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„Tylko czułość idzie do nieba” 
– romans polsko-rosyjski w Chojnowie 

„Muzykowanie nad Skorą” 

Wszyscy jesteśmy 
z tej samej gliny…
- 10.lecie ŚDS nr 2

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim Nauczycielom

oraz Pracownikom
chojnowskiej oświaty

składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, 

radości oraz satysfakcji 
z wykonywanej pracy.

Życzymy wielu 
sukcesów wychowawczych 

i dydaktycznych 
oraz wszelkiej pomyślności

na cały rok szkolny. 

Ludzie z pasją
Piotr Pabis

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowroński

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

„Orla Straż. 
Kiedy świat udaje, że nie widzi” 

- spotkanie autorskie 
z Andrzejem Ochałą

„Kalimera. Grecka kuchnia radości”
- spotkanie autorskie 

z Dionisiosem Sturisem

- Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Bolesławca



18 września w Miejskim Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Chojnowie
odbył się X Festiwal Romansu Polsko
– Rosyjskiego Słowiańskie Barwy Mi-
łości im. Lidii Nowikowej. 
Przybyłych na muzyczne spotkanie
przywitali burmistrz miasta Chojnowa
Jan Serkies oraz Prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz
Samborski. 

- W opinii publicznej Dolnego Śląska,
Chojnów w sferze kultury cieszy się
zasłużoną marką. Serdecznie gratuluję
panu burmistrzowi i społeczności Choj-

nowa wszelkich działań promujących
różnorodność artystyczną – mówił dr
Tadeusz Samborski. 
Koncert poprowadziła aktorka i reżyser-
ka Aurelia Sobczak: 
- Cieszę się, że mogę państwa porwać 
w muzyczną i duchową podróż do świata
namiętności i wielkich emocji. Nasz festi-
wal poświęcony jest miłości. Związany
jest z Lidią Nowikową, z jej romantyczną
miłością do polskiego oficera. Życie Lidii

Nowikowej stało się inspiracją dla reży-
sera Waldemara Krzystka, który nakręcił
film pt. „Mała Moskwa”. 

Na scenie pojawili się artyści z Polski,
Białorusi, Ukrainy, Rosji. Wystąpili m.in.
Barbara Droździńska, Agata Marcewicz,
Agnieszka Babicz, Nadieżda Brońska,
Marek Ravski, Aleksander Slepakow, za-
grali Witalij Aleszkiewicz oraz Zbigniew
Krupiński. Artyści wykonywali piosenki
w języku polskim, rosyjskim, a także jidysz.
Barwne interpretacje muzyczne, piękne
wykonania i wyjątkowe emocje towa-
rzyszyły spotkaniu. 

X Festiwal polsko - rosyjski zakończył
się wspólnie wykonanymi piosenkami pt.
„Gdybym miał  gitarę”, „Ta ostatnia
niedziela”, „To były piękne dni”. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Piotr Zgorzelski Wicemarszałek
Sejmu RP, Jarosław Kalinowski Poseł do
Parlamentu Europejskiego, Bożena Żela-
zowska Poseł na Sejm RP, Tadeusz
Krzakowski Prezydent Legnicy, Adam
Babuśka Starosta Legnicki. Patronat
artystyczny: prof. Wiesław Bednarek. 
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GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/9812

„Tylko czułość idzie do nieba” 
– romans polsko-rosyjski w Chojnowie 

To był inauguracyjny koncert.
Otwierający cykl „Muzykowanie nad
Skorą” występ Miejskiej Orkiestry Dętej
„Bolesławiec” odbył się 3 października
w „Małym Parku”. 
Licząca ponad 20 osób orkiestra dęta z Bo-
lesławca uświetnia swoimi występami
większość uroczystości miejskich i re-
gionalnych. Orkiestra w roku 2016 
i 2017 brała udział w kilku nowatorskich
projektach muzycznych: RAPocztówka
(w projekcie powstały dwa teledyski mu-

zyki hip-hop z udziałem orkiestry dętej 
i uznanych polskich raperów Rahima 
i Kleszcza oraz udział w koncercie Rymo-
liryktando w Jeleniej Górze).

W Chojnowie Orkiestra pod batutą Jana
Chojnackiego zaprezentowała kilkanaś-
cie utworów, w tym znane szlagiery 
z międzynarodowych estrad. Mieszkańcy
Chojnowa życzliwie przyjęli muzyków,
gromkimi brawami wyrażając swoje dla
nich uznanie.

Dźwięki orkiestry w plenerze, nad naszą
Skorą, w zaciszu pomnikowych drzew,
mamy nadzieję zachęciły mieszkańców
do udziału w kolejnych prezentacjach.
„Muzykowanie nad Skorą” to propozycja
spotkań, które będą cyklicznie odbywać
się na scenie amfiteatru w Parku Śród-
miejskim im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Koncerty planowane będą wios-
ną, latem i jesienią. 
Założeniem są różne gatunki muzyczne,
różni wykonawcy, różny repertuar oraz
występy szkół, przedszkoli i zespołów
działających w mieście… 
Brzmi obiecująco.                              eg

„Muzykowanie nad Skorą” (I)
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Mianowani nauczyciele

Kolejni nauczyciele mianowani odebrali
akty mianowani z r¹k burmistrza miasta
Chojnowa Jana Serkiesa. Po pomyœlnie
zdanych egzaminach na stopieñ nauczy-
ciela mianowanego pedagodzy - Barbara
Szuwalska i Magdalena Ksi¹¿ek ze Szko³y
Podstawowej nr 3 oraz Aneta Gac i To-
masz Mytkowski ze Szko³y Podstawowej
nr 4 - w reprezentacyjnej sali posiedzeñ
Urzêdu Miejskiego z³o¿yli przysiêgê:
"Œlubujê rzetelnie pe³niæ powinnoœæ na-
uczyciela, wychowawcy i opiekuna m³o-
dzie¿y, d¹¿yæ do pe³ni rozwoju osobo-
woœci ucznia i w³asnej, kszta³ciæ i wy-
chowywaæ m³ode pokolenie w duchu
umi³owania Ojczyzny, tradycji naro-
dowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z za-

sadami humanizmu, sprawiedliwoœci
spo³ecznej i wolnoœci sumienia."
To trzeci z czterech stopni awansu zawo-
dowego wynikaj¹cy z Karty Nauczyciela.
- Serdecznie gratulujê, ¿yczê wielu suk-
cesów dydaktycznych i powodzenia w sfe-
rze prywatnej - mówi³ burmistrz wrê-
czaj¹c oficjalnie akty. 
Do³¹czamy do gratulacji.

Kontrola posiadania 
przydomowych 

kompostowników
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie rozpoczêli kontrole nieruchomoœci,
których w³aœciciele zadeklarowali kom-
postowanie odpadów biodegradowal-
nych. Kontroli bêdzie podlega³o fakty-
czne posiadanie kompostownika oraz
kompostowanie w nim bioodpadów. 
W trakcie kontroli zostanie wykonana
dokumentacja fotograficzna.  

Zgodnie z art. 6k ust. 4b oraz ust. 4c
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach w przypadku, gdy w³aœciciel
nieruchomoœci, który korzysta ze zwol-
nienia z tytu³u kompostowania odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji:
1) nie posiada kompostownika przydo-
mowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stano-
wi¹cych odpady komunalne w kompos-
towniku przydomowym, lub
3) uniemo¿liwia osobie upowa¿nionej
dokonanie oglêdzin nieruchomoœci,
zostaje wydana decyzja o utracie prawa
do zwolnienia z czêœci op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, od
pierwszego dnia miesi¹ca, w którym stwier-
dzono wyst¹pienie co najmniej jednej 
z przes³anek.
Ponowne prawo do zwolnienia bêdzie przy-
s³ugiwa³o po up³ywie 6 miesiêcy od dnia,
w którym decyzja sta³a siê ostateczna 
i wymaga z³o¿enia nowej deklaracji 
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.   
W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obo-
wi¹zek umo¿liwiæ dokonanie oglêdzin.

(Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska, kampania
Pi¹tka za segregacjê, strona internetowa:

naszesmieci.pl)

Food trucki wje¿d¿aj¹ 
do Chojnowa

Zapraszamy na chojnowski festiwal sma-
ków. Kuchnie z ca³ego œwiata. Muzyka
na ¿ywo. Atrakcje dla dzieci. 
9-10 paŸdziernika - sobota i niedziela
12:00 - 20:00 - Rynek.

Wydzia³ GGiOŒ infromuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami ( j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990
ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
* w dniach od 28.09.2021r. do
19.10.2021r. wykazu nieruchomoœci
niezabudowa-nej oznaczonej numerem
dzia³ki 177, obrêb 6 miasta Chojnowa
przezna-czonej do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej na poprawienie wa-
runków zagospodarowania nieruch-
moœci przyleg³ej, oznaczonej numerami

dzia³ek 178/1 i 178/2 po³o¿onej przy 
ul. S-fana Okrzei 1 - Zarz¹dzenie 
Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 23.09.  2021 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 09.11.2021r.
* w dniach od 29.09.2021 r. do
20.10.2021 r. wykazu nieruchomoœci
niezabudowanych oznaczonych nume-
rami geodezyjnymi dzia³ek 290/3,
290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8,
295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13,
295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18,
295/19 i 295/20 po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
138/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 28 wrzeœnia 2021 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñst-
wo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
10.11.2021 r.
* w dniach od 05.10.2021 r. do
26.10.2021r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze bez-
przetargowej, czêœci  nieruchomoœci
oznaczonej nr 56/75, obr. 4 - Zarz¹dze-
nie Nr 141 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 4 paŸdziernika 2021 r.

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia

z powodu œmierci

Grzegorza 
Kobiernika

¿onie i bliskim zmar³ego 

sk³ada

Zarz¹d oraz cz³onkowie 

Zwi¹zku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Chojnowie
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Wiod¹cym tematem wrzeœniowej sesji
Rady Miejskiej Chojnowa by³a oœwiata.
Burmistrz Jan Serkies przedstawi³ radnym
Raport o stanie oœwiaty zawieraj¹cy dane 
z chojnowskich szkó³ i przedszkoli z roku
szkolnego 2020/2021. Zapoznano siê tak¿e
ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za
I pó³rocze 2021 r. 
(dokumenty dostêpne w Biurze Rady)

Sprawozdanie 5/2021 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 25 sierpnia 2021 r.

do dnia 28 wrzeœnia 2021 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Otrzymano dofinansowanie w wysokoœci
877.500,00 z³ z Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu na zadanie
inwestycyjne pn.: "Budowa terenu rekre-
acyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz 
z dojœciami i elementami ma³ej architektury"
w ramach Programu rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej - Sportowa Polska
Edycja 2021.
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie zada-
nia pn. "Przebudowa ulicy Jerzmanowic-
kiej w Chojnowie" w zwi¹zku z naborem w ra-
mach Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg
na 2022 rok.
* Zakoñczono prace budowlane w ramach
realizacji zadania "Budowa sieci wodno-kana-
lizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie".
* Zakoñczono prace monta¿owe urz¹dzeñ
na placu zabaw przy ul. D¹browskiego
(teren MOKSIR). 
* Trwaj¹ prace budowlane skateparku 
i pumptrucka. Wykonano ci¹gi komunika-
cyjne, trwaj¹ roboty zwi¹zane z budow¹
konstrukcji skateparku.
* Przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na zadanie inwestycyjne
pod nazw¹ "Budowa ogrodzenia panelo-
wego na terenie skateparku i pumptracka w
Chojnowie" - wy³oniono wykonawcê, z któ-
rym zostanie zawarta umowa. 
* Przeprowadzono dwa postêpowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie za-
pytania ofertowego na zadanie inwestycyjne
pod nazw¹ "Remont dachu budynku Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie"- wy³oniono
wykonawcê, z którym zostanie zawarta umowa. 
* Wszczêto postêpowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na zadanie inwestycyjne pod
nazw¹ "Remont pod³óg w pomieszczeniu
nr 1 i 3 pierwszego piêtra Muzeum Regional-
nego w Chojnowie" - nie wp³ynê³a ¿adna oferta.
* Wszczêto drugie postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na wykonanie robót budowla-
nych i instalacyjnych w Przedszkolu Miej-
skim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie
po¿arowe budynku zgodnie z zaleceniami
PPO¯. Przedmiotem zamówienia s¹ roboty
budowlane polegaj¹ce na dostawie i monta¿u
drzwi.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie tere-
nów zielonych i ogrodów zabaw, koszone
s¹ trawy, trwaj¹ prace porz¹dkowe na terenie
miasta.

* Zakupiono ³awki do zamontowania w Rynku.
* Wyrównano drogi gruntowe oraz uzupe³-
niono ubytki w nawierzchniach chodników
i dróg miejskich.
* Przeprowadzono konserwacjê bie¿ni k³adek
drewnianych.
* Przebudowano 3 wpusty uliczne oraz zaku-
piono 16 pokryw ¿elbetonowych (na studnie
kanalizacji burzowej).
* Wszczêto kontrole dzia³alnoœci gospodar-
czej 10 firm wpisanych do Rejestru Dzia³al-
noœci Regulowanej w zakresie przestrzega-
nia przepisów ustawy o utrzymaniu czys-
toœci i porz¹dku w gminie oraz kontrole
posiadania przydomowych kompostowni-
ków u¿ytkowanych na terenie miasta. 
* Przed³u¿ono 6 umów najmu na lokale
socjalne. 
* Przyjêto i przetworzono 18 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 4 wnioski o wpis do CEIDG przedsiêbiorcy,
- 9 wniosków o zmianê wpisu,
- 4 wnioski o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- wniosek o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci.
* Wydano 3 decyzje zezwalaj¹ce na sprze-
da¿ napojów alkoholowych o zawartoœci
alkoholu: do 4,5% oraz piwa, powy¿ej
4,5% do 18%, powy¿ej 18%, przeznaczo-
nych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano: 
- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotych-
czasowych najemców 3 lokale mieszkalne
z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat 
- dzia³kê o pow. 364 m2 na poprawê warun-
ków zagospodarowania nieruchomoœci przy-
leg³ej, po³o¿onej przy ul. Boles³awieckiej 
* Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldz-
kiej 12,
- lokali u¿ytkowych przy ul. Kiliñskiego 5 
i ul. Witosa 32,
- 2 dzia³ek niezabudowanych po³o¿onych
przy ul. Parkowej przeznaczonych pod za-
budowê gara¿ami,
- 9 dzia³ek niezabudowanych po³o¿onych
przy ul. Zielonej przeznaczonych pod zabu-
dowê gara¿ami,
- 5 dzia³ek niezabudowanych po³o¿onych
przy ul. St. Wyspiañskiego - G. Zapolskiej
przeznaczonych pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹.
* Wydano zezwolenie na wykreœlenie hipo-
teki obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ lokalow¹ 
z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru
porz¹dkowego dla nieruchomoœci po³o¿o-
nej przy ul. Solskiego.
* Sporz¹dzono 3 umowy u¿yczenia tere-
nów dla Wspólnot Mieszkaniowych przy
ul. Z³otoryjskiej 4, ul. Legnickiej 15 i ul.
Konarskiego 2 oraz 3 umowy u¿yczenia
terenów dla Spó³dzielni Mieszkaniowej
"M³odoœæ" w Chojnowie pod lokalizacjê
wiat œmietnikowych przy ul. PoŸniaków,
ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. W³. Sikorskiego.
* Przygotowano wykaz obiektów zabyt-
kowych oraz stanowisk archeologicznych
do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa.

* Zawarto umowê z Pracowni¹ Planisty-
czn¹ AGLOPLAN Magdalena Obertaniec-
Miecierz w Legnicy na opracowanie pro-
jektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa oraz projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla wybranych terenów w mieœcie
Chojnów.
* Sporz¹dzono 2 wypisy i wyrysy z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
* Wydano 8 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu
dzia³ki w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
* Wydano 3 postanowienia opiniuj¹ce po-
zytywnie podzia³ nieruchomoœci przy ul.
Andersa, Wojska Polskiego i Legnickiej oraz
2 decyzje zatwierdzaj¹ce podzia³ nierucho-
moœci przy ul. Tkackiej, D¹browskiego i Ko-
muny Paryskiej.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym
system wczesnego ostrzegania i alarmowania
o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
* Wydano 2 decyzje nak³adaj¹ce obowi¹-
zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony
kraju.
* Przygotowano dokumentacjê do æwicze-
nia obronnego "SUDETY-21".
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- przy ul. Grunwaldzkiej - drzewa zagra-
¿aj¹ce gatunku œwierk, tuja i orzech w³oski
dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
- przy ul. Legnickiej - drzewa obumar³e
gatunku œwierk i modrzew dla Dolnoœl¹-
skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu.
* Koordynowano akcjê "Sprz¹tanie Œwiata"
na terenie miasta.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze: 
- przyjêto 17 wniosków
- wyp³acono 1.966 œwiadczeñ wychowaw-
czych na kwotê 978.545,10 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 31 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 29.479,62  z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono 21 wniosków
- wyp³acono dodatki energetyczne na
kwotê 1.219,01 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Sporz¹dzono 5 aktów urodzenia, 21 akty
ma³¿eñstwa i 14 aktów zgonów.
* Sporz¹dzono 126 przypisków i 18 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego.
* Sprostowano i uzupe³niono 10 aktów stanu
cywilnego.
* Sporz¹dzono 10 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 3, zaœwiad-
czenia do œlubu konkordatowego - 5, zaœwiad-
czenia do œlubu poza granicami RP - 2).
* Przeprowadzono 123 migracji aktów do
aplikacji.
* Wydano 290 aktów stanu cywilnego.
* Przyjêto 207 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Usuniêto 91 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Wydano decyzjê w sprawie zmiany imie-
nia lub nazwiska.

NNaa  XXLLVV  sseess jj ii
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S³owa fina³owej piosenki programu artystycznego z okazji 10.lecia Œrodowiskowego
Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie s¹ niezwykle wymowne.
W³aœnie minê³o 10 lat od kiedy Rada Powiatu powo³a³a do ¿ycia Œrodowiskowy Dom
Samopomocy nr 2 w Chojnowie - kolejn¹ placówkê w naszym mieœcie zajmuj¹c¹ siê
szeroko pojêtym wsparciem osób niepe³nosprawnych.
Przez dekadê obiekt i jego otoczenie diametralnie siê zmieni³y. Dziêki zaanga¿owa-
niu w³adz, wsparciu odpowiednich instytucji i osób fizycznych, dziêki oddaniu
dyrekcji i ca³ego personelu, dziœ ŒDS nr 2 jest profesjonaln¹, atrakcyjn¹ i przyjazn¹
placówk¹. Decyzja sprzed 10 lat okaza³a siê najtrafniejsz¹ dla osób wymagaj¹cych
kompetentnej, kompleksowej pomocy. W komfortowych warunkach, pod opiek¹
wyspecjalizowanej, fachowej i cudownej kadry osoby niepe³nosprawne rozwijaj¹ siê
- uczestnicz¹ w programach aktywizacji spo³ecznej i zawodowej, anga¿uj¹ siê 
w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci, integruj¹ z innymi œrodowiskami, ucz¹ siê egzystencji
w domu i poza nim. Efekty dzia³añ terapeutycznych, psychologicznych, pedago-
gicznych i rehabilitacyjnych obserwowaæ mo¿na tu na co dzieñ. Bogata dzia³alnoœæ
dziewiêciu pracowni terapeutycznych: muzyczno-teatralnej, plastyczno-artystycznej,
kulturalno-oœwiatowej, komputerowej, kulinarnej i gospodarstwa domowego, warsz-
tatowo-stolarskiej, ceramiczno-mechanicznej, ogrodniczej oraz rehabilitacyjnej buduje
kreatywnoœæ, samodzielnoœæ, sprawnoœæ manualn¹ i intelektualn¹, wzmacnia samoocenê.
To nieoceniona wartoœæ dla podopiecznych i ich bliskich.
- 10.lecie sk³ania do podsumowañ, do spojrzenia w przesz³oœæ, ale i przysz³oœæ - mówi³a
dyrektor Maria Wiœniowska. - Jakkolwiek bêdziemy o tym mówili nie oddamy
pe³nego obrazu naszych dzia³añ. Zapraszamy, wiêc do rozmów z uczestnikami, zapoz-
nania siê z pracowniami terapeutycznymi, do udzia³u w projekcji filmu… 
To nie tylko oœrodek wsparcia, to drugi dom, druga rodzina, to z¿yta ze sob¹ wspól-
nota. Odczuli to wszyscy, którzy 17 wrzeœnia uczestniczyli w oficjalnym jubileuszu.
Zaproszeni goœcie - przedstawiciele w³adz koœcielnych, samorz¹dowych powiatu,
miasta i gminy, zaprzyjaŸnione placówki terapeutyczne, oœwiatowe, kulturalne,
wspieraj¹ce osoby prywatne, rodziny uczestników - wszyscy z uznaniem i przejêciem
zapoznawali siê z dzia³alnoœci¹ oœrodka, z jego histori¹ i dynamicznym rozwojem.
Hitem jednak by³ program artystyczny, który da³ obraz tego, jak wspaniale i swobod-
nie czuj¹ siê w tym miejscu podopieczni.

- Zrobiliœcie rzecz niezwyk³¹ - mówi³ w imieniu samorz¹dowców Starosta Powiatu
Legnickiego - p. Adam Babuœka - Odwróciliœcie role. Dziœ to Wy przeprowadziliœcie
nam grupow¹ terapiê, popatrzcie jacy wszyscy s¹ uœmiechniêci. Bardzo Pañstwu
gratulujê tak profesjonalnie dzia³aj¹cego oœrodka. Jesteœmy wszyscy pod wra¿eniem.
Mnóstwo gratulacji, ¿yczeñ, podziêkowañ i wzruszeñ… Wspania³a uroczystoœæ,
efektowny, przepyszny tort oraz ogrom ¿yczliwoœci i sympatii…                           eg

Wszyscy jesteœmy z tej samej gliny
Czasem siê tylko piêknie ró¿nimy…

(fragment hymnu Gliniady Tomasza Wachnowskiego)

Wszyscy jesteœmy z tej samej gliny…
10.lecie Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie

PPoowwssttaanniiee  
ppiiêêkknnyy  ooggrróódd

22 wrzeœnia przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Chojnowie odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce projektu pn.: "Sieæ wsparcia
spo³ecznych inicjatyw dla klimatu"
realizowanego przez Fundacjê Zielona
Akcja oraz Fundacjê Gramineae przy
wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Choj-
nowie z dotacji programu Aktywni Oby-
watele - Fundusz Krajowy, finansowa-
nego z Funduszy EOG. 

Rozmowa dotyczy³a aran¿acji modelo-
wego ogrodu nektarodajnego, który ma
powstaæ na terenie zielonym przy Ba-
senie Miejskim. 
Zgodnie z planami i propozycj¹ archi-
tekta krajobrazu ma to byæ rabata kwit-
n¹cych bylin, bêd¹cych przyjaznym miej-
scem dla motyli, pszczó³ i owadów.
Je¿ówki, trawy, budleje, ale tak¿e kwie-
ciste donice maj¹ byæ urozmaiceniem dla
tego miejsca.
Projekt zak³ada stworzenie botanicznej
kompozycji, która bêdzie sprzyja³a obser-
wacji przyrody, w czym ma pomagaæ
tablica edukacyjna. 
Ogród ma byæ atrakcyjny o ka¿dej porze
roku. Bêdzie to ciekawe miejsce do spê-
dzania wolnego czasu, ale tak¿e pomocne
w nauce i dbaniu o œrodowisko. 

KJ
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To pierwsza kulinarna pozycja w dziennikarsko-reporterskim

dorobku Dionisiosa Sturisa. Czy jednak rzeczywiœcie kulinarna?

Autor zawar³ w niej ponad 70 oryginalnych przepisów na popu-

larne greckie przysmaki, ale wydaje siê, ¿e to dodatek do piê-

knej, pachn¹cej podró¿y po historii, obyczajach, spo³ecznych

relacjach…

21 wrzeœnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi³a chojnowian

do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji na spotka-

nie autorskie.

Gotuje od dawna, ma wiele przpisów, prowadzi kulinarnego

bloga. Uleg³ delikatnej presji znajomych, zidentyfikowa³ niszê,

zebra³ sprawdzone receptury i okrasi³ reporterskim talentem.

¯aden jednak odwiedzony wydawca nie by³ zainteresowany.

Warszawskie wydawnictwo "Wielka Litera" doceni³o kunszt 

i oryginalnoœæ publikacji. Trafna decyzja dziœ procentuje. Ksi¹¿ka

œwietnie siê sprzedaje, a zainteresowanie jest wiêksze ni¿ wstêpny

nak³ad. Przyci¹ga koncept ksi¹¿ki i jej atrakcyjne wydanie.

- To ksi¹¿ka reportersko-kucharska. Nie wyobra¿a³em sobie, ¿e

napiszê j¹ w innej formie. Nie czujê siê kucharzem, a reporter to

moja pierwsza skóra - mówi³ autor. - Okraszaj¹c przepisy

opowieœciami uwiarygodni³em siebie. Liczê na to, ¿e dziêki tej

ksi¹¿ce uda mi siê spopularyzowaæ w Polsce greck¹ kuchniê.

Przepisy s¹ proste, ³atwe w przygotowaniu, bardzo smaczne 

i takie, które mo¿emy sobie w Polsce wygotowaæ bez specjal-

nego wysi³ku - z dostêpnych w sklepach produktów.

Dionisios Sturis wychowa³ siê w Polsce, w naszym Chojnowie.

Grecja jednak to jego druga Ojczyzna. Zafascynowanie kolebk¹

zachodniej cywilizacji czuæ w ka¿dej z jego publikacji. 

W tej jednak wyj¹tkowo. 

Na spotkaniu autorskim w Domu Kultury, siedz¹c przy skrom-

nym stoliku, spokojnie opowiada³ o treœciach "Kalimera.

Grecka kuchnia radoœci". W tym ³agodnym tonie czuæ by³o

pasjê, zami³owanie i coœ jeszcze - smak, zapach, a po krótkim

czasie… narastaj¹cy apetyt.

Smakowite to by³o spotkanie. Dla zaspokojenia mocno pra-

cuj¹cych œlinianek autor przygotowa³ pyszne kurabiedes -

kruche ciasteczka migda³owe. 

Nas ucieszy³ fakt, ¿e Dionisios wci¹¿ lubi ruskie pierogi, pol-

skie zupy i surówki...

eg
Rekomendacja wydawnictwa Wielka Litera

S³oñce, ludzie i jedzenie - oto kwintesencja smaku Grecji!

Dionisios Sturis odkrywa sekrety najlepszych greckich potraw w barwnej 
o kraju, w którym siê urodzi³. Jest to nietypowa ksi¹¿ka kucharska, 
w której przewodnik po krainie smaków i zapachów zmienia siê w piêkn¹
opowieœæ o rodzinie i mi³oœci do gotowania. To tak¿e ciekawa opowieœæ 
o Grecji i jej mieszkañcach. Tu gotuje siê rodzinnie, myœl¹c o biesiadzie,
bo Grecy wiedz¹, ¿e przy stole dziej¹ siê najpiêkniejsze i najradoœniejsze
rzeczy, a gotowaniem jesteœmy w stanie przekazaæ wiêcej ni¿ s³owami.
Grecjê opisan¹ przez Sturisa poznajemy wszystkimi zmys³ami. Zapach fa-
szerowanych warzyw przenika siê ze smakiem cynamonu, oliwek i oregano. 
Deser kusi czasem pomarañcz¹, aromatycznym orzechem i wanili¹, a cza-
sem kokosem, goŸdzikami i ga³k¹ muszkato³ow¹.

Kalimera! Dzieñ dobry! Przysi¹dŸ siê do wspólnego sto³u i ucztujmy!

Kalimera. Grecka kuchnia radoœci

By poczuæ ten aromat, by uruchomiæ kubki smakowe, by poprzez woñ i smak przenieœæ siê mentalnie na po³udniowy
kraniec Pó³wyspu Ba³kañskiego… do Grecji - kraju pe³nego kolorów, muzyki i kulinarnych doznañ. 
Po to zapewne powsta³a ta ksi¹¿ka.

Kilka zasad kuchni greckiej z ksi¹¿ki:
* Im wiêcej oliwy, tym lepiej - jedzenie powin-
no w niej p³ywaæ.
* Ser feta nadaje siê praktycznie do wszystkiego
- tak¿e do s³odkich deserów (!)
* Ciasto filo to najlepszy przyjaciel cz³owieka.
* Cynamon kocha sos pomidorowy - z wzajemnoœci¹!
* Suszone oregano przenosi osobê jedz¹ca nad
brzeg morza.
* Œwie¿e, sezonowe warzywa to po³owa sukcesu.
* Fasola, soczewica, ciecierzyca i wszystkie pozo-
sta³e str¹czki kryj¹ w sobie królewski potencja³.
* Jedzenia ma byæ du¿o.
* Ma byæ oleiste i s³one, najlepiej podane w jed-
nym wspólnotowym talerzu.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jest wolontariuszem fundacji Orla
Stra¿ - organizacji zajmuj¹cej siê
wszechstronn¹ pomoc¹ przesiedleñ-
com w Iraku. Piotr Pabis od 3 lat,
wspólnie z innymi, próbuje przywróciæ
irackim chrzeœcijanom cz³owieczeñstwo.

Gazeta Chojnowska - Dlaczego?
Piotr Pabis - Dlaczego to robiê…? Myœlê,
¿e zawsze chcia³em pomagaæ. Dla mnie
takim punktem zwrotnym by³a historia
Asia Bibi, Pakistanki, katoliczki, która
jako pierwsza kobieta w Pakistanie zos-
ta³a skazana na karê œmierci przez po-
wieszenie "za bluŸnierstwo przeciw Ma-
hometowi". Jej los, jej œwiadectwo to-
warzyszy³o mi w umyœle przez wiele lat.
W koñcu uzna³em, ¿e powinienem coœ
zrobiæ, daæ coœ z siebie, zaanga¿owaæ siê
w spo³eczn¹ dzia³alnoœæ, pomagaæ…
Na studiach w Krakowie pozna³em ludzi
z Papieskiego stowarzyszenia Pomoc
Koœcio³owi w Potrzebie. To miêdzynaro-
dowa organizacja pozarz¹dowa zwi¹-
zana z Koœcio³em katolickim funkcjonu-
j¹ca od 1947 r. W³¹czy³em siê w jej akty-
wnoœæ. Zwi¹za³em siê z PKWP na kilka
lat. 

G.Ch. - Jak zatem trafi³ pan do Orlej
Stra¿y?
P.P. - Przypadkiem. Wys³ucha³em kiedyœ
wywiadu z Barkiem Rutkowskim - preze-
sem i za³o¿ycielem Orlej Stra¿y. Skoñ-
czy³em ju¿ wtedy studia, wróci³em do
Chojnowa, moja s³u¿ba w PKWP przy-
hamowa³a, a to o czym mówi³ Bartek
bardzo mnie zainteresowa³o. Wszed³em
na internet, doczyta³em. Moja uwaga i uz-
nanie ros³o z ka¿dym czytanym akapitem.
Napisa³em do fundacji, opowiedzia³em
trochê o sobie, o dotychczasowej dzia³al-
noœci. Orla Stra¿ wówczas budowa³a
swoje struktury. Zaprosili na spotkanie
kilka osób mnie podobnych. Pojecha³em
do Gdañska. Ci ludzie od razu porwali
mnie swoim zapa³em i bezinteresownoœ-

ci¹. Przejê³a mnie tak¿e sytuacja ludzi,
do których kierowano pomoc. By³em 
i jestem szczêœliwy, ¿e na tym spotkaniu
zaufano mi, dano szansê i pozwolono
uczestniczyæ w tym niezwyk³ym dziele. 

G.Ch. - Czym konkretnie zajmuje siê
pan w fundacji?
P.P. - Moja rola ogranicza siê do œwiad-
czenia o dzia³alnoœci fundacji i obecnych
realiach chrzeœcijan w Iraku. Organizujê
spotkania, pozyskujê nowe kontakty,
rozpowszechniam wiedzê g³ównie po-
przez media - wirtualne i tradycyjne. Za
spraw¹ internetowych komunikatorów
mam te¿ kontakt z ludŸmi z obozów. Sytu-
acja na Bliskim Wschodzie zawsze by³a
mi znana, interesowa³em siê tym tema-
tem, myœlê, ¿e dlatego te¿ przesiedleñcy i ich
dramatyczny los zwróci³y moj¹ szczególn¹
uwagê. Realizujemy teraz program "Do-
bra praca". Organizujemy stanowiska
pracy, narzêdzia, sprzêt… Dla tych ludzi
to nieoceniona pomoc, brama do nowego
¿ycia, realna szansa na powrót do nor-
malnoœci.

G.Ch. - To satysfakcjonuj¹ce?!
P.P. - Stykam siê z autentycznymi, czêsto
tragicznymi historiami ludzi, którzy s¹
ofiarami terroru, niesprawiedliwoœci 
i ludobójstwa. Niewinnych, przera¿onych,
wyalienowanych. Œwiadomoœæ, ¿e p³yn¹ca
do nich pomoc idzie z Polski, ¿e mam 
w niej promilowy udzia³, daje wiele satys-
fakcji. Nadaje sens ¿yciu - mojemu i tych
ludzi. Moj¹ ambicj¹ jest, by poprzez t¹

dzia³alnoœæ zniknê³y uprzedzenia, zako-
rzenione stereotypy. Wci¹¿ przyœwieca
mi idea stowarzyszenia Pomoc Koœcio-
³owi w Potrzebie - pojednanie i solidar-
noœæ na œwiecie. 

G.Ch. - Dzia³alnoœæ szlachetna, ale te¿
niezwykle przygnêbiaj¹ca. Jak odzy-
skuje pan spokój? 
P.P. - Biegam. Od kilku lat. To dla mnie
doskona³y relaks, rozrusznik, który moty-
wuje do samorozwoju. Korzystam teraz
ze wsparcia trenera, nie mam zatem mo¿li-
woœci wymigania siê, pofolgowania czy
odk³adania treningu na "kiedyœ". Dyscy-
plina i systematyczny ruch doskonale
niweluje stres, pomaga nabraæ dystansu.

Bez w¹tpienia bieganie oczyszcza mój
umys³ i cia³o. Wolny czas z przyjemnoœ-
ci¹ poœwiêcam te¿ na poznawanie W³och
- w³oskiej kultury, historii, tradycji, jêzy-
ka. To moje miejsce na Ziemi. Wyko-
rzystujê ka¿d¹ mo¿liwoœæ, by tam poje-
chaæ i odkrywaæ nowe miejsca. Pan-
demia przerwa³a moje podró¿e i naukê
jêzyka, ale ju¿ do tego wracam, z ogromn¹
radoœci¹.

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê. ¯y-
czymy powodzenia w propagowaniu
szlachetnych celów i nauce jêzyka
w³oskiego. 
Ti auguro il meglio!
(¯yczymy wszystkiego najlepszego!)
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-20 wrzeœnia  w ramach projektu "Bli¿ej Natury" - promuj¹cego dzia³ania ekologiczne, dofinansowanego ze œrodków programu
"Dzia³aj Lokalnie" odby³o siê spotkanie dotycz¹ce zasad segregacji odpadów, przygotowane z myœl¹ o najm³odszych mieszkañ-
cach Chojnowa. 

- G³ównym celem projektu jest zasianie ekologicznego ziarenka u przedszkolaków. To bardzo wa¿ne, aby u m³odego pokolenia
wykszta³ciæ postawê proekologiczn¹, która przy odpowiedniej pielêgnacji zaowocuje u doros³ego cz³owieka odpowiedzialnoœci¹
za losy naszego œrodowiska - t³umaczy Ewa Kozo³up - nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 3. 
Zaproszeni goœcie - przedstawiciele firmy odbieraj¹cej odpady Ekopartner oraz Magdalena Sawicz - Citkowska inspektor d.s.
infrastruktury miejskiej z Urzêdu Miejskiego w Chojnowie - przeprowadzili zajêcia edukacyjne dotycz¹ce w³aœciwej segregacji
odpadów. Firma Ekopartner na spotkanie przyby³a wraz z pokazowymi koszami na odpady, a tak¿e z prezentami dla dzieci.
Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a œmieciarka. 
Przedszkolaki wykaza³y siê nie tylko du¿¹ ciekowoœci¹, ale i wiedz¹. Projekt zosta³ wzbogacony o specjalne przedstawienie
przedszkolaków, w którym pokazane zosta³o, jak szkodliwe dla naszej planety jest œmiecenie. 
Projekty ekologiczne maj¹ bardzo du¿e znaczenie w lokalnej przestrzeni, splataj¹ siê one z 28. Akcj¹ Sprz¹tanie Œwiata, którego
has³em przewodnim jest: "Myœlê, wiêc nie œmiecê". 

Projekt dofinasowany: ze œrodków programu "Dzia³aj Lokalnie" Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanej przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Oœrodka Dzia³aj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina w ramach œcie¿ki tematy-
cznej "Dzia³aj Lokalnie i ekologicznie" w partnerstwie z fundacj¹ WWF Polska.

KJ

My to wiemy! - Przedszkolaki znawcy ekologii! 

Zaproszenie na zajêcia sportowe
z elementami pi³ki rêcznej

Od paŸdziernika 2021 w Chojnowie roz-
poczê³y siê zajêcia sportowe z elementami
pi³ki rêcznej organizowane przez Akademiê
Sportfuture za³o¿on¹ przez Kajê Za³êczn¹,
by³¹ zawodniczkê MKS Zag³êbie Lubin 
i wielokrotn¹ reprezentantkê Polski w pi³ce
rêcznej kobiet.
Zajêcia przeznaczone s¹ dla dzieci od 5 do 9 lat.
Dzieci trenuj¹ w grupach mieszanych (dziew-
czynki z ch³opcami). Zajêcia trwaj¹ godzinê
i odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. 

W Chojnowie odbywaj¹ siê w ka¿dy
wtorek i czwartek o godz. 17.00 
w hali Szko³y Podstawowej nr 4 

przy ul. Kiliñskiego 23.
W procesie szkolenia akademia stawia na
ogólny rozwój dzieci, gimnastykê, motorykê
i kszta³towanie koordynacji, a podczas zabaw
dzieci poznaj¹ podstawy pi³ki rêcznej.
Zainteresowani rodzice mog¹ skontaktowaæ siê dzwoni¹c na numer telefoniczny
502 13 14 04 lub wys³aæ zg³oszenie na maila biuro@sportfuture.pl. 
W zg³oszeniu proszê podaæ dane: imiê i nazwisko, wiek dziecka, a tak¿e e-mail
oraz tel. do rodzica. 

Wiêcej informacji na temat akademii rodzice znajd¹ na stronie www.sportfuture.pl

ZAPRASZAMY
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To ju¿ 20 lat. Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielê-
gnacyjno-Rehabilitacyjnego "Niebieski
Parasol" swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³
oficjalnie 1 paŸdziernika 2001 roku.
Wyremontowan¹ czêœæ niedawnego szpi-
tala zajêli wówczas podopieczni "Niebies-
kiego Parasola". 
Od pocz¹tku placówk¹ zarz¹dza pani
Ma³gorzata Sztompke.

Gazeta Chojnowska - Wydaje siê, ¿e
dwie dekady, to szmat czasu. Dla Pani
zapewne minê³y niepostrze¿enie…
Ma³gorzata Sztompke - Mo¿e nie
niepostrze¿enie, ale bardzo szybko. Zaczy-
naliœmy pracê na 1 piêtrze Budynku A.
Przyjêliœmy wówczas 25 pacjentów, pra-
cowa³o 20 pracowników. Sala gimnasty-
czna na sali chorych, jeden rehabilitant,
brak sto³ówki, szatni dla personelu… - za
co Sanepid wlepi³ mi wysoki 1000,00 z³
mandat. Przy nieregularnym wynagro-
dzeniu (oczywiœcie nagminny brak pie-
niêdzy i moje s³awetne powiedzenie
"wszystko przeliczam na pampersy"), to
by³a horrendalna kwota. P³aka³am (man-
dat wypisa³a osoba, która w przesz³oœci
pracowa³a z moj¹ nie¿yj¹c¹ mam¹),
przypadek czy z³oœliwoœæ do dzisiaj nie
rozwi¹za³am tej zagadki, zreszt¹ nie-
wa¿ne. Posi³ki nie zawsze przyje¿d¿a³y
regularnie wiêc alarm i po zakupy, aby
zrobiæ œniadanie czy kolacjê. Ale by³o
du¿o zapa³u, wiary i nadziei, ¿e bêdzie
lepiej. Personel by³ ¿yczliwy i gotowy na
wszystkie czynnoœci spoza zakresu obo-
wi¹zków. Pielêgniarka z mopem, sanitar-
iusz sporz¹dzaj¹cy kanapki, rehabilitant
na zakupach - to wtedy by³a norma, nikt
nie mówi³ "dlaczego Ja". Po godzinach -
czyn spo³eczny i sprz¹tanie parku, grabie-
nie liœci, czyszczenie œcie¿ek, sadzenie krza-
kówa, a potem ognisko i pieczenie kie³-
basek. Stary sprzêt typu lodówki, szafy
odnawialiœmy... Dzisiaj na wspomnienie
tych czasów mi³a nostalgia, uœmiech 
i pytanie sk¹d by³y si³y? Wstawa³am 
o 5:30, jecha³am autobusem do Chojnowa,
rozwi¹zywanie problemów bie¿¹cych,
sporz¹dzanie potrzebnych dokumentów,
oko³o 14:00 jecha³am do Legnicy, aby
likwidowaæ poprzedni¹ placówkê na
Poselskiej, o 20:30 ostatnim autobusem
do Lubina. Krótka noc i dzieñ, jak co
dzieñ. Sobota i niedziela by³y te¿ pe³ne pracy.
Pamiêtam, jak us³ugodawca zniszczy³
nam ca³¹ poœciel i ubrania dla pacjen-
tów. Ka¿dy przyniós³ z domu co móg³.
Wieczorem przebieg³am po s¹siadach
(dobrze, ¿e mieszka³am w wie¿owcu) 
i uzbiera³am komplety poœcieli, podko-
szulki, skarpety, rodziny chorych do-
wioz³y resztê. Mo¿na by³o dalej dbaæ o cho-
rych. Zdarza³o siê, ¿e na koniec miesi¹ca
brakowa³o pieniêdzy na wyp³aty. Roz-
mowy z pracownikami, ma³e zaliczki, aby
mieli na chleb. Dolnoœl¹ska Kasa Cho-
rych odmawia³a przes³ania wypracowa-
nych pieniêdzy…- znowu wieczorem mokra
poduszka. Mija³ czas, ale nie problemy
placówki. Potrzeby nadal s¹ du¿e, wci¹¿

borykamy siê z finansowymi brakami. Od
kilku lat, jak w ca³ej Polsce, brakuje pie-
lêgniarek, niedoszacowane œwiadczenia
medyczne powa¿nie zak³ócaj¹ bud¿et. Na
pewno nie mo¿emy porównywaæ tych lat,
bo i wyposa¿enie lepsze i udogodnienia
do pielêgnacji nad chorymi nowoczeœ-
niejsze, ale mimo podniesionych stan-
dardów, wyspecjalizowanego personelu,
to i pacjentów jest wiêcej. Dwadzieœcia
lat temu trafia³ do placówki pacjent
m³odszy, rokuj¹cy powrót sprawnoœci co
powodowa³o, ¿e personel mia³ wiêcej
satysfakcji z wype³nianych obowi¹zków.
Obecnie pacjenci, to osoby w wieku póŸnej
staroœci, 80 lat i wiêcej z wielochorobo-
woœci¹, nie rokuj¹cy zbyt du¿ej poprawy
sprawnoœci. Tak zwanym "g³askiem" dla
personelu jest utrzymanie status quo pa-
cjenta.
G.Ch. - Profesjonalna opieka - lekarska,
pielêgniarska, rehabilitacyjna, tera-
peutyczna, to Wasza codziennoœæ, ale
wiemy, ¿e k³adziecie te¿ du¿y nacisk
na koleracje spo³eczne, na urozmai-
canie zajêæ o spotkania kulturalne,
rozrywkowe, duchowe…
M.Sz. - Uczê personel, ¿e to miejsce jest
bardzo czêsto ostatnim domem pacjenta,
dlatego zróbmy wszystko, aby te dni, spê-
dzone tutaj, by³y na swój sposób piêkne.
Dlatego na ka¿de œwiêta pieczemy w do-
mu ciasta dla pacjentów, organizujemy
im urodziny. Przed pandemi¹ robiliœmy
coroczne pikniki, odbywa³ siê Turniej
tañca i œpiewu dla seniorów, goœcili u nas:
Piotr Szczepanik, Lidia Stanis³awska,
Alicja Majewska, zespó³ Skaner, Partita,
Tercet Egzotyczny, Orkiestra Dêta Piotra
Koziara. Pacjenci uczestnicz¹ te¿ w wy-
darzeniach w zaprzyjaŸnionych domach
pomocy spo³ecznej. Co roku, 23 grudnia
odbywa siê u nas Wieczerza Wigilijna
dla pacjentów, ich rodzin, pracowników 
i przyjació³ Parasola. W Wielk¹ Sobotê
uroczyste œwiêcenie pokarmów, œwiêtujemy
Œwiatowy Dzieñ Chorego oraz inne uro-
czystoœci jubileuszowe. Parasol by³ orga-
nizatorem kilku charytatywnych festy-
nów, braliœmy czynny udzia³ w ¿yciu kul-
turalnym miasta. Mam nadziejê, ¿e po
skoñczonym stanie pandemicznym, wró-
cimy z radoœci¹ to swoich przyzwyczajeñ.
G.Ch. - Jak zatem zdefiniowaæ, w kilku
s³owach, idee "Niebieskiego Parasola"?
M.Sz. - Parasol w encyklopedii jest okre-
œlany dos³ownie jako - "s³oñcochron"
czyli przedmiot chrononi¹cy przed desz-
czem, s³oñcem czy œniegiem. PóŸniej

ludzie zaczêli u¿ywaæ go jako ochronê
przed wiatrem, a nawet jako podpórkê -
laskê. Nawi¹zuj¹c do tej definicji Nie-
bieski Parasol jest ochron¹ ludzi potrze-
buj¹cych przed samotnoœci¹, brakiem
opiekuñczoœci, pog³êbiaj¹cym siê inwa-
lidztwem, chorobami, a nawet przed ubós-
twem, w szczególnoœci przed niedo¿ywie-
niem spowodowanym niedostateczn¹ wie-
dz¹ na temat dietetyki. Jest te¿ podpor¹
dla osób opiekuj¹cych siê chorymi bliski-
mi. Nasz¹ ide¹ jest opieka na wysokim
poziomie, serdecznoœæ, wspó³odczuwanie,
praca na rzecz drugiego cz³owieka i troska
jak o w³asn¹ blisk¹ osobê.
G.Ch. - Z jakimi problemami boryka
siê oœrodek?
M.Sz. - Jak ju¿ wspomnia³am notoryczne
niedofinansowanie œwiadczeñ, braki wy-
kwalifikowanej kadry medycznej, szcze-
gólnie pielêgniarek, personel ulegaj¹cy
co kilkadziesi¹t miesiêcy wypaleniu zawo-
dowemu i brak satysfakcji z wykony-
wanej pracy - grupa pacjentów objêta
opiek¹ ze wzglêdu na wiek i schorzenia
nie przynosi widocznych i spektakular-
nych ozdrowieñ. Motywacjê do pracy
obni¿aj¹ tak¿e nierzetelne media. Ci¹g³e
zainteresowanie Oœrodkiem mediów spo-
³ecznoœciowych i pseudodziennikarzy, szu-
kanie sensacji, oczernianie… - to bardzo
przykre, czêsto niesprawiedliwe i krzywdz¹ce.
G.Ch. - Kameralna uroczystoœæ we
w³asnym gronie, to do "Niebieskiego
Parasola" niepodobne. Jubileuszowe
obchody w takiej formie, to wybór czy
odpowiedzialnoœæ? 
M.Sz. - Oczywiœcie odpowiedzialnoœæ.
Chcielibyœmy œwiêtowaæ w szerszym gro-
nie, ale rzeczywistoœæ jest inna. Nie mo-
¿emy nara¿aæ naszych pacjentów, mimo
¿e prawie wszyscy s¹ zaszczepieni.
Œwiêtowaliœmy w swoim gronie. By³o uro-
czyœcie i weso³o, podjedliœmy pysznoœci
sporz¹dzone przez personel i doprawio-
ne unikaln¹ przypraw¹ - mi³oœci¹. By³
tort urodzinowy, lampka szampana, po-
dziêkowania, wspomnienia, muzyka oraz
modlitwa do Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych.
G.Ch. - Czego ¿yczyæ z okazji 20.lecia?
M.Sz. - Zdrowia, si³y, odpornoœci psy-
chicznej, wiary w lepsze jutro… Grosza,
który u³atwi ¿ycie personelowi i Oœrod-
kowi. Grona prawdziwych i ¿yczliwych
przyjació³ oraz kolejnych 20 lat…
G.Ch. - Zatem… ¿yczymy tego wszys-
tkiego - dyrekcji, personelowi i podo-
piecznym!

Jubileusz 
Niebieskiego Parasola

fot. polska-org.pl/
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Orla Stra¿ w Chojnowie
Misj¹ Fundacji Orla Stra¿ jest pomoc
ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie.
Wspieramy rodziny, które straci³y blis-
kich, dom oraz dorobek ca³ego ¿ycia w wy-
niku najazdu terrorystów z ISIS. Chcemy
pomóc im w powrocie do normalnego ¿ycia.
Realizujemy nasze dzia³ania m.in. przez
odbudowê zniszczonych miejsc pracy,
wspieranie edukacji wdów i sierot oraz
pomoc rozwojow¹ udzielan¹ w bardzo
szerokim zakresie. (fragment wpisu na
facebooku Orla Stra¿ - Eaglewatch)

***
O dzia³alnoœci, formach pomocy i sytu-
acji beneficjentów mówi³ na zorgani-
zowanym 15 wrzeœnia przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ spotkaniu autor-
skim, Andrzej Ocha³ - cz³onek fundacji,
autor ksi¹¿ki "Orla Stra¿. Kiedy œwiat
udaje, ¿e nie widzi" 
- To nie bêdzie przyjemne literackie spot-
kanie - rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie
Andrzej Ocha³ - To nie bêdzie ³atwa his-
toria, ale mam nadziejê, ¿e to spotkanie
zbuduje pewne refleksje. To o czym bêdê
mówiæ, to historia ogromnej nieprawoœci
ogromnej niesprawiedliwoœci, która za-
dzia³a siê w pewnej czêœci œwiata. Œwiat
nie chcia³ widzieæ tego, co wydarzy³o siê
miêdzy 2013 a 2016 na Bliskim Wschodzie…
Rzeczywiœcie, opowieœæ nie nale¿a³a do
lekkich, ³atwych i przyjemnych. Przez
pryzmat polityki, finansjery, wojen re-
ligijnych i rz¹dzy w³adzy poznajemy
grupê niewinnych ofiar terroryzmu we-
getuj¹c¹ od lat na pustyni. Ludzi pozo-
stawionych samym sobie w ascetycznych
warunkach, a przy tym pe³nych godnoœci,
¿yj¹cych nadziej¹ na odbudowanie swo-
jej wspólnoty. 
Pretekstem spotkania autorskiego by³a
wydana niedawno ksi¹¿ka "Orla Stra¿.
Kiedy œwiat udaje, ¿e nie widzi".
Reporta¿ z pobytu w Iraku w 2019 roku
zawiera relacje œwiadków zbrodni ISIS
oraz ich codzienne zmagania z otacza-
j¹c¹ rzeczywistoœci¹. Liczne fotosy ilus-
truj¹ sytuacjê nie pozostawiaj¹c z³udzeñ.
Dope³nieniem ksi¹¿kowej treœci by³a
emocjonuj¹ca opowieœæ autora - poru-
szaj¹ca, przemawiaj¹ca do serc i umy-
s³ów, poparta czêsto zadziwiaj¹cymi fak-

tami, uzmys³awiaj¹ca jak bardzo œwiat
Zachodu jest nieszczery…
- Chcemy dotrzeæ do jak najwiêkszej
liczby osób, chcemy by œwiat siê do-
wiedzia³. By te chrzeœcijañskie rodziny
przesiedleñców ¿yj¹ce w Iraku - bogobojne,
proste, pracowite - mog³y ¿yæ godnie.
Imponuj¹ca wiedza Andrzeja Ocha³y -
doœwiadczonego ¿o³nierza, pasjonata
historii, publicysty, dzia³acza spo³ecz-
nego - zmienia wyobra¿enie o Bliskim
Wschodzie, jego spo³ecznych relacjach 
i pozycji w œwiecie. 
Orla Stra¿ - kilkuosobowa fundacja wspie-
rana przez wolontariuszy - powsta³a 
w 2016 r. Jej za³o¿yciel - kmdr. ppor.
rez. Bartosz Rutkowski powo³a³ j¹
wkrótce po tym, jak us³ysza³ w mediach
historiê 12.letniego ch³opca ¿ywcem
ukrzy¿owanego w jednej z syryjskich wsi.
Od tego czasu w irackich obozach g³oœno
mówi siê o pomocy z Polski. Fundacja
odbudowuje domy, miejsca pracy, kupu-
je zwierzêta hodowlane i paszê, narzê-
dzia, wspiera edukacjê…
- G³ówn¹ nasz¹ zasad¹ jest pomoc wy-
³¹cznie w uzgodnieniu z potrzebuj¹cymi
w ich w³asnym kraju. Zajmujemy siê naj-
ró¿niejszymi formami wspierania ofiar
terroryzmu. Naszym celem jest zarówno
pomoc konkretnym osobom, jak i bar-
dziej rozwiniête projekty s³u¿¹ce rodzi-
nom, a nawet ca³ym miejscowoœciom -
czytamy na stronach fundacji.
Zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Fun-
dacji odsy³amy na stronê:
https://www.orlastraz.org

***
Jednym z wolontariuszy Orlej Stra¿y jest
chojnowianin Piotr Pabis, który zaini-
cjowa³ spotkanie w naszym mieœcie. 
O jego zaanga¿owaniu i pobudkach mo¿na
przeczytaæ na str. 7 w popularnym cyklu
"Ludzie z pasj¹".

eg

Po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemi¹ modelarze z ca³ej Polski
spotkali siê po raz 40-ty na Mistrzostwach
Polski Modeli Kartonowych oraz na Miêdzy-
narodowym Konkursie Modeli Redukcyj-
nych i Grand Prix Ma³ego Modelarza,
który siê odby³ w Oleœnicy.
G³odni sukcesów i spotkañ pog³êbiaj¹-
cych wiedzê modelarsk¹, rozmów, po-
równywañ i ocen wykonanych przez
siebie i innych modelarzy modeli, których
zg³oszonych do konkursu by³o blisko 300,
zajechaliœmy pod Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Oleœnicy. Rozpakowanie 
i wystawienie do konkursu modeli, jak
zawsze zajmuje sporo czasu i jest doœæ
stresuj¹ce, bo kolejny raz sprawdza siê
czy modele przetrwa³y transport w ca³oœci
i czy nieuleg³y uszkodzeniu. 
W ocenie prac bierze udzia³ kilka komisji
sêdziowskich, które oceniaj¹ ró¿ne klasy
modeli i nierzadko takie oceny koñcz¹ siê
w póŸnych godzinach wieczornych. Warto
nadmieniæ, ¿e w sk³adach wspomnianych
komisji byli Antoni Skalski oraz Janusz Miki-
cionek, obydwaj z I klas¹ sêdziowsk¹,
oraz Konrad Kozakowski, który zdobywa³
aplikacjê sêdziowsk¹ na pierwszy stopieñ
sêdziowski. Sêdziowie podsumowuj¹c
swoj¹ pracê stwierdzili, ¿e ogólny poziom
wykonania modeli by³ bardzo wysoki.

Modelarze z Chojnowa dru¿ynowo zajêli
bardzo dobre drugie miejsce, a indywidu-
alnie zdobyli 13 medali i 9 wyró¿nieñ.
Wœród nagrodzonych znaleŸli siê: Hanna
Makowska, Mateusz Krauzowicz,
Marcin Makowski, Rafa³ Kruk,
Aleksander Kozakowski, Aleksandra
Porczak, Maciej K¹dzio³ka, Konrad
Kozakowski, Tomasz Leonhardt,
Antoni Skalski.

Modelarze dziêkuj¹ w³adzom miasta oraz
dyrekcji MOKSiR za pomoc w realizacji
swoich zami³owañ modelarskich i umo-
¿liwienie wyjazdu i ich prezentacji na
Mistrzostwach Polski w Oleœnicy. 
Wszystkim wyró¿nionym sk³adamy ser-
deczne gratulacje oraz ¿yczymy kolejnych
udanych startów w konkursach modelars-
kich.

AS

UDANY START 
CHOJNOWSKICH MODELARZY
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OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa

Na podstawie art. 11 pkt  1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póŸn. zm.), 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹

Chojnowa uchwa³y nr XLIV/214/21 
z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w  sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany 
studium uwarunkowañ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymie-
nionej zmiany studium, kieruj¹c je do Burmistrza Miasta
Chojnowa, w terminie do 2 listopada 2021 r. Zgodnie 
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wnioski mog¹ byæ wnoszone w formie:
* papierowej w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
* papierowej drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miejski 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
* elektronicznej, w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej 
na adres: urzad.miejski@chojnow.eu 
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê
wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której
dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 z póŸn. zm.), informujê o jednoczesnym
przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny odd-
zia³ywania na œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem
zmiany studium.
Wnioski w trybie postêpowania w sprawie strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko - stosownie do
przepisu art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostêpnieniu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko - mog¹ byæ wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie
do 2 listopada 2021 r.

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla wybra-
nych terenów w mieœcie Chojnów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póŸn. zm.), 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa 

uchwa³y nr XLIV/215/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. zmiany planów
miejscowych, kieruj¹c je do Burmistrza Miasta Chojnowa, 
w terminie do 2 listopada 2021 r. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mog¹
byæ wnoszone w formie:
* papierowej w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
* papierowej drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miejski w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
* elektronicznej, w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej - na adres:
urzad.miejski@chojnow.eu 
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wniosko-
dawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póŸn.
zm.), informujê o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹-
dzanej wraz z projektem zmiany planów miejscowych.

Wnioski w trybie postêpowania w sprawie strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko - stosownie do przepisu art. 40 
i art. 54 ust. 3 ustawy o udostêpnieniu informacji o œrodowisku 
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko - mog¹ byæ wno-
szone w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywa-
nia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 
do 2 listopada 2021 r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Anny i Juliusza PoŸniaków 2

Punkt konsultacyjny zdrowia psychicznego w Chojnowie 
oferuje bezp³atn¹ pomoc w zakresie: psychoterapii indywidulanej doros³ych,

terapii ma³¿eñstw / par, terapii uzale¿nieñ, konsultacji dla rodziców, 
warsztatów i wyk³adów. 

Punkt otwarty jest we wtorki od godz. 9:00 do 12:00 
oraz w œrody od 14:00 do 17:00.

tel. 511 833 628
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Zarz¹dzeniem Nr  159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
16 grudnia 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 (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszanej i mniej-
sze budynki wielorodzinne.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 09.11.2021 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 02.11.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do do-
konywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, z potwierdzonym notarial-
nie pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê
na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z 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
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Ro-
zporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 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, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci 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 pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy 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¿ 4 750,00 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
zawarciem 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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê w dniu
01.04.2021 r., drugi 14.07.2021 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 po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.)
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.09.2021 r. - 02.11.2021r. 
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76
81-86-684. 

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: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy ul. J. Kiliñskiego 5
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 o powierzchni 436 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019306/8.
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Zarz¹dzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja 2021 r.
w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu
ustnego nieograniczonego. Dzia³ki zlokalizowane s¹ w pó³nocno -
zachodniej czêœci miasta, na terenie osiedla domów jednorodzinnych,
pomiêdzy ulicami: Stanis³awa Wyspiañskiego  i Gabrieli Zapolskiej.
Kszta³t dzia³ek w formie wieloboku (dz. 12/18, 12/19 i 12/20) lub pros-
tok¹ta (dz. 12/21 i 12/22), teren p³aski, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ 
i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po
uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew 
i krzewów owocowych). Dzia³ki posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej;
dzia³ki nr 12/20, 12/21 i 12/22 od ulicy G. Zapolskiej, dzia³ka 12/18 od
ulicy St. Wyspiañskiego, dzia³ka nr 12/19 od ulicy G. Zapolskiej i ul. St.
Wyspiañskiego. W ewidencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rol-
ny - pastwiska trwa³e Ps III i nabywca, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Teren dzia³ek 12/21 i 12/22 czêœciowo u¿ytkowany jest jako plac zabaw,
który zostanie zdemontowany w przypadku sprzeda¿y nieruchomoœci.
Oferta nie obejmuje elementów wyposa¿enia placu zabaw oraz towa-
rzysz¹cej infrastruktury.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 3.1.MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne wy³¹cznie
wbudowane w budynku mieszkalnym.
W granicach dzia³ek nr 12/22, 12/21, 12/20, 12/19  i 12/18 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a na dzia³kach nr 12/21, 12/20 
i 12/19 znajduj¹ siê studzienki telekomunikacyjne. 
Ponadto przy granicy dzia³ek nr  12/19 i 12/18 przebiega sieæ elektroener-
getyczna. 
Przez dzia³ki nr 12/19 i 12/20 biegn¹ przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci,
nabywca na w³asny koszt, za zgod¹ i w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci
mo¿e dokonaæ jej prze³o¿enia lub w przypadku stwierdzenia, ¿e jest
nieczynna i nie bêdzie eksploatowana w przysz³oœci jej likwidacji.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielom sieci przebie-
gaj¹cych przez dzia³ki, swobodny do nich dostêp w celu konserwacji,
remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa
bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ energety-
czn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przy-
leg³ych ulicach. 
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze ww. dzia³ek wys-
têpuj¹ z³o¿one warunki hydrogeologiczne - w pod³o¿u wystêpuj¹ nasypy

niebudowlane oraz grunty organiczne, wskazana jest g³êboka wymiana
gruntów, wykonanie nasypów budowlanych z dobrze uziarnionej pos-
pó³ki, po czym posadowienie obiektów na p³ytach fundamentowych;
alternatywnie na studniach fundamentowych lub mikropalach opartych 
w warstwie geotechnicznej nr IV. Wymiana gruntów wymagaæ bêdzie
odwodnienia pod³o¿a. Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w pro-
jektowaniu obiektów budowlanych.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisami
w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz
dokumentacj¹ geotechniczn¹.  Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od ob-
ci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u
ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 20 paŸ-
dziernika 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pub-
likacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokonywa-
nia czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³¿onków
lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka,
zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹
w przetargu (art. 37 ustawy z 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 po-
siadaj¹cych 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 przetargu,
jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,

(cdn str. 14)

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013611/7:



Domy, mieszkania, lokale
Kupiê mieszkanie w Chojnowie w no-
wym budownictwie, 3 pokojowe, parter
lub I piêtro, najchêtniej w okolicach 
ul. Sikorskiego. 
Wiadomoœæ: tel.  693-411-487.

Inne
Sprzedam nowy nieu¿ywany wózek dla
osoby niepe³nosprawnej. Cena 400 z³ do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 664-674-601. (507790)
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

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

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

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

Og³oszenia drobne

PaŸdziernik

10.10. - SALIX 
17.10. - POD S£OÑCEM 
24.10. - STOKROTKA 

31.10. - CENTRUM 

- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem tech-
nicznym i prawnym nieruchomoœci bêd¹cej
przedmiotem przetargu,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê z opini¹ geot-
echniczn¹ dla wstêpnego rozpoznania geotech-
nicznych warunków pod³o¿a terenu projek-
towanej zabudowy mieszkaniowej oraz opini¹
geotechniczn¹ dla potrzeb rozpoznania warunk-
ów gruntowo - wodnych na dzia³kach 12/18 -
12/23 w Chojnowie u zbiegu ulic Wyspiañ-
skiego i Zapolskiej.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
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 dnia
13.10.2021 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 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 lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negaty-
wnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 32 8644 0000
0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej, z od-
powiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³as-
noœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Wójt Gminy Chojnów
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz.U. z 2020 r., poz.
1990 ze zm.),
informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gmina-chojnow.pl wykazu

nieruchomoœci przeznaczonej 
do sprzeda¿y w drodze przetargu 

ustnego ograniczonego
z zastosowaniem przepisów ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kszta³towaniu ustroju rolnego 

(Dz. U z 2020 r., poz. 1655  ze zm.), t.j.
niezabudowanej dzia³ki numer 390/2
o pow. 1,95 ha (RV, AM2), po³o¿onej

w obrêbie Zamienice, 
gmina Chojnów, powiat legnicki, 

woj. dolnoœl¹skie.
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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: elek-
tryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

Przetarg odbędzie się 09.11.2021r. - szczegóły str. 12

Miasto prowadzi procedury związane ze sprzedażą 

działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

przy ul. Sikorskiego w Chojnowie.

Miasto prowadzi procedury związane 
ze sprzedażą działek pod zabudowę 
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Przetarg odbędzie się 
20.10.2021r. - szczegóły str. 13

KOLORY DUSZY
Zapraszamy na wystawę „Kolory duszy”
Aleksandry Anny Sikorskiej, dziesięcioletniej
malarki pochodzącej z Góry, która tworzy zachwy-
cające prace posługując się palcami, zabawkami
lub szyszkami. 
Czasem trwa to kilka minut, a czasem miesiąc. 
Malując wyraża siebie, komunikuje się ze
światem i odkrywa kolory swojej duszy.

Ola ma autyzm. 

Wystawę prezentowaną 
w Galerii Młodych oraz w Dziale dla Dzieci i Młodzieży 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
można oglądać 

do końca października 2021 r. 
Więcej o twórczości Oli i nie tylko można znaleźć na Facebooku Aleksandra Anna  
Sikorska oraz na blogu Mamy Oli http://annasikorska.blogspot.com/ 
w zakładce „Twórczość Oli”.



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Emilka Turczyńska ma 12 lat  i jest zodia-
kalnym Lwem. Ogląda bajki o Kubusiu
Puchatku. Lubi kolorowanki, spacery i place
zabaw. Najchętniej je pierogi ruskie i kopytka 
z domowym sosem.

Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny…
10.lecie Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 10.lecie Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 

w Chojnowiew Chojnowie


