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W dniach 01-07.03 uczniowie klas sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Chojnowie przebywali na obozie sportowym
w Rewalu nad polskim morzem. 
Dziewczynki z klas sportowych o profilu taniec-akrobatyka
doskonaliły swoje umiejętności w Hali Sportowej w Rewalu na
ścieżce gimnastycznej i nie tylko, biegały po plaży, kształtując
swoją wytrzymałość. Zajęcia odbywały się 3 razy dziennie, a do
tego dochodziły spacery oraz wspólne zabawy.

Chłopcy klas sportowych 4-7 o profilu piłki nożnej mieli okazję
trenować na boisku w Rewalu, w Hali Sportowej, biegali po plaży
oraz rozgrywali mecze sparingowe. Mieli okazję spotkać się na
boisku z rówieśnikami z Kotwicy Kołobrzeg, Wybrzeża Rewal-
skiego Rewal.

Miejscem naszego pobytu był Ośrodek Wczasowy Adria, w któ-
rym mieliśmy do dyspozycji wiele atrakcji.

Christian Serkies

Stowarzyszenie Imelda zajmujące się m.in. edukacją dzieci,
młodzieży oraz rodzin, organizacją zajęć sportowych, działa-
niami związanymi z rozwojem świadomości społecznej 
w przeddzień Dnia Kobiet, w plenerach hotelu Płacyk zorga-
nizowało okolicznościowe spotkanie. 

Opisują je krótko na swoim
Facebooku:
Dzień Kobiet już za nami. 
Było słodko i Kobieco.
Postaraliśmy się podkreślić
znaczenie tego dnia. Dzięki
właścicielom Hotelu Pałacyk
kapitalnie spędziliśmy niedzielne,
kobiece święto. Na czerwonym
dywanie, przy wtórze muzyki
na żywo zaprezentowała się
młodzież z Eucharystycznego
Ruchu Młodych przedstawiając
stroje na różne okazje.
Drogie Panie uczestniczyły w konkursie, w którym na-
gradzano je bonem na zabieg w Cocodecu Gabinet Kosme-
tyczny. O piękną aranżację ogrodu i raj dla podniebienia za-
dbali gospodarze hotelu Pałacyk. Ponadto dotarliśmy do tych
seniorek, które nie mogły dotrzeć do nas. Wszystko to dzięki
biznesowi odpowiedzialnemu społecznie „KGHM to MY”,
który wsparł nasze działania finansowo.
Z tego miejsca dziękujemy wszystkim za pomoc w akcji.

Stowarzyszenie Imelda
Fot. Bogdan Misikiewicz
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Obóz sportowy w Rewalu Imelda dla Kobiet
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Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Wy-
dzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
* w dniach od 15.03.2021r. do dnia
06.04.2021r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do oddania w u¿ycze-
nie - czêœæ dzia³ki nr 56/75, 450/18,
216/11 z obrêbu 4, czêœæ dz. nr 160/7,
183/5 i 185/26 z obrêbu  6 miasta
Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 41/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 marca
2021 r.
* w dniach od 19.03.2021 r. do
09.04.2021 r. wykazu lokalu u¿ytko-
wego przeznaczonego do sprzeda¿y 
w trybie przetargu, po³o¿onego przy
ul. Kolejowej 25  w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 43/2021 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 16 marca 2021 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo 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
30.04.2021 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Œpimy krócej
W nocy z 27 na 28 marca przestawiamy
zegary. Przechodz¹c z czasu zimowego
na czas letni przesuwamy wskazówki z go-
dziny 2 na godzinê 3. Œpimy zatem godzi-
nê krócej - za to dzieñ nam siê wyd³u¿y.
Po co zmieniamy czas? Kiedyœ dykto-
wa³y to wzglêdy ekonomiczne, ale od
dawna eksperci przekonuj¹, ¿e w obec-
nych czasach, ze wzglêdu na zwiêkszon¹
liczbê u¿ytkowników urz¹dzeñ elek-
trycznych i powszechn¹ dostêpnoœæ no-
winek technologicznych, notuje siê zwiê-
kszon¹ iloœæ zu¿ytej energii i nie jest to
zale¿ne od zmian czasowych. Du¿o nato-
miast mówi siê o z³ym wp³ywie zmiany
czasu na nasz zegar biologiczny i organi-

zacjê wielu instytucji. 
Kilka lat temu Unia Europejska zapowie-

dzia³a, ¿e w 2021 roku zakoñczy siê spra-
wa przestawiania zegarów. O tym, czy
zostaæ przy czasie letnim, czy zimowym,
decydowaæ mia³y kraje cz³onkowskie
indywidualnie. Dziœ, t³umacz¹c siê pan-
demi¹, prace nad projektem zosta³y od-
suniête na inny termin.
Obecnie czas przestawiaj¹ obywatele 70
krajów. Ile pañstw w najbli¿szym czasie
zdecyduje o odejœciu od tego systemu?
Czy Polska do nich do³¹czy? Pytania 
z gatunku retorycznych…
Przejœcie z czasu letniego na zimowy, w tym
roku, nast¹pi z soboty 30 na niedzielê 31
paŸdziernika. 

Znaleziono obr¹czkê

Ju¿ od 22 lutego mieszkanka Chojnowa
usilnie poszukuje w³aœciciela z³otej obr¹-
czki, któr¹ znalaz³a "na ty³ach" Polo Mar-
ketu. Obr¹czka charakteryzuje siê gra-
werk¹ - wygrawerowano na niej imiê 
i datê. 
Og³oszenia, a nawet wizyta w Urzêdzie
Stanu Cywilnego nic nie da³y. 
Na proœbê znalazcy w³¹czamy siê w po-
szukiwania. 
W³aœciciela lub w³aœcicielkê odsy³amy
pod numer telefonu 600-159-454.

Przykry problem

Ten temat wraca jak przys³owiowy bume-
rang. Moglibyœmy pisaæ o nim w ka-
¿dym wydaniu. Psie odchody, to jak siê
okazuje niekoñcz¹ca siê opowieœæ, spra-
wa ciê¿kiej wagi i w¹tek pojawiaj¹cy siê
co kilka tygodni. Jak co roku, kiedy top-
niej¹ œniegi na chodnikach, skwerach,
alejkach, trawnikach psie odchody sta-
nowi¹ labirynt, który czêsto trudno omi-
n¹æ nie trac¹c równowagi. Z pewnoœci¹
traci siê przy tym równowagê psychiczn¹.
Nie sposób spokojnie przejœæ obok tego
tematu. W³aœciciele psów, mimo, ¿e co-
raz czêœciej œwiadomi i obowi¹zkowi, to
wci¹¿ jednak nie do koñca rzetelni. Czêœæ
z nich, starym zwyczajem nie zwraca
uwagi, kiedy pupil zanieczyszcza otoczenie.
Pamiêtajmy, ¿e przecie¿ wszyscy korzy-
stamy z tej przestrzeni, a zwierzêce od-
chody nie wygl¹daj¹ estetycznie i stano-
wi¹ zagro¿enie dla zdrowi.

Czas, aby te stare zwyczaje ju¿ odesz³y
w niebyt. Dbajmy o estetykê naszego
lokalnego otoczenia, dbajmy o zdrowie
innych, dbajmy o s¹siedzkie relacje… 
To takie proste!!!

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najm-
niej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przed-
stawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu
cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 2; 
tel. 76/ 8188639; 

e-mail: usc@chojnow.eu

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe 
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹
wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie, w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ proce-
dury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP 
trwa od 6 do 8 miesiêcy.

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla

miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego,

w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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¯³obek Miejski 
Pierwsze sygna³y oraz zalecenia zwiêk-
szenia przestrzegania zasad higieny 
w ¯³obku, monitorowania sta³ej dostêp-
noœci œrodków higienicznych, a tak¿e
przypominanie dzieciom o koniecznoœci
czêstego i w³aœciwego mycia r¹k otrzy-
maliœmy 27 lutego 2020 roku od Inspektor
Oœwiaty w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie. W marcu 2020 roku Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej wy-
da³ Rozporz¹dzenie w sprawie czaso-
wego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3 
w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19.
W trosce o realne zagro¿enie zachorowañ
w mieœcie Burmistrz Miasta Chojnowa
Zarz¹dzeniem Nr 33/2020 z 12 marca 2020r.
zawiesi³ zajêcia w naszym ¯³obku. 
Taka sytuacja trwa³a do 25 maja 2020 r.
W zwi¹zku z epidemi¹ nasza placówka
zosta³a wyposa¿ona w odpowiednie œrodki
ochrony osobistej dla personelu, zakupiono
karcher, podarowano nam oczyszczacz
powietrza. Zosta³y opracowane szcze-
gó³owe procedury, których zadaniem
by³o - i jest - zmniejszenie ryzyka.
W holu ¯³obka pojawi³y siê tablice infor-
macyjne z wymogami DDM.
Od 25 maja 2020 roku niepozbawieni
obaw o zdrowie swoje, naszych bliskich
oraz podopiecznych rozpoczêliœmy dzia-
³alnoœæ. Og³osiliœmy ten fakt na stronie

Internetowej ¯³obka w zak³adce -
WRACAMY.
Tu Rodzice mogli dowiedzieæ siê o czyn-
nikach ryzyka zwi¹zanych z podjêciem
decyzji o wys³aniu dziecka do ¯³obka,
a tak¿e - z nowoœci¹ dla nas wszystkich -
z procedurami przyprowadzania i odpro-
wadzania dziecka do ¯³obka.
Ka¿dy Rodzic przed przekazaniem dziecka
pod opiekê ¯³obka by³ zobowi¹zany:
1. Z³o¿yæ pisemne Oœwiadczenie (otrzy-
mane drog¹ e-mailow¹) o potrzebie ko-
rzystania z opieki ¯³obka po zniesieniu
zawieszenia dzia³alnoœci
2. Zapoznaæ siê z informacj¹ dla rodzi-
ców dotycz¹c¹ COVID-19
3. Zapoznaæ siê z procedur¹ przyprowa-
dzania i odbierania dzieci
4. Wyraziæ zgodê na mierzenie tempe-
ratury przed przyjêciem do placówki.
Ponadto Rodzic otrzyma³ informacjê, i¿
¯³obek dostosowa³ siê do wytycznych
Ministerstwa Zdrowia odnoœnie ograni-
czenia liczebnoœci dzieci w grupach, jed-
nak w przypadku dzieci do 3 roku ¿ycia
co do zasady nie by³o mo¿liwe zachowanie
rekomendowanego dystansu spo³ecznego.
Decyzja nale¿a³a do Rodzica.
Funkcjonowanie od 25 maja 2020 roku
nie odby³o siê bez zak³óceñ. Po przerwie
wakacyjnej w 2020 roku przyjêliœmy
nowe dzieci. Problemem by³o zorgani-
zowanie zebrania ogólnego, na którym
zwykle podejmuje siê kluczowe decyzje

na ca³y rok szkolny. Wybrnêliœmy z tego
w ten sposób, i¿ pierwsze zebranie odby³o
siê w plenerze. Do dziœ k³adziemy nacisk
na osobiste ograniczenie kontaktów. Zde-
cydowanie czêœciej kontaktujemy siê
drog¹ meilow¹ lub telefoniczn¹. Prawie
wszyscy rodzice z tego korzystaj¹.
Funkcjonowanie w pandemii spowo-
dowa³o, ¿e ubogim sta³o siê organizo-
wanie wspólnych wydarzeñ w ¯³obku
takich jak wycieczka autokarowa, Wi-
gilia, Dzieñ Dziecka, Miko³ajki czy Kar-
nawa³. Obchodziliœmy symbolicznie
tak¿e piêciolecie istnienia ¯³obka. Nie
³¹czyliœmy grup dzieci; nie by³o mo-
¿liwoœci integracji.
Jesieni¹ 2020 roku przepad³o nam wy-
darzenie "Po¿egnanie Lata", na którym
integrowali siê mieszkañcy Chojnowa.
Niestety, koronawirus dotkn¹³ tak¿e pra-
cowników. W mocno okrojonym sk³a-
dzie pracowaliœmy od paŸdziernika do
grudnia 2020 roku. Szczêœciem jest, i¿ 
z tego powodu ¯³obek by³ zmuszony
zawiesiæ dzia³alnoœæ jednej grupy tylko
na jeden dzieñ.
Obecnie nadal przestrzegamy zasad sani-
tarnych, wymagamy tego od Rodziców
oraz osób przychodz¹cych do ¯³obka. 
Wiêkszoœæ osóby jest œwiadoma zagro¿eñ,
rozumie powagê sytuacji - odruchowo ju¿
stosuj siê do zasad. Niestety s¹ wyj¹tki 
i zdarza siê, i¿ trwaj¹ca ponad rok pan-
demia nic tych osób nie nauczy³a. Przez
postawê takich w³aœnie osób ci¹gle odda-
la siê termin powrotu do normalnoœci;
ograniczeniom nie ma koñca.
Funkcjonowanie w pandemii ma te¿ swoje
plusy - rodz¹ siê nowe rozwi¹zania, po-
mys³y, jak pogodziæ re¿im Sanitarny oraz
zwyk³y dzieñ w ¯³obku. Mamy tu do
czynienia z dzieæmi, którym nale¿y za-
pewniæ realizowanie naturalnej potrzeby
aktywnoœci.

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



Szko³a Podstawowa nr 3
Mija rok, od kiedy szko³a funkcjonuje
w innej, pandemicznej rzeczywistoœci.
Zaowocowa³ nowymi doœwiadczeniami,
nieznanymi problemami, ró¿norodnymi,
nie zawsze dobrymi emocjami. 
Pocz¹tkowo towarzyszy³ nam strach 
i niepewnoœæ, pytania, na które nie zna-
liœmy odpowiedzi. Elektroniczny dzien-
nik sta³ siê naszym jedynym komunika-
torem. Uczniowie i ich rodzice starali
dopasowaæ do nowych warunków szkol-
nych. Wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ æwi-
czyliœmy po obydwu stronach szkla-
nego ekranu.
W po³owie kwietnia pojawi³y siê pier-
wsze zdalne zajêcia. Testowaliœmy plat-
formê edukacyjn¹ - Team's. Dla niektó-
rych skoñczy³y siê kilkumiesiêczne ferie.
Inni kurczowo trzymali siê wolnego. Ko-
niec roku, wakacje powia³y wolnoœci¹.
We wrzeœniu nabraliœmy tempa. £ata-
liœmy dziury i zszywaliœmy rozdart¹
wiedzê. Mimo nowych zasad, zrealizo-
waliœmy wyjazdy edukacyjne dla ca³ej
szko³y do Centrum Edukacyjnego Stara
Kopalnia w Wa³brzychu w ramach pro-
jektu "Kompetencje kluczowe szans¹
sukcesu dla uczniów szkó³ podstawo-
wych Gminy Miejskiej Chojnów". Nie-
stety nim zd¹¿yliœmy przywykn¹æ, zno-
wu nas "zamkniêto". S³owa niezadowo-
lenia, tym razem by³y dŸwiêczniejsze,
zag³uszy³y uciechê nielicznych. Ale kiedy

dziecko nie mo¿e, doros³y dopomo¿e.
Postanowiliœmy dzia³aæ mimo i wbrew.
Wkrótce do szko³y wróci³y maluchy.
Sza³ dzieciêcej radoœci doda³ nam otuchy.
O¿y³y œwietlica i biblioteka, zapach-
nia³a kuchnia, da³o siê s³yszeæ dobre
rady pani pielêgniarki. Pojawi³y si¹ pro-
jekty- "Bezpieczna zima" i "Czytamy
wiersze M. Konopnickiej". Odrodzi³y
siê akcje ¿ywieniowe - "Mleko i owoce
w szkole". Ruszy³y przygotowania do
pasowania pierwszaków, próby do przed-
stawienia na pasowanie czytelników.
Korytarze przeœciga³y siê w prezento-
waniu plastycznych talentów najm³od-
szych. Nasze pracownie nie do pozna-
nia, brakuje im jedynie uczniowskiego
uznania.
Ci starsi te¿ nie pró¿nowali, z ochot¹
przyst¹pili do konkursów online. Z sa-
tysfakcj¹ przyjêli wyniki "Ogólnopol-
skiego Konkursu Mitologicznego". 
Z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na efekt za-
wodów z Logicznego Myœlenia. Popi-
sywali siê wiedz¹ o Janie Pawle II.
Ósmoklasiœci z odpowiedzialnoœci¹ przy-
st¹pili do próbnych egzaminów. Po skoñ-
czonych zajêciach mo¿na us³yszeæ na
sali gwizdek arbitra sportowego.
Ci w szkole zaprzeczaj¹ istniej¹cemu
zagro¿eniu, ci w domach domagaj¹ siê
powrotu do niej. Na potrzeby swoich po-
ciech wyczuleni s¹ niezawodni rodzice.
Z ich inicjatywy odby³y siê "zdalne ze-
brania" z udzia³em psychologa i pedagoga.
Nie istnieje panaceum na obecne bo-
l¹czki. Jest wiara i nadzieja, a przede
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Rok w pandemii
Nauczyliœmy siê ju¿ funkcjonowaæ ra-
zem, ale pracowaæ osobno. Bez zak³óceñ
wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê wed³ug
rocznego planu, który uwzglêdnia pory
roku, wa¿ne wydarzenia dla ¯³obka, 
w mieœcie, w kraju. Ostatnio obchodzili-
œmy Dzieñ Kobiet i trwaj¹ przygotowa-
nia do przywitania Wiosny.

Podsumowuj¹c rok funkcjonowania 
w czasie pandemii w ¯³obku Miejskim
w Chojnowie uwa¿am, ¿e by³ bardzo
trudny. Dla Kadry kierowniczej kluczo-
wa by³a niemo¿noœæ podejmowania de-
cyzji d³ugoplanowych. Prawie codzien-
nie wydarza³y siê nowe sytuacje i nale-
¿a³o reagowaæ na cito.
Obserwuj¹c dzieci - ich zachowanie,
okazywan¹ radoœæ i sympatiê myœlê, ¿e
ubieg³y rok nie ró¿ni³ siê niczym szcze-
gólnym od innych. Pomijaj¹c fakt obo-
wi¹zkowego mycia r¹k, mierzenia tem-
peratury przy drzwiach wejœciowych, to
dzieci nie okazuj¹ ¿adnych symptomów
uci¹¿liwoœci z tego powodu. Po pokona-
niu tego obowi¹zkowego "filtra" s¹ radosne,
aktywne.

Nie mogê umniejszyæ tu roli Opiekunów
oraz innych Pracowników ¯³obka, któ-
rzy w swoj¹ pracê wk³adaj¹ serce. Dziêki
Nim dzieci czuj¹ siê u nas bezpieczne,
co przek³ada siê na atmosferê, w której
³atwiej znieœæ przeciwnoœci.

¯yczê Wszystkim zdrowia
Dyrektor ¯³obka



wszystkich dobre chêci. A tych nie bra-
kuje nam - nauczycielom. Nie zwalnia-
my tempa, dokszta³camy siê, studiuje-
my, dbaj¹c o atrakcyjnoœæ swoich za-
jêæ. Walczymy, bo w grê w ogóle nie
wchodzi poddanie siê. 
Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki i m³o-
dzie¿ z projektu "Równaæ szanse" nie
ustaj¹ w swoich dzia³aniach, z nimi ju¿
nied³ugo na s³odko przywitamy wiosnê.
Dziêki nim zakwitn¹ kwiaty na szkol-
nych skwerkach.
¯yczymy sobie powrotu do szkó³, ale
póki nie mo¿e to nast¹piæ, staramy siê
zaczarowaæ rzeczywistoœæ, by ulec z³u-
dzeniu normalnoœci, czego i Wam ¿y-
czymy .
Nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 3

Szko³a Podstawowa nr 4
Beata Miler - Kornicka Dyrektor SP4
- “Szkolny system pracy na odleg³oœæ”
obowi¹zuje od 25 marca 2020 r. Wszyscy
nauczyciele zostali zobowi¹zani do
zdalnej realizacji programów naucza-
nia z wykorzystaniem szkolnego dzien-
nika elektronicznego, komunikatorów,
grup spo³ecznoœciowych, poczty elek-
tronicznej, platform edukacyjnych,
bezp³atnych programów edukacyjnych
oraz innych metod i narzêdzi. Obecnie
nauczyciele s¹ lepiej przygotowani do
prowadzenia i kreowania zdalnej nauki
ni¿ na pocz¹tku tamtego roku, kiedy
wszystko by³o nowe. Zajêcia online 
z racji przeprowadzenia ró¿nych szko-
leñ w okresie wakacyjnym, wielu roz-
mów oraz sta³ej praktyki staj¹ siê war-
toœciowsze. Staramy siê, aby nauczanie
zdalne przynosi³o efekty, a uczniowie
nie stracili poczucia, ¿e nauka jest
wa¿na. Muszê te¿ podkreœliæ, ¿e stale
modyfikujemy obowi¹zuj¹ce zasady, jak
choæby system oceniania. 

Gazeta Chojnowska - Zdalna nauka
wydaje siê zatem ³atwiejsza w zdoby-
waniu lepszych ocen? 
B.M-K. - Nauczyciele doskonale zdaj¹
sobie sprawê z zagro¿eñ sta³ego korzysta-
nia z komputerów i telefonów. Dlatego
nasi uczniowie s¹ oceniani za akty-
wnoœæ na zajêciach online. To w³aœnie
ich przygotowanie i chêæ udzielania siê

online jest najwy¿ej punktowane w skali
oceniania. Sprawdziany zesz³y na drugi
plan,  z racji konfrontacji z uczciwoœci¹
ucznia. Musimy mieæ rêkê na pulsie i pil-
nowaæ, aby waga ocen by³a sprawiedliwa.
Jest wiele trudnoœci zwi¹zanych z prac¹
zdaln¹. Dlatego idziemy naprzód. 1/3
nauczycieli pracuje w szkole z racji do-
godnoœci prowadzenia zajêæ. Troje ucz-
niów równie¿ przychodzi do szko³y na
zajêcia, które pomagaj¹ im nadrobiæ
zaleg³oœci. Ka¿dy uczeñ jest przez nas
traktowany indywidualnie. Jeœli wystê-
puj¹ jakieœ trudnoœci, staramy siê roz-
wi¹zywaæ je wspólnie. 

G.Ch. - Zbli¿aj¹ siê egzaminy dla klas
ósmych.W minionym roku szko³a
osi¹gnê³a wynik powy¿ej œredniej kra-
jowej. Jak wygl¹daj¹ obecnie przy-
gotowania uczniów? 
B.M-K. - W ubieg³ym roku podjêliœmy
inicjatywê zajêæ dodatkowych. Nie mo-
gliœmy pozwoliæ sobie na przeczekanie,
a¿ minie wirus. Wiêkszoœæ uczniów z nich
skorzysta³a. W tym roku podjêliœmy
szybsze dzia³ania. Od lutego organizo-
wane s¹ zajêcia, z których korzystaj¹
wszystkie klasy ósme. Konsultacje odby-
waj¹ siê dwa razy w tygodniu po 3 godziny.
Po dwie godziny z ka¿dego przedmiotu.
Na lekcjach dodatkowych przede wszys-
tkim rozwi¹zywane s¹ testy z angiel-
skiego, matematyki i jêzyka polskiego. 
Re¿im sanitarny, dystans, maseczki,
dezynfekcja… obowi¹zuj¹ bez zmian.

G.Ch. - Jak to wygl¹da w praktyce?
B.M-K. - Aby zachowaæ re¿im sani-
tarny. Ka¿da klasa jest na innym piê-
trze i korzysta z innej ³azienki i szatni.
Przeorganizowaliœmy sale, aby móc
stworzyæ jak najbezpieczniejsze warunki
uczniom, którzy nie s¹ objêci nauk¹
zdaln¹. Uczniowie oddzia³ów sporto-
wych tak¿e chodz¹ na zajêcia. Szkolna
sto³ówka równie¿ funkcjonuje w re¿imie
sanitarnym. Wszystko odbywa siê w po-
rz¹dku, który stale modyfikujemy, aby
nie kolidowa³, a wrêcz usprawnia³ sys-
tem zajêæ. Pierwszy semestr uczyliœmy
siê wszyscy. Teraz spotykamy siê z wiê-
kszym zrozumieniem dla obowi¹zuj¹-
cych zasad. Obecnie 72 % nauczycieli
jest po pierwszej dawce szczepionki.
Mam nadziejê, ¿e wszystko wkrótce zacznie
wracaæ do normalnoœci. 

G.Ch. - W tym roku Szko³a Podsta-
wowa nr 4 obchodzi swoje 35 - lecie.
Gratulujemy piêknego jubileuszu! 
B.M-K. - Przygotowaliœmy siê na to
wyj¹tkowe wydarzenie. By³o wiele pla-
nów, co do realizacji szkolnego œwiêta.
Nie mo¿emy cieszyæ siê ze wspólnych
spotkañ, ale nie poddajemy siê. Nasza
szko³a stale piêknieje. Odby³o siê sze-
reg remontów, dziêki którym g³ówny
budynek SP4 nabra³ kolorów. Od-
œwie¿one wnêtrza wp³ywaj¹ na estetykê
naszych uczniów, pracowników oraz
rodziców. Ca³y zespó³ "Czwórki" stale
dok³ada wszelkich starañ, aby po prostu
by³o dobrze, za co serdecznie wszystkim
dziêkujê! 
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Rok w pandemii



Natalia Moskwa uwielbia czytaæ ksi¹¿ki,
fotografowaæ, podró¿owaæ… Wœród jej
licznych pasji znajduje siê tak¿e czas na
pisanie wierszy, rysowanie i naukê o wszech-
œwiecie! Bohaterka cyklu "Ludzi z pasj¹"
odkrywa œwiat patrz¹c na niego przez pryz-
mat badañ i poetyckiej wra¿liwoœci na piê-
kno… Ma wiele planów i marzeñ, wœród nich
s¹ dalekie podró¿e, których urzeczywistnie-
nie, na pewno przyczyni siê do powstania
nowych wierszy i wyj¹tkowych fotografii…

Gazeta Chojnowska - Monteskiusz stwier-
dzi³, ¿e "Ksi¹¿ki s¹ jak towarzystwo,
które sobie cz³owiek dobiera", czy rów-
nie¿ tak uwa¿asz? 
Natalia Moskwa - Zgadzam siê ze s³owa-
mi Charles'a de Montesquieu - lubiê siê-
gaæ po ksi¹¿ki, które zwi¹zane s¹ z moimi
zainteresowaniami, po takie, które rozbu-
dzaj¹ moj¹ wyobraŸniê, dziêki którym mogê
przenieœæ siê w inny œwiat, oderwaæ siê od
rzeczywistoœci. Mi³oœæ do ksi¹¿ek i czytania
zaszczepi³a we mnie mama. Od kiedy
pamiêtam na ka¿dym kroku otaczaj¹ mnie
ksi¹¿ki - poczynaj¹c od fantastyki, przez
krymina³ i koñcz¹c na popularnonauko-
wych. Myœlê, ¿e jestem dobrym przyk³a-
dem typowego mola ksi¹¿kowego. Nie mam
jasno okreœlonego ulubionego gatunku,
czytam to, co mnie intryguje i zarazem fas-
cynuje. Warto czytaæ ksi¹¿ki - dziêki nim
rozwijamy wyobraŸnie, zdobywamy wiedzê
o otaczaj¹cym nas œwiecie oraz wzboga-
camy nasz zasób s³ów. Na etapie edukacji
czytanie ksi¹¿ek przydaje siê przede wszys-
tkim w pracach pisemnych, takich jak roz-
prawki, opowiadania czy eseje. Jest wiele
ksi¹¿ek, które mogê poleciæ. Fanom fan-
tastyki proponujê siêgn¹æ po moj¹ ulu-
bion¹ seriê “Harrego Pottera” J.K Rowling.
Tym, którzy fascynuj¹ siê krymina³ami
rekomendujê “Œwiêt¹ Tajemnicê” Krzysztofa
Kozio³ka. M³odzie¿ zachêcam do siêgniêcia
po seriê “Meto” Yves'a Greveta, ksi¹¿ki Mar-
cina Pa³asza, a dla wielbicieli mang -
“Yuri on Ice” oraz Mahou Shoujo Madoka
Magica. Osobom uwielbiaj¹cych odkrywaæ
œwiat polecam gor¹co ksi¹¿ki Neil'a
deGrasse Tysona o astrofizyce. 

G.Ch. - W wolnych chwilach piszesz wier-
sze, opowiadania, a tak¿e rysujesz. Sk¹d
zami³owanie do pisania i rysowania? 
N.M. - W wolnych chwilach czytam poezjê.
Prawie 2 lata temu spotka³am w swoim
¿yciu pewn¹ osobê, która obecnie wiele dla
mnie znaczy. Sta³a siê ona moj¹ muz¹,
a tak¿e inspiracj¹ do pisania wierszy. Od
tego zaczê³a siê moja przygoda z pisaniem.
W póŸniejszym czasie zaczê³am pisaæ tak¿e
opowiadania - najpierw do szuflady, na-
stêpnie na konkursy literackie. Tematyka
moich ma³ych dzie³ jest ró¿na. Inspirujê siê
g³ównie otaczaj¹cym œwiatem i uczuciami
towarzysz¹cymi mi co dnia. W przypadku
opowiadañ moj¹ muz¹ s¹ g³ównie sny, ale
tak¿e przeczytane ksi¹¿ki. Przytoczê dla czy-
telników próbkê swojej twórczoœci. Wiersz
zatytu³owany jest "Zaproszenie": Wielka
mi³oœæ czeka na ciebie tu¿ za rogiem. By

jej nie sp³oszyæ idŸ na przód ze spokojem.
Zamknij swoje oczy i otwórz szeroko serce.
Uœmiechnij siê do niej i zrób jej miejsce.
Ona przyniesie ci szczêœcie, zapewni
pokój. Jeœli jej pozwolisz to z chêci¹ do-
trzyma ci kroku. Mi³oœæ nigdy siê nie
dzieli, wci¹¿ siê mno¿y. Piêkne chwile
prze¿yjesz, oczy na œwiat ci otworzy. 
W wolnym czasie lubiê te¿ rysowaæ. S¹ to
przewa¿nie rysunki przedstawiaj¹ce przy-
rodê lub postacie z filmów, aktorów, pio-
senkarzy. Podczas rysowania czêsto s³u-
cham muzyki, która jest dla mnie inspiracj¹
do tworzenia.

G.Ch. -  Twoj¹ kolejn¹ pasj¹ jest foto-
grafia. 
N.M. - Fotografi¹ zaczê³am siê pasjono-
waæ w gimnazjum. W 2 klasie wziê³am
udzia³ w Dolnoœl¹skim Konkursie Fotogra-
ficznym Polska na 6. Pod skrzyd³ami je-
dnego z chojnowskich fotografów zdoby³am
wyró¿nienie. Od tego momentu fotografia
sta³a siê moj¹ pasj¹. Fotografujê g³ównie
naturê przy okazji poznaj¹c ciekawe i piê-
kne miejsca. Nabywam doœwiadczenia w fo-
tografii pejza¿u, makrofotografii oraz w foto-
grafii monochromatycznej.

G.Ch. - Lubisz podró¿owaæ. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e dopiero zaczynasz odkrywaæ
œwiat. Przed Tob¹ wiele podró¿y, dziêki
którym poznasz wielu ludzi, ró¿nobarw-
noœæ kultur i zwyczajów. Czy mo¿esz
napisaæ o swoich dotychczasowych in-
spiracjach w zwi¹zku z odbytymi wy-
cieczkami? 
N.M. - Odkrywanie œwiata jest dla mnie
fascynuj¹ce. Od wczesnych lat dzieciêcych
podró¿ujê wraz z rodzicami. Ka¿de waka-
cje spêdzamy aktywnie, du¿o zwiedzamy.
Szczególnym miejscem w moim sercu s¹
Karkonosze - lubimy wêdrowaæ górskimi
szlakami. Najlepsze w podró¿owaniu jest
poznawanie nowych miejsc, zdobywanie
wiedzy o lokalnych zabytkach, historii da-
nego miasta. Ceniê sobie bliskie otoczenie
natury i piêkne krajobrazy. Z podró¿ami
mam wiele przyjemnych wspomnieñ. Naj-
milej wspominam wizytê w Pradze oraz 
w Liverpool'u. Czêsto te¿ podró¿owaliœmy na
pó³noc Polski - z uœmiechem na twarzy
wracam myœlami do pobytu w Szczecinie.
Myœlê, ¿e warto czasem wybraæ siê w ma³o
znane miejsca. G³ówne oœrodki turystyczne
przyci¹gaj¹ wiele osób. Cennym doœwiad-
czeniem jest poznawanie dot¹d nieznanych

terenów, odkrywanie nowych zabytków,
zapoznawanie siê z lokaln¹ kultur¹.
Chêtnie wróci³abym do Czech i Wielkiej
Brytanii - s¹ to bardzo ciekawe kraje pod
wzglêdem podró¿niczym. Myœl¹c o Polsce
przychodzi mi na myœl przede wszystkim
Szklarska Porêba i Œwieradów Zdrój - dwa
piêkne miasta uzdrowiskowe. Marzê by
wybraæ siê kiedyœ do krajów azjatyckich,
g³ównie do Korei i Japonii. Jestem zafas-
cynowana ich kultur¹ i chcia³abym poznaæ
je bli¿ej. Na liœcie miejsc, które pragnê
odwiedziæ s¹ Seul, Moskwa, Wiedeñ czy
Tokio. 

G.Ch. - Interesujesz siê nauk¹, w tym
astrofizyk¹. Dziedzina nauki le¿¹ca na
pograniczu fizyki i astronomii nie nale¿y
chyba do naj³atwiejszych? 
N.M. - Poznawanie otaczaj¹cego nas œwia-
ta jest niezwykle ekscytuj¹ce. Wiele dzie-
dzin nauki skupia siê na bliskim nam oto-
czeniu, czyli na Ziemi. Jest to bardzo intere-
suj¹ce, ale mnie najbardziej zaintrygo-
wa³a astrofizyka. Skupia siê ona g³ównie
na odkrywaniu tego, co go³ym okiem jest
praktycznie nie widoczne, na tym, co jest
poza nasz¹ planet¹. Mi³oœnicy patrzenia 
w niebo uwielbiaj¹ podziwiaæ gwiazdy 
i obiekty znajduj¹ce siê na nocnym nie-
bosk³onie. Astrofizyka bada dog³êbnie
sk³ad i zale¿noœci cia³ niebieskich. Wszech-
œwiat przybli¿aj¹ mi przede wszystkim
ksi¹¿ki oraz artyku³y zwi¹zane z t¹ dzie-
dzin¹ nauki. Czytaj¹c na temat badañ 
i nowo odkrytych obiektów przenoszê siê za
pomoc¹ wyobraŸni w przestrzeñ kosmiczn¹
i poznajê niesamowite zjawiska, takie jak
wybuchy supernowych, tworzenie siê kwa-
zarów czy spaghettizacja. Terminy te wydaj¹
siê obce i na pierwszy rzut oka s¹ niezwykle
skomplikowane. Po czêœci jest to prawda,
lecz dla mnie to brzmi jak fascynuj¹ca
przygoda. Odkrywanie Wszechœwiata u³at-
wiaj¹ mi g³ównie publikacje amerykañ-
skiego astrofizyka - Neil'a deGrasse Ty-
sona. Opisuje on badania i zale¿noœci
miêdzy kosmicznymi obiektami w sposób
prosty, a zarazem niezwyk³y. Ka¿dy z nas
zapewne chcia³by znaæ odpowiedŸ na
intryguj¹ce ludzkoœæ od wieków pytania:
Jak dosz³o do Wielkiego Wybuchu? Jakie
niebezpieczeñstwa czaj¹ siê w kosmosie?
Czy istnieje ¿ycie poza Ziemi¹? Astrofizyka
w³aœnie stara siê znaleŸæ logiczne wyjaœ-
nienia tych zagadek za pomoc¹ badañ.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. ¯yczymy spe³nienia wszyst-
kich marzeñ! 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z ChojnowaIInnwweess ttyyccjjee   ww  mmiieeœœcc ii ee
Budowa ulicy Bielawskiej

Tegoroczny bud¿et miasta Chojnowa obj¹³ budowê kolejnej ulicy. Rozpoczê³o siê
postêpowanie przetargowe na wykonawcê inwestycji pn. "Przebudowa ul.
Bielawskiej w Chojnowie z budow¹ parkingów i chodników z wykonaniem sieci
oœwietlenia ulicznego…" od skrzy¿owania z ul. D¹browskiego do wiaduktu kole-
jowego. 
- Wykonana inwestycja stanie siê dope³nieniem wczeœniejszych modernizacji, które
zosta³y zrealizowane w tej czêœci miasta, a by³y to: budowy ulic: Solskiego i Bie-
lawskiej od skrzy¿owania ul. Boles³awieckiej do skrzy¿owania z ul. D¹browskiego
oraz nowe oœwietlenie. W minionym roku wzd³u¿ wyremontowanego odcinka na ulicy
Bielawskiej posadzone zosta³y tak¿e m³ode drzewka - mówi Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies. 
Roboty budowlane obejm¹ m.in. budowê kanalizacji deszczowej, u³o¿enie na-
wierzchni z kostki betonowej, u³o¿enie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowê
sieci oœwietlenia drogowego. 
Nowa, asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik
przyczyni siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa pieszych. 
Termin sk³adania ofert potrwa do 26 marca. 

Budowa oœwietlenia na ul. Andersa i ul. Legnickiej 
Miejska infrastruktura oœwietleniowa poszerza siê o dwie kolejne ulice, na których
wkrótce pojawi¹ siê nowe latarnie. 
Obecnie przy ul. Andersa rozpoczê³y siê
prace budowy oœwietlenia ulicznego. Za-
danie obejmuje budowê linii kablowej oraz
posadowienie 10 s³upów wyposa¿onych 
w oprawy oœwietleniowe LED. 

Równie¿ na ulicy Legnickiej na odcinku
od ul. Kiliñskiego do ul. Sikorskiego bêd¹
prowadzone prace zwi¹zane z budow¹ linii

kablowej oraz posadowieniu s³upów wyposa¿onych w oprawy LED - 15 sztuk, 
w tym 6 kompletów przeznaczonych do doœwietlenia przejœæ dla pieszych. 

Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczêdzenie energii. S¹ one bardziej eko-
logiczne od tradycyjnych lamp sodowych. Nowe oprawy emituj¹ œwiat³o barwy
maksymalnie zbli¿onej do naturalnego œwiat³a dziennego, co poprawia odbieranie
barw otoczenia. Daj¹ one wiêcej œwiat³a przy tej samej mocy, zwiêkszaj¹c bez-
pieczeñstwo i komfort u¿ytkowników drogi. Du¿ym plusem opraw LED - owych jest
redukcja emisji dwutlenku wêgla oraz innych szkodliwych zwi¹zków chemicznych. 
Prace budowlane przy ul. Andersa wykonuj¹: Konsorcjum Maciuœ Handel i Us³ugi
Artur Guœciora z Chojnowa oraz FHU Œwietlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa,
a przy ul. Legnickiej Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe
"Elektros" Sp. z o.o.  z siedzib¹ w Boles³awcu. 
Przewidywany termin zakoñczenia prac to 30 kwietnia br. 

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿noœci 
w trakcie prowadzonych prac.

K.B.
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Nieod³¹cznym elementem naszej tradycji wielkanocnej jest

bez w¹tpienia jajko. Czy jednak wszyscy znamy jego symbolikê?

Czy znamy genezê dekorowania jaj i œwiêcenia ich, oraz czy

wiemy dlaczego nie mo¿e zabrakn¹æ jajek na wielkanocnym

stole? Jeœli nie, to zapraszamy do wspólnego przeœledzenia

historii jajka od pocz¹tku, czyli ab ovo - jak mawia³ Horacy.

Z chaosu wy³oni³o siê olbrzymie jajo, z którego wyklu³ siê

œwiat. To jeden z najstarszych mitów odnoœnie pocz¹tków

œwiata. W wyobra¿eniach wielu ludów pierwotnych

wszechœwiat by³ monstrualnym jajem, które uformowa³

wszechmocny i niewidzialny Bóg. Równie¿ mitologia

œródziemnomorska wykreowa³a historiê o Jaju Œwiata, z któ-

rego wysypa³o siê wszystko, co przynale¿y do Wszechœwiata.

Grecki mit wywodzi pochodzenie Heleny trojañskiej z jaja

Ledy. Kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu opiera³y stworze-

nie œwiata równie¿ na historii z motywem jaja w tle.

Jak widzimy, tradycje wielu kultur podkreœla³y wspólny rytm

jaja ze œwiatem, ale tak¿e ze S³oñcem, p³odnoœci¹, zmartwych-

wstaniem. Symbolicznie jajo oznacza³o powrót wiosny, bez-

pieczeñstwo, ¿ycie, nieskoñczonoœæ. 

Równie¿ u S³owian jajko by³o powszechnym darem woty-

wnym sk³adanym bogom, a tak¿e symbolem œwi¹t s³owiañ-

skich, by³o te¿ uznawane za potê¿ny amulet posiadaj¹cy

w³aœciwoœci dobroczynne i ¿yciodajne.

W tradycji ludowej jajko by³o œwietnym antidotum na chorobê

i urok, chroni³o przed po¿arem oraz szeroko rozumianym

z³em, zapewnia³o szczêœcie i pomyœlnoœæ. 

Toczenie jaj po ciele chorego mia³o wlewaæ weñ nowe si³y

witalne. Noworodkom wk³adano jajko do ko³yski lub do

k¹pieli.

B³êdem by³oby s¹dziæ, ¿e ju¿ w X wieku (czyli tu¿ po oficjal-

nym przyjêciu chrzeœcijañstwa) jajko zaczê³o pe³niæ naczeln¹

funkcjê na wielkanocnym stole. B³êdem by³oby s¹dziæ, ¿e

jajko zaczê³o pe³niæ naczeln¹ funkcjê na wielkanocnym stole

dopiero po przyjêciu chrztu przez Mieszka i jego dwór. Prze-

ciwnie. Duchowieñstwo chrzeœcijañskie, próbuj¹c nawróciæ

pogan, pocz¹tkowo zakazywa³o praktyk zwi¹zanych z jajem,

zw³aszcza w okresie œwi¹t. Jednak na nic zda³y siê te zakazy.

Górê wziê³y przyzwyczajenia odziedziczone z dziada pradzia-

da i w rezultacie nasi przodkowie obok nowej, oficjalnej wiary

mieli swoj¹ domow¹ tradycjê oraz stare praktyki, w których

jajo wcale nie straci³o na znaczeniu. 

W koñcu, po blisko 200 latach od chrztu  Polski, Koœció³ do-

puœci³ spo¿ywanie jaj w okresie wielkanocnym, jednak

nale¿a³o je wczeœniej poœwiêciæ - ta tradycja dotrwa³a do cza-

sów nam wspó³czesnych.

Dlaczego malujemy i ozdabiamy wielkanocne jajka? 

O tym dowiemy siê w kolejnym artykule.

M. Krzywda

AB OVO, czyli jajko w tradycji wielkanocnej (cz. I)AB OVO, czyli jajko w tradycji wielkanocnej (cz. I)

Szanowni Pañstwo, 
z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy przygotowa-
liœmy niespodziankê! 
Muzeum Regionalne w Chojnowie organizuje
konkurs plastyczny dla dzieci ze szkó³ podstawo-
wych na kartkê pocztow¹ zwi¹zan¹ ze zbli¿aj¹cymi siê
œwiêtami oraz ich symbolem - tradycyjnym jajem. 
Zdjêcia lub skany prac prosimy wysy³aæ na adres:
konkurs.muzeum.chojnow@gmail.com oraz pamiêtaæ 
o "Zgodzie" bêd¹cej za³¹cznikiem do Regulaminu. 
Dla laureatów przewidziane zosta³y nagrody rzeczowe 
w postaci gier planszowych, idealnych na nadchodz¹cy
rodzinny czas Œwi¹t Wielkiej Nocy. 
Prace przyjmujemy do 28.03.2021.

Wszystkim uczestnikom 
¿yczymy dobrej zabawy i powodzenia!

www.kalendarzrolnikow.pl
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Dzia³ dla Doros³ych
"Polska nieznana. 150 miejsc, o których
prawdopodobnie nie s³ysza³eœ "
Wydawnictwo Pascal,  2020

Album pe³en nieznanych i urokliwych
miejsc, które mo¿esz odwiedziæ na stro-
nach publikacji, a zainspirowany - wy-
braæ siê w podró¿, by zobaczyæ je na ¿ywo!
Polska nieznana, niezwyk³a i fascynu-
j¹ca, której piêkno uchwycone w opubli-
kowanych tu zdjêciach u³atwi ci wybór
tego, co warto zobaczyæ. Masz ochotê na
relaksuj¹cy spacer po lasach, w których
bij¹ niebieskie Ÿród³a? Przejœcie ³osio-
strad¹ czy odpoczynek w ogrodach i zja-
wiskowych parkach? A mo¿e wolisz
podziwiaæ wygas³e wulkany lub ukryte 
z dala od g³ównych tras zamki i pa³ace?
Wybierz siê w klimatyczn¹ wyprawê do
miasteczek i wsi, w których zatrzyma³
siê czas. Odzyskaj nad nim kontrolê.
* Gdzie s¹ najwiêksze konwaliowiska?
* Sk¹d wylatywa³y czarownice na £ys¹
Górê?
* Którêdy na pla¿ê polskiego Dubaju?
* Czym jest "wêdruj¹cy rezerwat"?
* Gdzie jest promieniuj¹cy most?
* Jak dojechaæ do opuszczonego miasta?
* W którym mieœcie stoi krzywa wie¿a?
* Czy rzeki mog¹ siê krzy¿owaæ i nie
mieszaæ?
Zobacz, jak wiele zosta³o do odkrycia!
https://ksiegarnia-podroznika.pl/

"Opowieœæ dla przyjaciela"
Halina Poœwiatowska
Wydawnictwo  Literackie, 2020
Jedna z najpopularniejszych polskich
poetek i jej wyznanie.
Od “Opowieœci dla przyjaciela” powinni
zacz¹æ lekturê ci, którzy Poœwiatowskiej
dot¹d nie czytali albo nie zd¹¿yli polubiæ
jej poezji.

Opowieœæ zosta³a napisana w formie
wyznania do konkretnej osoby, ale jest
w³aœciwie listem do czytelników, w któ-
rym Poœwiatowska opowiada o kolejach
swojego losu. Choroba, cierpienie, poby-
ty w sanatoriach, nadzieja i mi³oœæ…
To delikatna i intymna spowiedŸ, utwór
autobiograficzny, absolutnie wyj¹tkowy
w dorobku poetki.
https://www.swiatksiazki.pl

Dzia³ dla Dzieci
„Dzieci z Hamamatsu"
Ka Mochi
Wydawnictwo Tatarak, 2020

Rodzina Laury przenosi siê do Japonii.
Wszystko tu jest inne, nowe, niezrozu-
mia³e. Jêzyk, jedzenie, zwyczaje. Jak siê
odnaleŸæ, co jeœæ, z kim uda siê zaprzy-
jaŸniæ? Jak oswoiæ nowe miejsca? Dzieci
z Hamamatsu to nie tylko ksi¹¿ka prze-
wodnik po fascynuj¹cym kraju, to te¿
przewodnik po emocjach i prze¿yciach
dziecka, które próbuje siê odnaleŸæ w nie-
znanej rzeczywistoœci.
https://www.empik.com

„Historia ma³ej popielicy, która nie
chcia³a siê obudziæ"
Sabine Bohlmann
Wydawnictwo Mamania, 2020
Wszystkie popielice przygotowuj¹ siê do
zimowego snu. Ale ma³a popielica w ogóle
nie jest zmêczona! Co robiæ, przecie¿
zaraz wszyscy wokó³ bêd¹ spaæ?
Wszystkie zwierzêta chc¹ pomóc zasn¹æ
maleñstwu, ale ka¿de z nich jest tak
bardzo zmêczone, ¿e zasypiaj¹ jedno po
drugim. A ma³a popielica wci¹¿ nie
mo¿e spaæ…
Urocza opowieœæ dla dzieci, które ko-
chaj¹ historie o zwierzêtach, ale nie-
koniecznie lubi¹ k³aœæ siê spaæ. Mo¿e 
z ma³¹ popielic¹ bêdzie im ³atwiej zasn¹æ?
https://mamania.pl

NOCNY KONWÓJ
19.03. - godz. 17.00; 19.00
20.03. - godz. 17.00; 19.00
21.03. - godz. 17.00

CO W DUSZY GRA
20.03. - godz. 14.00
21.03 - godz. 14.00

NA RAUSZU
21.03 - godz. 19.00
09.04. - godz. 19.00
10.04. - godz. 19.00
11.04. - godz. 19.00

ZABIJ TO 

I WYJEDŸ Z TEGO MIASTA
09.04. - godz. 17.00
10.04. - godz. 17.00
11.04. - godz. 17.00

MINARI
23.04. - godz. 19.30
24.04. - godz. 19.30
25.04. - godz. 19.30
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Nowy sezon kolarski zbli¿a siê wielkimi krokami. Choæ aura jest ró¿na trenujemy

bez wzglêdu na pogodê. Przed nami, ju¿ 20, marca pierwsze zawody i weryfikacja

kondycji zawodników. Da nam to obraz, jak zosta³ przepracowany zimowy okres

przygotowawczy.

Dziêki wspó³pracy doœwiadczonych trenerów kolarstwa MTB,  którzy dziel¹ siê

swoj¹ wiedz¹, zawodnicy zdecydowanie podnieœli poziom swoich umiejêtnoœci.

W klubie wiele siê dzieje. Zachêcamy do obserwowania naszych poczynañ na FB:

https://www.facebook.com/UKKS-Oriens-Chojn%C3%B3w-331822650612777

Wspieraj¹ nas ludzie, dla których kolarstwo górskie to wielka pasja. Naszym strate-

gicznym partnerem od wielu lat jest Urz¹d Miejski w Chojnowie, za co jesteœmy

ogromnie wdziêczni. Nie mamy niestety sta³ego sponsora, o którym marzymy.

Pomagaj¹ nam charytatywnie cudowni ludzie, bez których nie wyobra¿amy sobie

funkcjonowania i trzeba podkreœliæ, ¿e s¹ to ludzie m³odzi.

Zgodnie ze statutem UKKS Oriens, celem zasadniczym dzia³alnoœci jest organizacja

czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, popularyzacja sportu, poprawa kondycj fizycznej 

i zdrowia, a tak¿e nauka zdrowej rywalizacji sportowej. 

Klub podejmuje szereg zadañ zwi¹zanych z rozwojem zawodników. 

W sezonie 2021 zaplanowany jest udzia³ w Lidze MTB Aglomeracji Wa³brzyskiej,

starty w Pucharach Polski MTB XCO. Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie przygo-

towujemy siê do utworzenia dwóch grup zawodniczych. Bêdziemy walczyæ 

o ka¿dy punk! Chcemy bezpiecznie i bez kontuzji przejechaæ na dwóch kó³kach

wiele kilometrów. 

Obserwujcie, kibicujcie i wspierajcie nas.

UKKS Oriens

PPrrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddoo  sseezzoonnuu  

UUKKKKSS  OOrr iieennss

Mimo pandemii rozgrywki sportowe
tocz¹ siê normalnym torem. Nie inaczej
jest z dru¿yn¹ seniorów pi³ki no¿nej KS
Chojnowianka Chojnów. 
Kadra trenera Zbigniewa Grzybow-
skiego, przygotowuj¹c siê do rundy re-
wan¿owej, rozegra³a siê trzy wyjazdowe
sparringi. 

Relax Szklary Dolne KS
Chojnowianka Chojnów 

2:1

Piast Wykroty 
KS Chojnowianka Chojnów 

4:4 

Przysz³oœæ Prusice 
KS Chojnowianka Chojnów

0:2 

W sobotê 6 marca wyjazdowym me-
czem z Pogoni¹ Góra, nasza dru¿yna
rozpoczê³a rundê wiosenn¹. Na po-
cz¹tek bia³o-niebiescy zanotowali bez-
bramkowy remis. By³oby lepiej, gdyby
wykorzystano trzy stuprocentowe sytu-
acje z cyklu sam na sam. Cieszy jednak
zdobyty punkcik. 

W kolejn¹ sobotê 13 marca nasza dru-
¿yna, podejmowa³a Górnika - Lubin.
Nieciekawie ten mecz bêd¹ wspominaæ
chojnowscy pi³karze. Przegrali a¿ 1:6. 

Pogoñ Góra 
KS Chojnowianka Chojnów 

0:0

KS Chojnowianka Chojnów 
Górnik Lubin 

1:6

pm

Pi³ka no¿naPi³ka no¿na
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 kwietnia
2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹ i gazow¹.
Przetarg odbêdzie siê 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 15.04.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem
drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz.
1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed

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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym
przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni
215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 21 sierp-
nia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,  kilka-
dziesi¹t metrów od ulicy W³adys³awa Sikorskiego, w s¹siedztwie znaj-
duj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu osiedlowego oraz jedno-
rodzinne. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd do ww.
nieruchomoœci drog¹ utwardzon¹ kruszywem, bez utrudnieñ.
Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci s¹ niezabudowane, po-
roœniête chwastami i wysokimi trawami; w pobli¿u dzia³ek przebiega
sieæ elektroenergetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki
le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. W ewi-
dencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapo-
znaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, 
z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych 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 zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie
posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
9 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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 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 posia-

daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.04.2021 r. (ze wska-
zaniem 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 dowodzie wp³aty.  Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
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. 
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 za-
warciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych po-
³o¿onych przy ul. Parkowej odby³ siê 17.11.2020 r., drugi 09.02.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
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¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrê-
bie 6 miasta  Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

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

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

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

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

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

MARZEC
21.03. - SALIX

28.03. - W INTERMARCHE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama) 

Og³oszenia drobne
Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (46417)

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹  rreekkllaammêê



Ogólnopolska, darmowa aplikacja z har-
monogramem odbioru śmieci jest już do-
stępna dla mieszkańców Chojnowa. 
Aplikacja informuje o terminach odbioru
odpadów oraz zasadach segregacji.
Zawiera także informacje dot. odpadów
oraz PSZOK–u. 
Wystarczy pobrać aplikację na swój tele-
fon, wybrać miejscowość, wpisać ulicę 
i gotowe! W ustawieniach można za-
znaczyć przypomnienia, aby móc otrzy-
mywać powiadomienia z wyprzedze-
niem o tym, kiedy i jakie odpady będą
odbierane w najbliższym czasie.

KORZYŚCI Z KORZYSTANIA 
Z KIEDYSMIECI.INFO
* Nowoczesna i bezpieczna technologia
* Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera
żadnych danych. Jedyne co przekazujesz
to miejscowość, dla której chcesz otrzy-
mywać powiadomienia i nazwę ulicy.
* Darmowa aplikacja dla każdego miesz-
kańca, dla wszystkich miast i gmin 
w Polsce.
* Nie trzeba już drukować harmono-
gramów, ani jako gmina ani jako jej
mieszkaniec. Aktualny harmonogram
będzie zawsze pod ręką w telefonie.

* Nigdy nie zapomnisz wystawić odpo-
wiedniego kosza.
* Otrzymasz powiadomienie o koniecz-
ności wystawienia odpowiedniego kosza.
* Sam zdecydujesz na ile wcześniej chcesz
otrzymywać powiadomienia.

Pobierz już dziś!

Więcej informacji: 
www.kiedysmieci.info 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

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

Lokal użytkowy nr 1b w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 
w Chojnowie o powierzchni użytkowej 47,20 m2 składający się z trzech
pomieszczeń, korytarza i w.c. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno -
kanalizacyjną (do wymiany). 
Lokal położony na parterze budynku. 
Przeznaczenie w MPZP – 49 A, U – teren z funkcją administracji i usług.

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

Aplikacja „Kiedy śmieci" – dostępna dla mieszkańców



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Ksawier Zaręba - 4 latka
Uczęszcza do Przedszkola nr 3, należy do
grupy „Pajacyków”. Zbiera samochodziki,
zajada się spagetti i bananami. W przyszłości
chce zostać taksówkarzem.

Przygotowania do sezonu UKKS Oriens


