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w Muzeum Regionalnym

Ludzie z pasją
Maria Dziura, Piotr Owczarek
- chojnowska sekcja tańca
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Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. Georgy Mai-
boroda wystąpiła w czwartek (7.04) na chojnowskiej scenie
MOKSiR. 

Dawno w naszym mieście nie mieliśmy tak efektownego i pro-
fesjonalnego koncertu. Dźwiek 50 bandur, niezwykłe głosy
wokalistów, brzmienie chóru, wschodnie, melodyjne kompozy-
cje zachwycały i wzruszały publiczność. Chojnowianie tego
dnia mieli możliwość uczestniczenia w cudownym, niezwykle
emocjonującym widowisku. Najlepsi z najlepszych dali pub-
liczności niezatarte wspomnienie ukraińskiej kultury na naj-
wyższym poziomie.
To nie powinno dziwić. Na chojnowskiej scenie gościliśmy
zespół, który jest wyjątkowym fenomenem dziedzictwa kulturo-
wego narodu ukraińskiego. Skład tworzą wyłącznie mężczyźni
– grają na bandurach i pięknie śpiewają.
Kapela rozpoczęła działalność w 1918 r., a w 1997 otrzymała
status „Narodowej”. 
Występ w Chojnowie był jednym z wielu zaplanowanych 
w naszym regionie. Muzycy zdecydowali się na trasę koncer-
tową pragnąc wesprzeć swój kraj. Anonsując swoje występy

motywowali je nieodpartą potrzebą pomocy: „W tej trudnej dla
nas atmosferze napięcia i strachu, kiedy nie możemy pracować
i spełniać się zawodowo, chcielibyśmy zrobić coś dla naszej
Ojczyzny. (…) W tym trudnym czasie chcemy opowiedzieć
więcej o duchu ludowym Ukraińców, a także wesprzeć nasze
wojsko walczące o wolność naszego kraju.” – piszą do organi-
zatorów. 
- To pierwszy, z kilku zaplanowanych w kolejnych dniach kon-
certów w naszym regionie – mówiła ze sceny dyrektor MO-
KSiR Paulina Wrzeszcz. – Cieszę się niezmiernie, że mieszkańcy
Chojnowa mają tę niecodzienną okazję spotkania z muzyczną, naro-
dową twórczością Ukrainy.
Po koncercie, muzykom dziękował burmistrz Jan Serkies:
- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, to wydarzenie jest
wyjątkowym wyrazem solidarności i polsko-ukraińskiej przy-
jaźni. Dziękuję za niezwykłe doznania i Państwa obecność 
w naszym mieście.

Każdy z koncertów w Polsce, z założenia jest bezpłatny.
Dochodem są datki publiczności po występie. Niekonwen-
cjonalna forma sprawdza się w każdym przypadku. Zachwy-
ceni widzowie wysoko cenią profesjonalizm, doznania du-
chowe i cel tego wydarzenia. 
Członkowie Narodowej Kapeli Bandurzystów z Kijowa dzieląc
się swoją pasją, umiejętnościami i muzycznym doświadcze-
niem, w ten sposób dziękują Polsce i Polakom za ogromne serca,
nieocenioną pomoc i wielkie wsparcie od pierwszych dni
wojny.
A my dziękujemy za cudowne przeżycia, pomimo, iż okolicz-
ności im towarzyszące są dramatyczne, to bandurzyści z Ki-
jowa zapadną w pamięć na długo. 
Zebrane pieniądze zostaną przekazane, jako wsparcie edukacji
artystycznej dzieci i młodzieży na Ukrainie.

eg

Narodowa Kapela Bandurzystów z Kijowa
To był wyjątkowy koncert. Wyjątkowy z powodu okoliczności, wyjątkowy z powodu poziomu artystycznego 
i w końcu wyjątkowy z powodu walorów muzycznych.
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1 kwietnia, w wieku 93 lat

zmar³ Leon Jasiñski

Urodzi³ siê w 1929 roku na Ukrainie. Po
II wojnie œwiatowej Jego rodzinne strony
zosta³y zaanektowane przez sowietów.
Silny duch polskoœci w rodzinie oraz
têsknota za Ojczyzn¹ spowodawa³y, ¿e
w 1959 roku, w ramach repatriacji
powróci³ do Polski i zamieszka³ wraz 
z rodzin¹ w Chojnowie. Podj¹³ pracê 
w szkolnictwie. Najpierw w Szkole Pod-
stawowej w NiedŸwiedzicach i Okmia-
nach, a po ukoñczeniu wy¿szych stu-
diów w Krakowie, podj¹³ pracê w Ze-
spole Szkól Rolniczych w Chojnowie,
gdzie pracowa³ do chwili przejœcia na
emeryturê. W zawodzie pracowa³ 52
lata. W tym czasie wykszta³ci³ wiele
pokoleñ m³odzie¿y. Za ca³okszta³t pracy
otrzyma³ wiele nagród, medali i wyró¿-
nieñ - m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 1967 o¿eni³ siê, a fakt ten sta³ siê
wa¿nym fundamentem rozwoju licznej 
i szczêœliwej rodziny.
By³ wielkim spo³ecznikiem. Wiele cen-
nych chwil poœwiêca³ pracy spo³ecznej
w organizacjach i stowarzyszeniach 
- w ZNP za co otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê
ZNP; w Zwi¹zku Kombatantów - Z³oty
Krzy¿ ZKRPiBWP; w Ruchu Ludowym
- medal im. Wincentego Witosa...
Przez 9 kadencji by³ Radnym Miasta 
i Gminy Chojnów.

Bliscy, przyjaciele, znajomi, s¹siedzi,
wychowankowie po¿egnali œp. Leona
Jasiñskiego 05 kwietnia na Cmentarzu
Komunalnym w Chojnowie

Czeœæ Jego pamiêci!

Punkt pobierania wymazów
covidowych w Chojnowie

zamkniêty 
Dzia³aj¹cy przez kilka tygodni w naszym
mieœcie punkt wymazów covidowych ju¿
nie funkcjonuje. 1 kwietnia Zespó³ Opieki
Zdrowotnej w Boles³awcu zamkn¹³ punkt.
Na testy nale¿y kierowaæ siê do innych
placówek.

14 kwietnia 
Œwiêtem Chrztu Polski

Ustaw¹ z 22 lutego 2019r. Sejm RP usta-
nowi³ dzieñ 14 kwietnia Œwiêtem Chrztu
Polski. Ma ono na celu upamiêtnienie
chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia
966 r., zwa¿ywszy na donios³oœæ decyzji
Mieszka I, cywilizacyjn¹ wagê tego wy-
darzenia, kluczowe znaczenie dla rozwo-
ju naszej Ojczyzny, a jednoczeœnie zni-
kom¹ obecnoœæ tego historycznego faktu
w spo³ecznej œwiadomoœci. 
Na podstawie badañ historycznych, data
ta jest uznana jako dzieñ narodzin Pañ-
stwa Polskiego z racji przyjêcia przez
Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najwa¿-
niejszych dat w historii Polski: rozpo-
czê³a jej chrystianizacjê i da³a pocz¹tek
pañstwowoœci.
Dzieñ ten upamiêtniamy wywieszaj¹c
polsk¹ flagê. W Chojnowie symbole naro-
dowe zauwa¿yliœmy na obiektach urzê-
dowych i kilku budynkach prywatnych.
Za chwilê Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej i Œwiêto Konstytucji 3 Maja. Nasi
mieszkañcy, od kilku ju¿ lat, akcentuj¹ te
narodowe wydarzenia m.in. poprzez
wywieszanie flag. Nic nie stoi zatem na
przeszkodzie, by w przysz³oœci bia³o-
czerwone flagi powiewa³y ju¿ od 14
kwietnia - w Œwiêto Chrztu Polski.

Kolejna taksówka 
w Chojnowie

Burmistrz Jan Serkies oficjalnie wrêczy³
licencjê na wykonywanie transportu dro-
gowego w zakresie przewozu osób tak-
sówk¹ panu Jackowi Zamirowskiemu.
Licencja nr 1/2022 jest pierwsz¹ w tym
roku i czwart¹, w ogóle, z dostêpnych
dla naszych (i nie tylko) mieszkañców.
Wprawdzie w Chojnowie od lat funkcjo-
nuje postój taksówek, ale mamy XXI
wiek i taxi mo¿emy zamawiaæ telefo-
nicznie - podajemy zatem numery kon-
taktowe do chojnowskich taksówkarzy:
Jan-Car - 792-366-888; 
JackOk - 692-114-402.

Wydzia³ GGiOS informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomoœci infor-
macjê o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 

- w dniach od 06.04.2022 r. do
27.04.2022 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, czêœæ dzia³ki ozna-
czonej nr 75/4 obr.  6 - Zarz¹dzenie 
Nr 50/2022 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 06.04.2022 r.

- w dniach od 08.04.2022 r. do
29.04.2022 r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
w budynkach przy ul. Chmielnej 2,
ul. J. D¹browskiego 26, ul. T. Koœ-
ciuszki 1, ul. Legnickiej 15 i ul. T. Rej-
tana 12 w Chojnowie - Zarz¹dzenie 
Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na pod-
stawie 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
20.05.2022 r.

- w dniach od 15.04.2022r. do
06.05.2022r. wykazu lokalu mieszkal-
nego po³o¿onego przy ul. Jana Ki-
liñskiego 29B/5 w Chojnowie przez-
naczonego do sprzeda¿y w trybie bez-
przetargowym na rzecz pozosta³ych
wspó³w³aœcicieli wraz z udzia³em w nie-
ruchomoœci wspólnej - Zarz¹dzenie
nr 53/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 kwietnia 2022r.  

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 27.05.2022 r.

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

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Bliskim 

œp. Leona Jasiñskiego

sk³adaj¹ 

Burmistrz Miasta Chojnowa
Radni Rady Miejskiej Chojnowa
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Burmistrz Chojnowa Jan Serkies goœci³ 31 marca w Urzêdzie
Miejskim Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego Cezarego
Przybylskiego.
Podczas spotkania rozmawiano o nowym bud¿ecie unijnym
oraz najwa¿niejszych inwestycjach planowanych do realizacji
w mieœcie ze œrodków unijnych w ramach Funduszy Europej-

skich dla Dolnego Œl¹ska na lata 2021-2027. Rozmowa doty-
czy³a równie¿ dotychczasowych inwestycji realizowanych w Choj-
nowie oraz budowy Cyklostrady Dolnoœl¹skiej.
- Chojnów staje siê coraz bardziej aktywnym samorz¹dem 

w realizacji polityki i strategii rozwoju przyjêtej przez w³adze
województwa - mówi³ Jacek Kie³b, wiceprezes Agencji Roz-
woju Regionalnego w Legnicy towarzysz¹cy Marsza³kowi pod-
czas wizyty w Chojnowie. - Œmia³e projekty s¹ starannie dopra-
cowane i mam nadziejê, ¿e z pomoc¹ naszej jednostki bardzo
szybko doczekaj¹ siê realizacji.

- Je¿eli Chojnów ma siê dynamicznie zmieniaæ to tylko we wspó³-
pracy z Urzêdem Marsza³kowskim i we wspó³pracy z jego agen-
dami - oceni³ spotkanie Jan Serkies burmistrz Chojnowa. 
- Cieszê siê, ¿e marsza³ek Przybylski, który zreszt¹ bardzo czês-
to jest goœciem w Chojnowie dostrzega zmiany jakie zachodz¹
w naszym mieœcie, a nowe projekty gospodarcze oceni³ bardzo
pozytywnie. 

opr. eg

Cezary Przybylski - Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego w ChojnowieCezary Przybylski - Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego w Chojnowie

Zakoñczono ju¿ w Chojnowie Konsul-

tacje spo³eczne przebiegaj¹ce pn. "Kul-
tura? Biorê udzia³!", zorganizowane 

w ramach projektu "Konsultacje spo-
³eczne szyte na miarê" realizowanego

przez Fundacjê na Rzecz Studiów Euro-

pejskich (FEPS) z dotacji programu

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,

finansowanego z Funduszy EOG. 

Celem projektu by³o przybli¿enie w prak-

tyce idei partycypacji obywatelskiej miesz-

kankom i mieszkañcom mniejszych gmin

Dolnego Œl¹ska.
Partnerami projektu w Chojnowie byli:
Urz¹d Miejski oraz MOKSiR. Konsul-
tacje wspierali równie¿: Miejska Biblio-
teka Publiczna, Muzeum Regionalne,
Szko³y Podstawowe nr 3 i 4, Miejska
Rada M³odzie¿owa oraz UKS Oriens.
Konsultacjom spo³ecznym poddana zos-
ta³a istniej¹ca oferta kulturalno-sportowo-
rekreacyjna Miasta. W ramach procesu
mo¿na by³o odnieœæ siê do istniej¹cych
wydarzeñ i zajêæ w mieœcie oraz zg³osiæ
pomys³y na poszerzenie oferty kulturalno-
sportowej.

Konsultacje s³u¿y³y równie¿ celom diag-

nostycznym, w tym m.in. dowiedzeniu

siê czy mieszkanki i mieszkañcy korzys-

taj¹ z istniej¹cej oferty oraz poznaniu

powodów nieuczestniczenia w zajêciach

kulturalnych i sportowych. Podczas kon-

sultacji poruszono kwestiê wysokoœci

kwoty, jak¹ mieszkanki i mieszkañcy s¹

w stanie miesiêcznie przeznaczyæ na

udzia³ w wydarzeniach/dzia³aniach kul-

turalnych i sportowych, a tak¿e zadano

pytanie o to, czy uczestniczkom i uczest-

nikom dzia³añ zale¿y na udziale w nich

osób znanych, czy raczej na wysokiej

jakoœci wydarzeniach, w których nie musz¹

uczestniczyæ s³awni artyœci.

Odpowiedzi by³o wiele, wszystkie zna-

laz³y siê w Raporcie, który dostêpny jest

na oficjalnej stronie chojnow.eu pod

adresem

https://promocja.chojnow.eu/index.php?s

trona=1521

W podsumowaniu kilkumiesiêcznego pro-

cesu znajduj¹ siê wnioski,  spostrze¿enia-

nia, uwagi i opinie naszych mieszkañ-

ców i mieszkanek. Raport w formie pa-

pierowej przekazany zosta³ do jednostek

zajmuj¹cych siê kultur¹, sportem i re-

kreacj¹. 

Z naszych obserwacji wynika, ¿e dyrek-

torzy placówek ju¿ wdra¿aj¹ sugestie

mieszkañców - bezpoœrednio po konsul-

tacjach przeanalizowali dotychczasow¹

ofertê i w miarê mo¿liwoœci kreuj¹ now¹.

Projekt zatem szybko przynosi oczekiwa-

ne efekty. Gratulujemy i zachêcamy do

zapoznania siê z treœcia Raportu!

opr. eg

Oferta kulturalno - sportowa 
Konsultacje spo³eczne zakoñczone
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2 MAJA
 RODZINNY PIKNIK BIEGOWY
START GODZ. 14:00- PARK PIASTOWSKI
 W PROGRAMIE: 
- BIEGI DLA DZIECI NA 300, 500, 1000 METRÓW
- SZTAFETA RODZINNA Dystans biegu - 3 x 500 m
- BIEG G£ÓWNY OPEN
Bieg g³ówny dla doros³ych i m³odzie¿y od 15 lat (ur. 2007 
i starsi) - dystans ok. 4,8 km (
- KONKURSY Z NAGRODAMI

3 MAJA
GODZ. 12.00 - W HO£DZIE PATRIOTOM- Z£O¯ENIE
KWIATÓW POD OBELISKIEM UL. CHMIELNA
GODZ. 13.00 - MSZA ŒW. W INTENCJI OJCZYZNY-
KOŒCIÓ£ PW.ŒW. APP. PIOTRA I PAW£A
GODZ. 15.00 - SCENA W RYNKU
- PIOSENKI DLA DZIECI
- KONCERT ZESPO£U NADMIAR
- KONCERT GWIAZDY GOLDEN LIFE

2-3 MAJA ZLOT FOOD TRUCKÓW NA RYNKU 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  NNAA  MMAAJJÓÓWWKKÊÊ

ZAJ¥C MAX: 
MISJA PISANKA

23/24.04.2022 godz. 15.00

M³ody, ale odwa¿ny Zaj¹c Max zostaje wybrany przez ma-
giczn¹ Z³ot¹ Pisankê, aby do³¹czyæ do Zajêczej Akademii 
i rozpocz¹æ trening Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjació³mi
bêdzie móg³ odkryæ super moce, które pozwol¹ mu chroniæ
Wielkanoc. Niestety tu¿ przed pierwszym treningiem dzieje siê
coœ niewyobra¿alnego - Z³ota Pisanka, które jest Ÿród³em ca³ej
œwi¹tecznej magii, traci swój blask i staje siê czarna…
Nadchodz¹ca Wielkanoc jest w wielkim niebezpieczeñstwie! Za
wszystkim stoi by³y uczeñ Zajêczej Akademii oraz dobrze
wszystkim znana rodzinka lisów, która ostrzy swoje k³y i pa-
zurki na tegoroczne pisanki. Max wspólnie ze swoj¹ najlepsz¹
przyjació³k¹ zrobi¹ wszystko co w ich mocy, aby ocaliæ Wiel-
kanoc. Jedynym ratunkiem okazuje siê jeden z lisów.
Czy mo¿na zaufaæ komuœ, kto na co dzieñ obnosi siê z rud¹ kit¹?
Oto pocz¹tek wielkiej przygody, ale te¿ lekcji o tolerancji, przy-
jaŸnii wielkiej sile, jak¹ ma zgrana dru¿yna!

SZALONY ŒWIAT 
LUISA WAINA

23/24.04.2022 godz. 17.00
Ekscentryczny rysownik
Louis Wain (Benedict Cum-
berbatch) z trudem wi¹¿e
koniec z koñcem, ¿yj¹c pod
jednym dachem z matk¹ i piê-
cioma siostrami. Sytuacjê
rodzinn¹ ratuje dopiero zatru-
dnienie guwernantki Emily
(Claire Foy). Piêkna kobieta z miejsca kradnie serce artysty,
staj¹c siê jego muz¹, kochank¹ i w koñcu ¿on¹. Niestety wid-
mo obyczajowego skandalu zmusza œwie¿o upieczonych
ma³¿onków do opuszczenia stolicy. Z dala od wielkiego miasta
spada na nich kolejny cios - choroba Emily. Szukaj¹c ukojenia,
Louis zanurza siê w sztuce, tworz¹c dla ukochanej seriê
niezwyk³ych obrazów, których bohaterami s¹ koty. Kiedy czêœæ
jego prac zostaje opublikowana w prasie, w Anglii wybucha
prawdziwe kocie szaleñstwo, a Wain - z dnia na dzieñ - trafia
na usta ca³ego kraju. Czy wobec s³awy i popularnoœci, na które
nie by³ gotowy, zdo³a poradziæ sobie z presj¹, ciemn¹ stron¹
geniuszu i tym, co przyniesie mu los?
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Chojnów, jak ca³a Polska, solidaryzuje siê z ukraiñskimi
uchodŸcami. Od pierwszych dni wojny na wschodzie miesz-
kañcy w ró¿ny sposób, w ró¿nej formie anga¿uj¹ siê w pomoc 
i wsparcie. Podobnie samorz¹d. W przygotowanych po-
mieszczeniach w budynku po przeniesionej Szkole Podsta-
wowej nr 3, uchodŸcy maj¹ do dyspozycji odrêbne pokoje,
otrzymuj¹ posi³ki, oferowana jest wszelka pomoc.
W Wydziale Spraw Obywatelskich chojnowskiego urzêdu
sprawnie przebiega proces nadawania numeru PESEL. Na
dzieñ 12 kwietnia 430 osób ze wschodu skorzysta³o z us³ug
naszego urzêdu.

- W tej liczbie, jest ponad 200 osób z Chojnowa - doros³ych 
i dzieci - mówi naczelnik wydzia³u El¿bieta Górna. - Wnioski
sk³adaj¹ u nas równie¿ osoby z gminy Chojnów, z Legnicy,
Wroc³awia… Jednoczeœnie obs³ugujemy naszych mieszkañców.
Dziêki odpowiedniej organizacji jesteœmy w stanie za³atwiaæ
wszystkie sprawy na bie¿¹co.
W³adze miasta, Rada Miejska, M³odzie¿owa Rada Miejska,
wolontariusze zajmuj¹ siê przyjmowaniem, roz³adunkiem,
rozdysponowaniem i za³adunkiem darów. To ju¿ kilkanaœcie
ton odzie¿y, poœcieli, ¿ywnoœci, leków, sprzêtów medycznych.
Do chojnowskiego punktu zbiórki trafi¹ dary od mieszkañców,
ale tak¿e z Niemiec i Francji np. z partnerskiego miasta
Chojnowa - Commentry i s¹siaduj¹cego z nim Saint-Éloy-les -
Mines. 
- Pierwszy transport z Chojnowa pojecha³ do Tarnopola, do
tamtejszej organizacji wojskowej i stra¿y po¿arnej - wyjaœnia
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroñski,
koordynator transportów. - Tam trafi³y leki, opatrunki, sprzêt
medyczny, ¿ywnoœæ dla mundurowych. Wiele ton ¿ywnoœci,

kocy, poœcieli, odzie¿y, medykamentów wys³aliœmy te¿ do Ko-
marna, Jaz³owca - do Zgromadzenia Sióstr NPNMP, w okolice
¯ytomierza, do ks. Andrzeja Baczyñskiego z parafii Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny w Korosteszowie, do miasta Chmiel-
nicki. W najbli¿szym czasie spodziewamy siê kolejnych trans-
portów z Niemiec - od przyjació³ z miasta partnerskiego
Egelsbach i z Firmy Emz z Nabburga zorganizowanego przez
by³¹ chojnowiankê Martê Metzeler.
W pomoc zaanga¿owane s¹ tak¿e chojnowskie szko³y, przed-
szkola, jednostki kultury. Ponad 40. ukraiñskich dzieci uczêsz-
cza do naszych szkó³, uczniowie organizuj¹ zbiórki, MOKSiR
oferuje ukraiñskim dzieciom sekcje artystyczno-sportowe.

Infolinia dla uchodŸców z Ukrainy uruchomiona przez
Wojewodê Dolnoœl¹skiego

tel. 71 701 11 00 eg
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Piêkne ¿yczenia i symboliczne wielkanocne stroiki przynios³y
dziœ dzieci z Ochronki - Przedszkola Zgromadzenia Sióstr S³u-
¿ebniczek sk³adaj¹c na rêce burmistrza œwi¹teczne ¿yczenia dla
wszystkich urzêdników.

- Dziêkujê Siostrom i Wam drogie dzieci, ¿e podtrzymujecie tê
mi³¹ tradycjê - mówi³ burmistrz. - Ja równie¿ w imieniu
w³asnym i pracowników ¿yczê radosnych, spokojnych i rodzin-
nych Œwi¹t Wielkiej Nocy. Przeka¿cie proszê równie¿ ¿yczenia
dla swoich rodziców i bliskich.
Mi³¹ wizytê zakoñczy³ mi³y poczêstunek. eg

Œwi¹teczna wizyta w Urzêdzie Miejskim



Taniec wed³ug definicji, to zespó³ zja-
wisk ruchowych bêd¹cy transformacj¹
ruchów naturalnych, powstaj¹cy pod
wp³ywem bodŸców emocjonalnych, za-
zwyczaj skoordynowany z muzyk¹. Ka¿dy
jednak kto lubi i docenia taniec doskonale
wie, ¿e to tylko sucha formu³ka. To zde-
cydowanie coœ wiêcej - to emocje, sk³a-
dowa naszego ¿ycia, namiêtnoœæ i pasja…
Wiele na ten temat mog¹ powiedzieæ Maria
Dziura i Piotr Owczarek, którzy od wielu
lat, w chojnowskiej sekcji tañca oddaj¹
siê swojemu zami³owaniu.

Maria Dziura

Gazeta Chojnowska - Co by³o impulsem
do tego, by 12 lat temu wolny czas
poœwiêciæ na taniec?
Maria Dziura - Taniec towarzyszy³ mi
od najm³odszych lat. Tañczy³am w zes-
pole ju¿ w szkole podstawowej, a nastêp-
nie by³y pierwsze kroki w tañcu towa-
rzyskim na studiach. W chojnowskiej
sekcji tañczê najd³u¿ej, czyli niemal 12 lat.
Pomys³ na powo³anie sekcji tañca towa-
rzyskiego powsta³ prawie 12 lat temu.
Pomys³odawc¹ i kierownikiem by³ Alfred
Serkies. Szczêœliwie sekcja istnieje do
dziœ. W sali widowiskowej chojnows-
kiego Domu Kultury tañczy³o nas pocz¹t-
kowo oko³o 30 par. W ci¹gu kilku lat
zmienia³ siê nieco sk³ad grupy i powsta³a
oficjalna sekcja tañca towarzyskiego.
Po³¹czy³y nas wspólne treningi oraz kil-
ka du¿ych przedsiêwziêæ organizacyj-
nych. Chcieliœmy te¿ coœ zaprezentowaæ

dla mieszkañców Chojnowa. Zorganizo-
waliœmy trzy bale karnawa³owe po³¹-
czone z pokazami tañca standardowego 
i latynoamerykañskiego w wykonaniu
cz³onków sekcji oraz dwa bale sylwes-
trowe, na które zaprosiliœmy chojnowian.
Covidowa epidemia zmusi³a nas do d³u¿-
szego rozstania z tañcem, ale po dwóch
latach wróciliœmy na parkiet... W ka¿d¹
œrodê trenuj¹ dwie grupy. Pierwsza do-
skonali taniec towarzyski, a druga taniec
u¿ytkowy (g³ównie salsê i ruedê).

G.Ch. - Która forma tañca jest, pani
zdaniem, najbardziej ekspresyjna?
M.D. - Bior¹c pod uwagê cel, w jakim
powsta³a sekcja, ka¿dy z doskonalonych
przez nas tañców jest œwietn¹ okazj¹ do
realizowania ulubionej pasji czy tylko
sposobem na ruch. Z pewnoœci¹ ka¿dy 
z cz³onów sekcji patrzy na to inaczej,
chocia¿ wiêkszoœæ z nas tañczy od wielu
lat i têskniliœmy za tañcem, kiedy nie
mogliœmy potrenowaæ na parkiecie. Od
czasu epidemii nasza grupa trenuje ta-
niec u¿ytkowy - salsê i ruedê. Oba te tañce
wymagaj¹ skupienia i oczywiœcie kondy-
cji, nad któr¹ ci¹gle pracujemy. Oprócz
tych tañców nadal myœlê o powrocie do
treningów tañców standardowych. Moim
marzeniem jest wytrenowanie do perfek-
cji walca angielskiego, który bardzo lubiê.

G.Ch. - Tañczê bo…
M.D. - Bo taniec ³¹czy. Wszyscy jesteœmy
bardzo zajêci: prac¹, domem, niektórzy
maj¹ ma³e dzieci itp., ale mimo to œro-
dowe wieczory s¹ czasem dla nas. Na co
dzieñ ¿yjemy swoimi obowi¹zkami, tro-
chê w poœpiechu, a na œrodowe treningi
przychodzimy z radoœci¹ i zmêczeni, ale
na³adowani pozytywn¹ energi¹ z nich
wychodzimy. Czas epidemii zmieni³ nieco
sk³ad grup, ale pasja do tañca pozosta³a.
Niezapomniane s¹ nasze  przygotowania 
i wystêpy na organizowanych przez nas
balach. Ka¿dy z nas pamiêta emocje
ostatnich dni przed wystêpem i stres jaki
im towarzyszy³. A potem by³a radoœæ,
oklaski i satysfakcja, ¿e siê uda³o.

G.Ch. - Czy taniec, to jedyna forma
relaksu?
M.D. - Na co dzieñ poch³ania mnie pra-
ca zawodowa. Od 30 lat pracujê w szpi-
talu i we w³asnym gabinecie. Od 23 lat
doje¿d¿am codziennie do Miedziowego
Centrum Zdrowia w Lubinie. To mój zwy-
k³y dzieñ. W pracy te¿ odnalaz³am coœ co
lubiê. Zajmujê siê organizacj¹ spotkañ
lub wiêkszych konferencji dla lekarzy.
Czasem biorê mikrofon do rêki, aby je po-
prowadziæ. Prawie nikt nie wie, ¿e takie
lekarskie spotkania naukowe odbywaj¹
siê w Chojnowie od 23 lat. Skupiaj¹ le-
karzy z Lubina, Legnicy, Z³otoryi, Bole-
s³awca i Chojnowa. Na ostatnie, które
odby³o siê 8 kwietnia, poœwiêcone zdro-
wiu mê¿czyzny, przyjecha³o oko³o 60. le-
karzy z regionu. Tym razem wyk³adowc¹
by³ prof. Dariusz Ka³ka. Te naukowe
spotkania s¹ dla mnie wyzwaniem orga-
nizacyjnym, ale te¿ powodem do radoœci
i satysfakcji. Od wielu lat moi koledzy
lekarze znaj¹ drogê do Chojnowa i na
zapowiedŸ kolejnego wydarzenia planuj¹
spotkanie w³aœnie u nas. A kiedy udaje
siê wygospodarowaæ trochê urlopu to chêt-
nie wyruszam w œwiat. Lubiê stary Pary¿,
Lizbonê, staro¿ytny Rzym. Uda³o nam siê
nawet dojechaæ samochodem na afrykañ-
sk¹ Saharê. Wszêdzie szukam œladów his-
torii i zagl¹dam w niedostêpne dla turys-
tów zakamarki. Nieco mniej interesuje mnie
nowoczesna, wielkomiejska architektura.
I na ten rok mamy te¿ plany, które poz-
wol¹ na trochê zapomnieæ o medycynie...

Piotr Owczarek

Gazeta Chojnowska - Od niedawna
prowadzi pan chojnowsk¹ sekcjê. To
zapewne nowe wyzwanie!
Piotr Owczarek - Taniec by³ zawsze
moj¹ pasj¹, wiêc kiedy Alfred poprosi³
mnie o prowadzenie zajêæ zgodzi³em siê
bez wahania. Przez ostatnie 9 lat uczest-
niczy³em w zajêciach tañca towarzys-
kiego w sekcji chojnowskiej. Natomiast
salsê tañczê od 7 lat. 
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Drzewo jako symbol egzystencji cz³owieka uwiêzionego w ramy schematów,
uwik³anego w splot relacji i zale¿noœci. Drzewo uto¿samiane z piêknem, radoœci¹ 
i wolnoœci¹ ¿ycia, czerpaniem soków witalnych, ci¹g³ym wzrostem, rozwojem oraz
nierozerwaln¹ wiêzi¹ ludzi z natur¹.
To treœæ wystawy, wernisa¿ której odby³ siê 8 kwietnia w Muzeum Regionalnym 
w Chojnowie. Prace dwóch artystek - Bernadety Sudnikowicz i Marzeny Jurek
uzupe³niaj¹ siê, przenikaj¹, tworz¹ jeden przekaz - splataj¹ siê i pl¹cz¹ jak korzenie
i konary drzew, jak w¹tki naszego ¿ycia… 

Autorki wspólnego projektu pozna³y siê na plenerze. Pracowa³y wówczas nad osob-
nymi projektami. Wkrótce okaza³o siê, ¿e ich prace s¹ ze sob¹ bardzo spójne. Tak
narodzi³ siê zamys³ wspólnej wystawy "Spl¹tanie" i "Splot".
- Jest to dla nas czas szczególny - mówi³ witaj¹c goœci na wernisa¿u dyrektor
Muzeum Andrzej Œwidurski. - To pierwsza wystawa od dwóch lat. Owoc wspó³pracy
twórczej dwóch wybitnych artystek. Freeman Tilden - pionier amerykañskiego
dziedzictwa kultury, który jest moim drogowskazem i flag¹, mawia³, ¿e doœwiadczaj¹c
piêkna, mamy odwagê stawiaæ czo³a problemom… To zdanie bardzo pasuje do
dzisiejszego wydarzenia. Myœlê, ¿e wszyscy wracaj¹c do domu zabior¹ cz¹stkê piêkna,
które nas tu otacza.

Wystawa dostêpna jest od kwietnia do koñca czerwca - ZAPRASZAMY!
********************************************************************
Bernadeta Sudnikowicz - malarka
Pochodz¹ca z Helu artystka. Wykszta³cenie artystyczne zdoby³a na Akademii Sztuk
Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi - studia podyplomowe na
wydziale Grafiki i Malarstwa. Cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków.
Nauczyciel, logopeda, terapeutka. Tworzy stosuj¹c ró¿norodne techniki m.in. akryl,
akwarelê, olej, techniki w³asne. Czerpie inspiracje z dzieciñstwa, psychologii oraz
natury, któr¹ skrupulatnie obserwuje, aby nastêpnie nadaæ jej nieoczywist¹,
ocieraj¹c¹ siê o abstrakcjê formê.
Laureatka i finalistka ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych konkursów, jak
równie¿ przegl¹dów sztuki. Na swoim koncie posiada liczne wystawy indywidualne
a tak¿e zbiorowe w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu,
Czechach, Litwie. 

Marzena Jurek - malarka, rzeŸbiarka
W wieku dwudziestu dwóch lat wyemigrowa³a do Irlandii, gdzie po latach odkry³a
swoje zami³owanie do malarstwa, rzeŸby i fotografii. Jako multidyscyplinarna artyst-
ka eksperymentuje z wieloma technikami oraz materia³ami. W swoich pracach
inspiracjê czerpie g³ównie z otaczaj¹cej j¹ natury, a jej "Drzewa ¯ycia" ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹. W swojej twórczoœci wyznaje zasadê Mary Lou Cook
mówi¹c¹ ¿e: "kreatywnoœæ to wymyœlanie, eksperymentowanie, wzrastanie,
ryzykowanie, ³amanie zasad, pope³nianie b³êdów i dobra zabawa".
Cz³onek irlandzkiej grupy artystycznej. Bra³a udzia³ w wielu festiwalach oraz wys-
tawach artystycznych na terenie ca³ej Irlandii, miêdzy innymi: PopUp Art Festiwal 
w Newbridge, Mountshannon Art Festiwal, Hollywood Art Festiwal. Uczestniczka
IV Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura w Siemczynie oraz
wystaw poplenerowych miêdzy innymi w Galerii Centrum Kultury w Po³czynie
Zdroju, jak równie¿ w Galerii Zamek w Szczecinku. Uczestniczka indywidualnej
wystawy "Splot" w Galerii33 w Ostrowie Wielkopolskim oraz w X miêdzynaro-
dowym przegl¹dzie sztuki "Alternatywy33" w Galerii33 w Ostrowie Wielkopolskim.

opr. eg

G.Ch. - Taniec jest dla mnie…
P.O. - Tañczê od czasów szko³y podstawo-
wej, bo ju¿ wtedy uczestniczy³em w zajê-
ciach tañca prowadzonych w SP nr 4. Na-
tomiast od ostatnich 11 lat jest to moja
pasja, któr¹ podziela te¿ moja ¿ona. Ta-
niec wyzwala we mnie same pozytywne
emocje, a tak¿e mo¿liwoœæ poznania
wspania³ych pozytywnie nastawionych
ludzi, którzy tak jak ja, kochaj¹ taniec.

G.Ch. - Chojnowscy tancerze dobrze
rokuj¹? Czy jest szansa, ¿e poka¿¹
jakiœ uk³ad choreograficzny publicz-
noœci? 
P.O. - Wychodzê z za³o¿enia, ¿e taniec
ma byæ zabaw¹ i przyjemnoœci¹. Nato-
miast z publicznymi wystêpami zawsze
zwi¹zany jest stres, w zwi¹zku z tym 
o jakimkolwiek publicznym wystêpie
musi zadecydowaæ grupa. 

G.Ch. - Czy taniec, to jedyne zajêcie, któ-
remu z przyjemnoœci¹ pan siê oddaje?
P.O. - Inn¹ moj¹ pasj¹, któr¹ realizujê
wspólnie z ¿on¹ s¹ podró¿e - zwiedza-
nie zamków i pa³aców w Polsce i zagra-
nic¹. Interesujê siê równie¿ histori¹ 
II wojny œwiatowej. 

Pani Maria i Pan Piotr
G.Ch. - Jak zachêcilibyœcie Pañstwo
innych do systematycznych zajêæ, do
rozwijania swojej, byæ mo¿e jeszcze
nie odkrytej, pasji …?
Maria Dziura - Obie grupy Sekcji Tañca
Towarzyskiego w Chojnowie trenuj¹ 
w ka¿d¹ œrodê. Nie ma ograniczeñ wie-
kowych czy wymogów umiejêtnoœci.
Ka¿dy, kto chcia³by spróbowaæ swoich
si³ na parkiecie mo¿e do³¹czyæ do jednej
z dwóch grup. Miejsce udostêpnia Urz¹d
Miejski, a zajêcia s¹ bezp³atne. Czy warto?
Na pewno tak … Najwiêkszym argumen-
tem s¹ wszyscy ci, którzy spróbowali
tañczyæ 11 lat temu i systematycznie na
parkiet wracaj¹. S¹ sprawni, mo¿e tro-
chê m³odsi… Mo¿e ktoœ nastêpny odnaj-
dzie swój sposób na relaks, swoj¹ pasjê.
Piotr Owczarek - Taniec to forma sportu.
S¹ to zajêcia ogólnoruchowe, które do-
brze wp³ywaj¹ na kondycjê fizyczn¹
ca³ego organizmu, a do tego mo¿na na-
wi¹zaæ cenne zanjomoœci…

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿y-
czymy Pañstwu i cz³onkom sekcji dal-
szego rozwoju, spe³nienia i wielu kolej-
nych doznañ zwi¹zanych z Pañstwa
pasj¹.

Z cyklu - ludzie z pasj¹ "Spl¹tanie" i “Splot"
- wystawa w Muzeum Regionalnym 
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Kilka miesiêcy temu, jesieni¹ 2021 roku
w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie na wystawie
"Kolory duszy" mo¿na by³o obejrzeæ
niezwyk³e obrazy Aleksandry Anny Si-
korskiej - dziesiêcioletniej malarki po-

chodz¹cej z Góry (woj. dolnoœl¹skie).
Ola ma zdiagnozowany autyzm wczesno-
dzieciêcy. Z powodu pandemii nie uda³o
nam siê wtedy zorganizowaæ wernisa¿u
wystawy, ale postanowiliœmy wówczas,
¿e w najbli¿szym mo¿liwym czasie spot-
kamy siê ponownie z Tat¹ Oli (organiza-
torem wystawy), aby móg³ opowiedzieæ
o swojej córeczce, która poprzez swoj¹
sztukê kontaktuje siê ze œwiatem.

Wraz z poluzowaniem obostrzeñ covido-
wych taka okazja nadarzy³a siê i 5 kwiet-
nia spotkaliœmy siê w Domu Schrama na
wyk³adzie pt. "Historia s³owem mal-
owana" z dr. Dominikiem Sikorskim
(Tat¹ Oli). Nasz goœæ, z wykszta³cenia
geograf i historyk, to równie¿ od dziesiê-
ciu lat samoistny terapeuta, a przede
wszystkim Tata swojej kochanej córeczki.
W trakcie wyk³adu oprócz opisu trudnej,
ale te¿ i radosnej codziennoœci Pan Domi-
nik przybli¿y³ temat autyzmu, który piêk-
nie siê wkomponowa³ w obchody - przy-
padaj¹cego 2 kwietnia - Œwiatowego Dnia
Œwiadomoœci Autyzmu.

Autyzm to zaburzenie o charakterze neu-
rologicznym, dotycz¹cym mózgu i ma-
j¹ce czêsto pod³o¿e genetyczne. Po raz
pierwszy tê jednostkê chorobow¹ na-
zwan¹ "autyzmem wczesnodzieciêcym"
wyodrêbni³ w 1943 r. Leo Kanner - twórca
psychiatrii dzieciêcej. Opisa³ grupê dzieci,
u których po krótkim okresie prawid³o-
wego rozwoju, nastêpowa³o zerwanie
komunikacji z otoczeniem i wycofanie
siê ku wewnêtrznemu œwiatu, przy jed-
noczesnej niezmiennoœci otoczenia.

Co powinno niepokoiæ u dziecka?
Sygna³y autyzmu to trudnoœci w budo-
waniu relacji z innymi dzieæmi, nad-
wra¿liwoœæ na dŸwiêk i œwiat³o, brak
akceptacji zmian, zaburzenia mowy, nad-
aktywnoœæ lub pasywnoœæ, nieadekwatny
p³acz lub œmiech, niezwyk³e przywi¹-

zanie do przedmiotów, niestandardowa
zabawa zabawkami, na przyk³ad ci¹g³e
uk³adanie ich w szeregu oraz nieœwiado-
moœæ zagro¿eñ. Dziecko autystyczne
woli spêdzaæ czas samo ni¿ z innymi,
ma³o siê uœmiecha, nie interesuje siê za-
wieraniem przyjaŸni, jest nadwra¿liwe
na dotyk lub nie ma reakcji na ból. Nie
jest spontaniczne, samo nie wymyœla
zabaw, ma czêste wybuchy z³ego humoru
bez powodu, czasem mo¿e byæ agresyw-
ne i uparcie przywi¹zuje siê do jednego
przedmiotu lub jednej osoby. Ogólnie
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa zachowanie
dziecka autystycznego odbiera jako dziw-
ne, odbiegaj¹ce od "normy", które czêsto
b³êdnie uto¿samiane jest z nieumiejêt-
noœci¹ wychowania dziecka.

W dzisiejszym œwiecie diagnoza autyz-
mu nie jest ju¿ uto¿samiana ze "skaza-
niem" dziecka na ¿ycie w oœrodku zam-
kniêtym. Dziêki odpowiednio wczeœnie
postawionej diagnozie, wielu wspó³czes-
nym i ró¿norodnych terapiom dostoso-
wanym do konkretnego przypadku jest
szansa na znaczne zniwelowanie obja-
wów autyzmu u dziecka, a nawet na do-
prowadzenie dziecka do stanu funkcjo-
nowania umo¿liwiaj¹cemu mu niemal¿e
normalne ¿ycie w spo³eczeñstwie.
Bardzo du¿e znaczenie ma te¿ wsparcie
okazywane ca³ej rodzinie, w której po-
jawi³o siê dziecko z autyzmem, a tak¿e
same nastawienie rodziców do dziecka.
Nale¿y spróbowaæ zrozumieæ, ¿e nie-
pe³nosprawnoœæ, któr¹ niesie z sob¹ au-
tyzm to nie "problem", ani "wyrok", tylko
"wyzwanie", które przy odpowiednim
nastawieniu i podejœciu mo¿e przynieœæ
na swój sposób du¿o radoœci i dumy 
z kolejnych malutkich kroczków rozwo-
jowych zauwa¿onych u swojego dziecka.
Ka¿de dziecko trzeba kochaæ i akcep-
towaæ takim jakim ono jest i poprzez
dobre s³owo, odpowiednio dobran¹ tera-
piê, pozytywne nastawienie, a czasem
ironiê i humor d¹¿yæ do poprawy jego
funkcjonowania.
Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e dzieci wyka-
zuj¹ce zaburzenia ze spektrum autyzmu
charakteryzuj¹ siê swoist¹ pasj¹, umie-
jêtnoœci¹, o której mog¹ mówiæ lub wy-

konywaæ przez wiele godzin ka¿dego
dnia bez oznak zmêczenia i znudzenia.
Podobnie by³o z Ol¹. U Oli tak¹ pasj¹
okaza³o siê m. in. malarstwo, które po-
cz¹tkowo by³o form¹ terapii zaburzeñ
sensorycznych. Malowanie wycisza³o 
i uspakaja³o nasz¹ ma³¹ malarkê, boha-
terkê wystawy i spotkania. A¿ pewnego
dnia jej rodzice zauwa¿yli, ¿e w obra-
zach tworzonych przez Aleksandrê wi-
daæ nie tylko trud terapii, ale te¿ powoli 
i piêkno sztuki.
Na spotkaniu nie zabrak³o osób, które 
w swoim codziennym ¿yciu spotykaj¹
siê lub pracuj¹ z osobami autystycznymi.
Wszyscy z zaciekawieniem wys³uchali
wyk³adu i opowieœci rodzinnych, które
poparte by³y wieloma przyk³adami. Pan
Dominik Sikorski przywióz³ ze sob¹
równie¿ obrazy Oli, które ponownie mo-
gliœmy podziwiaæ. Dorobek Oli to ponad
500 obrazów, namalowanych d³oñmi,
palcami, zabawkami, szyszkami czy ¿o-
³êdziami. Obrazy Oli by³y wystawiane
ju¿ ponad dwadzieœcia razy w ró¿nych
miastach Polski, w tym w Warszawie,
Wroc³awiu, Lesznie, Rawiczu, Kro-
toszynie, Lubinie i oczywiœcie w rodzin-
nym mieœcie - Górze.
Si³¹ obrazów Aleksandry jest nie tylko
historia jej Autorki, ale tak¿e ich styl,
który w malarstwie klasyfikowany jest
jako abstrakcyjny. Ta swoista abstrak-
cyjnoœæ obrazów Oli pozwala ka¿dy
obraz Oli zinterpretowaæ z osobna i na
wiele sposobów. W Oli obrazach widaæ
liczne motywy inspirowane œwiatem roœ-
linnym i zwierzêcym, który obserwuje
nasza m³oda artystka w czasie swoich
czêstych spacerów po lesie. Ogl¹daj¹c
obrazy Oli uœwiadamiamy sobie jak ró¿no-
rodne jest to, w jaki sposób ka¿dy z nas
odbiera œwiat, w którym ¿yjemy, i ¿e nie
ma jednej œciœle okreœlonej wizji tego, co
widzimy, myœlimy i czujemy...
Wiêcej o twórczoœci Oli, i nie tylko, mo¿na
znaleŸæ na jej Facebooku: Aleksandra
Anna Sikorska oraz na blogu Mamy Oli
http://annasikorska.blogspot.com/
w zak³adce "Twórczoœæ Oli".

Dominik Sikorski 
Agnieszka Tworzyd³o (mbp)

HHii ss tt oorr iiaa   ss ³³ oowweemm  mmaalloowwaannaa
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Od 01.07.2017 r. na terenie ca³ego kraju wdra¿any jest Jednolity System Segregacji

Odpadów (JSSO). Urz¹d Miejski w Chojnowie maj¹c na uwadze Rozporz¹dzenie

Ministra Klimatu i Œrodowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) przypomina o obo-

wi¹zku dostosowania pojemników oraz worków przeznaczonych do gro-

madzenia odpadów komunalnych do wymogów okreœlonych przepisami prawa

w terminie do 1 lipca 2022 r. 

Zgodnie z zapisami przywo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia, zbiórkê odpadów komunal-

nych od 1 lipca 2022 r. nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w pojemnikach lub workach 

o okreœlonej kolorystyce, z podzia³em na cztery g³ówne frakcje + odpady zmieszane

(nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub workach koloru czarnego), tj:

* PAPIER (kolor niebieski),

* METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor ¿ó³ty),

* BIO (kolor br¹zowy)

* SZK£O (kolor zielony)

W przypadku gdy pojemniki, mog¹ obni¿aæ walory estetyczne przestrzeni publicznej,

w której siê znajduj¹, w szczególnoœci w miejscach o znaczeniu historycznym lub

przyrodniczym, mo¿na pokryæ je tylko w czêœci odpowiednim kolorem, jednak nie

mniejszej ni¿ 30% zewnêtrznej, ca³kowitej powierzchni pojemnika, w sposób

widoczny dla korzystaj¹cych z pojemników.

Niedostosowanie pojemników do powy¿szych wymogów w terminie do 1 lipca 2022 r.

mo¿e skutkowaæ brakiem odbioru odpadów komunalnych w terminie przewi-

dzianym harmonogramem odpadów komunalnych. 

Informujemy jednoczeœnie, ¿e zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych nie uleg³y zmianie. 

Treœæ Rozporz¹dzenia dostêpna jest pod adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf

Wiêcej informacji na temat Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO)

dostêpnych jest pod adresem: 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow

Jednolity System Segregacji OdpadówJednolity System Segregacji Odpadów

Aktywnoœæ koncertowa chojnowskiej,
punkrockowej grupy Polish Fiction (PF)
godna jest pozazdroszczenia - co week-
end granie, ostatnio charytatywnie.
W sobotê 2 kwietnia PF zaproszono do
Legnicy. LCK zorganizowa³ "Koncert
na cztery ³apy". Ca³y dochód zosta³ prze-
znaczony na legnickie SOS dla zwierz¹t
"PSYKOT". Oprócz naszego zespo³u
zagra³y te¿ The Cover Band, Royal
Beggars, Gaga - Zielone ¯abki.
Kolejna sobota, 9 kwietnia, i kolejny
"Punk Rock Live na rzecz Ukrainy". 
Zagra³y dwie kapele - wroc³awski Hippe
Sluts i nasi punkrockowcy. Nie dojecha³
Anti Humans z Wa³brzycha z powodu
wypadku samochodowego jednego z mu-
zyków. 

Wroc³awianie czerpi¹ inspiracje z dyna-
micznych numerów kultowej Nirvany.
Potrafi¹ jednak ciekawie wprowadziæ
w³asny klimat, niekoniecznie metalowy,
a to dodaje pewnej oryginalnoœci kom-
pozycji. By³o bardzo energetycznie. 

Polish Fiction mog³o wiêc zagraæ d³u¿ej.
Atmosfera zrobi³a siê naprawdê gor¹ca 
i zabawa (taniec pogo) na ca³ego…
Przeprowadzono te¿ kilka licytacji, na
które trafi³y p³yty zespo³ów i firmowe
kubki czy czapki PF. Sprzedawano te¿
ciasta domowego wypieku. 

Tego dnia zebrano nieco ponad 2 tysi¹ce
z³otych. Ca³oœæ zostanie przeznaczona
na zakup przyborów szkolnych dla dzieci
z Ukrainy, które obecnie przebywaj¹ 
w Chojnowie i Z³otoryi.

pm

Polish Fiction charytatywnie



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/994 11

Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja 2021 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 (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych
nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 10 maja 2022 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 04.05.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
*  potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz.
1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiada-
j¹cych osobowoœci prawnej, dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo sto-
sowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez
nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychczasowy
sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 2 500,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, 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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
07.10.2021 r., drugi  09.12.2021 r., trzeci 24.02.2022 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.03.2022 r. - 09.05.2022 r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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B¹dŸmy bezpieczni i uwa¿ajmy 
na fa³szywe informacje tzw. FAKE NEWS

W ostatnim czasie obser-
wujemy w przestrzeni pu-
blicznej coraz wiêcej fa³-
szywych informacji okre-
œlanych mianem FAKE
NEWS. Dotycz¹ one miê-
dzy innymi uchodŸców,
którzy maj¹ rzekomo pl¹-
drowaæ mieszkania oraz
napadaæ na kobiety i dzieci.

Takie wiadomoœci pojawiaj¹ siê na ró¿nych portalach
oraz w mediach spo³ecznoœciowych. Kategorycznie
stwierdzamy, ¿e jest to NIEPRAWDA. Nie wierzmy
im, bo one s¹ wykorzystywane w obecnej sytuacji do
siania strachu i wywo³ania niepokoju spo³ecznego.
Pamiêtajmy, ¿e dezinformacja to wspó³czesna broñ,
która wykorzystywana jest do walki z przeciwnikiem.
Apelujemy tak¿e o daleko id¹c¹ ostro¿noœæ w kontaktach 
z osobami oferuj¹cymi œwiadczenie us³ug transporto-
wych, bo zdarzaj¹ siê w kraju sytuacje, kiedy oszuœci
próbuj¹ wy³udziæ pieni¹dze od osób bêd¹cych w potrzebie.

Dezinformacja
Fa³szywa informacja ze zdjêciami, które nie odzwier-
ciedlaj¹ opisywanych zdarzeñ, ma zawsze konkretny cel
- wywo³aæ strach i niepokój spo³eczny. Spowodowaæ
zmianê postawy i wzbudziæ negatywne postrzeganie
konkretnych osób, grup spo³ecznych, czy te¿ narodów.
Nie wierzmy takim przekazom i zawsze weryfikujmy ich
treœæ, bo czêsto NIE S¥ PRAWDZIWE. S¹ to wspó³-
czesne metody dzia³ania, które okreœlone grupy osób
wykorzystuj¹ niejednokrotnie do walki z przeciwnikiem.
Przyk³adem tego typu dzia³añ mog¹ byæ rzekome ataki
uchodŸców na kobiety i dzieci, pl¹drowanie przez nich
mieszkañ, w³amania lub kradzie¿e. To wszystko jest
K£AMSTWEM.

Oszuœci
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w przestrzeni publicznej
og³oszenia dotycz¹ce osób, które maj¹ œwiadczyæ us³ugi
transportowe w zakresie przewo¿enia uchodŸców z Ukra-
iny. Niestety na ludzkiej krzywdzie oraz obecnej sytuacji
zwi¹zanej z wojn¹ za nasz¹ wschodni¹ granic¹, próbuj¹
wzbogaciæ siê przestêpcy. Oszuœci zamieszczaj¹ na ró¿-
nych portalach internetowych p³atne us³ugi transportowe
i oczekuj¹ na klientów. Gdy tylko siê taki pojawi, propo-
nuj¹ wp³acenie konkretnej sumy za transport. Bardzo
czêsto po wykonaniu przelewu kontakt z takim podmio-
tem, czy te¿ osob¹ urywa siê bezpowrotnie, a pieni¹dze
trafiaj¹ do kieszeni przestêpców.
Pamiêtajmy o tym, ¿eby bezwzglêdnie weryfikowaæ
podstawowe informacje w tym zakresie:
* sprawdŸmy zawsze, czy dana osoba jest wiarygodnym
przewoŸnikiem,
* czy jest znana na rynku transportowym,
* gdzie jest jej siedziba i adres,
* od kiedy funkcjonuje na rynku,
* jakim dysponuje taborem,
* czy ma pozwolenie na œwiadczenie tego typu us³ug.
B¹dŸmy ostro¿ni, a o ka¿dej takiej sytuacji niezw³ocznie
informujmy s³u¿by.

asp. szt. £ukasz Dutkowiak

ZZ  KKoommeennddyy   MMiiee jj sskkii ee jj   PPooll ii cc jj ii Technik architektury krajobrazu - nowy kierunek 
w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie wzbogaca swoj¹ ofertê eduka-
cyjn¹. Ju¿ w roku szkolnym 2022/2023 ruszy w szkole nowy kierunek
edukacji - Technik architektury krajobrazu. To zawód z przysz³oœci¹,
daj¹cy ogromne perspektywy rozwoju, a tak¿e poszukiwany na euro-
pejskich rynkach pracy.
Absolwent szko³y zdobêdzie wiedzê o projektowaniu i urz¹dzaniu
ogrodów, a tak¿e niezbêdne umiejêtnoœci dotycz¹ce sposobów diagno-
zowania stanu zdrowia roœlin i ich pielêgnacji. Pozna najpiêkniejsze
gatunki roœlin ozdobnych, nauczy siê rysunku odrêcznego, komput-
erowego i tajników poprawnej kompozycji. Po ukoñczeniu szko³y
bêdzie posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu projektowania,
wykonawstwa i pielêgnacji zarówno wspó³czesnych jak i historycz-
nych obiektów zieleni.
W cyklu kszta³cenia wszyscy uczniowie przejd¹ teoretyczn¹ i prakty-
czn¹ naukê jazdy, uprawniaj¹c¹ do przyst¹pienia do pañstwowego
egzaminu na prawo jazdy kategorii T i B /ci¹gnik rolniczy i samochód
osobowy/.
Uczniowie w trakcie pobytu w szkole bêd¹ mogli poszerzyæ kwali-
fikacje zawodowe, uczestnicz¹c w kursach organizowanych przez
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej
w £añcucie, uzyskuj¹c dodatkowe uprawnienia i umiejêtnoœci:
* florysty,
* dekoratora wnêtrz,
* operatora wózków wid³owych.
Zadania zawodowe technika architektury krajobrazu to: przygoto-
wanie, urz¹dzanie i pielêgnowanie obiektów architektury krajobrazu,
zarówno w mieœcie jak i na terenach wiejskich. Technik architektury
krajobrazu nadzoruje i pielêgnuje parki, starodrzew oraz produkuje
roœliny ozdobne i materia³ szkó³karski, przygotowany jest tak¿e do
wykonywania nastêpuj¹cych zadañ zawodowych:
* przeprowadzanie inwentaryzacji terenów zieleni,
* opracowywanie projektów elementów terenów zieleni;
* opracowywanie kosztorysów na podstawie dokumentacji projek-
towej,
* prowadzenie prac w zakresie urz¹dzania, pielêgnacji i konserwacji
terenów zieleni,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum architektury
krajobrazu:
- zak³ady zieleni i firmy zajmuj¹ce siê kszta³towaniem krajobrazu oraz
urz¹dzaniem terenów zielonych,
- centra ogrodnicze,
- biura architektury krajobrazu i zieleni miejskiej,
- urzêdy miejskie oraz zak³ady zieleni miejskiej,
- pracownie florystyczne, kwiaciarnie itp.
Technik architektury krajobrazu mo¿e równie¿ prowadziæ w³asn¹ fir-
mê ogrodnicz¹ oraz dekorowaæ zieleni¹ wnêtrza.
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Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi  3,89 z³. 
+ podatek VAT 23%
Wadium - 10,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w 4 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 11
znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 
25 kwietnia 2022 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( t.j. z 2021 r. poz. 2213).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. 

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
ze post¹pienia nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹
nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

Lokal mo¿na ogl¹daæ od 4 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia
2022 r. w godz. 8:00 - 14:00. 
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzyma³y 30,
tel. 76 8 188  371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl oraz w Gazecie
Chojnowskiej.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na najem gara¿u zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 89 
o powierzchni 10,00 m2 (numer geodezyjny 183/5, obrêb 6)

Pi³ka no¿na
Chojnowianka jest na fali! Kibice z wielk¹ ciekawoœci¹ czekali
na pojedynek z Wilkowiank¹ Wilków. Ku pewnemu zaskocze-
niu pierwsza po³owa tego spotkania zakoñczy³a siê bezbram-
kowym remisem. Co prawda pi³ka po strza³ach naszych pi³-
karzy obija³a s³upek i poprzeczkê, ale bramka nie pad³a. Goœcie
te¿ groŸnie kontratakowali. Druga po³owa musia³a daæ jakieœ
odpowiedzi. Impulsem do zmiany obrazu gry by³ wykorzys-
tany rzut karny w 56. minucie przez Jêdrusiaka i zmiany jakie
zarz¹dzi³ trener Miros³aw Zieleñ. Sk³adne i przemyœlane akcje
sprawi³y, ¿e na tablicy wyników, co kilka minut zmie-nia³y siê
cyfry. W 67. minucie na 2:0 podwy¿sza wynik Cichoñ. W 71.
minucie ponownie Cichoñ i na tablicy 3:0. Na boisko wchodzi
Koziñski i ju¿ po chwili wpisuje siê na listê strzelców - 4:0. W
88. minucie spotkania drugiego karnego pewnie wykorzystuje
Jêdrusiak - 5:0 (drugi dublet meczu). Jak bia³oniebiescy rozwi-
jaj¹ skrzyd³a, wychodzi praktycznie wszystko.

W tym cyklu kolejek przysz³o naszym pi³karzom zmierzyæ siê
z dru¿ynami z ni¿szej czêœci tabeli. 26 marca Chojnowianka
rozegra³a wyjazdowy pojedynek z trzeci¹ dru¿yn¹ od koñca -
Huraganem Nowa Wieœ Z³otoryjska (to chyba najd³u¿sza
nazwa dru¿yny w kraju). Do przerwy nasza dru¿yna pro-
wadzi³a 1:0 (K¹dzio³ka). Potem zaaplikowano gospodarzom
jeszcze dwa trafienia (Faluta, Urynek). Kolejnym rywalem by³
zawsze groŸny Kolejarz Mi³kowice (V miejsce). Mecz by³
bardzo wyrównany, ale to goœcie wygrali 2:1.

Wyjazdowy mecz z Orlikiem Okmiany 10 kwietnia, przy ma³o
sprzyjaj¹cej pogodzie i trudnej walce, zakoñczy³ siê zwyciês-
twem 2:1. 

W najbli¿sz¹ sobotê - 16 kwietnia - bia³oniebiescy zmierz¹ siê
z Dêbem Stowarzszenie Siedliska.  

pm



Domy Mieszkania Lokale
Sprzedam mieszkanie na parterze o pow.
47 m2 bezczynszowe; w sk³ad mieszka-
nia wchodzi piwnica oraz gara¿ i plac
przy gara¿u; ogrzewanie centralne.
Jaroszówka 5A. 
Wiadomoœæ: tel. 667-260-400 (58060)
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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

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

KWIECIEÑ/MAJ
17.04 Farmed

18.04 Pod S³oñcem
24.04 W Intermarche

01.05. Stokrotka
03.05. Centrum

08.05. Pod S³oñcem
15.05. Salix

22.05. Centrum
29.05. Stokrotka

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

Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              76 818 82 85
MOPS 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  112,    999;
Stra¿ Po¿arna 112,    998;   76 856 74 71
Policja  112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;  76 818 83 95
Pogotowie gazowe 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne                              991
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie
o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2,
pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2,
w.c. (nr 6) – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2,
pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. 
Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,
piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, 
U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne nieuciążliwe. 

Przetarg odbędzie się 10.05.2022r. Szczegóły str 11.

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, 
(o powierzchni 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 przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną 
i grzewczą (c.o. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m
kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.



ChojnowskieChojnowskie
dzieciakidzieciaki

Sofia Kuleszowa ma 3 latka lubi jeść
cukierki i bawić się lalkami. W Choj-
nowie mieszka od kilku tygodni. 
Do tej pory Jej ojczystym domem był
Charków.

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. Georgy Maiboroda Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. Georgy Maiboroda 

"Splątanie" i "Splot"
 wystawa w Muzeum Regionalnym


