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Ponadto w numerze:
* Na XXXVIII sesji
* Jak zarejestrować się na szczepienia?
* AB OVO, czyli jajko w tradycji wielkanocnej - cz. II
* PSZOK a wiosenne porządki!  
* Konkursy: -  fotograficzny "Chojnów - wiosenne 

przybliżenia" 
-  zabawy w wirtualnym Zaczarowanym Lesie

Toma Bombadila. 
- Zabytki Chojnowa - jak dobrze je znasz?    

Ludzie z pasją
Justyna Ziemiańska

Rok w pandemii

Jak sobie radzą placówki oświatowe ?
- Przedszkole Nr 1, Przedszkole nr 3 

„Malujemy samodzielnie 
i z pomocą” - wystawa w MBP

Skora domem 
dla nurogęsi
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Chojnów na szlaku

Cyklostrady Dolnośląskiej

Życzymy Państwu 

zdrowych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych. 

Niech radość

Zmartwychwstania napełni

nasze serca wiarą, 

nadzieją i optymizmem 

dając siłę na cały rok. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jan Skowroński

Burmistrz Miasta 
Chojnowa

Jan Serkies



Często pytają nas Państwo, jak to jest 
z wodnym ptactwem - dokarmiać czy nie?
Jeśli tak, to czym? 
Gazeta Chojnowska już nie raz pisała 
o tych zasadach, ale skoro wciąż są wątpli-
wości, wyjaśniamy ponownie.
• Dokarmianie ptaków wodnych należy
prowadzić jedynie zimą w okresie du-
żych mrozów! 
• Łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki roślino-
żerne i należy umożliwić im samodzielne
zdobywanie pokarmu. 
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach moż-
na dokarmiać drobno pokrojonymi suro-
wymi lub gotowanymi (bez soli) warzy-

wami, otrębami, ziarnami kukurydzy.
• Pokarm należy podawać w taki sposób,
aby nie miał on kontaktu z wodą (np. na
brzegu stawu). Mokry pokarm może ulec
zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.
• Należy wrzucać małe ilości pokarmu,
które zostaną na bieżąco zjedzone przez
ptaki. 
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Jak co roku, już od dziesięciu lat, w Ga-

lerii Młodych nowy sezon rozpoczyna

wystawa „Malujemy samodzielnie i z po-

mocą”. Autorami prac plastycznych,

malarskich i w większości rękodziel-

niczych, są uczestnicy chojnowskich

Środowiskowych Domów Samopo-

mocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Chojnowie oraz wychowankowie

Zespołu Placówek Specjalnych w Le-

gnicy. 

Na wystawie zaprezentowanych zostało

ponad 150 zielonych prac 63 autorów.

Kolor zielony wybrany został podczas

wernisażu zeszłorocznej wystawy, jako

temat wiodący i pięknie wkomponował

się w obecną porę roku. 

W Galerii Młodych jest teraz bardzo

wiosennie. 

Dziękujemy serdecznie autorom prac 

i ich opiekunom za wspaniałe pomysły

i zaangażowanie.

Z powodu pandemii nie możemy spot-

kać się na wernisażu, ale zapraszamy

do biblioteki, aby obejrzeć przepiękne

prace we wszystkich odcieniach zie-

lonego koloru, oczywiście zgodnie z za-

sadami reżimu sanitarnego obowiązują-

cymi w bibliotece.

Wystawa potrwa 
do końca kwietnia 2021 r.

A. Tworzydło

Zielona wystawa 
w biblioteceMuzeum Regionalne, mimo, że zamknięte dla odwiedzających, wciąż pracuje i przy-

gotowało mały konkurs dla chojnowian.
Historyczne obiekty naszego miasta można znaleźć na topografii grodu nad Skorą 
z roku 1749 według F.B. Wernera. 
Razem z pracownikami muzeum zapraszamy do sprawdzenia się ze znajomości choj-
nowskich zabytków. Rozwiązanie znajdą Państwo na dalszych stronach G.Ch. 

Zabytki Chojnowa

Dokarmiać czy nie 



Narodowy 
Spis Powszechny

Dlaczego spis powszechny jest wa¿ny
dla nas wszystkich? Bo jego wyniki po-
zwalaj¹ odpowiadaæ na nasze potrzeby
na poziomie lokalnym i globalnym. Sta-
nowi¹ wyznacznik dla tworzenia bu-
d¿etów przez samorz¹dy oraz  podstawê
okreœlania wysokoœci subwencji pañ-
stwowych czy dotacji dla gmin i woje-
wództw. 

Wyniki uzyskane ze Spisu powszech-
nego wykorzystywane s¹ przez kluczo-
we resorty do planowania dzia³añ w za-
kresie oœwiaty, ochrony zdrowia, zabez-
pieczenia spo³ecznego, polityki ¿ywnoœ-
ciowej, finansów, zagospodarowania
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych
czy gospodarki wodno-œciekowej. 
Informacje statystyczne pozyskane dziê-
ki spisowi ludnoœci, konieczne do z³o-
¿enia wniosków i sporz¹dzenia studiów
wykonalnoœci projektów lub do stwo-
rzenia biznesplanów wykorzystuj¹ przed-
siêbiorcy oraz beneficjenci funduszy
europejskich w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO). 
Wysokoœæ dotacji unijnych oraz liczba
miejsc w Parlamencie Europejskim za-
le¿¹ m.in. od liczby mieszkañców, okre-
œlonej wynikami ostatniego spisu. 
To wydarzenie ma znaczenie dla nas
wszystkich! 

WejdŸ na 
spis.gov.pl 

i spisz siê przez internet! 
Narodowy Spis Ludnoœci 

i Mieszkañ 2021 trwa od 1 kwietnia. 

Skora domem 
dla nurogêsi

Na naszej Skorze pojawi³y siê nurogêsi -
cytuj¹c za wikipedi¹ - “gatunek du¿ego
ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych,
zamieszkuj¹cy Euroazjê i Amerykê Pó³-
nocn¹. W Polsce bardzo nieliczny ptak
lêgowy (…)”. 

W Chojnowie zaobserwowano je ju¿ kil-
ka miesiêcy temu. Czy to wyj¹tkowe zja-
wisko? Zapytaliœmy o to przyrodnika z Fun-
dacji Ochrony Przyrody, pana Krzysztofa
Strynkowskiego:
- Jêzykoznawcy spieraj¹ siê z ornitologa-
mi, czy nurogêœ jest t¹ nurogêsi¹ czy tym
nurogêsiem. Ornitolodzy twierdz¹, ¿e to
rodzaj mêski, jêzykoznawcy, ¿e jednak ¿eñ-
ski. Jedno jest pewne - w Polsce jest to bar-
dzo nieliczny ptak lêgowy. W niektórych
Ÿród³ach podaje siê, ¿e w Polsce jest ich
nieco wiêcej ni¿ 1000 par lêgowych. Na
szczêœcie z roku na rok ich przybywa.

Kolejn¹ pewn¹ rzecz¹ jest, ¿e je¿eli na
wodzie s¹ nurogêsi, to w wodzie musz¹
byæ ryby, bo jest to ptak ³owi¹cy ryby i za-
trzymuje siê tylko tam, gdzie ma po-
¿ywienia pod dostatkiem. Ciekawostk¹
jest, ¿e nurogêœ podobnie jak np. g¹go³
zak³ada swoje gniazda w dziuplach sta-
rych drzew rosn¹cych nad wod¹ (rzek¹).
Naj³atwiej jest je zaobserwowaæ w czasie
wiosennych czy jesiennych przelotów.
Ostatnimi laty, coraz czêœciej mo¿na je
spotkaæ na terenach miast. Jest to zja-
wisko coraz czêœciej wystêpuj¹ce wœród
dzikich zwierz¹t. Obserwowaæ to mo¿na
na Skorze w obrêbie Chojnowa, gdzie na
rzece zimuje kilkadziesi¹t kaczek krzy-
¿ówek. Teraz do³¹czy³y do nich tracze
nurogêsi. 

W parku, w centrum miasta, mo¿na te¿
spotkaæ np. dzikiego szopa pracza. W nie-
których miastach dzikie zwierzêta staj¹
siê wrêcz problemem. Najg³oœniejsze wy-
darzenia dotyczy³y obecnoœci dzików 
w miejskich parkach. Do lisów, kun, wie-
wiórek ju¿ zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ…
Warto mieæ szeroko otwarte oczy i zau-
wa¿aæ co siê ko³o nas pojawia. 
¯yczê wielu przyrodniczych obserwacji
podczas spaceru po mieœcie.

Rzecznik Konsumenta
ostrzega przed pokazami

Miejski Rzecznika Konsumentów w Le-
gnicy uzyska³ od mieszkañców naszego
miasta informacjê, ¿e 9 kwietnia br. 
w jednym z lokalnych lokali odbêdzie
siê pokaz handlowy. 
- Bulwersuj¹cym jest fakt, ¿e bardzo na-
ganny pokaz, na którym s¹ manipulo-
wani mieszkañcy odbywa siê w dobie
szczytu pandemii oraz wbrew ogranicze-
niom, a co gorsza jest ra¿¹cym narusze-
niem art.160 KK czyli nara¿eniem na
utratê zdrowia i ¿ycia osób w wieku se-
nioralnym, czyli grupy najbardziej na-
ra¿onej - wyjaœnia Gazecie rzecznik
Tomasz Strojek - Wystosowaliœmy odpo-
wiednie pismo do lokalu, gdzie pokaz ma
siê odbyæ i zawiadomiliœmy Komisariat
Policji w Chojnowie. 
Apelujemy do mieszkañców, by nie wy-
bierali siê na pokazy, które wystawiaj¹
ich na utratê zdrowia, a z pewnoœci¹ te¿
na utratê pieniêdzy.
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Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ przy
ul. Drzyma³y 30 w Chojnowie, jako
dozorca mienia zabezpieczonych ru-
chomoœci z lokalu nr 5 przy ul. Koœ-
ciuszki 1 wzywa wszystkich spadko-
bierców Pani Wies³awy Tit do kontaktu
z Chojnowskim Zak³adem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w ter-
minie do dnia 21.05.2021r. 
Kontakt w powy¿szej sprawie pod nu-
merem tel. 76/81-88-371 lub drog¹
elektroniczn¹: e-mail: obm@chzgkim.pl
lub remonty@chzgkim.pl

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu do-
zorca wniesie wniosek o wydanie orze-
czenia S¹du w sprawie likwidacji lub
innego rozporz¹dzenia rzeczy (pod-
stawa prawna: art. 1046 § 10 Ustawy
Kodeksu Postêpowania Cywilnego 
z dnia 17 listopada 196r. Dz.U. 1964 
Nr 43 poz. 296 ).
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Porz¹dek obrad marcowej sesji, która
mia³a miejsce 25 marca, obejmowa³
m.in. podjêcie 11 uchwa³ i sprawozdanie
burmistrza z prac miêdzy sesjami. 
Z uwagi na pandemiê i obostrzenia sani-
tarne radni nie zapraszaj¹ na swoje po-
siedzenia goœci relacjonuj¹cych funkcjo-
nowanie placówek dzia³aj¹cych w mieœcie. 

Radni Rady Miejskiej Chojnowa g³oso-
wali tego dnia nad uchwa³ami:
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okre-
œlenia szczegó³owego sposobu i zakresu
œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci i zagospodarowania tych
odpadów,
- w sprawie zwolnienia z op³aty za ko-
rzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
- w sprawie przyjêcia "Programu opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomnoœci zwierz¹t na tere-
nie miasta Chojnowa na rok 2021",
- w sprawie przyjêcia Miejskiej Strategii
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Miasta Chojnowa na lata 2021-2028,
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie ustale-
nia szczegó³owych zasad ponoszenia
odp³atnoœci za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych oraz w schronisku dla
osób bezdomnych z us³ugami opiekuñ-
czymi,
- w sprawie przyjêcia Miejskiego Pro-
gramu Wspierania Rodziny dla Miasta
Chojnów na lata 2021-2023,
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie ustale-
nia sieci publicznych szkó³ podstawo-
wych prowadzonych przez Gminê Miej-
sk¹ Chojnów,
- zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie prze-
prowadzenia na terenie Miasta Chojnowa
konsultacji spo³ecznych w sprawie Bu-

d¿etu Obywatelskiego jako czêœci bu-
d¿etu Miasta Chojnowa,
- w sprawie okreœlenia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowych dla miesz-
kañców ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Miasta Choj-
nowa (wymiana pieców),
- w sprawie zmiany bud¿etu Miasta Choj-
nowa na rok 2021,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Chojnowa.

Sprawozdanie 1/2021 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od  01 stycznia 2021 r. 
do 24 marca 2021 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Opracowano Regulamin udzielania i roz-
liczania dotacji celowych dla mieszkañ-
ców Chojnowa ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Miasta Choj-
nowa - wymiana pieców na ekologiczne.
* Z³o¿ono do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wroc³awiu zg³oszenie przyst¹pie-
nia Miasta Chojnowa do realizacji Pro-
gramu Priorytetowego "Czyste Powietrze"
i skorzystania z pakietów wspomagaj¹-
cych samorz¹d w uruchomieniu i prowa-
dzeniu punktu informacyjno-konsulta-
cyjnego "Czystego Powietrza".
* Uzyskano decyzjê pozwolenia na bu-
dowê terenu rekreacyjnego - Skateparku
i Pumptrucka. 
* Og³oszono postêpowanie o udzielenie
zamówienia w trybie podstawowym na
zadanie pn.: "Budowa terenu rekreacyj-
nego - Skateparku i Pumptrucka wraz 
z dojœciami i elementami ma³ej architek-
tury".
* Przekazano place budowy w zwi¹zku 
z realizacj¹ nastêpuj¹cych inwestycji:
- "Budowa oœwietlenia drogowego przy
ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kiliñ-
skiego do ul. Sikorskiego". W ramach
inwestycji wybudowana zostanie linia
kablowa oraz posadowionych zostanie
15 s³upów wyposa¿onych w oprawy

oœwietleniowe LED, w tym 6 opraw
oœwietleniowych zostanie przeznaczo-
nych do doœwietlenia przejœæ dla pie-
szych. Roboty budowlane zostan¹ wyko-
nane przez Przedsiêbiorstwo Produk-
cyjno-Us³ugowo- Handlowe "Elektros"
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Boles³awcu. 
- "Budowa oœwietlenia ulicznego przy 
ul. Andersa do Gen. Stanis³awa Maczka".
W ramach zadania wybudowana zostanie
linia kablowa oraz posadowionych zo-
stanie 10 s³upów wyposa¿onych w opra-
wy oœwietleniowe LED. Zadanie zo-
stanie wykonane przez Konsorcjum Ma-
ciuœ Handel i Us³ugi Artur Guœciora 
z Chojnowa oraz FHU Œwietlik Krzysz-
tof Marciniszyn z Chojnowa. 
* Uzyskano pozwolenie na przebudowê
istniej¹cego zbiornika na komorê tle-
nowej stabilizacji osadu nadmiernego na
terenie oczyszczalni œcieków w Goliszo-
wie oraz z³o¿ono wniosek do Dolnoœl¹-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego o dofi-
nansowanie tego zadania z Rz¹dowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
* Z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego
wniosek o dofinansowanie projektu pn.
"Podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
drogowego poprzez przebudowê chodnika,
przebudowê przejœæ dla pieszych, wyko-
nanie oœwietlenia ulicznego oraz przebu-
dowê zatoki przystankowej przy ul. Pa-
derewskiego w Chojnowie" w ramach
konkursu pn.: "Dolnoœl¹ski Fundusz Pomocy
Rozwojowej 2021".
* Zlecono wykonanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej budowy sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami i sieci ka-
nalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
planowanego zespo³u domów jednoro-
dzinnych przy ul. Sikorskiego.
* W trybie przetargu nieograniczonego
13.01.2021 r. zawarto umowê z firm¹
Econ Trader Sp. z o.o. na odbiór i trans-
port odpadów komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci zamieszka³ych i nie-
zamieszka³ych w Chojnowie do instalacji
znajduj¹cej siê w Legnicy 
* W trybie przetargu nieograniczonego
01.02.2021 r. zawarto umowê z Legnic-
kim Przedsiêbiorstwem Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. na zagospodarowanie
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nie-
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ruchomoœci zamieszka³ych i niezamiesz-
ka³ych w Chojnowie. 
* 17.02.2021 r. zawarto umowê z firm¹
Piotr Daszewski FX Systems o œwiad-
czenie us³ugi polegaj¹cej na wynajmie
aplikacji - panelu administracyjnego do
zarz¹dzania harmonogramami odbioru
odpadów komunalnych z terenu Chojnowa. 
* Przygotowano i og³oszono postêpo-
wanie w trybie podstawowym na utrzy-
manie terenów zielonych oraz wykona-
nie nasadzeñ roœlin na terenie Chojnowa. 
* Og³oszono postêpowanie o udzielenie
zamówienia na zadanie pn.: "Przebu-
dowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z bu-
dow¹ parkingów i chodników wraz z wy-
konaniem sieci oœwietlenia ulicznego,
przykanalików kanalizacji deszczowej,
prze³o¿eniem istniej¹cego hydrantu".
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.03.2021 r.
* Wyrównano i utwardzono kruszywem
bazaltowym o frakcji 0-31,5 mm na-
wierzchnie dróg gruntowych: Fabryczna,
Ró¿ana, Tulipanowa, Witosa - droga
wewnêtrzna i Ogrodowa.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
dróg i chodników na terenie miasta - uzu-
pe³niane s¹ ubytki w nawierzchniach; 
w tym celu m.in. zakupiono tonê masy
asfaltowej na zimo. 
* Prowadzone s¹ ciecia pielêgnacyjne
drzew rosn¹cych na terenach miejskich,
trwaj¹ prace porz¹dkowe, sprz¹tane s¹
tereny zielone, ogrody zabaw oraz teren
przy ul. Sikorskiego. 
* Przed³u¿ono 18 umów najmu lokali
mieszkalnych.
* Wydano 3 decyzje wygaszaj¹ce zezwo-
lenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych
o zawartoœci alkoholu do 4,5% oraz piwa,
powy¿ej 4,5% do 18% oraz powy¿ej 18%
przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y, 
* Przyjêto i przetworzono 64 wnioski
CEIDG-1, w tym: 10 o wpis, 26 o zmia-
nê wpisu, 14 o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci, 6 o wznowienie i 8 o wy-
kreœlenie przedsiêbiorcy z CEIDG. 
* Zgodnie z Porozumieniem zawartym 
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy
- Filia w Chojnowie, 25 osób wykonuje
prace spo³ecznie-u¿yteczne w jednost-
kach miejskich. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców 3 lo-
kale mieszkalne z zastosowaniem obo-
wi¹zuj¹cych bonifikat i dzia³kê zabudo-
wan¹ gara¿em przy ul. Witosa.
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿: 
- 9 dzia³ek przy ul. Zielonej i 8 dzia³ek
przy ul. Parkowej przeznaczonych pod
zabudowê gara¿ami, 3 nieruchomoœci
niezabudowanych przy ul. Jana Paw³a II,
lokalu u¿ytkowego przy ul. Rynek 4 oraz
lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldz-
kiej 12 - wszystkie przetargi zakoñczone
wynikiem negatywnym,
- lokalu niemieszkalnego przy ul. Chmiel-
nej 2 i dzia³ki pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Tulipanowej
- oba przetargi zakoñczone wy³onieniem
nabywcy. 
* Og³oszono przetarg ustny nieograni-
czony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
przy ul. Kiliñskiego 5.
* Wydano:
- 4 zezwolenia na wykreœlenie hipoteki
obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ lokalow¹ 
z tytu³u zwrotu bonifikaty,
- 2 zawiadomienia o ustaleniu numeru
porz¹dkowego dla nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul. Mi³osza i Wrzosowej,
- 3 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce przek-
szta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz 4 informacje o wysokoœci
op³aty jednorazowej,
- 3 decyzje na wniosek osoby fizycznej
na podzia³ nieruchomoœci po³o¿onych
przy ul. Okrzei, Z³otoryjskiej i PoŸniaków,
- decyzjê z urzêdu w celu wydzielenia
dzia³ek do sprzeda¿y przy ul. Wyspiañ-
skiego. 
* Zawarto 5 umów u¿yczenia na posta-
wienie wiaty œmietnikowej przy ul.
Kolejowej, Witosa, Koœciuszki, Chmiel-
nej i Sikorskiego.
* Zawarto 3 umowy dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku (pod-
wórko):
- ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ przy ul. D¹-
browskiego,

- z osobami fizycznymi przy ul. Tkackiej
i Legnickiej.
* Zaktualizowano 20 umów dzier¿awy 
w zakresie czynszów. 
* Wydano 7 wypisów i wyrysów oraz 12
zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego miasta. 
* Wydano decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- gatunku wierzba przy ul. Brzozowej -
dla Wód Polskich Zarz¹d Zlewni w Le-
gnicy, 
- gatunku wierzba przy ul. Boh. Pow.
Warszawskiego - dla Spó³dzielni Miesz-
kaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie,
- gatunku wierzba, jarz¹b, tuja przy ul. Wi-
tosa i ul. Matejki - dla Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie (9 drzew zagra-
¿aj¹cych i obumar³ych).

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto 845 wniosków
- wyp³acono 3.942 œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 1.963.987,60 z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 87 wniosków
- wyp³acono 439 dodatków mieszkanio-
wych na kwotê 79.862,14 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 47 wniosków
- wyp³acono 285 dodatków mieszkanio-
wych na kwotê 3.941,34 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Za³atwiono 461 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 2 akty urodzenia - po
transkrypcji, 8 aktów ma³¿eñstwa i 36
aktów zgonu. 
* Usuniêto 197 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 232 migracje aktów.
* Przyjêto 5 zapewnieñ o braku okolicz-
noœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa.
* Wydano 579 odpisów, sprostowano i uzu-
pe³niono akt stanu cywilnego i udostêp-
niono 7 informacji na podstawie akt sta-
nu cywilnego. 

opr. eg
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Cyklostrada Dolnoœl¹skaCyklostrada Dolnoœl¹ska
ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ

INFOLINIÊ 989 
- do zapisu potrzebny jest numer PESEL.
Mo¿esz tak¿e podaæ numer telefonu
komórkowego. Podczas rejestracji wy-
bierzesz dla siebie dogodny termin i miej-
sce szczepienia. Jeœli podasz numer tele-
fonu komórkowego, po umówieniu wizy-
ty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.

ZAREJESTRUJ SIÊ ONLINE 
NA PACJENT.GOV.PL 

- po otwarciu tej strony zobaczysz ko-
munikat o mo¿liwoœci skorzystania 
z e-Rejestracji na szczepienie. System
zaproponuje Ci piêæ dostêpnych termi-
nów w punktach szczepieñ, które znaj-
duj¹ siê blisko Twojego adresu. Je¿eli
propozycje nie bêd¹ Ci odpowiada³y,
mo¿esz wybraæ datê i konkretny punkt
szczepieñ za pomoc¹ dostêpnej wyszu-
kiwarki. Zaraz po dokonaniu rezerwacji,
otrzymasz powiadomienie SMS.

WYŒLIJ SMS
- przygotuj swój PESEL oraz w³aœciwy

dla Twojego adresu kod pocztowy. Na
numer 880 333 333 wyœlij wiadomoœæ 
o treœci "SzczepimySie". Po³¹czysz siê 
z systemem, a po podaniu kodu poczto-
wego i numeru PESEL, otrzymasz
propozycjê terminu w konkretnym
punkcie szczepieñ. Jeœli ten termin nie
bêdzie dla Ciebie dogodny, bêdziesz
móg³ wybraæ inne daty. Po zarejestro-
waniu, na dobê przed szczepieniem
otrzymasz SMS przypominaj¹cego 
o terminie i miejscu wizyty.
Je¿eli w systemie rejestracji nie bêdzie
wolnego terminu, system zachowa Twój
numer. Gdy tylko pojawi siê mo¿liwoœæ
zaszczepienia, otrzymasz informacjê.

ZAREJESTRUJ SIÊ 
W PUNKCIE SZCZEPIEÑ 

- to kolejny, dostêpny sposób. Warto
umówiæ siê telefonicznie. Numery do
punktów szczepieñ dostêpne s¹ m.in. na
stronie gov.pl/szczepimysie. Pamiêtaj,
¿e osobista wizyta w punkcie szczepieñ
wi¹¿e siê niekiedy z koniecznoœci¹ sta-
nia w kolejkach, ale te¿ jest nara¿aniem
siê na ryzyko zaka¿enia. Jeœli zatem nie
musisz wychodziæ, zostañ w domu i za-
pisz siê zdalnie.

samorzad.pap.pl

JJaakk   zzaarree jj eess tt rroowwaaææ   ss ii êê
nnaa   ss zzcczzeepp ii eennii ee??Koncepcja d³ugodystansowych dróg rowerowych w naszym regionie, to nowy projekt

Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego. 

1800 kilometrów rowerowej trasy ujmuje tak¿e Chojnów.

Projekt Cyklostrady Dolnoœl¹skiej oparty jest o sieæ g³ównych tras rowerowych obej-

muj¹cych swoim zasiêgiem ca³y region, ³¹cz¹c siê równie¿ z trasami rowerowymi po

stronie czeskiej i niemieckiej. Zapewnia miêdzy innymi obs³ugê atrakcji turysty-

cznych, po³¹czenie z najwa¿niejszymi oœrodkami regionu i jest zintegrowany 

z komunikacj¹ zbiorow¹. 

- Dolny Œl¹sk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podj¹³ temat dróg rowe-

rowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami

œrodowiska mi³oœników turystyki rowerowej two-rzymy strategiê budowy sieci dróg

rowerowych w ca³ym regionie. Zadbaliœmy równie¿ o wypracowanie standardów

projektowych, dziêki którym nowobudowane drogi bêd¹ bezpieczne, funkcjonalne,

przyjazne dla u¿ytkowników i œrodowiska - mówi marsza³ek Cezary Przybylski. 

Chojnów doczeka siê zatem œcie¿ek rowerowych.

Jakiœ czas temu, z myœl¹ w³aœnie o tego typu

inwestycji, z inicjatywy chojnowskiego samo-

rz¹du, przejêto od PKP tereny po dawnych to-

rowiskach, burmistrz wystosowa³ tak¿e pismo

do Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego 

z proœb¹ o w³¹czenie Chojnowa do planowanej

trasy cyklostrady.

"Szlak komunikacyjny sta³by siê spoiwem bez-

pieczeñstwa ruchu drogowego, aktywnego

wypoczynku i promocji krajobrazu okolicy Chojnowa i regionu, w zwi¹zku z tym

œcie¿ka dla rowerów jest inwestycj¹ przez nas mocno oczekiwan¹” - pisa³ m.in. bur-

mistrz Jan Serkies.

Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem œrodków z Unii Europejskiej, 

a bior¹c pod uwagê fakt, ¿e czêœæ tras rowerowych jest ju¿ gotowa, szacowany koszt

realizacji Cyklostrady Dolnoœl¹skiej wyniesie oko³o 850 mln z³.

- Jako Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego podjêliœmy dzia³ania w celu pozyskania

œrodków zewnêtrznych na Sudeck¹ Cyklostradê, która po³¹czy nasze województwo

sieci¹ tras, pozwalaj¹cych na sprawn¹ komunikacjê rowerow¹ w ca³ym regionie.

Cyklostrada to jeden z flagowych projektów Województwa Dolnoœl¹skiego - bêdzie

to prze³omowy produkt turystyczny, który umo¿liwi zwiedzanie na rowerze ca³ego

województwa - ze wschodu na zachód i z pó³nocy na po³udnie - podsumowuje wice-

marsza³ek Grzegorz Macko. 

Cyklostrada Dolnoœl¹ska zdecydowanie poprawi dostêpnoœæ transportow¹ regionu

poprzez po³¹czenie ich z regionalnym transportem kolejowym. Rozwijaj¹c tê formê

transportu samorz¹d województwa realizuje jednoczeœnie cele okreœlone w polityce

Zielonego £adu Unii Europejskiej. 

umwd.dolnyslask.pl

opr.eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ka¿dy, kto pasj¹ zarabia na ¿ycie mo¿e
mówiæ o wielkim szczêœciu. Kiedy praca
zawodowa jest przyjemnoœci¹, za któr¹
jeszcze otrzymujemy wynagrodzenie - to
sytuacja, o której marzy wielu. Taki za-
wodowy komfort ma Justyna Ziemiañska,
która od wielu lat, z ogromn¹ pasj¹, wielk¹
znajomoœci¹ tematu i nieustaj¹c¹ chêci¹
rozwoju, dodaje blasku p³ci piêknej.

Gazeta Chojnowska - Profesjonalny ma-
kija¿, niebanalne fryzury... - malowa³aœ 
i czesa³aœ lalki? 
Justyna Ziemiañska - Mama i siostra pew-
nie by chcia³y, ¿eby to by³y lalki. Ja niestety
potrzebowa³am wiêcej w³osów i wiêksze
g³owy do moich eksperymentów. Siostra do
dziœ wypomina mi lokówkê wkrêcon¹ po
sam czubek w³osów, które trzeba by³o ob-
ci¹æ. Mama natomiast dzielnie znosi³a nie-
udane rude pasemka na swoich za mocno
przyciêtych br¹zowych w³osach i tusz do rzês
wielokrotnie, niechc¹cy, wsadzony w oko...
Raz nawet brat da³ siê namówiæ na blond
pasemka. Tylko raz… Pocz¹tki by³y trudne,
zw³aszcza dla nich, ale rozwija³am swoj¹
pasjê w ka¿dej wolnej chwili i w ka¿dy
mo¿liwy sposób.

G.Ch. - Zajmujesz siê tym ju¿ 15 lat.
Czy obserwujesz zmiany w trendach? 
J.Z. - Oczywiœcie. Studium wiza¿u i styliza-
cji ukoñczy³am w 2006 r. Od tamtej pory
zmieni³o siê dos³ownie wszystko. Rodzaj
kosmetyków, sposób wykonywania maki-
ja¿u, techniki wykonywania makija¿u oka
czy konturowania twarzy. Kiedyœ typy
urody dzieli³o siê na wiosnê, lato, jesieñ i zimê.
Dziœ tych typów jest 12. Nad¹¿anie za tren-
dami wymaga ci¹g³ych szkoleñ i podnosze-
nia kwalifikacji. Nie wyobra¿am sobie pra-
cy w tym zawodzie bez ci¹g³ego doszkala-
nia siê. Jeœli chodzi o upiêcia w niepamiêæ
odchodz¹ dawne ciasne upiêcia pe³ne wbi-
jaj¹cych siê w g³owê wsuwek. Panie stawiaj¹
na naturalne, delikatne i zwiewne upiêcia.
Dlatego te¿ szkolê siê obecnie z wykonywa-
nia upiêæ ¿eberkowych, fal Hollywood oraz
nowej techniki "szycia w³osów" polegaj¹-
cego na wykonaniu upiêcia w³osów przy po-
mocy plastikowej ig³y i nitki. 
Równie¿ panowie czêœciej decyduj¹ siê na
modelowanie w³osów w dniu œlubu, a tak¿e
wykonanie delikatnego makija¿u kamuflu-
j¹cego niedoskona³oœci cery lub pozosta-
³oœci po mniej lub bardziej udanym wieczo-
rze kawalerskim.
Jeœli chodzi o rzêsy i brwi, staram siê na
bie¿¹co wprowadzaæ wszelkie nowoœci. Nie-

dawno do oferty wprowadzi³am zabieg la-
minowania brwi, który cieszy siê wielk¹ po-
pularnoœci¹. Rzêsy sprowadzam z Wielkiej
Brytanii tylko dlatego, ¿e jedynie tam s¹
dostêpne rzêsy hybrydowe. S¹ o wiele delikat-
niejsze i l¿ejsze od tych dostêpnych na na-
szym rynku, dziêki temu nie obci¹¿aj¹ tak
rzês naturalnych i d³u¿ej siê trzymaj¹. U¿y-
wa siê do nich kleju hipoalergicznego,
dziêki czemu nie obawiam siê, ¿e któraœ 
z moich klientek dostanie alergii po aplika-
cji rzês. Robiê wszystko, aby klientki wy-
chodzi³y z mojego gabinetu w pe³ni zado-
wolone z wykonanej us³ugi i swojego no-
wego wygl¹du, a przede wszystkim, ¿eby 
z chêci¹ do mnie wraca³y. 
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wykonywane
przeze mnie us³ugi mog¹ zepsuæ komuœ
samoocenê na kilka dni, a nawet tygodni,
dlatego obieca³am sobie, ¿e zrobiê wszys-
tko, aby do tego nie dopuœciæ. Ka¿da klien-
tka mo¿e czuæ siê u mnie jak w domu,
zw³aszcza, ¿e gabinet mam w… mieszkaniu 

G.Ch. - Czy do tej profesji wystarczy nauka?
J.Z. - Zdecydowanie nie. Mo¿na obwiesiæ
sobie œcianê setkami dyplomów z ukoñczo-
nych szkó³ i kursów, mo¿na jeŸdziæ po œwie-
cie na szkolenia u mistrzów w tym fachu,
jednak jeœli siê tego nie lubi i nie czuje, nic
to nie da. Koñczy³am jednoczeœnie dwa
kierunki administracjê publiczn¹ oraz wi-
za¿ i stylizacjê, ale egzaminów z konturowa-
nia twarzy czy analizy kolorystycznej ba³am
siê bardziej ni¿ z prawa pracy czy prawa
gospodarczego. Po prostu bardziej mi na
tym zale¿a³o. Zanim otworzy³am w³asn¹
dzia³alnoœæ pracowa³am w urzêdach, biu-
rach i bankach, jednak to nie by³o to. Od-
k¹d robiê to co kocham, nie budzê siê z my-
œl¹: o nie, znów muszê iœæ do pracy... To
jest cudowne uczucie. Ka¿demu tego ¿yczê. 

G.Ch. - Wiemy, ¿e swoj¹ artystyczn¹ du-
szê wyra¿asz tak¿e w innych dziedzinach.
J.Z. - Nie lubiê siê nudziæ. Pomimo, ¿e ko-
cham swoj¹ pracê nie poœwiêcam jej ca³ego
wolnego czasu. Nie chcê zatrzeæ granicy
miêdzy prac¹ z przyjemnoœci¹, a codzien-
nym obowi¹zkiem. Wolne chwile w ci¹gu
dnia spêdzam oczywiœcie z rodzin¹. Nasze
córeczki uwielbiaj¹ aktywnie spêdzaæ czas,
wiêc wymyœlamy ró¿ne zabawy lub zajêcia
plastyczne. Zdarza siê, doœæ czêsto, ¿e m³od-
sza córka mamusiê maluje, a starsza czesze.
Byæ mo¿e kiedyœ przejm¹ pa³eczkê po mamie.
Jednak, kiedy pójd¹ spaæ i mam chwilê dla
siebie, mogê popróbowaæ si³ w innych dzie-
dzinach artystycznych. Tato, zaszczepi³ we

mnie zami³owanie do rysowania. Jest w tym
mistrzem. Bardzo lubiê wykonywaæ portrety
wêglem. Dziêki temu æwiczê precyzjê i sztukê
konturowania i cieniowania twarzy. Mama
natomiast, mistrzyni robótek rêcznych, po-
kaza³a mi jak obs³ugiwaæ maszynê do szy-
cia, dziêki czemu powstaj¹ teraz miêciutkie
poduszki, kocyki i ko³derki dla dziewczynek.
Nauczy³a mnie tworzyæ wszelkiego rodzaju
dekoracje. Staramy siê co rok wymyœlaæ nowe
ozdoby œwi¹teczne - z wst¹¿ek i cekinów,
wzory drapane na pisankach, wianki œwi¹-
teczne z suszonych owoców, dekoracje z kor-
ków itp. Próbujê te¿ swoich si³ w tworzeniu
a¿urowych wydmuszek jaj strusich. Spra-
wia mi ogromn¹ radoœæ podarowanie ich
póŸniej bliskim. W zesz³ym roku, kiedy 
w zwi¹zku z obostrzeniami, moja firma mu-
sia³a zostaæ zamkniêta na d³u¿szy czas,
m¹¿ na pocieszenie sprezentowa³ mi uku-
lele. Odk¹d pamiêtam chcia³am nauczyæ
siê graæ na tym instrumencie. Zapewne szyb-
ko tego po¿a³owa³, jednak obieca³am sobie,
¿e bêdê siê szkoli³a w ka¿dej wolnej chwili.
Obecnie znów w zwi¹zku z obostrzeniami
nie mogê prowadziæ dzia³alnoœci, wiêc bê-
dê mog³a oddaæ siê moim ma³ym przyjem-
noœciom. 

G.Ch. - Plany na przysz³oœæ?!
J.Z. - Przysz³oœæ wi¹¿ê z rozwijaniem firmy
i w³asnych umiejêtnoœci. Chcê ci¹gle pod-
nosiæ kwalifikacje, opanowaæ do perfekcji
wszystkie us³ugi oferowane w moim sa-
lonie. Kocham to, co robiê i w pe³ni siê re-
alizujê. Chcia³abym, ¿eby moje klientki
by³y zawsze zadowolone i chêtnie do mnie
wraca³y, a rodzina by³a dumna, ¿e uda³o
mi siê spe³niæ moje marzenie. Byæ mo¿e 
z czasem uda siê zamieniæ mój ma³y k¹cik
w wiêkszy salon, bardziej przestronny, ale
przytulny, w którym bêdê mog³a œwiadczyæ
us³ugi na najwy¿szym poziomie. 
Tony Gaskins, (pisarz, trener motywacyjny
przyp. red.) kiedyœ powiedzia³: Jeœli nie
zbudujesz swojego marzenia, ktoœ inny Ciê
zatrudni, abyœ pomóg³ mu zbudowaæ jego… 
Ja budujê swoje, mo¿e i nie mam idealnej
szefowej, mo¿e i jest kilka kwestii spor-
nych, jak premie czy urlop, ale myœlê, ¿e 
z czasem bêdzie tylko lepiej i wypracujemy
wspóln¹ drogê do sukcesu.
G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy powodzenia w pertraktacjach 
z szefow¹.



Przedszkole Miejskie nr 1
Z dniem 16.03.2020 r. - zgodnie z decy-
zj¹ Ministra Edukacji Narodowej - szko³y,
przedszkola oraz ¿³obki zosta³y zam-
kniête z powodu pandemii COVID-19.
W zwi¹zku z powy¿szym Przedszkole
Miejskie nr 1 w celu realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkol-
nego rozpoczê³o zdalne nauczanie we
wszystkich szeœciu grupach.
W dniach 16-24 marca 2020 r. dzia³ania
prowadzono z w³asnej inicjatywy, nieo-
bowi¹zkowo, a od 25 marca 2020 r. -
zgodnie z wytycznymi MEN - zdalna
realizacja zadañ edukacyjnych przed-
szkola sta³a siê obowi¹zkiem.
Nauczycielki ze wszystkich grup nawi¹za³y
wspó³pracê online z rodzicami swoich
podopiecznych, w ramach której przygo-
towywano i przekazywano rodzicom ma-
teria³y dydaktyczne do pracy z dzieæmi
w domu. W czasie zdalnego nauczania
wychowawczynie codziennie zamiesz-
cza³y na stronie internetowej przedszkola
materia³y zgodne z za³o¿eniami podsta-
wy programowej, dziêki czemu w ka¿dej
grupie realizowano program nauczania.
Przez ca³y okres zdalnego nauczania
nauczycielki by³y do dyspozycji rodzi-
ców, utrzymywa³y sta³y kontakt ze
wszystkimi przedszkolakami oraz ich ro-
dzicami  (poprzez komunikatory messen-

ger, Whatts App, mailowo i telefonicz-
nie). Wskazywa³y rodzicom Ÿród³a, 
w których mogli oni szukaæ dodatkowej
pomocy dla swoich dzieci. Tworzy³y
tak¿e dodatkowe materia³y dla dzieci
chêtnych, które chcia³y wykonywaæ za-
dania dodatkowe, dostosowuj¹c tym sa-
mym zakres materia³u odpowiadaj¹cy
potrzebom wszystkich dzieci. 
Rodzice przesy³ali zdjêcia wykonanych
zadañ, æwiczeñ i prac plastycznych na
adres e-mail  poszczególnych grup, które
umieszczano na stronie internetowej
przedszkola. 
25 maja 2020 r. zosta³a wznowiona dzia-
³alnoœæ przedszkola, nie oznacza³o to jed-
nak powrotu do stanu przed pandemi¹ 
i tym samym pe³nego funkcjonowania
przedszkola. Chc¹c spe³niæ obostrzenia
sanitarne i realizowaæ wytyczne GIS,
mo¿liwe by³o przyjêcie 35 dzieci. Dla-
tego zgodnie z wytycznymi w pierwszej
kolejnoœci przyjmowane by³y dzieci oboj-
ga rodziców pracuj¹cych i bêd¹cych pra-
cownikami (przynajmniej jedno z rodzi-
ców) systemu ochrony zdrowia, s³u¿b
mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiêbiorstw produkcyjnych oraz re-
alizuj¹cy zadania zwi¹zane z zapobie-
ganiem, przeciwdzia³aniem i zwalcza-
niem COVID-19.

Otwarcie przedszkola w czasie pandemii
by³o du¿ym wyzwaniem - nale¿a³o tak
zorganizowaæ pracê, aby zapewniæ bez-
pieczeñstwo dzieciom, rodzicom i pra-
cownikom placówki. 
Zgodnie z wytycznymi GIS opracowane
zosta³y procedury postêpowania, na bie-
¿¹co zapewniano œrodki higieny, odby-
wa³ siê sta³y monitoring stanu bezpie-
czeñstwa i zachorowañ w placówce.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie -
podobnie jak wszystkie placówki oœwia-
towe dla dzieci m³odszych - w dobie
pandemii pracuje pe³n¹ par¹. Dziêki
zaanga¿owaniu Pracowników, odpowie-
dzialnoœci Rodziców mo¿e na bie¿¹co re-
alizowaæ zadania edukacyjne, opiekuñ-
czo - wychowawcze. 
W roku pandemicznym uda³o siê wypo-
sa¿yæ placówkê w sprzêt multimedialny:
monitory interaktywne, tablety.
Wymieniono czêœæ sprzêtów na placu
zabaw. Zakupiono nowe szafki do szatni
dla dzieci, które zostan¹ ustawione 
w niej po remoncie szatnianych po-
mieszczeñ. 

Rodzicom naszych Dzieci GOR¥CO
DZIÊKUJEMY za stosowanie siê do
wymogów sanitarnych, ale jednoczeœnie
APELUJEMY o sta³¹ odpowiedzialnoœæ
w zakresie wype³niania zaleceñ Sane-
pidu, Ministerstwa Zdrowia w kwestiach
przeciwdzia³ania COVID-19.

CHROÑMY SIEBIE I INNYCH -
WSPÓLNIE DBAJMY O SWOJE

BEZPIECZEÑSTWO

PM 1
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Rok w pandemii
Min¹³ rok od og³oszenia pierwszego przypadku zaka¿enia COVID-19 w Polsce. 
Od tego czasu wiele rzeczy uleg³o zmianie. Tych zmian doœwiadczy³ ka¿dy z nas 
- w domu, pracy, w bliskim i dalszym otoczeniu...
Trudny czas nasta³ dla placówek oœwiatowych, które musia³y podj¹æ wiele decyzji
maj¹cych na celu ochronê swoich uczniów i pracowników. 
Jak radz¹ sobie chojnowskie szko³y, przedszkola, ¿³obek? 
Zapytaliœmy o to zarz¹dzaj¹cych placówkami. W dzisiejszym numerze Przedszkole
Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 3.



Przedszkole Miejskie nr 3
Ten rok by³ trudny dla nas wszystkich, wymu-
si³ wiele zmian, ale jedno by³o w nim naj-
wa¿niejsze - bezpieczeñstwo i dobro dziecka. 
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie
mimo niesprzyjaj¹cych warunków sta-
ra³o siê zapewniæ wszystkim dzieciom
bezpieczny pobyt w przedszkolu.
Koronawirus po raz pierwszy "zamkn¹³"
przedszkole 16 marca 2020 r. By³a to
decyzja Ministra Edukacji Narodowej.
W nowej sytuacji rozpoczêliœmy zdalne
nauczanie zgodnie z wytycznymi MEN. 
Strona internetowa, Facebook, WhatApp
sta³y siê dla nas, rodziców i dzieci jedyn¹
mo¿liwoœci¹ kontaktu. By³ to okres, w któ-
rym wszyscy uczyliœmy siê nowych form
wspó³pracy i dzia³ania w nowej rzeczy-
wistoœci. Mimo trudnoœci efekty pracy
dzieci i rodziców zape³ni³y Facebook.
Pierwsze dzieci wróci³y do Przedszkola
Miejskiego nr 3 w Chojnowie 25 maja
2020 r, odby³o siê to w re¿imie sanitar-
nym zgodnie z wytycznymi MEN, GIS 
i SANEPID-u. Mogliœmy przyj¹æ zgod-
nie z wytycznymi 45 dzieci, w pierwszej
kolejnoœci przyjmowane by³y dzieci oboj-
ga rodziców pracuj¹cych i bêd¹cych pra-
cownikami (przynajmniej jedno z rodzi-
ców) systemu ochrony zdrowia, s³u¿b
mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiêbiorstw produkcyjnych oraz rea-
lizuj¹cy zadania zwi¹zane z zapobiega-
niem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem
COVID-19.

Dla wszystkich otwarcie przedszkola 
w czasie pandemii by³o du¿ym wyzwaniem
- nale¿a³o tak zorganizowaæ pracê, aby
zapewniæ bezpieczeñstwo dzieciom, ro-
dzicom i pracownikom placówki.
Zgodnie z wytycznymi GIS opracowane
zosta³y procedury postêpowania, na
bie¿¹co zapewniano œrodki higieny, odby-
wa³ siê sta³y monitoring stanu bezpieczeñ-
stwa i zachorowañ w placówce.
1 wrzeœnia 2020 r. Przedszkole Miejskie
nr 3 w Chojnowie rozpoczê³o nowy rok
szkolny z pe³nym ob³o¿eniem dzieci w gru-
pach (8 grup i 190 dzieci).
Organizacyjnie by³o to wyzwanie dla
wszystkich: dzieci, rodziców i pracowni-
ków przedszkola. Uda³o nam siê tylko
dziêki wspó³pracy i wyrozumia³oœci. 
Drugi raz COVID-19 zamkn¹³ przed-
szkole w listopadzie 2020 r. W dniach
02.11.2020 - 12.11.2020 r z powodu du-
¿ej liczby zachorowañ wœród pracowni-
ków przedszkola musieliœmy zamkn¹æ
placówkê.
Mimo pandemii Przedszkole Miejskie nr 3
w Chojnowie pracuje normalnie.
Prowadzone s¹  zadania edukacyjne, opie-
kuñczo - wychowawcze, trudno co praw-
da o dystans, bo jak nie przytuliæ ma-
lucha, który tego potrzebuje. To nor-
malne funkcjonowanie jest mo¿liwe dziêki
wielkiemu zaanga¿owaniu Pracowni-
ków przedszkola, odpowiedzialnoœci
Rodziców i wsparciu Urzêdu Miasta.

W tym  roku, w celu zapewnienia bez-
pieczeñstwa zakupiliœmy sprzêt do de-
zynfekcji, zamiast tradycyjnych rêczni-
ków mamy dystrybutory rêczników jedno-
razowych, zu¿ywamy wielkie iloœci
œrodków dezynfekuj¹cych wszystko, by
praca by³a jak najbardziej bezpieczna.

Mimo, ¿e koronawirus zdominowa³ ten
rok i wiêkszoœæ pieniêdzy przeznacza-
liœmy na œrodki do dezynfekcji, zakupili-
œmy nowe szafki do szatni i wymieni-
liœmy wyposa¿enie kuchni. 
Dziêki wsparciu Rady Rodziców za-
kupiliœmy klocki LEGO do wszystkich
grup, co by³o bardzo wa¿ne bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e wytyczne SANEPIDU 
i GIS dotycz¹ce dezynfekcji wyelimi-
nowa³y wiele zabawek z sal przedszkol-
nych.

Bardzo dziêkujê Rodzicom naszych
Przedszkolaków za wyrozumia³oœæ i sto-
sowanie siê do wymogów sanitarnych,
Pracownikom przedszkola za codzienn¹
troskê o sprawne i bezpieczne funkcjono-
wanie przedszkola. 
I przypominam dbajmy o siebie w tym
trudnym czasie.

PRZESTRZEGAJMY 
ZASAD BEZPIECZEÑSTWA 

I  CHROÑMY SIEBIE 
NAWZAJEM.

Iwona Faluta-Borys
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GAZETA CHOJNOWSKA  NR 07/970 10

Nie ka¿dy wie, ¿e zwyczaj zdobienia jaj wystêpowa³ ju¿ 
w kulturach staro¿ytnych, m. in. w sumeryjskiej Mezopotamii,
w Cesarstwie Rzymskim czy w Egipcie. W Polsce tradycja
zdobienia jajek siêga czasów pogañskich. Najstarsze pisanki
na terenie naszego dzisiejszego pañstwa pochodz¹ z koñca X
wieku i zosta³y znalezione przez archeologów na opolskiej
wyspie Ostrówek. Jaja te wykonano z gliny oraz wapienia.
Czêœæ z nich ozdobiono zielono-¿ó³tym wzorem w niemal ide-
alne paski lub szlaczki, czêœæ natomiast zosta³o ozdobionych
metod¹ batikow¹ (woskow¹). Ale prawdopodobnie jajka malo-
wano na ziemiach polskich ju¿ du¿o wczeœniej. Wed³ug ba-
daczy tradycja barwienia jaj wywodzi siê z pogañskiego œwiêta
Jare, które wypada³o wiosn¹ - z jego okazji S³owianie malo-
wali i ozdabiali jajka, a nastêpnie przekazywali je sobie na-
wzajem podczas Jarych Godów, co mia³o zapewniæ witalnoœæ
i pomyœlnoœæ w zbli¿aj¹cym siê roku wegetacyjnym. Mistrz
Wincenty Kad³ubek pisa³ w XIII w.: 
Polacy z dawien dawna byli zawistni i niestali, bawili siê
panami swymi, jak malowanymi jajkami (pictis ovi).
Pocz¹tkowo pisanki robi³y wy³¹cznie kobiety. Na wschodzie
Polski mê¿czyznom nie wolno by³o wchodziæ do izby, gdzie
dekorowano jajka. Jeœli zakaz ten zosta³ z³amany, trzeba by³o
rzuciæ szczyptê soli za siebie lub posypaæ ni¹ jajka oraz
wszystkie przedmioty u¿ywane do zdobienia. Nastêpnie na-
le¿a³o wypowiedzieæ formu³kê, maj¹ca na celu odegnanie
uroku: sól tobie w oczach, kamieñ w zêbach! Jak ziemia wo-
skowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie szkodz¹ pisankom!
W tradycji chrzeœcijañskiej jajko symbolizuje nadziejê na
¿ycie wieczne, a zwyczaj malowania jaj prawdopodobnie
wi¹¿e siê z legend¹ dotycz¹c¹ zmartwychwstania Chrystusa.
Zazwyczaj barwiono je na czerwono. Kolor ten by³ symbolem
zwyciêstwa, radoœci i dobrych nowin. Kojarzony by³ z krwi¹ 
i esencj¹ ¿ycia.
Jak g³osi legenda, Maria Magdalena odwiedzi³a cesarza Ty-
beriusza, aby opowiedzieæ o œmierci i zmartwychwstaniu
Zbawiciela. Cesarz oczywiœcie nie uwierzy³ w jej s³owa
i zacz¹³ drwiæ, ¿e o¿ywienie nieboszczyka jest mniej wiêcej
tak prawdopodobne jak to, ¿e jajko, które Maria Magdalena
trzyma w rêce, stanie siê czerwone. I tak siê sta³o - jajko
zmieni³o barwê. Inna legenda przekazuje, ¿e uradowana
zmartwychwstaniem Magdalena pobieg³a do domu i zo-
baczy³a, i¿ wszystkie jajka, jakie mia³a w misce, zmieni³y
swój kolor na czerwony. Kiedy obdarowywa³a nimi apo-
sto³ów, jajka zamieni³y siê w ptaki. Odczytano to, jako znak,
¿e po œmierci istnieje nowe ¿ycie.
W Polsce od wieków stosowane by³y ró¿ne techniki zdobienia
jaj. Najbardziej powszechn¹ z nich, wystêpuj¹c¹ w ka¿dym
regionie, by³o barwienie jajek na jeden kolor. Dawniej, jak 
i obecnie, wykorzystywano do tego naturalne barwniki: ³upiny
cebuli, m³ode ¿yto, suszone jagody, buraki itp. Tak zdobione
jaja to kraszanki, zwane te¿ malowankami lub byczkami. We
wschodniej czêœci naszego kraju jaja zdobi siê technik¹ batiku,
czyli przy u¿yciu roztopionego wosku pszczelego: za pomoc¹
specjalnego pisaka wykonuje siê roztopionym woskiem wzór
na skorupce. Gdy wosk zastygnie, kolejno zanurza siê jajo
w barwniku, a po ufarbowaniu i wysuszeniu, œciera wosk.
Pisanka jest wk³adana kilkakrotnie do barwników ró¿nego
koloru. Na Œl¹sku szczególnie popularne s¹ drapanki, wy-

konywane technik¹ rytownicz¹. Polega ona na tym, ¿e na ufar-
bowanym jajku ostrym narzêdziem wyskrobuje siê ró¿ne wzory.
Natomiast na Kurpiach i w £owiczu wielkanocne jaja okleja
siê rdzeniem sitowia i skrawkami w³óczki, tworz¹c tzw. oklejanki.
Dawniej  na europejskich dworach popularne by³y jaja wyko-
nane ze szlachetnych kruszców, zdobione cennymi kamienia-
mi lub ozdabiane przez artystów. I tak na przyk³ad dla Lu-
dwika XV, króla Francji, malowali pisanki wielcy malarze
jego czasów - Jean-Antoine Watteau i François Boucher. 
W Rosji, oko³o 1883 roku, jubiler carów Peter Carl Faberge
zaproponowa³ carowi Aleksandrowi III, by zamiast klasycznej
bi¿uterii podarowa³ swej ¿onie ozdobne jajo wielkanocne. By-
³o ono proste w formie, pokryte bia³¹ emali¹. Zawiera³o jed-
nak w sobie tajemnicê. Po otwarciu ukazywa³o z³ote ¿ó³tko
oraz ma³ego kurczaczka, wykonanego z ró¿nobarwnego z³ota.
W kurczaczku by³a miniaturowa kopia carskiej korony z ma-
³ym rubinem w kszta³cie jaja. Car by³ tak zachwycony tym piê-
knym jajkiem, ¿e ka¿dego roku na Wielkanoc sk³ada³ za-
mówienia na nowe. W ten sposób powsta³a seria niezwyk³ych
klejnotów Faberge, które mieœci³y w sobie ró¿ne niespodzianki.

Pisanki s³u¿y³y nie tylko do ozdoby, ale tak¿e do zabawy. Do
popularnych zabaw z kolorowymi jajkami nale¿a³o "kum-
kanie" lub "wybijanie jajka". W grach tych chodzi³o za-
zwyczaj o to, by st³uc jajko przeciwnika. Bawiono siê równie¿
w toczenie jajek po stole, rzucanie nimi do siebie nawzajem,
turlanie po pod³odze w kierunku drobnych nagród u³o¿onych
w kole narysowanym kred¹. Szukano tak¿e jajek pocho-
wanych wczeœniej w ró¿nych miejscach domu lub ogrodu 
- w tej zabawie wygrywa³ ten, kto odnalaz³ ich najwiêcej.
Wszystkie te zabawy mia³y zapewniæ uczestnicz¹cym w nich
osobom pomyœlnoœæ przez ca³y rok.
A jak wygl¹da to w Waszych domach? Czy i które z wymie-
nionych tradycji wielkanocnych zwi¹zanych z jajem pamiêta-
cie z dzieciñstwa? A mo¿e tworzycie nowe, zupe³nie inne?

M.Krzywda

AB OVO, czyli jajko w tradycji wielkanocnej (cz. I)I)AB OVO, czyli jajko w tradycji wielkanocnej (cz. I)I)
Zabytki Chojnowa - rozwi¹zanie

1. Zamek Piastów legnicko - brzeskich w Chojnowie 
2. Kamienica z renesansowym portalem z 1544 r. tzw. Dom
Schrama 
3. Baszta Tkaczy (XV w.) budynek widokowy udostêpniany przez
Muzeum Regionalne
4. Dawny Ratusz (1583-1875) rozebrany po katastrofie budowla-
nej w 1875 r. 
5. Gotycki koœció³ pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a (XIV/XV w.) 
6. Fragment murów obronnych i tzw. Dom kata 
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Kronika towarzyska
Dostojnym Jubilatom Danucie i Robertowi
Mi³osz z okazji 50-tej Rocznicy Œlubu. 
Kochani rodzice pragniemy podziêkowaæ Wam
za to, ¿e jesteœcie i wiemy, ¿e napewno zawsze
bêdziecie blisko nas. Dziêkujemy Wam za
wyrozumia³oœæ, poœwiêcenie i zawsze pomocn¹
d³oñ. Zawsze bêdziemy przy Was, bo kochamy
Was równie mocno, jak Wy nas. 

Córki z rodzinami

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji zaprasza chojnowian do wziê-
cia udzia³u w konkursie fotograficz-
nym pn. "Chojnów - wiosenne przy-
bli¿enia". 
Zdjêciach, które pozwol¹ pokazaæ cha-
rakterystyczne dla miasta budowle czy
miejsca w piêknej, wiosennej szacie
wysy³aæ mo¿na do koñca czerwca. 
Regulamin, który zainteresowani znaj-
d¹ na stronie organizatora (moksir.choj-
now.eu) wskazuje, ¿e konkurs adre-
sowany jest do amatorów, mog¹ wzi¹æ
w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ do lat
18, a tak¿e osoby doros³e.
Przedmiotem konkursu s¹ samodziel-
nie wykonane prace fotograficzne uka-
zuj¹ce Chojnów (charakterystyczne
miejsca, zabytki, wydarzenia itp.).
Jedna osoba mo¿e zg³osiæ na konkurs
maksymalnie 3 fotografie. Je¿eli na
fotografii konkursowej znajduje siê
wizerunek osoby uczestnik, przesy-
³aj¹c fotografiê, zobowi¹zany jest do
do³¹czenia pisemnego oœwiadczenia
osoby znajduj¹cej siê na fotografii 
o wyra¿eniu zgody na nieodp³atn¹ pu-
blikacjê tego wizerunku. 
Z chwil¹ zg³oszenia przez uczestnika
danej pracy do konkursu, Organizator
nabywa nieodp³atn¹, niewy³¹czn¹ li-
cencjê oraz nieodp³atne zezwolenia 
i zgody, bez ograniczeñ czasowych 
i terytorialnych, na wykorzystanie tej
pracy na wszelkich istniej¹cych polach
eksploatacji

Organizator przewiduje pulê nagród 
w wysokoœci 2000,00 z³.
Nagrodzeni w konkursie zostan¹ laure-
aci trzech najlepszych prac oraz wy-
ró¿nieñ.

Nad konkursem patronat obj¹³ Bur-
mistrz Miasta Chojnowa, a medialnie
wspieraæ go bêd¹: "Gazeta Chojnowska",
oficjalna strona miejska
www.chojnow.eu 
oraz portal chojnow.pl 

Zachêcamy!

Konkurs fotograficzny
"Chojnów - wiosenne przybli¿enia"

Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena 2021: 
konkurs "Zaczarowany Las 

Toma Bombadila"
Dzieñ Czytania Tolkiena jest organizowany przez The
Tolkien Society od 2003 roku. Odbywa siê zawsze 25 mar-
ca, w dniu w którym sprzymierzone ludy Œródziemia
odnios³y zwyciêstwo nad si³ami z³a - Mordorem. Tego
dnia wielbiciele twórczoœci J. R. R. Tolkiena na ca³ym
œwiecie organizuj¹ ró¿nego rodzaju imprezy. 
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
która od lat w³¹cza siê w tolkinowskie obchody zaprasza-
my mieszkañców Chojnowa do konkursu - zabawy w wirtualnym
Zaczarowanym Lesie Toma Bombadila.
Ten legendarny Las jest pe³en niebezpieczeñstw. Odwa¿ni podró¿nicy napotkaj¹
tam ró¿nego rodzaju przeszkody, które zwodz¹ wêdrowców. 
Rozwi¹zania konkursu nale¿y przes³aæ na adres:
mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2021r. 

Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi 
rozlosowane bêd¹ nagrody (oczywiœcie tolkienowskie.) 

Losowanie nagród odbêdzie siê 23 kwietnia 2021 r., w Miêdzynarodowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.

Szczegó³y na www.biblioteka.chojnow.eu

Szanowni Pañstwo!

Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  
oraz  uczniowie  Powiatowego  Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 

zwracaj¹ siê z proœb¹ o dofinansowanie wyposa¿enia 
Izby Pamiêci, która powstaje 

w budynku  szko³y przy ul. Witosa.

W powstaj¹cej Izbie Pamiêci znajd¹ siê pami¹tki, zdjêcia, tablice i inne materia³y
zwi¹zane z jubileuszami:
- 75 lat istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- 70 -ta rocznica powstania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
- 60 lat funkcjonowania Szkolnictwa Zawodowego
- 20 lat istnienia Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Dziêki Pañstwa wsparciu utworzymy  "wielkie dzie³o", upamiêtniaj¹ce powstanie 
i dzia³alnoœæ szkolnictwa œredniego i zawodowego w naszym mieœcie.

Nr. Konta, na który mo¿na wys³aæ dobrowolnie œrodki, z dopiskiem "Izba
Pamiêci":  23 1560 0013 2381 0653 7000 0005

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor

Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie
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PSZOK a wiosenne porz¹dki! 
Szanowi Pañstwo, 
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina, ¿e w zwi¹zku z nastaniem wiosny oraz
rozpoczynaniem przez wielu z Pañstwa intensywnych prac porz¹dkowych oraz
remontowych powstaj¹ odpady, które nie  podlegaj¹ segregacji wed³ug zasad
przewidzianych dla odpadów komunalnych.  

W szczególnoœci s¹ to odpady takie jak:
1) meble i odpady wielkogabarytowe (np. krzes³a,
szafy, ³ó¿ka, fotele, dywany, materace, wyk³adziny,
meble ogrodowe, wózki czy foteliki dzieciêce);
2) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym ceramika
sanitarna);
3) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny;
4) zu¿yte opony;
5) tekstylia i ubrania;
6) opakowania z papieru i tektury;
7) odpady plastikowe i opakowania z tworzyw sztucznych;
8) szk³o oraz odpady opakowaniowe ze szk³a;
9) przeterminowane leki i chemikalia;

Tego typu odpadów, powsta³ych podczas wykonywania prac remontowych
oraz porz¹dkowych nie nale¿y wyrzucaæ do pojemników 

na odpady komunalne, ani porzucaæ obok nich. 
Nale¿y przekazaæ je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) 

przy  ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie. 

Przypominamy równie¿, ¿e w ramach uiszczanej op³aty za wywóz odpadów komu-
nalnych, odpady tego rodzaju mo¿na nieodp³atnie przekazaæ do PSZOK  - nale¿y je
jedynie posegregowaæ oraz dostarczyæ  w³asnym transportem.  
Wiêkszoœæ z nich mo¿na te¿ przekazaæ do PSZOK bez ograniczeñ iloœciowych. 

Limit zosta³ okreœlony jedynie dla odpadów takich jak:
1) meble i odpady wielkogabarytowe - 8 sztuk na mieszkañca w roku kalendarzowym,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe - 200 kg na mieszkañca w roku kalendarzowym,
3) zu¿yte opony - 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e PSZOK nie przyjmuje:
1) odpadów zawieraj¹cych azbest,
2) odpadów pochodz¹cych z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub z jej likwidacji,
3) odpadów z nieruchomoœci po³o¿onych na terenie innej gminy.
4) odpadów, których przyjêcie by³oby sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
5) zmieszanych odpadów komunalnych.

Informacje o godzinach otwarcia oraz Regulamin PSZOK dostêpny jest na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Chojnów 
https://um.chojnow.eu/pszok-,s109,m1.html.

Pamiêtajmy, ¿e prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
oraz przekazywanie pozosta³ych (tzw. "problematycznych") odpadów 

do PSZOK pomaga wspólnie dbaæ o czystoœæ miasta, chroniæ œrodowisko 
i ma wp³yw na ostateczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowa



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 07/970 13

Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 kwietnia
2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹ i gazow¹.
Przetarg odbêdzie siê 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 15.04.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem
drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz.
1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed

up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez
nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychczasowy
sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 790,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 9.07.2020 r.,
drugi 25.09.2020 r., trzeci 25.11.2020 r., czwarty 25.02.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.04.2021 r. - 13.04.2021r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym
przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni
215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136
APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301
APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

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

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

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

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

KWIECIEÑ
04.04. - STOKROTKA 

05.04. - W INTERMARCHE 
11.04. - MELISA 
18.04. - FARMED

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu kwietniu: 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu maju: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 13.30 - 17.30 w pok. nr 7.

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król 
przyjmuje:

- II wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- III wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- IV wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 20.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

prowadzona jest:
- w miesi¹cu kwietniu: 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu maju: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:  Dariusz Be³dowski

w 2021 r. prowadzona jest w godz. 10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu kwietniu: 10, 17
- w miesi¹cu maju: 8, 15
- w miesi¹cu czerwcu: 12, 19
- w miesi¹cu lipcu: 3, 10
- w miesi¹cu sierpniu: 7, 14
- w miesi¹cu wrzeœniu: 4, 11
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 2, 9
- w miesi¹cu listopadzie: 6, 13
- w miesi¹cu grudniu: 4, 11
Osoba prowadz¹ca terapiê:  Maria Barbara Wojciechowska
(pok. nr 2).

w 2021 r. czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00
w nastêpuj¹ce poniedzia³ki: 
- w miesi¹cu kwietniu: 12, 26
- w miesi¹cu maju: 10, 24
- w miesi¹cu czerwcu: 7, 21
- w miesi¹cu lipcu: 5, 19
- w miesi¹cu sierpniu: 2, 16
- w miesi¹cu wrzeœniu: 6, 20
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 4, 18
- w miesi¹cu listopadzie: 8, 22
- w miesi¹cu grudniu: 6, 20
Osoba udzielaj¹ca pomocy psychologicznej 
- psycholog Magdalena Tracz 

Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama) 

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹  rreekkllaammêê
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2.
Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.
Przetarg zaplanowano na 08.04.2021r., wadium należy wpłacić do 01.04.2021r.

Lokal użytkowy nr 1b w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 

w Chojnowie o powierzchni użytkowej 47,20 m2 składający się z trzech

pomieszczeń, korytarza i w.c. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno -

kanalizacyjną (do wymiany). 

Lokal położony na parterze budynku. 

Przeznaczenie w MPZP – 49 A, U – teren z funkcją administracji i usług.

Miasto prowadzi procedury związane 
z wydzieleniem działek pod zabudowę
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze obowiązek
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych infor-
muje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. na terenie
miasta Chojnowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej
segregacji odpadów, pojemniki, w których znajdują się nie-
prawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone specjalną

naklejką, informującą o ko-
nieczności prawidłowego po-
segregowania umieszczonych
w nich odpadów. 
Firma świadcząca usługi -
nie dokona odbioru odpadów
z pojemnika, w którym zo-
stały one nieprawidłowo po-
segregowane. 

Będą one mogły zostać ode-
brane po uprzednim prawi-

dłowym posegregowaniu w następnym terminie odbioru od-
padów, zgodnym z harmonogramem.

Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezpłatnej aplikacji
„Kiedy śmieci”, którą można zainstalować na telefonie ko-
mórkowym ze strony internetowej 

https://play.google.com/ 
lub korzystać z niej bezpośrednio na stronie

https://kiedysmieci.info/

Aplikacja zawiera harmonogram wywozu odpadów komunal-

nych i ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych, gdyż zawiera informacje, do jakich pojemników

należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów. 

Nieposegregowane – nie odbiorą



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Zuzia Didenekow -  5 lat. 
Zodiakalna Panna, bawi się w kucharkę, lubi
kolor różowy. Czyta też książeczkę ''Kicia
Kocia''.

Malujemy samodzielnie i z pomocą


