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Wiktoria kl. 4

Poznaj swojego dzielnicowego

Przebudowa ulicy Bielawskiej 
800 tys. zł dofinansowania 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
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Muzeum Regionalne w Chojnowie ogło-
siło wyniki konkursu na świąteczną kartkę.
- Ilość zgłoszonych prac zaskoczyła nas
bardzo pozytywnie – otrzymaliśmy ich
blisko 60 – mówi dyrektor muzeum
Mariusz Garbera. - Wszystkim uczest-
nikom bardzo dziękujemy za udział 
w konkursie i gratulujemy kreatywności.
Konkursowe jury nie miało łatwego za-
dania. Wybrać kilka najlepszych spośród
60 barwnych, ciekawych prac, to odpo-
wiedzialne i trudne przedsięwzięcie.
Oceniający brali pod uwagę estetykę,
zgodność z tematem, kreatywność, ory-
ginalność pomysłu i techniki. 
To jednak nie ułatwiło wyboru. Kiero-
wano się zatem dodatkowo poczuciem
własnej estetyki. 

Przewidziane nagrody - gry edukacyjne -
zostaną wręczone, jak tylko zniesione
zostaną sanitarne obostrzenia.

eg

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Amelia kl.4

Zuzia kl.6

Zuzia kl.1
Martynka kl.5

Urząd Miejski w Chojnowie

mając na uwadze obowiązek

prowadzenia selektywnej

zbiórki odpadów komunal-

nych informuje, że począ-

wszy od miesiąca kwietnia

2021r. na terenie miasta

Chojnowa w przypadku

stwierdzenia nieprawidło-

wej segregacji odpadów, pojemniki, w których znajdują się

nieprawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone spe-

cjalną naklejką, informującą o konieczności prawidłowego

posegregowania umieszczonych w nich odpadów. 

Firma świadcząca usługi - nie dokona odbioru odpadów 

z pojemnika, w którym zostały one nieprawidłowo posegre-

gowane. 

Będą one mogły zostać odebrane po uprzednim prawidłowym

posegregowaniu w następnym terminie odbioru odadów, zgod-

nym 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 ko-

munalnych, gdyż zawiera informacje, do jakich pojemników

należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów. 

Nieposegregowane – nie odbiorą



11 rocznica 
katastrofy Smoleñskiej 

10 kwietnia 2021 minê³a 11. rocznica

katastrofy Smoleñskiej. 

Burmistrz Chojnowa Jan Serkies wraz 

z delegacj¹ samorz¹du z³o¿y³ kwiaty na

Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

oraz pod Obeliskiem przy ul. Chmielnej

sk³adaj¹c tym samym ho³d wszystkim,

którzy zginêli.

"10 kwietnia 2010 roku pod Smoleñ-

skiem w katastrofie lotniczej zginêli

Prezydent RP Lech Kaczyñski, jego

¿ona Maria oraz 94 cz³onków delegacji

zmierzaj¹cej z³o¿yæ ho³d oficerom polskim

pomordowanym w 1940 roku w Katyniu.

Mieszkañcy Ziemi Chojnowskiej" - czy-

tamy na pomniku przy Golgocie Wscho-

du na cmentarzu. 
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Nie ¿yjemy, aby umieraæ...
ale umieramy, aby ¿yæ wiecznie"

M. Buchberger

Serdeczne podziêkowania wszystkim tym, 
którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu 

uczestniczyli w ceremonii po¿egnania 
odprowadzaj¹c w ostatni¹ drogê

nasz¹ ukochan¹

œp. Sylwiê £ukaczyk (zd. Sygut)
sk³ada 

pogr¹¿ona w smutku Rodzina

Wyrazy szczerego, g³êbokiego
wspó³czucia 

dla pani Heleny Sygut 
oraz wszystkich bliskich

zmar³ej 

Sylwii £ukaczyk 
sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies 

oraz kole¿anki i koledzy 
z Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie

Rozstrzygniêto przetarg na zadanie "Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie 
z budow¹ parkingów i chodników wraz  z wykonaniem sieci oœwietlenia ulicznego,
przykanalików kanalizacji deszczowej, prze³o¿eniem istniej¹cego hydrantu".
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Jeleniej Górze.

Zawarta umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych przebudowie
drogi oraz na budowie 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej,
budowie zjazdów oraz placu pod zbiórkê odpadów, wykonanie sieci oœwietlenia
ulicznego, wykonanie odwodnienia poprzez system kanalizacji deszczowej, prze-
³o¿eniem istniej¹cego hydrantu i przebudow¹ czêœci infrastruktury telekomunika-
cyjnej.
Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a cho-
dnik przyczyni siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa pieszych.

Na przebudowê ul. Bielawskiej zosta³ z³o¿ony wniosek o w ramach og³oszonego 
w dniu 9 grudnia 2020 r. drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samo-
rz¹du terytorialnego w ramach dofinansowania ze œrodków Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Og³oszenie wyników nast¹pi³o 31 marca br.
Wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie i Gminie Miejskiej Chojnów przyznane
zosta³y œrodki na realizacjê inwestycji w wysokoœci  800 tysiêcy z³otych.

Rz¹dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  to program bezzwrotnego wsparcia dla
samorz¹dów, których przychody zosta³y uszczuplone przez pandemiê. Pieni¹dze
pochodz¹ z funduszu COVID-19. 

PPrrzzeebbuuddoowwaa  uull ii ccyy
BBiiee llaawwsskkiiee jj
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Nowe stawki naliczania op³at za gospo-
darowanie odpadami obowi¹zuj¹ w Choj-
nowie od 1 wrzeœnia 2020 roku. Wzrost
op³aty za odpady zwi¹zany jest z przemia-
nami, które objê³y ca³y kraj, w zwi¹zku
ze zmian¹ ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach. Stawki zwi¹zane
s¹ z obowi¹zkiem tona¿owego rozlicza-
nia siê gminy z operatorem œwiadcz¹cym
us³ugê na podstawie umowy. 
W Chojnowie w wyniku przetargu nieo-
graniczonego na odbiór i transport od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nie-
ruchomoœci zamieszka³ych i niezamiesz-
ka³ych zosta³a zawarta umowa z konsor-
cjum firm: Lider Konsorcjum - Econ-
Trader Sp. z o.o.Wojkowice, Cz³onek
Konsorcjum - EkoPartner Recykling 
sp. z o.o. Lubin, Cz³onek Konsorcjum -
Remondis Legnica sp. z o.o. Kunice.
Gminy przejê³y odpowiedzialnoœæ za go-
spodarkê odpadami komunalnymi, dys-
ponuj¹c pieniêdzmi na pokrycie ko-
sztów, które pochodz¹ od w³aœcicieli
nieruchomoœci. Maj¹ tak¿e obowi¹zek
wyboru podmiotu zajmuj¹cego siê
zbiórk¹, transportem i zagospodaro-
waniem odpadów. 
Gmina Miejska Chojnów w postêpowa-
niu o udzielenie zamówienia z wolnej
rêki zawar³a umowê z Legnickim Przed-
siêbiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Legnicy na zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych.
Odebrane odpady s¹ transportowane do
instalacji znajduj¹cej siê w Legnicy przy
ul. Rzeszotarskiej 1. 
Zawarta zosta³a równie¿ umowa na us³u-
gê prowadzenia Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) z Chojnowskim Zak³adem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Chojnowie. Zgodnie z rz¹dow¹
ustaw¹ ka¿dy ma obowi¹zek segregacji
odpadów, a sam system musi siê samofi-
nansowaæ i bilansowaæ. Samorz¹d nie
mo¿e do systemu dok³adaæ ani na nim
zarabiaæ. 
Ustawa o czystoœci i porz¹dku w gminach
przewiduje górne granice op³at za od-
pady. Nowa maksymalna stawka przy
rozliczeniu od osoby wynosi 38,38 z³.
W stawkach rocznych widoczny jest po-
dzia³ na Polskê zachodni¹ i wschodni¹.
Najbardziej obci¹¿eni kosztami za wy-
wóz s¹ mieszkañcy województwa dol-
noœl¹skiego,  œl¹skiego  oraz wielkopol-
skiego. 
Zarówno Miasto Chojnów, jak i jego miesz-
kañcy s¹ zobligowani do wykonywania
swoich odrêbnych obowi¹zków. Brak ich
wykonywania wi¹¿e siê z pog³êbiaj¹-
cymi siê ogólnopolskimi i ogólnospo³ecz-
nymi trudnoœciami, a s¹ to: rosn¹ca masa

odpadów komunalnych, spalanie odpa-
dów w  paleniskach domowych, œmiece-
nie, podrzucanie odpadów, obecnoœæ
odpadów "nietypowych", brak segrega-
cji, pojawianie siê tzw. dzikich wysy-
pisk… Wszystkie te nawarstwiaj¹ce siê
problemy przek³adaj¹ siê na finanse.
Równie¿ nie sk³adanie deklaracji ze
strony wszystkich mieszkañców (osoby
omijaj¹ce system œmieciowy i niep³ac¹ce
za odpady komunalne przyczyniaj¹ siê
do wzrostu op³aty za gospodarowanie
odpadami, poniewa¿ ich koszty  ponosz¹
inni), niewystarczaj¹ce wp³ywy na po-
krycie kosztów systemu czy brak fun-
duszy na dodatkowe aktywnoœci zwi¹-
zane z ochron¹ œrodowiska wp³ywaj¹ na
ca³okszta³t machiny potocznie nazy-
wanej "podatkiem œmieciowym". Op³ata
tona¿owa jest zale¿na od kwoty za tonê
odpadów. 
W Chojnowie obowi¹zuje stawka 28 z³
od osoby, je¿eli odpady s¹ gromadzone 
w sposób selektywny (o 10 z³ mniej ni¿
stawka maksymalna). W przypadku gdy
w³aœciciel nieruchomoœci, na której
zamieszkuj¹ mieszkañcy, nie wype³ni
obowi¹zku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny, stawka wy-
nosi 56 z³ na miesi¹c od jednej osoby -
informuje Uchwa³a Nr XXVI/125/20
Rady Miejskiej Chojnowa z 6 maja 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia
op³aty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, ustalenia stawki takiej op³aty
oraz stawki za pojemnik lub worek 
o okreœlonej pojemnoœci. Korzystaj¹c 
z mo¿liwoœci przewidzianej przez usta-
wodawcê, miasto Chojnów wprowadzi³o
zwolnienie z czêœci op³aty podstawowej
dla mieszkañców domów jednorodzin-
nych, którzy kompostuj¹ odpady w kwo-
cie - 2 z³ od osoby.

Kwoty obowi¹zuj¹ce za odbiór i trans-
port tony odpadów w Chojnowie wynosz¹: 
1. Odbiór i transport odpadów zmie-
szanych: 237,60 z³ brutto
2. Odbiór i transport odpadów z tworzyw
sztucznych, metali i opakowañ wieloma-
teria³owych: 1080,00 z³ brutto
3. Odbiór i transport bioodpadów:
1350,00 z³ brutto
4. Odbiór i transport odpadów ze szk³a:
1080,00 z³ brutto
5. Odbiór i transport odpadów z papieru 
i tektury: 1350,00 z³ brutto
6. Odbiór i transport przeterminowanych
leków: 10.080,00 z³ brutto.
Uwaga!
Przeterminowane leki mo¿na zostawiaæ
w wyznaczonych punktach: w Aptece
Pharmaland Intermarche ul. Kiliñskiego 42,
Przychodni Rejonowej - przy rejestracji

ul. Legnicka 12 oraz PSZOK ul. Kiliñ-
skiego.
Kwoty obowi¹zuj¹ce za zagospodaro-
wanie tony odpadów wynosz¹: 
1. Zagospodarowanie odpadów zmiesza-
nych - 572,40 z³ brutto
2. Zagospodarowanie tworzyw sztucznych,
metali, opakowañ wielomateria³owych -
441,94 z³ brutto 
3. Zagospodarowanie papieru i tektury -
214,27 z³ brutto 
4. Zagospodarowanie szk³a 
- 23,76 z³ brutto 
5. Zagospodarowanie bioodpadów 
- 309, 55 z³ brutto
6. Zagospodarowanie przeterminowanych
leków - 5400, 00 z³ brutto 

Gospodarka odpadami to swoiste wyzwa-
nie dla miasta i jego mieszkañców.
Zrównowa¿ony system gospodarowania
odpadami nale¿y sukcesywnie WSPÓLNIE
budowaæ. Zarówno miasto, jak i jego
mieszkañcy maj¹ obowi¹zki, których
wype³nianie zmniejsza problemy zwi¹-
zane z zagadnieniem globalnym, jakim
jest, coraz wiêksza iloœæ œmieci, w prze-
strzeni lokalnej. 

Eksperci proponuj¹ jasne rozwi¹zania.
Przede wszystkim nie œmieciæ i segre-
gowaæ odpady. To automatycznie bêdzie
generowaæ mniejsze koszty, gdy¿ zmniej-
szaj¹ siê wydatki na sprz¹tanie porzuco-
nych odpadów oraz ponowne sortowanie
odpadów pochodz¹cych z gospodarstw
domowych w instalacji komunalnej.

Obni¿enie kosztów gospodarowania odpa-
dami komunalnymi oraz kosztów usuwa-
nia porzuconych œmieci ma wp³yw na
wysokoœæ op³aty za gospodarowanie
odpadami ponoszonej przez mieszkañ-
ców miasta. Na wysokoœæ op³aty za go-
spodarowanie odpadami, jak¹ ponosz¹
mieszkañcy, wp³ywa wiele czynników,
w tym to, ile wytworzymy odpadów, czy
bêd¹ one prawid³owo posegregowane
oraz jak czêsto bêd¹ odbierane. Wszyscy
mamy realny wp³yw na wysokoœæ pono-
szonej op³aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Prawid³owa segre-
gacja odpadów powinna odbywaæ siê ju¿
w miejscu ich powstawania, czyli w na-
szych domach.

Miasto zachêca do skorzystania z dostêp-
nej dla mieszkañców Chojnowa dar-
mowej aplikacji "Kiedy œmieci" z har-
monogramem odbioru œmieci, która nie
tylko informuje o terminach, ale tak¿e
wp³ywa na pog³êbienie œwiadomoœci 
w zakresie segregacji odpadów.

kb
M. S-C.

Gospodarowanie odpadami - stawki i zasady 
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O kogucie 
na koœcielnej wie¿y

"Czemu kurka stawiaj¹ na koœcielnej bani? 
¯eby ludzi do modlitw budzi³ jak najraniej"

Wac³aw Potocki

Niezmiennie, ka¿dego dnia pokonujemy

te same szlaki, mijaj¹c przy tym te same

budynki. Znamy w swoim mieœcie ka¿dy

kamieñ. Nic nie mo¿e nas zaskoczyæ.

Wystarczy jednak zmieniæ nieco per-

spektywê. Spojrzeæ na znany nam koœ-

ció³, nie jak dotychczas z poziomu cho-

dnika, ale chocia¿by z Baszty Tkaczy.

Pojawia siê coœ nowego, a nowe zwykle

zatrzymuje nas i wprawia w lekkie za-

k³opotanie. Koœció³, wie¿a, krzy¿ na

wie¿y... Wszystko uporz¹dkowane, sym-

bole czytelne, zgrane. Tym razem jest

jednak inaczej - koœció³, wie¿a, krzy¿ 

i kogut. Sk¹d ten kogut? Jest tam prze-

cie¿ od 110 lat, ale wczeœniej, z do³u, nie

by³ tak wyraŸny i tak zastanawiaj¹cy.

Mo¿e to tylko wiatrowskaz? Bez strza³ki

i nie porusza siê? Nie pasuje. 

Wszystko oczywiœcie jest w jak najlep-

szym porz¹dku. Kogut, który od ponad

wieku spogl¹da na chojnowian z wie¿y

koœcielnej jest, podobnie jak s¹siaduj¹cy

z nim krzy¿, symbolem. Znaki te do-

skonale siê uzupe³niaj¹. Upraszczaj¹c.

Krzy¿ mo¿emy ³¹czyæ z cierpieniem

Chrystusa, które prowadzi³o do zmar-

twychwstania, odkupienia, ostatecznie

do œwiat³oœci. Kogut zaœ jest tym, który

nas budzi po nocy, zwiastuje nadejœcie

dnia, œwiat³oœci. Pisz¹c najproœciej,

kogut jest symbolem Chrystusa. Budzi

do ¿ycia i nawo³uje do czujnoœci.

Przyk³adem niech bêdzie Akwileja. Na

mozaice z IV w. n. e. we wnêtrzu bazyli-

ki Matki Bo¿ej Wniebowziêtej przed-

stawiona zosta³a niezwyk³a scena walki

¿ó³wia i koguta. Dlaczego? ¯ó³w, ¿yj¹cy

w b³ocie, grotach, jamach, pod ziemi¹

towarzyszy³ grzechowi i ciemnoœci. Jego

przeciwnikiem musia³ byæ zwiastun dnia,

budz¹cy do ¿ycia. Oczywiœcie to nie

wyczerpuje bogatej symboliki koguta,

jednak miejsce, w którym siê on znajduje

okreœla równie¿ ca³y kontekst i pomaga

w jego w³aœciwym zrozumieniu. 

Koniec koñców czujê, ¿e wywa¿am

otwarte drzwi. Wystarczy³y bowiem dwa

zdania zacytowane powy¿ej za Wa-

c³awem Potockim, aby zrozumieæ, dla-

czego kurek towarzyszy krzy¿owi na

wie¿ach koœcio³a pw. Niepokalanego

Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny 

w Chojnowie.  

Mariusz Garbera 
Muzeum Regionalne w Chojnowie

Gminne Biuro Spisowe 
w Chojnowie 

w zwi¹zku z trwaj¹cym 
od 1 kwietnia 2021 r.
Narodowym Spisem

Powszechnym Ludnoœci 
i Mieszkañ 2021 

zaprasza 
do skorzystania 
ze samospisu. 

Kontakt mo¿liwy 
w godzinach pracy Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie,
tj. w poniedzia³ki, œrody,

czwartki 
w godz. 7:30-15:30, 

we wtorki 
w godz. 7:30-16:30, 

w pi¹tki 
w godz. 7:30-14:30.

Osobom zainteresowanym
skorzystaniem ze

stanowiska 
komputerowego

cz³onkowie Gminnego
Biura Spisowego 
oferuj¹ pomoc 

w zakresie obs³ugi
stanowiska 

i wype³nienia formularza.

Opcje samospisu:

* w Internecie na stron-
ie: https://spis.gov.pl
* infolinia spisowa: 

22-279-99-99
* na stanowisku 
komputerowym 

udostêpnianym przez
Gminne Biuro Spisowe 
w "Domu Schrama",

Rynek 20, 
po uprzednim kontakcie

telefonicznym 
pod jednym z numerów:

76-8188-505
76-8187-840
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Rz¹d znowelizowa³ Narodowy Program Szczepieñ i zapowiada zwiêkszenie liczby
szczepieñ do poziomu 10 mln miesiêcznie. W tym celu w ca³ym kraju uruchamiane
s¹ dodatkowe punkty szczepieñ powszechnych, na które pañstwo zdecydowa³o siê
przekazaæ dodatkowe pieni¹dze.
- Wprowadzamy rewolucyjn¹ mo¿liwoœæ - do tej pory mog³y szczepiæ wy³¹cznie pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹. W drugim kwartale uruchomimy mo¿liwoœæ
szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielêgniarek.
Wprowadzimy równie¿ punkty drive thru - zapowiada szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, pe³nomocnik rz¹du ds. szczepieñ Micha³ Dworczyk. - Na pewnym etapie,
w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zak³adach pracy. Jeœli pracodawca,
który ma minimum 500 chêtnych pracowników do zaszczepienia i zorganizuje sobie
zespó³ szczepienny i w³aœciwe zabezpieczenia, otrzyma szczepionki. W ka¿dym
powiecie bêdzie równie¿ istnia³ jeden punkt szczepieñ prowadzony przez samorz¹d.
Tak ma byæ te¿ w Chojnowie. Dziêki porozumieniu jakie maj¹ podpisaæ w³adze
Chojnowa ze Starostwem Powiatu Legnickiego w hali Powiatowego Zespo³u Szkó³
przy ul. Matejki dzia³aæ ma Punkt szczepienia powsechnego. Logistycznie, tech-
nicznie i medycznie punkt jest gotowy na przyjêcie chêtnych. Do czasu wydania
Gazety, nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia przyjêcia Chojnowa do krajowego
systemu. W³adze miasta i powiatu czekaj¹ na dokument z Dolnoœl¹skiego Urzêdu
Marsza³kowskiego potwierdzaj¹cy zgodê ministerstwa zdrowia. 
- Zak³adamy, ¿e chojnowski punkt bêdzie czynny przez siedem dni w tygodniu 
i bêdziemy szczepiæ oko³o 300 osób dziennie – mówi Adam Babuœka, starosta
powiatu legnickiego.
Kiedy bêdzie mo¿na w takim punkcie siê zaszczepiæ? Pierwsze, pilota¿owe punkty
szczepieñ masowych ju¿ dzia³aj¹, kolejne bêd¹ uruchamiane sukcesywnie.
Do koñca czerwca, zgodnie z deklaracjami z³o¿onymi przez premiera Mateusza
Morawieckiego wykonamy 20 mln szczepieñ. 
Jeszcze w kwietniu do Polski trafi 5,5 miliona szczepionek. W maju dotrzeæ ma kolejne 
9 mln szczepionek, a wiêc wszystkie osoby chêtne powinny byæ zaszczepione przynaj-
mniej pierwsz¹ dawk¹ do koñca sierpnia.
Chêæ zaszczepienia zg³aszamy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi, ogólnokrajowymi zasadami.

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.

JJaakk   zzaarree jj eess tt rroowwaaææ   ss ii êê
nnaa   ss zzcczzeepp ii eennii ee??

SSzzcczzeepp ii eenn iiaa   mmaassoowwee   ww  CChhoojjnnoowwiiee

samorzad.pap.pl; opr. eg

od 15 stycznia jest dostêpny telefon kontaktowy dedykowany osobom nie-
pe³nosprawnym i seniorom, którzy nie mog¹ samodzielnie dotrzeæ do punktu
szczepieñ. Osoby te proszone s¹ o kontakt telefoniczny w sprawie zorganizowa-
nia transportu na szczepienie przeciw COVID-19 przez tut. Urz¹d. 

Numer 76-744-94-51 jest dostêpny w godzinach od 8:00 do 15:00 
(w sprawie transportu dla osób niepe³nosprawnych i seniorów).
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
O ludziach z pasj¹ do malowania pisa-
liœmy wielokrotnie. Chojnów obfituje 
w artystów-amatorów z zami³owaniem
oddaj¹cych siê malarstwu na p³ótnie,
ceramice, szkle… Kolejna nasza bohater-
ka maluje cia³a. Agnieszka Ferenc zajmu-
je siê bodypaintingiem od 2 lat.

Gazeta Chojnowska - To stosunkowo
m³oda dziedzina malarstwa, niemniej
coraz bardziej popularna.
Agnieszka Ferenc - Tak, jest bardzo ma³o
osób zajmuj¹cych siê bodypaintingiem, ja
sama zaczê³am swoj¹ przygodê ca³kowicie
przypadkiem. Przyjació³ka potrzebowa³a
osoby do malowania do promocji w ów-
czesnej pracy, zgodzi³am siê chocia¿ kom-
pletnie nie potrafi³am malowaæ i nie mia-
³am o tym pojêcia. Pojecha³am z ni¹ na
pierwsze zlecenie i tak siê zaczê³o. Z pocz¹t-
ku malowa³am jedynie buŸki dzieci, ale 
z czasem chcia³am iœæ dalej, a poniewa¿
moj¹ drug¹ pasj¹ jest pole dance, który
trenowa³am prawie 5 lat (musia³am zre-
zygnowaæ z powodu choroby) postanowi-
³am po³¹czyæ obie te mi³oœci. W ten sposób
rekompensujê sobie stratê. W tamtym roku
uczestniczy³am w warsztatach w Krakowie
pn. "Power Painters Party", gdzie zje¿d¿aj¹
siê najlepsi facepainterzy z ca³ej Polski, by
razem malowaæ i dzieliæ siê wiedz¹. To
by³o cudowne doœwiadczenie i w³aœnie tam
poczu³am, ¿e jest to moje miejsce i tym
chcê siê zajmowaæ.

G.Ch. - W jaki sposób realizuje pani
swoj¹ pasjê?
A.F. - Przede wszystkim malujê dzieci na
urodzinach, festynach, zabawach szkolnych
itp. Oprócz tego malujê dziewczyny do sesji
zdjêciowych pole dance, a tak¿e brzuszki
przysz³ych mam. Jeœli chodzi o malowanie
dzieci zawsze mam ze sob¹ wczeœniej przy-
gotowany wzornik tematyczny dziêki czemu
³atwiej i szybciej idzie wspó³praca. Dziecko
wybiera jeden z dostêpnych wzorów, a ja
mam pewnoœæ, ¿e nie wymyœli mi postaci 
z bajki, której nigdy nie widzia³am. Wzor-
niki na urodziny oczywiœcie s¹ wczeœniej
uzgadniane z solenizantem. Jeœli chodzi 
o sesje ci¹¿owe najczêœciej motyw ustalany
jest przez przysz³¹ mamê - to jej zdanie jest
najwa¿niejsze, ja tylko podpowiadam i ro-

biê projekt, który musi zostaæ zaakcepto-
wany zanim przeniesiemy go na brzuszek.
Sesje pole dance te¿ planowane s¹ z wyprze-
dzeniem. Jeszcze przed sesj¹ muszê wiedzieæ
jakie pozycje bêdzie wykonywa³a moja mo-
delka, by zaplanowaæ roz³o¿enie malunków
na odpowiednich partiach cia³a. Wzory
jakie malujê najczêœciej, w tym przypadku,
to moje pomys³y, ale oczywiœcie z uwzglêd-
nieniem zdania modelek. Malowanie w pe-
wien sposób mnie uspokaja i relaksuje,
dlatego to uwielbiam. Taka moja chwila
wyciszenia, ale paradoks w tym, ¿e ja kom-
pletnie nie mam talentu! Kiedy próbuje
malowaæ na kartce, to nie jest to podobne
do niczego! Nigdy nie malowa³am! Tak
wiêc ograniczam siê jedynie do skóry.

G.Ch. - Jakiœ szczególny, wyj¹tkowy ma-
lunek…
A.F. - Ha, ha, mia³am kiedyœ pewn¹ sytu-
acjê na samym pocz¹tku mojej drogi. W na-
szym mieœcie, kiedy malowa³am dzieci,
podszed³ do mnie ch³opczyk i chcia³ byæ
kangurem! Nawet nie wyobra¿a sobie Pani
jaki ja mia³am z tym problem!
Zaproponowa³am mu, obrazek na rêce ca-
³ego kangurka, ale nie! On chcia³ byæ kan-
gurem! Nie wyszed³ mi kompletnie, bo kan-
gur jest raczej ma³o charakterystycznym zwie-
rzakiem, nikt nie wiedzia³ w rezultacie czym
to dziecko jest, ale ch³opiec by³ bardzo za-
dowolony. Od tej pory noszê ze sob¹ wzor-
nik, ale ch³opca i sytuacjê zapamiêtam chy-
ba do koñca ¿ycia.
Jednak najbli¿ej mojemu sercu zawsze
bêdzie malowanie farbami UV do sesji pole
dance. To najwiêksze wyzwanie, najtrud-
niejsza praca, ale przynosz¹ca najwiêksze
spe³nienie i satysfakcje.

G.Ch. - Malowanie cia³a wymaga z pew-
noœci¹ specjalistycznych kosmetyków.
A.F. - Owszem, jestem bardzo uczulona na
u¿ywanie kredek lub farbek ze sklepu chiñ-
skiego! I tu, wielki apel do rodziców i peda-
gogów, nie róbcie i nie pozwalajcie dzie-

ciom na u¿ywanie takich farb. Takie pro-
dukty nie maj¹ atestów, zawieraj¹ sub-
stancje toksyczne, wiele osób nie zdaje so-
bie z tego sprawy. Pracujê na profesjonal-
nych produktach do facepaintingu. Ponie-
wa¿ nie jest to jakoœ bardzo rozwiniêta
dziedzina w naszym kraju, wiele farb czy
pêdzli trzeba sprowadzaæ z zagranicy. Te
dostêpne u nas to koszt ok 30-50 z³ za farbê,
wiêc koszty s¹ doœæ wysokie, dlatego nawet
animatorzy, niestety, czêsto siêgaj¹ po tañ-
sze zamienniki.

G.Ch. - Zajmuje siê pani tak¿e animacj¹
zabaw, modelowaniem balonów - wszys-
tko to kojarzy siê z radoœci¹, feeri¹ barw,
przyjemnoœci¹… Czy rzeczywiœcie?
A.F. - Uwielbiam zabawy z dzieæmi, pro-
wadzenie zabaw i ró¿nych warsztatów,
dlatego tak bardzo uwielbia³am pracê w na-
szej sali zabaw Stacja Zabawa. To wielka
radoœæ, ale tak¿e odpowiedzialnoœæ. Anima-
torzy musz¹ ca³y czas siê rozwijaæ w ró¿-
nych dziedzinach, np. taki maraton zabaw 
i tañców przez 2h jest niezwykle wyczer-
puj¹cy wiêc musimy byæ w dobrej formie
fizycznej. Prowadz¹c warsztaty chemiczne
musimy znaæ siê na tym co robimy, bo
dzieci s¹ bardzo dociekliwe. Dodatkowo mu-
simy ca³y czas byæ "na czasie", bo ile razy
na urodzinach mo¿na bawiæ siê w to samo?
Kreatywnoœæ to podstawa. Jako animator
zabaw jestem po licznych kursach i szkole-
niach nie tylko z samego body i facepai-
ntingu, ale tak¿e sensoplastyki czy mini disco.
Dla tej pracy warto wci¹¿ siê kszta³ciæ i roz-
wijaæ mimo, ¿e czasami zmêczenie jest nie-
samowite, szczególnie w sezonie letnim,
kiedy nie ma czasu odpocz¹æ i pracujemy
non stop, bo nie ma nic wspanialszego ni¿
radoœæ dzieci.

G.Ch. - Plany na przysz³oœæ zwi¹zane 
z pasj¹?
A.F. - Trzeba iœæ ci¹gle naprzód. Przede
mn¹ jeszcze wiele kursów i szkoleñ... Pla-
nów jest wiele, ale w ostatnim czasie ¿ycie
bardzo mi je weryfikuje po swojemu. Na
pewno siê nie poddam, w najbli¿szym cza-
sie planujê za³o¿yæ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
miêdzy innymi z animacjami i prac¹ 
z dzieæmi, ale jak to wszystko siê u³o¿y to
jeszcze zobaczymy.

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy realizacji planów.



Miejski Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej

Dzia³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w roku ubieg³ym nie odbiega³a od swo-
ich statutowych dzia³añ, skupiona by³a
na przyznawaniu œwiadczeñ z pomocy
spo³ecznej, ogólnej pracy socjalnej oraz
dzia³aniach pomocowych, które zosta³y
poszerzone ze wzglêdu na panuj¹c¹ pan-
demiê. W marcu 2020 roku oœrodki
pomocy spo³ecznej stanê³y naprzeciw
nowego wyzwania zorganizowania po-
mocy dla osób i rodzin w zwi¹zku z po-
jawieniem siê zagro¿enia koronawirusem
SARS-COV-2.
W roku 2020 jak ka¿dego roku osoby i ro-
dziny potrzebuj¹ce zwraca³y siê z wnios-
kami o pomoc w formie zasi³ków celo-
wych na zakup np. ¿ywnoœci, odzie¿y,
leków, wystêpowa³y o us³ugi opiekuñcze
dla seniorów i o wsparcie rzeczowe. 
W Oœrodku wydaje siê  kilkadziesi¹t de-
cyzji  w ci¹gu miesi¹ca dotycz¹cych
udzielenia ró¿nych form pomocy np. za-
si³ków sta³ych, okresowych, celowych,
posi³ków, us³ug opiekuñczych w miejscu
zamieszkania, oœrodkach wsparcia, do-
mach pomocy, schroniskach dla bezdom-
nych. Trzeba dodaæ, ¿e wœród œwiadczeñ,
wyp³acanych z pomocy spo³ecznej, znaj-
duj¹ siê nadto: œwiadczenia rodzinne,
zasi³ki pielêgnacyjne i œwiadczenia ali-
mentacyjne. 
W ubieg³ym roku Oœrodki Pomocy Spo-
³ecznej zosta³y zaanga¿owane w dostar-
czanie niezbêdnych produktów dla osób
starszych, samotnych, niepe³nospraw-
nych czy bêd¹cych na kwarantannie,
które znajduj¹ siê w najtrudniejszej sytu-
acji i nie s¹ w stanie radziæ sobie same.
W czasie trwania pandemii wprowa-
dzono nowe procedury dostarczania ¿yw-
noœci dla osób potrzebuj¹cych objêtych
kwarantann¹.  Informacjê o  potrzebu-
j¹cych Oœrodek pozyskiwa³ zarówno z Le-
gnickiego Sanepidu, Policji, jak równie¿
poprzez aplikacjê uruchomion¹ na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej. 

Wdro¿ono równie¿ Program "Wspieraj
Seniora". Z programu mog¹ skorzystaæ
osoby starsze po 70. roku ¿ycia. Program
zak³ada pomoc w dostarczeniu niezbêd-
nych produktów do domu seniora, by
ograniczyæ koniecznoœæ wychodzenia
osób starszych na zewn¹trz podczas pan-
demii, ze wzglêdu na ich bezpieczeñstwo.
Pracownik oœrodka pomocy spo³ecznej
kontaktuje siê telefonicznie z seniorem,
weryfikuje zg³oszenie i ustala us³ugê
wsparcia, która ma polegaæ w szczegól-
noœci na dostarczeniu zakupów, zgodnie
ze wskazanym zakresem, obejmuj¹cych
artyku³y podstawowej potrzeby, w tym
artyku³y spo¿ywcze, œrodki higieny oso-
bistej.
Pracownicy Oœrodka oceniaj¹c potrzeby
okreœlaj¹,  jakie wsparcie jest  niezbêdne:
finansowe, poradnicze czy aktywizuj¹ce.
W wyj¹tkowym stanie epidemii  kieruj¹
siê realnymi potrzebami, doœwiadcze-
niem i wiedz¹ w pracy socjalnej. Zale¿y
nam, by ta pomoc jak najszybciej trafi³a
do osób naprawdê potrzebuj¹cych i by³a
skuteczna. 

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej mierzy-
my siê równie¿ z ludzkimi dramatami
np. gdy w rodzinie wystêpuje problem
przemocy. W Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi
Zespó³ Interdyscyplinarny, który podej-
muje dzia³ania w zakresie przeciwdzia-

³ania przemocy. Zespó³ Interdyscypli-
narny w ramach procedury "Niebieskiej
Karty" diagnozuje problemy przemocy 
w rodzinie, a  nastêpnie podejmuje dzia-
³ania w œrodowisku zagro¿onym prze-
moc¹. Rodzinom tym oferowana jest po-
moc terapeutyczna i wsparcie psycholo-
giczne. 

W czasie trwania pandemii wizyty w œro-
dowiskach osób potrzebuj¹cych s¹ ogra-
niczane, staramy siê jednak utrzymywaæ
sta³y kontakt telefoniczny z podopiecz-
nymi, szczególnie z osobami starszymi,
niepe³nosprawnymi, mniej zaradnymi.
Czêsto lekiem na ich lêki w zwi¹zku z epi-
demi¹, bywa rozmowa z psychologiem,
pracownikiem socjalnym czy asystentem
rodziny. Jednak w sytuacji zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia dziecka, osób zale¿-
nych lub osób niemog¹cych racjonalnie
podejmowaæ decyzji bezwzglêdnie podej-
mowane s¹ dzia³ania interwencyjne 
w œrodowisku, zachowuj¹c maksymalne
œrodki bezpieczeñstwa.

Pracownicy oœrodka pomocy spo³ecznej,
w tym pracownicy socjalni, w obecnym
trudnym czasie funkcjonuj¹ w procesie
gwa³townie nastêpuj¹cych zmian.
Czasami zdarza siê, ¿e ich praca jest re-
organizowana kilka razy w ci¹gu dnia.
Odbywa siê to du¿ym kosztem zarówno
wysi³ku fizycznego, jak i psychicznego,
w tym zwi¹zanego z radzeniem sobie ze
stresem. 

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
przez ca³y czas trwania pandemii realizu-
je równie¿ pomoc w formie œwiadczo-
nych us³ug opiekuñczych w œrodowis-
kach osób obecnie tego potrzebuj¹cych,
jest to ponad 60 œrodowisk.

kierownik MOPS
Ma³gorzata Matla
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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, kulturalnych, spo³ecznych,
sportowych... Jak radz¹ sobie chojnowskie instytucje? 
Zapytaliœmy o to zarz¹dzaj¹cych placówkami. W dzisiejszym numerze Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i Basen Miejski.



Basen Miejski
Zapewne na pocz¹tku 2020 roku nikt nie
spodziewa³ siê tego, co stanie siê w kolej-
nych 12 miesi¹cach. S³yszeliœmy o do-
cieraj¹cej do Europy epidemii Covid-19,
jednak dopiero pierwsze przypadki za-
ka¿eñ w naszym kraju oraz pierwszy
lockdown uœwiadomi³ nam, jak wiele
pandemia mo¿e zmieniæ w naszym
¿yciu.
Pocz¹tek roku z punktu widzenia Basenu
Miejskiego w Chojnowie zapowiada³ siê
obiecuj¹co. Frekwencja zarówno na
zajêciach szkolnych, jak i w godzinach
popo³udniowych by³a wysoka. Uzyska-
liœmy dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na prowadzenie zajêæ
na basenie dla uczniów klas 1-3.
Jednak 11.03.2020 r. z powodu pandemii
musieliœmy zamkn¹æ nasz obiekt. Nie
spodziewaliœmy siê, ¿e bêdzie on zam-
kniêty ponad 3 miesi¹ce. 
Staraj¹c siê wykorzystaæ ten czas, prze-
prowadziliœmy na basenie kilka remon-
tów oraz modyfikacji. Miêdzy innymi
dokonaliœmy kilku napraw budowlanych,
na które w czasie corocznych przerw tech-
nologicznych zawsze brakowa³o czasu.
Wymienione zosta³y z³o¿a piaskowe 
w filtrach, przebudowane zosta³y toalety
i przebieralnie. Wykonaliœmy coroczne
prace konserwacyjne, które zawsze
mia³y miejsce pod koniec sierpnia.
19 czerwca 2020 r. otworzyliœmy siê po-
nownie, na klientów dzia³aj¹c w re¿imie

sanitarnym. Frekwencja, któr¹ obser-
wowaliœmy, nie by³a ju¿ tak du¿a, jak na
pocz¹tku roku, a klienci korzystali z na-
szej p³ywalni z ostro¿noœci¹. 
Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego frek-
wencja zaczê³a rosn¹æ, jednak 17 paŸ-
dziernika byliœmy zobligowani do po-
nownego zamkniêcia p³ywalni.
25 listopada 2020 r. kolejny raz otwo-
rzyliœmy siê, lecz tylko dla grup zorgani-
zowanych oraz dla osób uprawiaj¹cych
sport w ramach wspó³zawodnictwa.
Sauny oraz wanny jacuzzi zosta³y wy³¹-
czone z u¿ytku. Niewielkie zaintere-
sowanie ograniczonych grup klientów
pozwoli³o nam otwieraæ p³ywalniê je-
dynie 2-3 razy w tygodniu. Ostatecznie
23 grudnia ponownie zamknêliœmy ba-
sen na podstawie wprowadzonych obos-
trzeñ.
Podsumowuj¹c, w 2020 roku nasza p³y-
walnia dzia³a³a na normalnych warun-
kach jedynie dwa miesi¹ce. 
£¹cznie przez cztery miesi¹ce basen fun-
kcjonowa³ z powa¿nymi ograniczeniami,
a przez prawie pó³ roku nie by³ dostêpny
dla klientów.
Po ponownych otwarciu w lutym 2021r.
obserwowaliœmy bardzo du¿¹ frekwen-
cjê, niestety kolejna fala epidemii spra-
wi³a, ¿e znów musieliœmy zamkn¹æ Ba-
sen Miejski w Chojnowie... 
Mamy nadziejê, ¿e pandemia wkrótce siê
skoñczy.

kierownik
Daniel Osadkowski
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Rok w pandemii

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.

Prace mo¿na przesy³aæ 
do 30 czerwca br., 

og³oszenie wyników 30 lipca br.

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"



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/97110

W chojnowskim Komisariacie Policji
pracuje 40 funkcjonariuszy, 7. z nich to
dzielnicowi, którym podlega teren miasta
i miejscowoœci z terenu gminy.
Niewielu z nas zna swojego dzielnico-
wego, niewielu te¿ ma œwiadomoœæ na
czym ta funkcja polega. 
Dzielnicowi, to policjanci utrzymuj¹cy
bezpoœredni kontakt ze spo³ecznoœciami
lokalnymi swoich rejonów, rozpoznaj¹cy
ich potrzeby i oczekiwania w zakresie
szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa,
zarówno indywidualnego, jak i publicz-
nego. To policjanci, do których mo¿na
zwróciæ siê o pomoc w granicach kom-
petencji policji lub przekazaæ informacje
dotycz¹ce bezpieczeñstwa. 
Je¿eli zatem mamy k³opot zwi¹zany 
z przepisami prawa, je¿eli chcemy siê
poradziæ, skonsultowaæ, rozwi¹zaæ kon-
fliktow¹ sprawê, mo¿emy o pomoc po-
prosiæ naszego dzielnicowego. To zdecy-
dowanie u³atwia wspólne diagnozowanie
lokalnych problemów, ustalenie ich przy-
czyny, pomaga w skutecznym ich roz-
wi¹zaniu.
Dzielnicowy w zakresie swoich dzia³añ
ma tak¿e m.in. profilaktykê spo³eczn¹,
realizowanie zadañ z zakresu przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie, dokony-
wanie wywiadów i ustaleñ na rzecz pod-
miotów uprawnionych, realizowanie za-
dañ z zakresu œcigania sprawców przes-
têpstw i wykroczeñ, kontrolowanie przes-
trzegania prawa powszechnie obowi¹zu-
j¹cego oraz przepisów prawa miejsco-
wego. 
W kontakcie z dzielnicowym ma pomóc
uruchomiona przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Po-
licjê w ramach programu "Dzielnicowy
bli¿ej nas" aplikacja mobilna "Moja
Komenda".

Wystarczy, ¿e wprowadz¹ Pañstwo miej-
scowoœæ, nazwê ulicy i numer posesji, 
a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który

dba o ten rejon. Dzielnicowych mo¿na
wyszukiwaæ tak¿e po ich imionach i na-
zwiskach. Dziêki aplikacji mo¿na
odnaleŸæ najbli¿sz¹ jednostkê Policji,
sprawdziæ, jak nazywa siê dzielnicowy,
uzyskaæ pe³ne dane teleadresowe i po³¹-
czyæ siê z nim jednym klikniêciem, czy
wys³aæ wiadomoœæ e-mail.
Osoby, które nie korzystaj¹ z Internetu
mog¹ zasiêgn¹æ informacji na komisaria-
cie i zapisaæ sobie numer s³u¿bowej ko-
mórki swojego dzielnicowego, b¹dŸ sko-
rzystaæ z naszego materia³u.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e dzielnicowy,
jak ka¿dy funkcjonariusz, pracuje w wy-
znaczonych godzinach i jeœli nie odbiera
s³u¿bowego telefonu, w sytuacjach na-
g³ych lub zagra¿aj¹cych bezpoœrednio
¿yciu i zdrowiu wci¹¿ obowi¹zuj¹ nu-
mery alarmowe 112 lub 997.

DZIELNICOWI KOMISARIATU
POLICJI W CHOJNOWIE:

m³. asp.  S³awomir Nowak
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 04 
kom. 797 306 296
dzielnicowy.chojnow1@legni-
ca.wr.policja.gov.pl

ulice: Asnyka, Bielawska, Bogus³aw-
skiego, Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, Boles³awiecka, Chmielna,
Chopina, Cicha, Ciemna, Æwikliñskiej,
D¹browskiego, Drzyma³y, Fabryczna,
Grottgera, Katedralna, Kolejowa,
Komuny Paryskiej, Konopnickiej,
Kopernika, Koœciuszki, Kraszewskiego,
Kusociñskiego, Ma³achowskiego,
Mickiewicza, M³ynarska, Modrzejew-
skiej, Niemcewicza, Ogrodowa, Orzesz-
kowej, Parkowa, Piotrowicka, Pl. Kon-
stytucji 3 Maja, Polna, Po³udniowa, Pru-
sa, Rejtana, Reymonta, Rynek, Skargi,
Samorz¹dowa, Sempo³owskiej, Sol-
skiego, Spacerowa, Tkacka, Witosa,
Wyspiañskiego, Zapolskiej. Zielona,
Z³otoryjska.

asp.  Krzysztof Ciep³y
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 04 
kom. 797306293
dzielnicowy.chojnow2@legni-
ca.wr.policja.gov.pl
ulice: Akacjowa, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Baczyñskiego, Bro-
niewskiego, Brzozowa, Chrobrego,
Goleszañska, Grodzka, Grunwaldzka,
Kiliñskiego, Kochanowskiego, Konar-
skiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Kruczkowskiego, Kwiatowa, 
K. Wielkiego, Legnicka, Lipowa,
Lubiñska, £okietka, Maczka, Matejki,

Moniuszki, Nowa, Okrzei, Paderew-
skiego, Plac Wogezów, Plac Zamkowy,
PoŸniaków, Przelot, Rac³awicka, Reja,
Rzemieœlnicza, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, Sk³odowskiej, S³oneczna,
Sobieskiego, Staffa, Szpitalna, Œcie-gien-
nego, Tuwima, Wojska Polskiego,
Wolnoœci, ¯eromskiego.

m³. asp. Grzegorz Dziedzic
telefon s³u¿bowy  
- 47 87 462 04, 
kom. 797306295
dzielnicowy.chojnow3@legni-
ca.wr.policja.gov.pl

miejscowoœci: Bia³a, Biskupin, Czerni-
kowice, Groble, Jaroszówka, Jerzmano-
wice, Stary £om, Witków, Zamienice,
Rokitki, Kolonia Ko³³¹taja.

sier¿. szt. Rados³aw Jochna
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 18, 
kom 797306291
dzielnicowy.chojnow4@legni-
ca.wr.policja.gov.pl

miejscowoœci: Budziwojów, Dzwonów,
Go³aczów, Go³ocin, Konradówka,
Krzywa, Okmiany, Osetnica, Strupice,
Piotrowice.

asp.  szt. Piotr Demiañczuk
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 18 
kom. 797306292
dzielnicowy.chojnow5@legni-
ca.wr.policja.gov.pl

miejscowoœci: Bobrów, Dobrzejów,
G³uchowice, Jakuszów, Kochlice, Lipce,
P¹tnówek, Rzeszotary, Ulesie.

sier¿. szt. Piotr Górnicki
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 18 
kom. 797 306 294
dzielnicowy.chojnow6@legni-
ca.wr.policja.gov.pl

miejscowoœci: Gniewomirowice, Goœli-
nów, Jezierzany, Mi³kowice, Siedliska

m³. asp. Dawid Soko³owski
telefon s³u¿bowy 
- 47 87 462 18 
kom. 797 306 290
dzielnicowy.chojnow7@legni-
ca.wr.policja. gov.pl

miejscowoœci: Dobroszów, Goliszów,
Grzymalin, Michów, NiedŸwiedzice,
Pawlikowice, Studnica 

opr. eg

Poznaj swojego dzielnicowego
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Dzia³kowiczu! Zabezpiecz swoj¹ altanê
przed kradzie¿¹!

Czas wiosenny wi¹¿e siê z rozpoczêciem prac ogrodowych. Niestety, bardzo czês-

to, wartoœciowe rzeczy pozostawione w altanach staj¹ siê ³atwym ³upem dla

z³odziei. Odpowiednie zabezpieczenie obiektu, a tak¿e zabranie sprzêtu czy elek-

tronarzêdzi do domu, pozwoli uchroniæ je przed w³amaniem i kradzie¿¹. Policjanci

apeluj¹, aby nie traktowaæ swojej altany jak magazynu do przechowywania.

S³oneczna pogoda i coraz wy¿sze temperatury zachêcaj¹ dzia³kowiczów do roz-

poczêcia prac ogrodowych. Mundurowi apeluj¹ do wszystkich u¿ytkowników 

i w³aœcicieli ogródków dzia³kowych, aby dok³adnie zabezpieczyli zarówno drzwi

jak i okna w swoich altanach, a wszystkie wartoœciowe przedmioty, elektrona-

rzêdzia, urz¹dzenia i dokumenty zabierali ze sob¹ do domu b¹dŸ umieszczali 

w budynku kierownictwa ogrodów. Jeœli s¹ to narzêdzia, których nie bêdziemy

u¿ywaæ najbezpieczniej, jeœli zabierzemy je ze sob¹ do domu. Szczególnie wa¿ne

jest to, aby nie traktowaæ swojej altany jak magazynu do przechowywania wartoœ-

ciowych rzeczy. Staj¹ siê wtedy ³atwym ³upem dla z³odziei, którzy wykorzystuj¹

nieobecnoœæ dzia³kowiczów i dokonuj¹ kradzie¿y b¹dŸ w³amañ.

Równie wa¿ne jest nawi¹zanie dobrych relacji s¹siedzkich. Podczas naszej

nieobecnoœci mo¿emy póŸniej liczyæ na informacje odnoœnie jakichœ niepokoj¹-

cych zdarzeñ.

Przypominamy, ¿e wiêkszoœæ w³aœcicieli ogródków to seniorzy, dlatego te¿ zwra-

camy siê do ludzi m³odych, aby pomogli swoim rodzicom, czy dziadkom w³aœci-

wie zabezpieczyæ ich mienie.

Policjanci zwracaj¹ uwagê, aby informowaæ o znajduj¹cych siê na terenie ogro-

dów dzia³kowych osobach zachowuj¹cych siê podejrzanie, tak aby mo¿na by³o

podj¹æ szybkie i skuteczne dzia³ania w przypadku kradzie¿y czy w³amania.

asp. Anna Grzeœków

Robisz zakupy w sieci? 
Uwa¿aj na internetowych oszustów

W dobie pandemii internet pe³ni du¿¹ rolê w ¿yciu ka¿dego z nas. Robi¹c zakupy

w sieci czêsto zapominamy, ¿e z niej korzystaj¹ tak¿e oszuœci, którzy bez skru-

pu³ów wykorzystaj¹ nasz brak ostro¿noœci, niewiedzê czy te¿ czasami naiwnoœæ

tylko po to, ¿eby nas okraœæ. Apelujemy o czujnoœæ i rozs¹dek!

Funkcjonariusze s¹ niemal codziennie informowani o oszustwach w internecie.

Ofiarami s¹ ludzie w ka¿dym wieku i nie tylko kupuj¹cy, ale równie¿ sprzedaj¹cy

swoje produkty. 

Nale¿y uwa¿aæ w trakcie transakcji na otrzymywane wiadomoœci od nabywcy lub

zbywcy towaru, nie wchodiæ w przes³ane linki, na których trzeba siê zalogowaæ 

i potwierdziæ transakcjê lub podaæ dane z kart p³atniczych. 

Robi¹c zakupy przez internet, nale¿y zachowaæ zasadê ograniczone zaufania 

i ostro¿noœæ. Nie brakuje tam oszustów, którzy w ³atwy i szybki sposób chc¹

osi¹gn¹æ zysk. Przed zakupem sprawdŸ opinie sklepu/sprzedawcy. 
Pamiêtaj, ¿e produkt zawieraj¹cy du¿o ni¿sz¹ cenê powinien wzbudziæ u nas
podejrzenie, co do uczciwoœci zbywcy.
Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych.

podkom. Jagoda Ekiert

Policja radziPolicja radzi Œredniodobowe pomiary powietrza 
w miesi¹cu marcu 2021 r. 

Ul. Sikorskiego 
Indeks jakoœci powietrza Liczba dni

Bardzo dobry 9 
Dobry 14 
Umiarkowany 7 
Dostateczny 1
Z³y 0
Bardzo z³y 0 

Pl. Zamkowy 
Bardzo dobry 3 
Dobry 15 
Umiarkowany 10 
Dostateczny 2 
Z³y 1 
Bardzo z³y 0 

Ul. Ma³achowskiego 
Bardzo dobry 2 
Dobry 16 
Umiarkowany 5 
Dostateczny 6 
Z³y 2 
Bardzo z³y 0 

Nowe prawo 

dla w³aœcicieli psów 

Od 10 kwietnia wesz³y w ¿ycie nowe

przepisy dotycz¹ce zmiany wysokoœci

grzywien za niektóre wykroczenia.

Niezachowanie zwyk³ych lub naka-

zanych œrodków ostro¿noœci przy trzy-

maniu zwierzêcia przez w³aœcicieli

psów mo¿e groziæ mandatem w wy-

sokoœci od 50 do 250 z³otych. 

Za spacer bez smyczy, kagañca oraz

niezabezpieczon¹ odpowiednio posesjê

mandat mo¿e wzrosn¹æ do 500 z³, 

w zale¿noœci od rasy psa oraz jego za-

chowania. 

O smyczy i kagañcu nale¿y zatem pa-

miêtaæ wszêdzie: poczynaj¹c od w³as-

nej posesji, po spacer czy podró¿ z pu-

pilem komunikacj¹ publiczn¹. 

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e za nie-

sprz¹tanie za swoim psem równie¿

grozi kara grzywny. 
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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 ChojnowaDzia³ dla Doros³ych
Krzysztof Bojko 

„Harcerstwo polskie na Litwie
Kowieñskiej w latach 1918 - 1945"

Krzysztof Jerzy Bojko (ur. 27 stycznia
1963 we Wroc³awiu, zm. 10 listopada
2013 w Jeleniej Górze) – polski ksi¹dz ka-
tolicki, harcmistrz, dzia³acz œrodowisk
harcerskich i kresowych, autor prac o hi-
storii polskiego ruchu harcerskiego. 
Od roku 2002 ks. Krzysztof Bojko zosta³
mianowany proboszczem parafii Przemie-
nienia Pañskiego w Bia³ej. Obok pracy
ze œrodowiskiem harcerskim za³o¿y³ ko-
lejne dru¿yny, rozwin¹³ na szerok¹ skalê
wspó³pracê ze œrodowiskiem kresowian 
i sybiraków. D¹¿¹c do popularyzacji kul-
tury i historii Kresów II Rzeczypospo-
litej, zak³ada³ organizacje kresowe, orga-
nizuj¹c dla nich coroczne spotkania,
m.in. Wrzeœniowe Kresowiana. By³ po-
mys³odawc¹ za³o¿enia Stowarzyszenia
„Kresy – Przesz³oœæ i Przysz³oœæ", obj¹³
równie¿ funkcje jego wiceprezesa. Kon-
takty ze œrodowiskiem harcerskim Litwy
i Ukrainy sprawi³y, ¿e podj¹³ siê funkcji
kapelana Towarzystwa Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, 
a tak¿e Towarzystwa Mi³oœników Wilna
i Ziemi Wileñskiej. Ponadto, w celu ar-
chiwizacji dokumentów zwi¹zanych 
z ¿yciem kresowian, d¹¿y³ do utworze-
nia Muzeum Dokumentacji Kresów
Wschodnich, pragn¹c, by jego siedziba
znalaz³a siê w Legnicy.

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bojko

Wyj¹tkowa ksi¹¿ka o niezwyk³ych i dziel-
nych ludziach, którzy dot¹d pozostawali
w zapomnieniu, ukazuj¹ca ma³o znany
fragment historii harcerstwa. W okresie
miêdzywojennym Litwê Kowieñsk¹
zamieszkiwa³o oko³o 200 tys. obywateli
pochodzenia polskiego. Mimo wpisanej
w paszportach narodowoœci litewskiej,
czuli siê oni Polakami i swoje poczucie to¿-
samoœci narodowej kultywowali, wy-
chowuj¹c w tym duchu dzieci i m³odzie¿.
Znacz¹cym tego wyrazem by³o powstanie

wielu dru¿yn harcerskich. Z powodu
restrykcji wobec polskich organizacji 
w ówczesnym pañstwie litewskim, dzia-
³a³y one okresowo w konspiracji, przy-
gotowuj¹c - jak siê póŸniej okaza³o -
kadry Armii Krajowej dzia³aj¹cej na tych
terenach w latach II Wojny Œwiatowej.
Ksi¹¿ka powsta³a g³ównie dziêki wy-
si³kowi Czes³awa i Ryszarda Mackie-
wiczów, badaczy i archiwistów dziejów
Polaków na KowieñszczyŸnie. Na pod-
stawie zgromadzonych przez nich archi-
waliów Krzysztof Bojko spisa³ historiê
harcerstwa na Litwie Kowieñskiej, uzu-
pe³niaj¹c jedn¹ z bia³ych plam w historii
ruchu harcerskiego i historii Polski.

Powy¿szy opis pochodzi od wydawcy.

Dzia³ dla Dzieci
Begona Ibarrola 

„Nowe bajki, które ucz¹, 

jak byæ szczêœliwym"
Kontynuacja przygód bohaterów best-
selleru "Bajki, które ucz¹, jak byæ szczê-
œliwym".
Szczêœcie to stan harmonii i wewnêtrz-
nego spe³nienia. To osobisty stosunek do
¿ycia, sposób jego prze¿ywania i odczu-
wania. Ró¿ni ludzie, sytuacje, miejsca 
i rzeczy u³atwiaj¹ nam lub utrudniaj¹
osi¹gn¹æ szczêœcie, ale nikt nie mo¿e nam
go podarowaæ ani odebraæ.
Jako rodzice i doroœli mo¿ecie wybraæ
sposób wychowania, który promuje ro-
zwój zdrowy, szczêœliwy i zrównowa-
¿ony. Taki, którego efektem bêd¹ dzieci
szczêœliwe, dobrze rozwiniête intelektu-
alnie, inteligentne emocjonalnie, otwarte
na innych i zintegrowane ze spo³eczeñs-
twem. 
Jeœli chcecie pomóc swoim dzieciom
osi¹gn¹æ ten cel, w tej ksi¹¿ce znajdzie-
cie liczne wskazówki, jak wykonaæ to
satysfakcjonuj¹ce zadanie.

Begona Ibarrola to hiszpañska psycholog
i pedagog. Jej ksi¹¿ki dla dzieci i poradniki
dla rodziców od lat ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹.

Powy¿szy opis pochodzi od wydawcy.

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
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PPSSZZOOKK  
aa  wwiioosseennnnee  ppoorrzz¹¹ddkkii!!   

Szanowi Pañstwo, 
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina, ¿e w zwi¹zku z nas-
taniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Pañstwa
intensywnych prac porz¹dkowych oraz remontowych powstaj¹
odpady, które nie  podlegaj¹ segregacji wed³ug zasad prze-
widzianych 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 komunalnych, odpady tego rodzaju mo¿na
nieodp³atnie przekazaæ do PSZOK  - nale¿y je jedynie posegre-
gowaæ oraz dostarczyæ w³asnym transportem.  
Wiêkszoœæ z nich mo¿na te¿ przekazaæ do PSZOK bez ogra-
niczeñ 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 gospodar-
czej lub z jej likwidacji,
3) odpadów z nieruchomoœci po³o¿onych na terenie innej gminy.
4) odpadów, których przyjêcie by³oby sprzeczne z obowi¹zuj¹-
cymi 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. 

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

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z sie-
dzib¹ przy ul. Drzyma³y 30 w Choj-
nowie, jako dozorca mienia zabezpie-
czonych ruchomoœci z lokalu nr 5
przy ul. Koœciuszki 1 wzywa wszyst-
kich spadkobierców Pani Wies³awy
Tit do kontaktu z Chojnowskim
Zak³adem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w terminie do dnia
21.05.2021r. 
Kontakt w powy¿szej sprawie pod
numerem tel. 76/81-88-371 lub
drog¹ elektroniczn¹:
e-mail: obm@chzgkim.pl
remonty@chzgkim.pl

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
dozorca wniesie wniosek 

o wydanie orzeczenia S¹du 
w sprawie likwidacji 

lub innego rozporz¹dzenia rzeczy
(podstawa prawna: art. 1046 § 10

Ustawy Kodeksu Postêpowania
Cywilnego z 17 listopada 1996r.

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 ).
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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/MAJ
18.04. - FARMED

25.04. - W INTERMARCHE 
01.05. - CENTRUM 

02.05. - STOKROTKA 
03.05. - POD S£OÑCEM 

09.05. - SALIX 

16.05. - MELISA 
23.05. - CENTRUM 

30.05. - POD S£OÑCEM 

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu kwietniu: 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: 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: 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: 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) 

Mam do wynajêcia w Chojnowie 3. pokojowe mieszkanie 
- nowe budownictwo. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-34. (4939)

Og³oszenia drobne
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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.

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

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.



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Hania  Zaręba - 6-latka spod znaku Byka.
Uczęszcza do Przedszkola nr. 3 . Należy do
grupy Żabek. Lubi czarny kolor, ogląda Misia
Uszatka, czyta też Małą Syrenkę. Chce być
astronautką.

Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Podziel się z nami swoimi fotografiami!
Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdję-
cia Chojnowa, chętnie opublikujemy je na łamach naszej
gazety, oficjalnej stronie chojnow.eu i miejskim face-
booku.                                             Czekamy!

Zdjęcia: Margot Stel Fotografia


