Babiarz - dyrektor Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Chojnowie.
Wszystkim Jubilatom gratulujemy. Do zoba-
czenia na kolejnym jubileuszu.

(ew)
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Dzieñ 8 listopada bêdzie dla pierwszoklasistów ze Szko³y Podstawo-
wej nr 3 w Chojnowie jednym z wa¿niejszych dni podczas ich pobytu
w szkole. Tego dnia zostali pasowani na uczniów szko³y. Uroczystoœæ
odby³a siê w sali chojnowskiego MOKSiR z udzia³em zaproszonych
goœci, rodziców, nauczycieli i uczniów chojnowskiej „Trójki”. Pasowanie
uœwietni³y wystêpy szkolnych zespo³ów: akrobatycznego „Piramida”,
wokalnego „Synkopa” oraz teatralnego „Aja”. 

Najwa¿niejszymi na scenie byli najm³odsi uczniowie, którzy w towarzyst-
wie wró¿ki i Pinokia znakomicie zaprezentowali siê œpiewaj¹c piosenki
i recytuj¹c wiersze. By³o barwnie, weso³o i ciekawie. Ka¿dy z pasowa-
nych otrzyma³ prezent ufundowany przez sponsorów, za który w imie-
niu rodziców i uczniów dziêkuj¹ wychowawczynie klasy Ia i Ib.

Maria Pêkala i Danuta Dziembulak

***
W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 4 odby³a siê uroczystoœæ
„Pasowania na ucznia”.
W tak wa¿nym dla pierwszaków dniu do szko³y licznie przybyli rodzice,
aby byæ œwiadkami niezwyk³ego wydarzenia w ¿yciu swoich pociech. 
Na wstêpie uczniowie przedstawili program s³owno-muzyczny, 
w którym zaprezentowali swoje umiejêtnoœci artystyczne, szlifowane
pod kierunkiem wychowawczyñ: p. Alicji Gac, Barbary Waganiak 
i Barbary Wiatrowicz.
Po czêœci artystycznej nast¹pi³a czêœæ oficjalna. Przy sztandarze
szko³y Pani Dyrektor czyta³a tekst œlubowania, a dzieci z przejêciem 
i powag¹ powtarza³y s³owo „œlubujê”.
Po œlubowaniu ka¿dy by³ pasowany na ucznia „zaczarowanym o³ów-
kiem” i otrzyma³ od dyrekcji szko³y pami¹tkowy dyplom. Po tylu
wra¿eniach na dzieci czeka³a mi³a niespodzianka. Rodzice przygoto-
wali dla swoich pociech „ro¿ki obfitoœci” ze s³odkoœciami, a Rada
Rodziców przekaza³a ka¿dej klasie sprzêt sportowy. Wszystkie dzieci
by³y zadowolone i dumne, ¿e zosta³y w³¹czone do spo³ecznoœci szkolnej.

(abb)

Pierwszaki
zaprzysiê¿one

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji 
w Piotrowicach 

zaprasza na 

BAL ANDRZEJKOWY
który odbêdzie siê 

26 listopada 
od godz. 20.00 
w sali GOKiR 

w Piotrowicach .

oprawa muzyczna: zespó³ BLUE BAND,

cena : 190 z³ / para,

menu : 
- 3 ciep³e dania,
- zimne przek¹ski,
- napoje,
- kawa, herbata

rezerwacja miejsc:
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji 

w Piotrowicach nr 16
telefon nr 76 81 87 045; 

e-mail: gokir@gmina-chojnow.pl 
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14 paŸdziernika 1926 roku wydano w Londynie ksi¹¿kê „Kubuœ
Puchatek” napisan¹ przez A.A. Milne. Od tego czasu a¿ po dzieñ
dzisiejszy, dzieci na ca³ym œwiecie zachwycaj¹ siê przygodami
zabawnego misia o ma³ym rozumku, który uwielbia miód i jest dla
wszystkich ¿yczliwy.
W Bibliotecznej Akademii Malucha, w œrodê 9 listopada, dzieci z trzema
weso³ymi pajacykami postanowi³y uroczyœcie obchodziæ urodziny
tego sympatycznego misia. Po odczytaniu fragmentu ksi¹¿ki „O dreptaniu 

i skakaniu” maluchy weso³o wyruszy³y na jesienny spacer. Zbieranie
liœci, skakanie po nich oraz ich przyklejanie na du¿y papier wywo³a³o
du¿o radoœci i zachwytu. Weso³e tañce i wiele ró¿nych zabaw wyczer-
pa³y si³y zaproszonych goœci, wiêc po odœpiewaniu Puchatkowi „100
lat” dzieci z wielkim smakiem zjad³y tort. Na koniec uroczystoœci
wrêczy³y Kubusiowi w³asnorêcznie wykonane laurki. 
Zapraszamy na nastêpne, ju¿ œwi¹teczne zajêcia w naszej ma³ej
akademii, 14 grudnia.

Z pozdrowieniami
Trzy Weso³e Pajacyki

MIŒ YOGI
24 listopada /czwartek/,

godz. 16.00

Listopadowa propozycja dla
najm³odszych w specjalnej
cenie biletu! Justin Timberlake
i Dan Aykroyd podk³adaj¹
g³osy pod najbardziej znanych
niedŸwiadków na œwiecie... 
Czas trwania: 80 minut. 
Cena biletu: 7 z³. 

PRZEPIS NA MI£OŒÆ
24 listopada /czwartek/,

godz. 18.00

Francuska komedia romantyczna
idealnie ³¹cz¹ca lekki i marzy-
cielski klimat “Amelii” z ape-
tycznoœci¹ filmu “Czekolada”. 
Czas trwania: 80 min. 
Cena biletu: 11 z³. 

HABEMUS PAPAM.
MAMY PAPIE¯A

24 listopada /czwartek/,
godz. 20.00

Absolutny hit! W³oska komedia
opowiadaj¹ca o papie¿u, który
ma lêk przed wyst¹pieniami
publicznymi i któremu na po-
moc przychodzi psychoanali-
tyk - ateista... Doskona³a rola
powracaj¹cego w wielkim stylu
Jerzego Stuhra, który zachwy-
ci³ ni¹ pó³ Europy. 
Czas trwania: 102 minuty.
Cena biletu: 11 z³. 

Kino zaprasza

UUrrooddzziinnoowwee  ooppoowwiieeœœccii  KKuubbuussiiaa  PPuucchhaattkkaa
ww  BBiibblliiootteecczznneejj  AAkkaaddeemmiiii  MMaalluucchhaa

¯yczymy spe³nienia wszystkich marzeñ, przychylnoœci wszechœwiata,
si³y w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapali wszystko wokó³
Ciebie szczêœciem i radoœci¹. Niech wszystko, czego dotkniesz, stanie
siê pomocne w spe³nianiu marzeñ, a ka¿da najdrobniejsza czynnoœæ
przybli¿a Ciê do bycia najszczêœliwsz¹ i najbardziej uœmiechniêt¹
osob¹ spoœród wszystkich ludzi. 
Z okazji 40 urodzin JJaannoowwii  WWeennggrrzzyynnoowwii wszystkiego naj naj... ¿ycz¹
przyjaciele i znajomi. 

Kronika  Towarzyska

Niewinni Twistersi
Kawiarnia Jubilatka nie zwalnia tempa.
Po megadancingu z grup¹ Autoband
w roli g³ównej i udanym akustycznym
wystêpie przedstawicieli boles³awiec-
kiej grupy Hoo Doo Band, 12 listopada
przyszed³ czas na wieczorek muzyczny.
Melomanów zaproszono na kolejn¹
akustyczn¹ ods³onê. Tym razem za-
gra³a znana i lubiana w Chojnowie
formacja Twistersi. 
Okazuje siê, ¿e projekt, w ramach tego

zespo³u nosi nazwê Niewinni. Trio
to do niewini¹tek z pewnoœci¹ nie
nale¿y. Energia jak¹ porazi³ w sobotni
wieczór publikê, sprawi³a ¿e jubilat-
kowy parkiet zaroi³ siê od wiruj¹cych
par. Trudno siê dziwiæ - kawa³ki pol-
skiego rocka z lat 80. zmuszaj¹ do
dobrej zabawy. Taka te¿ panowa³a
atmosfera podczas tej imprezy. By³o
„smerfastycznie”! pm

fot. bm



Wtym roku Zarz¹d Oddzia³u ZNP 
w Chojnowie by³ organizatorem 
8-dniowej wycieczki do Peters-

burga. Wycieczka odby³a siê w dniach
13.08.- 20.08.2011 r.
Nie zapowiada³o siê ciekawie. Ulewa po
drodze, remonty dróg, d³uga jazda do Wilna.
Jednak Wilno przywita³o nas wspania³¹ po-
god¹ i atmosfer¹. Ju¿ pierwszego dnia prze-
¿ywaliœmy ogromne wzruszenie zwiedzaj¹c
s³ynny cmentarz „Na Rossie”, a tak¿e Stare
Miasto. Na cmentarzu z³o¿yliœmy wi¹zankê
bia³o-czerwonych kwiatów w miejscu gdzie
spoczywa Matka Józefa Pi³sudskiego i serce
marsza³ka. Chodz¹c po tej niezwyk³ej nekro-
polii oddawaliœmy czeœæ le¿¹cym tu znanym
Polakom. Wszyscy pamiêtaliœmy, ¿e miejsce
to jest czêœci¹ naszej historii.
Oczywiœcie, jak na ka¿dej z tego typu wy-
cieczek bywa towarzyszy³a nam „polka-
galopka”. Tego dnia jeszcze szybciutko
zjedliœmy kolacjê i spacerkiem udaliœmy siê
by podziwiaæ stolicê noc¹. Wszêdzie mi³o,
czyœciutko i ciep³o. Odremontowane kamie-
nice, urokliwe uliczki, a w nich a¿ roi³o siê
od malutkich kawiarenek. Niektórzy znaleŸli
czas, by przysi¹œæ i napawaæ siê atmosfer¹
tego piêknego miasta. Jednak niezbyt d³ugo,
bo d³uga to ma³a byæ nasza droga do
Petersburga nastêpnego dnia, która nios³a 
z sob¹ niemal surwiwalowe warunki. Zderze-
nie z now¹ rzeczywistoœci¹ nast¹pi³o ju¿ na
granicy z Rosj¹. „Rozpuszczeni” przez Uniê
Europejsk¹, odzwyczajeni od wyci¹gania ba-
ga¿u i okazywania dokumentów musieliœmy
szybko przestawiæ siê na stare zwyczaje. Po
kilku godzinach jazdy dotarliœmy do miasta
Piotra I. Metropolia zaskoczy³a nas swoim
wizerunkiem. Wszystko wydawa³o siê byæ
ogromne. Potê¿ne pa³ace, szerokie ulice,
d³ugie mosty. Nie sposób opisaæ bogactwa 
i przepychu miasta. Zabytki dos³ownie kapi¹ce
od z³ota, obrazy i rzeŸby najznakomitszych
mistrzów, wspania³e parkiety, po których
przechadzaliœmy siê my mieszkañcy grodu
nad Skor¹. Zachwyci³y nas wspania³e fontanny
Peterhofu, Bursztynowa Komnata w Carskim
Siole, impresjoniœci w Ermita¿u, powaga 
i majestat cerkwi. Na d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci nocna wyprawa do centrum. Wspa-
niale oœwietlone miasto, mosty nad New¹ 
i moment, na który czekaliœmy - podnoszenie
mostów. Œwiêtowaliœmy nad brzegiem rzeki
przy lampce rosyjskiego szampana. Podró¿
statkiem po Newie Zatoce Fiñskiej te¿ dostar-
czy³a nam wielu prze¿yæ. DŸwiêki rosyjskiej
muzyki, œpiew i taniec zespo³u folklorystycz-
nego, wspólna zabawa. Chcia³oby siê po-
wiedzieæ „To by³y piêkne dni…”. Niestety
pobyt w Petersburgu dobiega³ koñca. Sia-
daj¹c do autobusu ka¿dy mia³ trochê wiêkszy
baga¿ ni¿ przed przyjazdem, a w nim pa-
mi¹tek bez liku. Królowa³y matrioszki ró¿-
nego kszta³tu i koloru, kwieciste chusty, 

medale i odznaczenia (wszystko zakupione
na kramach), a przede wszystkim b³ysk w oku
i zadowolenie z trudnej, ale satysfakcjonuj¹cej
wyprawy i aparatów fotograficznych pe³nych
zdjêæ.
Po drodze czeka³a nas jeszcze jedna niespo-
dzianka. Nocowaliœmy na £otwie w Dauga-
pilis. Okaza³o siê, ¿e niedaleko naszego hotelu
znajduje siê polska szko³a: Pañstwowe
Gimnazjum Polskie im. Józefa Pi³sudskiego,
którego dyrektorem jest Gertruda Grawe. Oczy-
wiœcie nie omieszkaliœmy wst¹piæ w mury
placówki. Zostaliœmy niezwykle goœcinnie
przyjêci przez sam¹ pani¹ dyrektor. Niejedne-
mu z nas zakrêci³a siê w oku ³za, kiedy byliœmy
oprowadzani po szkole, która akurat mia³a
obchodziæ jubileusz 20-lecia.
Przedostatni dzieñ naszej podró¿y spêdzi-
liœmy w Wilnie. Tym razem troszkê spokojniej
chodziliœmy ulicami miasta. Wszêdzie spoty-
kaliœmy siê z oznakami sympatii i polskoœci.

Mieliœmy czas na degustacjê potraw lokalnej
kuchni, ale oczywiœcie nie zapominaliœmy 
o zwiedzaniu. Zd¹¿yliœmy odwiedziæ Muzeum
Mickiewicza, Uniwersytet Wileñski, koœció³
Piotra i Paw³a…
Ostatni dzieñ podró¿y urozmaica³ nam kilku-
godzinny pobyt w Warszawie i spotkanie 
z przewodnikiem - by³ to bonus dla wycieczki
od biura podró¿y „EL¯BIETA”, za co bardzo
dziêkujemy... Po drodze jeszcze kilka krót-
kich postojów i wymiana myœli, czy starczy
matrioszek dla rodziny i znajomych, a je¿eli
nie to co w zamian, mo¿e jakiœ kubek z wize-
runkiem Piotra Pierwszego, a mo¿e starcz¹
tylko opowieœci…
Ale jak to zwykle w tej grupie turystów bywa
nie zabrak³o pytania ”gdzie w przysz³ym
roku? Mo¿e do …”

Ewa Wiêcek
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Pasowanie na przedszkolaka 
27 paŸdziernika w grupie „S³oneczek” odby³o siê uroczyste pasowanie na
przedszkolaka. To wielkie prze¿ycie i wa¿ne wydarzenie dla nowo-
przyjêtych dzieci, podczas którego maluchy staj¹ siê pe³noprawnymi
przedszkolakami. Przygotowania trwa³y od pocz¹tku wrzeœnia,
poniewa¿, aby dostaæ siê do grona przedszkolaków trzeba by³o wykazaæ
siê nie lada umiejêtnoœciami. By³ to dla niektórych pierwszy tak
wa¿ny debiut przed szersz¹, a zarazem blisk¹ jej publicznoœci¹. 
Uroczystoœæ rozpocz¹³ program artystyczny, podczas którego dzieci
piêknie œpiewa³y, recytowa³y wiersze i tañczy³y. Zosta³y nagrodzone
gromkimi brawami. Nastêpnie pani dyrektor przedszkola Iwona
Faluta-Borys zaczarowan¹ kredk¹ pasowa³a ka¿de dziecko na prawdzi-
wego, dzielnego przedszkolaka. Dzieci otrzyma³y dyplomy na dobry
pocz¹tek wspólnych lat edukacji przedszkolnej. Uroczystoœæ zakoñczono
integracyjn¹ zabaw¹ i s³odkim poczêstunkiem.

Wycieczka na pocztê
8 paŸdziernika przedszkolaki z grupy “S³oneczek” wybra³y siê na
pocztê g³ówn¹ w Chojnowie. Celem wycieczki by³o poszerzenie
wiadomoœci na temat kto pracuje na poczcie?, w jakim celu ludzie
chodz¹ na pocztê?, czy poczta jest potrzebna?
Naszym przewodnikiem by³a babcia Agatki, która jest naczelnikiem
poczty. Dzieci dowiedzia³y siê jak rozwija³a siê dzia³alnoœæ poczty.
Mia³y okazje zobaczyæ wyposa¿enie poczty oraz czynnoœci wykonywane
przez pracowników. Mog³y siê przekonaæ, jak bardzo potrzebna 
i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróci³y uwagê na kolorystykê
ubrania s³u¿bowego i znaki rozpoznawcze. Pani naczelnik przybli¿y³a
dzieciom znaczenie wyrazów takich jak list, paczka, adresat.

Podczas odwiedzin dzieci utrwala³y nawyk w³aœciwego, kulturalnego
zachowania siê w miejscach publicznych. Wycieczka by³a bardzo
interesuj¹ca i dzieci wraca³y do przedszkola pe³ne mi³ych wra¿eñ.

Wychowawczyni “S³oneczek”
Jolanta Adamek

Co siê wydarzy³o
w Przedszkolu Miejskim nr 3… w SP3

„Œniadanie daje moc” - takie has³o przyœwieca³o ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej, w której wziê³y udzia³ dzieci z klas I-III ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie. Celem tej akcji by³o zwiêkszenie œwiado-
moœci nt. zdrowego od¿ywiania i roli œniadania w diecie dziecka, a tym
samym przyczynienie siê do obni¿enia poziomu niedo¿ywienia dzieci
w Polsce.

Dzieñ 8 listopada, jako Dzieñ Zdrowego Œniadania zosta³ zainicjowany 
w Unii Europejskiej w 2007 roku przez komisarza ds. zdrowia Markosa
Kyprianou i jest obchodzony w kilku krajach Europy, miêdzy innymi
w Wielkiej Brytanii.
Nasza szko³a po raz pierwszy przyst¹pi³a do tego wspania³ego przed-
siêwziêcia, bo uwa¿amy, ¿e œniadanie to najwa¿niejszy posi³ek dnia.
Dziêki niemu dzieci maj¹ energiê do nauki, lepiej koncentruj¹ siê
podczas lekcji i maj¹ si³ê do zabawy.
Wspólne œniadanie w klasach przygotowali nauczyciele i rodzice.
By³y wiêc kanapki, owoce, jogurty, soki, pyszne s³odkie bu³ki i p¹czki. 
W tym miejscu dyrekcja szko³y, wychowawcy i dzieci bardzo dziêkuj¹
sponsorom: p. Bogdanowi Strykowcowi z Jerzmanowic, p. Zbigniewowi
Borkowskiemu, p. Stanis³awowi Kryszczukowi i p. Andrzejowi
Kupczykowi z Chojnowa oraz p. Tomaszowi Martyniukowi - piekarnia
Kie³bowicz I.T. w Bia³ej.

Pedagog szkolny H. Malak-Fotiadis

…w SP4
Edukacyjna akcja „Œniadanie daje moc” odby³a siê tak¿e w Szkole
Podstawowej nr 4. 8 listopada wspólne œniadania klasowe zorganizowali
uczniowie pod opiek¹ nauczycieli wychowawców. Akcja mia³a na
celu popularyzacjê nawyku spo¿ywania drugiego œniadania w szkole

i prawid³owego doboru sk³adników ¿ywieniowych. Wa¿nym aspektem
akcji by³o te¿ zagadnienie higieny ¿ywienia. 
Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom dziêkujemy za aktywne
w³¹czenie siê do akcji.

Zespó³ Promocji Zdrowia SP nr 4

Ogólnopolskie œniadanie
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12 listopada m³odziki Chojnowianki, na zaproszenie Amico Lubin wziê³y
udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej, który zosta³ zorganizowany z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci. Do zawo-
dów przyst¹pi³o 5 zespo-
³ów, które systemem ka¿dy
z ka¿dym rywalizowa³y 
o mistrzowsk¹ koronê. By³y
to: Górnik Polkowice, Amico
Lubin 1, Amico Lubin 2,
Odra Œcinawa, Iskra Ko-
chlice, Chojnowianka.
Bardzo dobrze spisali siê
m³odzi adepci futbolu 
z Chojnowa, którzy od-
nieœli 4 zwyciêstwa, prze-
grywaj¹c tylko z Amico
Lubin.
Ponadto organizatorzy po-
stanowili wyró¿niæ w kategoriach indywidualnych 2 naszych zawodników. 
I tak najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Kacper Laskowski, a królem
strzelców Marcin Zazulczak. 
Poni¿ej prezentujemy wyniki osi¹gane przez naszych zawodników: 
KS Chojnowianka - Górnik Polkowice 4:2
KS Chojnowianka - Amico Lubin 2 1:0
KS Chojnowianka - Odra Œcinawa 3:0
KS Chojnowianka - Amico Lubin 1 0:2
Sk³ad KS Chojnowianka:
Zazulczak, Wo³oszyn, Laskowski, Sku³a, Sobczak, Wiele¿ew, Nosal, Lewicki,
Szczepanowski. PS

Wicemistrzostwo m³odzików Chojnowianki
w turnieju niepodleg³oœciowym w LubinieDopóki pi³ka w grze wszystko jest mo¿liwe. T¹ dewizê g³êboko

do serca wziê³y sobie pi³karki i pi³karze no¿ni Gimnazjum nr 1,
którzy w pi¹tkowy (28.10.1011 r.) poranek rozegrali mecze na
stadionie przy al. Or³a Bia³ego w Legnicy. Stawk¹ by³o zakwa-
lifikowanie siê do fina³u wojewódzkiego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Coca-Cola Cup w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców. Do
turnieju w ca³ej Polsce zg³osi³o siê ponad 3500 zespo³ów, które
pierwsze mecze rozgrywa³y w eliminacjach, eliminacyjnej
rundzie I i rundzie II. Obie nasze reprezentacje dotar³y do II
rundy gdzie zajê³y II miejsce. Niestety, zabrak³o „odrobinê
szczêœcia” i fina³ wojewódzki by³by NASZ. Reprezentacja
ch³opców po piêknym meczu, w którym pokazali profesjonalizm
godny pi³karzy z Ligi Mistrzów, zremisowali z dru¿yn¹
Legnickiego Pola. Rozstrzygniêcie da³y dopiero rzuty karne,
w których lepsi okazali siê  przeciwnicy. Na drodze do
upragnionego fina³u naszych dziewcz¹t pojawi³a siê dru¿yna
z Prochowic. Mimo pracy ca³ego zespo³u, kapitalnych szar¿ 
z pi³k¹ na bramkê przeciwniczek, fantastycznej obrony, na
fina³ wojewódzki jad¹ Prochowiczanki. Ale jak przyrzekliœmy
sobie, to jeszcze nie koniec... mc

Coca-Cola Cup 2012 Gimnazjum nr 1  Coca-Cola Cup 2012

W nie tak dawnych czasach zak³ady pracy rywalizowa³y w wykonywaniu
planów.  Huta deklarowa³a 150% spustu surówki, kopalnia milionow¹ tonê
wêgla, a kombinaty rolnicze 100 kwintali z hektara o czym radoœnie
informowa³y media (wiadomo jakie). Te czasy ju¿ na szczêœcie minê³y,
ale miêdzyzak³adowa rywalizacja pozosta³a. I to w naszym mieœcie! Co
prawda na innym polu, ale zawsze.
Jak powszechnie wiadomo huty ani kopalni, a tym bardziej kombinatu
rolniczego w Chojnowie nie uœwiadczysz. Ale za to mo¿na spotkaæ
firmy, które w swej kadrze mened¿erskiej, jak i wœród szeregowych
pracowników, posiadaj¹ prawdziwych Messich albo innych Lewandowskich.
To spowodowa³o, ¿e musia³a powstaæ Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki
No¿nej, która zweryfikowa³a umiejêtnoœci i marzenia wielu prezesów,
kierowników, dyrektorów i ich podw³adnych. 
5 listopada zakoñczy³a siê ju¿ druga edycja MLPN, która zosta³a
uroczyœcie podsumowana tego¿ dnia w kawiarni Jubilatka. Uczestnicy
tego mi³ego spotkania, miêdzy innymi ni¿ej podpisany, zgodnie
stwierdzili, ¿e sportowe wydarzenie jakim jest MLPN, to wyj¹tkowo
udany pomys³, którego zazdroszcz¹ nam ju¿ mieszkañcy okolicznych
miast. Jednak nie jest najwa¿niejsze, ¿e i w Chojnowie mo¿na
wymyœliæ coœ oryginalnego (chocia¿ rywalizacja miêdzyzak³adowa to
pomys³ z innej epoki). Najwa¿niejsz¹ rzecz, któr¹ zaobserwowa³em na
Orliku, to wspólna radoœæ prezesa, kierownika, dyrektora i ich
podw³adnych ze strzelonego gola oraz wspólny smutek po straconej
bramce. To siê nazywa integracja z prawdziwego zdarzenia. Przez tê
integracjê cierpia³y rodziny panów pi³karzy, poniewa¿ liga trwa³a od
wczesnej wiosny do z³otej polskiej jesieni, a pomeczowe rozmowy
toczy³y siê czêsto do póŸnych godzin wieczornych. Dziêkujê wiêc
wszystkim ¿onom i dziewczynom za cierpliwoœæ, maj¹c nadziejê na
dalsz¹ tolerancjê sportowych wybryków waszych mê¿czyzn.
Liczê, ¿e pomys³odawcy ligi Mariusz Kowalczyk i Mirek Zieleñ nie
zawiod¹ i w przysz³ym roku spotkamy siê na Orliku. Myœlê, ¿e nowy

sezon MLPN bêdzie bogatszy o nowe dru¿yny, a zintegrowane
zespo³y bêd¹ wypracowywaæ w swoich zak³adach pracy 200% normy,
tak jak to dawniej bywa³o. 

Andrzej Tracz
****

MLPN-2011 W STATYSTYCE

- w lidze wziê³o udzia³ 8 dru¿yn;
- w turnieju wziê³o udzia³ 117 zawodników, najwiêcej z FEERUM - 17 osób;
- od 13 kwietnia do 5 listopada 2011 rozegrano 77 meczy;
- 84 zawodników strzeli³o 876 bramek co daje œredni¹ na mecz 11,4 bramki;
- najstarsz¹ dru¿yn¹ by³a dru¿yna BELFRY-11 (œrednia wieku 36,7),
najm³odsz¹ dru¿yn¹ TOMPOL (œrednia wieku 20,9),
- najwiêcej bramek strzeli³a dru¿yna FEERUM - 162, najmniej straci³a
bramek dru¿yna BELFRY-11 - 60 bramek;

TABELA KOÑCOWA MLPN-2011:

NAJLEPSI STRZELCY MLPN 2011:

Adam Szyde³ko (ALKEN) - 62
Mariusz Marciniak (BHPE) - 53
Andrzej Ziembowski (FEERUM) - 53

MLPN-2011 
- zakoñczenie sezonu



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 178 m2

w Chojnowie. Cena 380 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 609-057-474.

Sprzedam dom w Starym £omie, pow.
150 m2, gara¿, zabudowy, ogród, piwnica,
dzia³ka 1 hektar, atrakcyjne po³o¿enie, cena
180 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, cena 62 tys. z³,
pilne! Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow.
45 m2, IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16. 

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 
2 piwnice, po kupnie mieszkanie wolne.
Tylko powa¿ne oferty. 
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 774-361-135.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
2 pokoje, parter, pow. 45 m2, ul. P. Skargi 10/1,
cena 115 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 601-077-031.

Sprzedam mieszkanie o pow. 22 m2 przy
ul. P. Skargi, IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-74-03
lub 696-058-279.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-
spó³dzielcze przy ul. Gen. St. Maczka, pow.
63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539 lub 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie o pow. 90 m2 w Choj-
nowie (stare budownictwo). Wiadomoœæ: 
tel. 507-017-292. 

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, pow. 42 m2, 3 pokoje, balkon, piwnica,
cena 150 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 514-125-547. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe, przy ul. D¹browskiego, blisko
gimnazjum, o pow. 83,9 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, ³azienka. Po kapitalnym
remoncie, nowe wszystkie instalacje, nowe
pod³ogi drewniane, okna PCV, c.o. gazowe -
piec 2 funkcyjny, kominek, s³oneczne, ciep³e.
Komórka strychowa, piwnica, 2 komórki.
Wiadomoœæ: tel. 533-553-774. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
(ks. wieczysta) o pow. 69,5 m2, 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, osobno wc, balkon, Ip., 
w bloku spó³dzielczym. Wiadomoœæ: 
tel. 663-914-424. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow.
62 m2 w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109. 

Sprzedam kawalerkê w nowym budow-
nictwie, pow. 36,30 m2, IVp., w Chojnowie
przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: 
tel. 692-361-464. 

Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2

w Chojnowie przy ul. Kochanowskiego 3,
Ip., cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
604-672-111.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, Ip.,
w Rokitkach, pow. 38 m2 + gara¿, cena 
65 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Zamieniê mieszkanie o pow. 75 m2 na dwa
oddzielne. Wiadomoœæ: tel. 723-452-403. 

Do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie, Ip., kuchnia, ³azienka,
toaleta, piwnica, c.o., mieszkanie czêœciowo
umeblowane. Wiadomoœæ: tel. 888-188-005. 

Posiadam mieszkanie do wynajêcia nie-
umeblowane. Wiadomoœæ: tel. 76 818-76-77. 

Mieszkanie do wynajêcia - 1 pokój, kuch-
nia, IV piêtro, w nowym budownictwie, w cen-
trum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 601-498-504
w godz. 8-15.

Wynajmê mieszkanie 2.pokojowe i 3.po-
kojowe oraz gara¿ w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 606-995-852. 

Praca

Mechanik spawacz elektryczno-gazowy,
uprawnienia, doœwiadczenie, praktyka na zachodzie
- szuka pracy. Wiadomoœæ: tel. 783-286-792.

Zatrudniê pracownika z doœwiadczeniem
na stanowisko serwisant opon-wulkanizator.
Wiadomoœæ: tel. 792-033-288. 

Chêtnie zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ na
terenie Chojnowa, posiadam doœwiadczenie
zawodowe i dyplom opiekuna medycznego.
Wiadomoœæ: tel. 530-145-284. 

Opiekunki Niemcy. Wiadomoœæ: 
tel. 506-218-617.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie -
897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2. Wiado-
moœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-
wie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 7 arów,
pe³ne uzbrojenie. Wiadomoœæ: tel. 507-017-292.

Inne

Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykt II - nowy, niekreœlony w 4 egzem-
plarzach wykonany przez MG „Projekt”.
Tanio - cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 668-152-626.

APIS sp. z o.o. Chojnów odda za darmo
gruz i szlakê, istnieje mo¿liwoœæ za³adunku.
Wiadomoœæ: tel. 660-720-206 lub 696-468-441. 

Sprzedam gazowy podgrzewacz wody
firmy „Junkers”, u¿ytkowany 1,5 roku, stan
idealny. Wiadomoœæ: tel. 604-954-938.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-
wicach o pow. 10 arów, czêœciowo uzbrojona.
Wiadomoœæ: tel. 503-037-065. 
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OG£OSZENIA DROBNE

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr 
tel. 76 81 88 370/ 371/ 372 

lub na stronie internetowej: bip.chojnow.net.pl 
(szukaj: jednostki organizacyjne/CHZGKiM)

og³asza nabór na stanowisko:
specjalista ds. technicznych
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BIURO POMOCY PRAWNEJ

- porady prawne
- pisma procesowe
- pomoc zad³u¿onym
- obs³uga przedsiêbiorców

Chojnów ul. Kolejowa 12 E
Tel. 507-052-910   

505- 896-735
www.lexunica.pl

lexunica@interia.pl

* najtañsze w regionie wiêŸby dachowe + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa

Kontakt : 0660-418-596

Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³

oferuje:




