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Ludzie z pasją
Sara Luszniewska

„Wichrowa noc w muzeum” 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości

Cypriana Kamila Norwida w PZS

Mgr Anna Łyczko 
nowym kierownikiem
Przychodni Rejonowej

Wewnątrz numeru
- kalendarz ścienny

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby ten wspaniały czas życzymy, aby ten wspaniały czas 

upłynął w rodzinnej, ciepłej atmosferze. upłynął w rodzinnej, ciepłej atmosferze. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoruNiech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość, przyniesie spokój i radość, 
a Nowy Rok obdaruje zdrowiem i pomyślnością a Nowy Rok obdaruje zdrowiem i pomyślnością 

w tych trudnych czasach.w tych trudnych czasach.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 
życzą życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Skowroński

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies



342.600,00 z³ 
na Laboratoria Przysz³oœci

Blisko 350 tys. z³ otrzyma³ chojnowski
samorz¹d w ramach rz¹dowego projektu
"Laboratoria Przysz³oœci". Dziêki temu
programowi dwie chojnowskie szko³y
podstawowe bêd¹ mog³y sfinansowaæ
zakup wyposa¿enia technicznego nie-
zbêdnego do rozwoju umiejêtnoœci prak-
tycznych wœród dzieci i m³odzie¿y. La-
boratoria Przysz³oœci to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we wspó³pracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów. Ide¹ projektu jest stworze-
nie nowoczesnej szko³y, w której zajêcia
bêd¹ prowadzone w sposób ciekawy,
anga¿uj¹cy uczniów oraz sprzyjaj¹cy od-
krywaniu ich talentów i rozwijaniu zain-
teresowañ.
Chojnowskie placówki otrzyma³y wniosko-
wane kwoty - SP 3 - 139 tys. 800 z³, 
SP4 - 202 tys. 800 z³. Czêœæ tych œrod-
ków szko³y przeznacz¹ na zakup tzw.
zestawu obowi¹zkowego tj. drukarki 3d
wraz z dodatkowymi materia³ami, mikro-
kontrolera z czujnikami i akcesoriami,
stacji lutowniczej z gor¹cym powietrzem,
kamery przenoœnej cyfrowej wraz z akce-
soriami, statywu z akcesoriami, mikro-
portu z akcesoriami, oœwietlenia do reali-
zacji nagrañ, mikrofonu kierunkowego 
z akcesoriami, gimbala oraz aparatu foto-
graficzne z akcesoriami. SP 3 ma w planie
dodatkowo zamówiæ gogle Wirtualnej
Rzeczywistoœci (VR) wraz z akcesoriami
i oprogramowaniem wspieraj¹cymi ich
funkcjonowanie, nag³oœnienie, mikser
dŸwiêku, greensceen'y, mikrofony dyna-
miczne i nag³owne; SP 4 zakupi klocki
do samodzielnej konstrukcji, roboty edu-
kacyjne, gogle Wirtualnej Rzeczywis-
toœci (VR) wraz z akcesoriami i opro-
gramowaniem, mikroskop wraz z akce-
soriami, wizualizer kompatybilny z mikro-
skopem, teleskop z akcesoriami.

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny 

w Legnicy przejmuje opiekê
œwi¹teczn¹ w Chojnowie

Od 1 stycznia 2022r. nocn¹ i œwi¹teczn¹
opiekê zdrowotn¹ w naszym mieœcie pro-
wadziæ bêdzie Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny z Legnicy. 
3 grudnia budynek Przychodni Rejono-
wej przy ul. Kazimierza Wielkiego odwie-
dzi³a dyrektor szpitala - Anna P³otnicka-
Mieloch oraz pielêgniarka naczelna -

Beata £abowicz. Celem wizyty by³y oglê-
dziny miejsca, gdzie dy¿ury pe³niæ bê-
dzie wyznaczony lekarz i pielêgniarka
oraz ustalenie szczegó³ów z kierowni-
kiem Przychodni Rejonowej Ann¹ £yczko
oraz Burmistrzem Janem Serkiesem.

- To efekt corocznych starañ w³adz miasta -
wyjaœnia kierownik A. £yczko. - Bur-
mistrz, od kilku ju¿ lat, zabiega o tak¹
opiekê dla mieszkañców Chojnowa.
Nocne i œwi¹teczne dy¿ury opieki medy-
cznej eliminuj¹ uci¹¿liw¹ dla wielu
podró¿ do Legnicy, po godzinach pracy
chojnowskiej przychodni. To wielkie
u³atwienie i szybka pomoc.

Nocna i œwi¹teczna ambulatoryjna 
i wyjazdowa opieka lekarska 

oraz pielêgniarska 
w godz. 18-8 w dni powszednie; 
ca³odobowo w soboty, niedziele

i inne dni wolne od pracy

Biuro cmentarza 
w Domu Schrama

Na czas remontu administracja Cmen-
tarza Komunalnego z ul. Parkowej zosta-
je przeniesiona do Domu Schrama (ul.
Rynek 20). Zarz¹dca przyjmuje w poko-
ju nr 3 (parter), od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.30 do 15.30; 
tel. 76 8186680; 
e-mail: cmentarz@chojnow.eu

Urz¹d Miejski 
w Wigiliê nieczynny

Informujemy, ¿e 24 grudnia Urz¹d Miej-
ski w Chojnowie bêdzie nieczynny. Zgod-
nie z Kodeksem Pracy, w zamian za œwiê-
to przypadaj¹ce w sobotê 25 grudnia Za-
rz¹dzeniem Burmistrza ustalono dzieñ
24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pra-
cy dla pracowników UM.
Za niedogodnoœci przepraszamy!

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze
zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa podaje

do publicznej wiadomoœci informacjê 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w dniach od 10.12.2021 r. do 31.12.2021r.
wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nych do dzier¿awy w drodze bezprze-
targowej, czêœæ dzia³ki nr 271/2 obr. 4
i czêœæ dzia³ki nr 117/31 obr. 6 - Za-
rz¹dzenie Nr 172 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 9 grudnia 2021 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Obowi¹zek odœnie¿ania
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego przy-
pomina o obowi¹zku utrzymywania bie-
¿¹cego porz¹dku i czystoœci chodników
przylegaj¹cych do nieruchomoœci. Do
obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci
nale¿y: uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci.
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Przychodnia Rejonowa 
w Chojnowie

zaprasza na szczepienie
przeciw COVID-19.  

DDaajj   ssoobbiiee  
ii   iinnnnyymm  sszzaannssêê  
nnaa  lleeppsszzee  jjuuttrroo  

--   ZZAASSZZCCZZEEPP  SSIIÊÊ!!

Szczegó³owe informacje 
w Rejestracji Ogólnej lub
pod numerem telefonu 

(76) 818 85 14
531 543 017

***************
DDAARRMMOOWWEE  

SSZZCCZZEEPPIIEENNIIEE  
PPRRZZEECCIIWW  GGRRYYPPIIEE

Przychodnia Rejonowa 
w Chojnowie informuje, 
¿e wznowi³a zapisy na

szczepienia przeciw grypie. 
Szczepienie jest bezp³atne,
mog¹ z niego skorzystaæ

wszyscy powy¿ej 
18. roku ¿ycia. 

Szczegó³owe informacje
w rejestracji ogólnej 

lub pod numerem telefonu: 

(76) 818 85 14, 
531-543-017

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci 

Ojca 
Pani Kierownik USC Marii Zawiœlañskiej 

sk³adaj¹ 
Burmistrz Miasta Jan Serkies 

Przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski 
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego



Styczeñ
103 lata Pani W³adys³awy Osesik! 

Najstarsza mieszkanka Chojnowa Pani
W³adys³awa Osesik 17 stycznia ob-
chodzi³a swoje 103 urodziny! 

Uroczyste otwarcie Hali Sportowej PZS 
27 stycznia mia³o miejsce uroczyste
otwarcie Hali Sportowej Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie przy ul. Ma-
tejki. Gruntowny remont pomieszczeñ
sprawi³, ¿e obiekt sta³ siê nowoczesny 
i u¿ytkowy.

Szczepienia przeciw COVID-19 
27 stycznia w Przychodni Rejonowej roz-
poczê³y siê szczepienia przeciw COVID-19.
Pierwszeñstwo w zapisach mia³y osoby,
które ukoñczy³y 80 lat.

5 lat funkcjonowania ¯³obka
Miejskiego w Chojnowie

28 stycznia 2016 roku nast¹pi³o uro-
czyste otwarcie ¯³obka Miejskiego w Choj-
nowie. Wówczas by³a to pierwsza pla-
cówka tego typu w powiecie legnickim.
5 lat temu samorz¹d zdecydowa³ o utwo-
rzeniu ¯³obka pozyskuj¹c czêœciowe
œrodki na tê inwestycjê z programu
"Maluch - edycja 2015", daj¹c w ten
sposób inspiracjê innym miejscowoœ-
ciom do tworzenia miejsc opieki nad
dzieæmi w wieku do 3 lat.

Luty
USC na Pl. Zamkowym

Od 1 lutego biura Urzêdu Stanu Cywil-
nego funkcjonuj¹ na Placu Zamkowym
w budynku Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, œluby udzielane s¹ w Muzeum
Regionalnym. 
12 lutego w murach zabytkowego Zamku
Piastów legnicko-brzeskich mia³o miej-
sce zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego -
pierwszego w salach historycznego
obiektu.

35 lat SP4
Dok³adnie trzy i pó³ dekady temu, 17
lutego 1986r. o godzinie 8.00, w murach
Szko³y Podstawowej nr 4 przy ul. Ki-
liñskiego wybrzmia³ pierwszy dzwonek!
I tak zaczê³a siê historia - d³uga, pe³na
szkolnych przygód, niesamowitych emo-
cji, która stanowi cz¹stkê ¿ycia wielu
mieszkañców naszego miasta.

Marzec
Narodowy Dzieñ 

Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
1 marca celebrujemy dzieñ upamiêtnia-
j¹cy ¿o³nierzy antykomunistycznego 
i niepodleg³oœciowego podziemia. Bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies wraz z pra-
cownikami urzêdu z³o¿yli tego dnia kwiaty

pod Obeliskiem przy ul. Chmielnej, odda-
j¹c tym samym czeœæ pamiêci poleg³ym.

Malujemy samodzielnie i z pomoc¹
Dziesi¹ta - jubileuszowa - wystawa "Malu-
jemy samodzielnie i z pomoc¹" w MBP
nie mia³a tradycyjnego wernisa¿u. Prace
uczestników Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy nr 1 w Chojnowie, Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy nr 2 
w Chojnowie, Warsztatu Terapii Za-
jêciowej w Chojnowie oraz uczniów Ze-
spo³u Placówek Specjalnych w Legnicy
ozdobi³o hol biblioteki. Ponad 150 zie-
lonych prac wykonan³o 63. autorów.

Kwiecieñ
Narodowy Spis

1 kwietnia rozpocz¹³ siê Narodowy Spis
Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ - pod-
stawowe badanie i Ÿród³o danych z za-
kresu statystyki ludnoœci, które ma na celu
zebranie informacji o jej stanie i struk-
turze wg ustalonych cech demograficz-
nych i spo³eczno-zawodowych.

11 rocznica katastrofy Smoleñskiej 
10 kwietnia minê³a 11. rocznica katastrofy
Smoleñskiej. Burmistrz Chojnowa Jan
Serkies wraz z delegacj¹ samorz¹du z³o-
¿y³ kwiaty na Cmentarzu Komunalnym
w Chojnowie oraz pod Obeliskiem przy
ul. Chmielnej.

Maj
8 maja - Narodowy Dzieñ Zwyciêstwa
Narodowy Dzieñ Zwyciêstwa upamiêtnia
zakoñczenie II wojny œwiatowej. Przed-
stawiciele w³adz miasta z³o¿yli kwiaty
pod Obeliskiem przy ul. Chmielnej odda-
j¹c ho³d bohaterom wydarzeñ najwiêk-
szej wojny w historii.

Punkt szczepieñ
Od 17 maja w Chojnowie dzia³a Punkt
Szczepieñ Powszechnych zlokalizowany
w hali przy ul. Matejki.

"Znajdziesz mnie w bibliotece"
has³em Tygodnia Bibliotek 2021

Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek chojno-
wianie rozpoczêli od wirtualnego spotka-
nia autorskiego z Marcinem Kozio³em.
Najm³odszych Czytelników zaproszono
do wspólnej zabawy w sk³adanie papie-
rowych kó³eczek i tworzenie z nich kolo-
rowych obrazków. W ramach XVIII
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
14 maja odby³o siê spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Ksi¹¿ki £garz. 

Razem mo¿emy wiêcej! 
Jubileusz 35. lecia Szko³y Podstawowej
nr 4 w Chojnowie zosta³ uroczyœcie upa-
miêtniony 21 maja przez ods³oniêcie ta-

blicy z myœl¹ patrona szko³y Janusza Kor-
czaka. By³o wiele wspomnieñ, gratulacji
i ¿yczeñ dalszego, tak dynamicznego roz-
woju.

Czerwiec
Wojewódzkie Zawody 

Sportowo - Po¿arnicze MDP
15 M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych,
w tym 7 dziewczêcych i 8 ch³opiêcych,
wziê³o udzia³ w tegorocznej edycji Za-
wodów Sportowo-Po¿arniczych, które
odby³y siê 20 czerwca 2021 r. w Chojnowie. 

"Zachód s³oñca na Santorini.
Ciemniejsza strona Grecji"

To tytu³ szóstej publikacji Dionisiosa
Sturisa - cenionego pisarza i dzienni-
karza, który lata dzieciñstwa i wczesnej
m³odoœci spêdzi³ w Chojnowie. O gene-
zie ksi¹¿ki, tworzeniu, refleksjach autor
rozmawia³ podczas spotkania z mieszkañ-
cami 23 czerwca w Domu Schrama.

Kino znów dzia³a
Po przerwie spowodowanej obostrzenia-
mi, MOKSiR ponownie uruchomi³ pro-
jekcje filmów. Seanse odbywaj¹ siê w pi¹t-
ki, soboty i niedziele.

Lipiec
Wakacje z MOKSiR i MBP

Na czas wakacji Miejski Oœrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji oraz Miejska Bi-
blioteka Publiczna zaoferowa³y uczniom
aktywny wypoczynek - zajêcia sportowe,
taneczne, rekreacyjne, plastyczne, lite-
rackie - odbywa³y siê w lipcu i sierpniu.

S³odko i m¹drze - "Miodowe Lato" 
25 lipca w Domu Schrama odby³a siê
inauguracyjna impreza o nazwie "Mio-
dowe Lato". Organizatorami wydarzenia
byli: Urz¹d Miejski, Wrzosowa Kraina
oraz Zwi¹zek Pszczelarzy Ziemi Legnic-
kiej. Konferencja poœwiêcona by³a pszczo-
³om, czyli naszym sprzymierzeñcom w ota-
czaj¹cym nas œwiecie.

Sierpieñ
Œwiêto Wojska Polskiego w Chojnowie 
Obchodzone na pami¹tkê zwyciêskiej
Bitwy Warszawskiej Œwiêto Wojska
Polskiego rozpoczê³o siê w Chojnowie
od uroczystej Mszy Œwiêtej w koœciele
œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 
15 sierpnia po raz czwarty odby³o siê
œwiêto dedykowane wszystkim Mary-
siom. Imprezê prowadzi³ pan Jacek Saja
z Radia Plus Legnica. Wydarzenie
otworzy³ zespó³ z NowogrodŸca "Na
Weso³o", na scenie pojawi³y siê te¿
"Michalinki" z Konradówki i Piotrowic
oraz "Przyjació³ki" z NiedŸwiedzic.
Wœród solenizantek losowane by³y
niespodzianki. Odby³ siê tak¿e konkurs
plastyczny dla dzieci.
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Stypendia
29 sierpnia, w sali kinowej Domu Kul-
tury odby³a siê uroczysta gala wrêczenia
nagród za rok szkolny 2020/2021. Ponad
80. uczniów szkó³ podstawowych i œred-
nich otrzyma³o stypendia burmistrza
miasta Chojnowa - doroczne nagrody za
wysokie wyniki w nauce, osi¹gniêcia na-
ukowe, artystyczne i sportowe. Dodat-
kowym prezentem od w³adz by³ koncert
Czes³awa Mozila.

Podziêkowania dla kierownika
Sierpniowa sesja Rady Miejskiej by³a
okazj¹ do oficjalnych podziêkowañ prze-
chodz¹cemu na emeryturê kierownikowi
Przychodni Rejonowej Boles³awowi
Jakubiakowi. W imieniu w³adz miasta
oraz mieszkañców, za lata pracy dziêko-
wa³ burmistrz i przewodnicz¹cy rady.

Wrzesieñ
Nowy kierownik przychodni

1 wrzeœnia stanowisko kierownika Przy-
chodni Rejonowej w Chojnowie objê³a
mgr Anna £yczko.

Zmiana 
dyrektora Muzeum Regionalnego

We wrzeœniu na Zamku Piastów leg-
nicko-brzeskich - w chojnowskim mu-
zeum - zmieni³o siê kierownictwo. Dotych-
czasowy dyrektor Mariusz Garbera prze-
kaza³ stery nowemu dyrektorowi - Andrze-
jowi Œwidurskiemu.

Narodowe Czytanie 2021
To by³a dziesi¹ta edycja Narodowego
Czytania. W tym roku w wielu miejscach
Polski czytano fragmenty "Moralnoœci
pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Choj-
nów kolejny raz do³¹czy³ do akcji i przy-
gotowa³ atrakcyjn¹ jej formê. 9 wrzeœnia
w centrum miasta, niczym na planie fil-
mowym, prezentowano niecodzienn¹
sceneriê…

Narodowy Spis zakoñczony
Ostatniego dnia wrzeœnia zakoñczono
Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci 
i Mieszkañ. W Chojnowie obywatelsk¹
postaw¹ wykazali siê niemal wszyscy
mieszkañcy. Kolejny spis za 10 lat.

Muzykowanie nad Skor¹
To by³ inauguracyjny koncert. Otwiera-
j¹cy cykl "Muzykowanie nad Skor¹" wy-
stêp Miejskiej Orkiestry Dêtej "Bole-
s³awiec" odby³ siê 3 paŸdziernika w "Ma-
³ym Parku". Licz¹ca 22 osoby orkiestra
dêta z Boles³awca pod batut¹ Jana Choj-
nackiego zaprezentowa³a kilkanaœcie
utworów, w tym znane szlagiery z miêdzy-
narodowych estrad. Mieszkañcy Choj-
nowa ¿yczliwie przyjêli muzyków, grom-
kimi brawami wyra¿aj¹c swoje dla nich
uznanie.

10.lecie ŒDS2
We wrzeœniu minê³o 10 lat od kiedy Ra-
da Powiatu powo³a³a do ¿ycia Œrodowis-
kowy Dom Samopomocy nr 2 w Choj-
nowie - kolejn¹ placówkê w naszym
mieœcie zajmuj¹c¹ siê szeroko pojêtym
wsparciem osób niepe³nosprawnych. 
17 wrzeœnia placówka hucznie obchodzi³a
swój jubileusz.

Kalimera. Grecka kuchnia radoœci
To pierwsza kulinarna pozycja w dzien-
nikarsko-reporterskim dorobku Dioni-
siosa Sturisa. 21 wrzeœnia MBP zaprosi³a
chojniowian na spotkanie autorskie ze
znanym pisarzem z grodu nad Skor¹.

PaŸdziernik
Jubileusz Niebieskiego Parasola

To ju¿ 20 lat. Dolnoœl¹ski Oœrodek Pie-
lêgnacyjno-Rehabilitacyjnego "Niebieski
Parasol" swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³
oficjalnie 1 paŸdziernika 2001 roku.
Wyremontowan¹ czêœæ niedawnego szpi-
tala zajêli wówczas podopieczni "Nie-
bieskiego Parasola". Od pocz¹tku pla-
cówk¹ zarz¹dza pani Ma³gorzata Sztompke.

Dzieñ Edukacji Narodowej 
W naszym mieœcie zwyczajem jest do-
roczne spotkanie pedagogów z burmis-
trzem. To podziêkowanie w³adz miasta
za odpowiedzialn¹, wymagaj¹c¹, pracê
edukacyjno-wychowawcz¹. Okolicznoœ-
ciowe spotkanie mia³o miejsce w przed-
dzieñ narodowych obchodów - 13 paŸ-
dziernika w sali kinowej MOKSiR.
Dope³nieniem œwiêta by³ atrakcyjny wy-
stêp kabareciarza Marcina Dañca.

Jubileusz jedynej takiej szko³y! 
12 paŸdziernika Powiatowy Zespó³ Szkó³
obchodzi³ 20. lecie. Jubileusz rozpocz¹³
siê od Mszy Œwiêtej. W Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji odby³a siê
uroczysta Akademia, na której Techni-
kum PZS otrzyma³o imiê Orl¹t Lwow-
skich wraz ze sztandarem. Retrospekcje
wielu wydarzeñ, niepowtarzalnych mo-men-
tów i osób, sta³y siê synonimem wzruszeñ
i wspomnieñ. By³y wystêpy muzyczne,
poetyckie, taneczne, aktorskie. M³odzie¿
pochwali³a siê wieloma inicjatywami,
projektami, sukcesami… Goœcinnie wy-
st¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Legnica.

BO
26 paŸdziernika zakoñczy³o siê g³oso-
wanie nad projektami Bud¿etu Obywa-
telskiego 2021. Zespó³ ds. weryfikacji
projektów podliczy³ g³osy i kolejnego
dnia og³osi³ wyniki:
* Pracownia przedmiotowa Interaktin -
Pó³nocna strona miasta - 196 wa¿nych
g³osów;

* Mobilne miasteczko rowerowe - Po³ud-
niowa strona miasta - 310 wa¿nych g³osów.

Szkody po wichurze
Silny wiatr, który 21 paŸdziernika prze-
szed³ przez miasto pozostawi³ po sobie
wiele powalonych drzew. Skala szkód
najbardziej widoczna by³a w naszych
parkach, ale w wielu miejscach miasta
znaleŸæ mo¿na by³o po³amane, uszkod-
zone drzewa. Miejskie s³u¿by we wspó³-
pracy z wyspecjalizowanymi jednostka-
mi, kilka dni usuwa³y skutki zawieruchy
w parkach, na skwerach, chodnikach…

Listopad
Tydzieñ Patriotyzmu PZS

9 listopada po raz dziesi¹ty zap³onê³o
Ognisko Patriotyzmu, w tym roku pod
has³em "Niech siê nios¹ pieœñ i s³owo.
Wydarzenie organizowane w ramach Ty-
godnia Patriotyzmu Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie ka¿dego roku
przybiera na sile w swojej wymownej
ods³onie, wspominaj¹c bohaterów naszej
bolesnej historii.

Œwiêto Niepodleg³oœci w Chojnowie
Uroczystoœci 11 listopada rozpoczê³y siê
Msz¹ Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny. Na-
stêpnie pod przewodnictwem komendan-
ta Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej 
p. Czes³awa Dula oraz m³odzie¿y szkol-
nej nios¹cej sztandary mieszkañcy prze-
szli pod Obelisk. Po po³udniu mieszkañ-
cy mieli okazjê wys³uchaæ koncertu pn.
"Nuty Ojczyste". Chojnowski chór Sko-
ranta pod batut¹ Piotra Koziara, da³ go-
dzinny wystêp prezentuj¹c utwory patrio-
tyczne splatane s³owem o dziejach Niepodle-
g³ej.

MRM Chojnowa wybrana! 
16 listopada w Domu Schrama odby³a
siê pierwsza sesja M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa. 15. reprezentantów
Szko³y Podstawowej nr 3, Szko³y Pod-
stawowej nr 4 i Powiatowego Zespo³u
Szkó³ dokona³o tego dnia g³osowania na
przewodnicz¹cego, zastêpcê oraz sekre-
tarza.

Grudzieñ
Oryginalne s³uchowisko

3 grudnia Muzeum Regionalne zaprosi³o
na wyj¹tkowe s³uchowisko - dŸwiêkowy
zapis odg³osów muzeum pt. "Wichrowa
noc w muzeum". 

MotoMiko³aje
Tylu Miko³ajów Chojnów jeszcze nie
widzia³. 5 grudnia Rynek opanowali zmo-
toryzowani Miko³aje uszczêœliwiaj¹c mnós-
two ma³ych mieszkañców.

Inauguracyjny bieg
19 grudnia w Parku Piastowskim wystar-
towa³ zimowy cykl biegów prze³ajowych
„Orientpark Winter Cup”. By³a to pier-
wsza edycja tego biegu. 
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Przebudowa ul. Bielawskiej w Choj-
nowie z budow¹ parkingów i chodni-
ków wraz z wykonaniem sieci oœwietle-
nia ulicznego, przykanalików kanali-
zacji deszczowej, prze³o¿eniem istnie-
j¹cego hydrantu obejmowa³a odcinek
od ulicy D¹browskiego do ul. Kusociñ-
skiego na d³ugoœci ok 328 m. Nawierz-
chnia ulicy wykonana zosta³a z masy
asfaltowej od ul. D¹browskiego do ul. Sol-
skiego, w czêœci od ulicy Solskiego do
Kusociñskiego z kostki betonowej. 
Zawarta umowa obejmowa³a budowê 26
miejsc parkingowych i chodników z kostki
betonowej, zjazdów oraz placu pod zbiór-
kê odpadów, wykonanie sieci oœwietle-
nia ulicznego, w zwi¹zku z tym zamon-
towano 10 s³upów oœwietleniowych z opra-
wami LED, wykonanie odwodnienia
poprzez system kanalizacji deszczowej,
prze³o¿eniem istniej¹cego hydrantu 
i przebudow¹ czêœci infrastruktury teleko-
munikacyjnej.
Zadanie zrealizowa³a firma Sudeckie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp,
z o.o. z siedzib¹ w Jeleniej Góry. Koszty
realizacji umowy to 726.837,61 z³. £¹cz-
nie wydatki dotycz¹ce realizacji zadania
wynios³y 742.606,21 z³ i zosta³y w ca³oœci
sfinansowane ze œrodków Rz¹dowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.
"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
przy ul. Sikorskiego w Chojnowie".
W ramach inwestycji wykonano sieæ kana-
lizacji sanitarnej ogólnosp³awnej o d³u-
goœci 413,05m oraz 19 szt. przykana-
lików o d³ugoœci 105,60mb. Wykonano
19 szt. przykanalików deszczowych o d³u-
goœci 106,55m oraz sieæ wodoci¹gow¹ 
o d³ugoœci 440,50m wraz z 19 przy³¹-
czami wodoci¹gowymi o d³ugoœci
111,55m. Wykonano 4 szt hydrantów. 
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma
ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy. Umowê
zawarto na kwotê 461.329,00 z³. Z firm¹
ROBKOM zawarto Aneks do umowy na
roboty dodatkowe na kwotê 27.528,42 z³.
£¹czna wartoœæ inwestycji 488.857,42 z³. 
Wydatek w wysokoœci 203.054,05 z³ zo-
sta³ sfinansowany z Rz¹dowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.
"Budowa oœwietlenia na terenie mias-
ta Chojnowa"
* "Budowa oœwietlenia ulicznego ul. An-
dersa - Gen. Stanis³awa Maczka" zo-
sta³a zawarta na kwotê 36.799,14 z³. 
W ramach zadania zosta³o posadowione
10 s³upów wyposa¿onych w oprawy
oœwietleniowe LED. Prace budowlane przy
ul. Andersa wykonali: Konsorcjum
Maciuœ Handel i Us³ugi Artur Guœciora 
z Chojnowa oraz FHU Œwietlik Krzy-
sztof Marciniszyn z Chojnowa. 
Ca³kowita wartoœæ zadania wynios³a
39.394,44 z³. Zadanie w ca³oœci zosta³o

sfinansowane ze œrodków Rz¹dowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
"Budowa oœwietlenia drogowego ul.
Legnickiej" zosta³a zawarta na kwotê
95.000,00 z³.
Budowa oœwietlenia drogowego w ci¹gu
ulicy Legnickiej na odcinku od skrzy¿o-
wania z ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania
z ul. Sikorskiego (za stacj¹ paliw) wraz 
z wykonaniem oœwietlenia posadowienie
s³upów wyposa¿onych w oprawy oœwie-
tleniowe LED - 15 kpl., w tym 6 kpl. do
doœwietlenia przejœæ dla pieszych (3
przejœcia). 
Prace zosta³y wykonane przez Przed-
siêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-
Handlowe "Elektros" Sp. z o.o. z siedzi-
b¹ w Boles³awcu. Ca³kowita wartoœæ
zadania wynios³a  98.825,30 z³.
Inwestycja w ca³oœci zosta³a sfinanso-
wana ze œrodków Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
"Budowa terenu rekreacyjnego - Skate-
parku i Pumptrucka wraz z dojœciami
i elementami ma³ej architektury" 
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma
TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. K. z Kra-
kowa. 
Kwota inwestycji wynios³a 1.402.613,87 z³.
Skatepark zosta³ zaprojektowany jako
dwupoziomowy, w formie piêciok¹ta.
Koncepcja zawiera najazdy obsadzone
na przeciwnych koñcach skateparku.
Œrodek obiektu to miejsce do æwiczenia
jazdy street (jazda po elementach przy-
pominaj¹cych miejsk¹ infrastrukturê)
Górny poziom skateparku dodatkowo
wzbogacony element z porêczami ³a-
manymi oraz murkiem pochylonym 
w dó³. Dwa poziomy ³¹czy ze sob¹ tzw.
Barcelona. 
Pumptrack sk³ada siê z czterech torów,
które ³¹cz¹ siê za sob¹ bandami oraz cen-
tralnym punktem pumptracka w kszta³cie
ronda. W projekcie przewidziano tak¿e
monta¿ tablicy informacyjnej z regula-
minem obiektu oraz wyposa¿enie w ³awki
i kosze na œmieci. 
Gmina Miejska otrzyma³a dofinanso-
wanie w wysokoœci 671.800,00 z³ ze
œrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Sportowa
Polska - Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej edycja 2021.
Przebudowa drogi ul. S³owiañskiej 
w zakresie zmiany nawierzchni dro-
gowej oraz budowy kanalizacji desz-
czowej.
Umowa zawarta z "MK Granit" Mariusz
G¹sior z siedzib¹ w Chojnowie na kwotê
271.097,65 z³ oraz umowa na roboty
dodatkowe na kwotê 34.772,68 z³. 
Droga o d³ugoœci 124 m zosta³a wyko-
nana z kostki betonowej. 

Budowa placu zabaw na terenie re-
kreacyjno-sportowym przy Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Zawarto umowê na "Dostawa i monta¿
urz¹dzeñ na plac zabaw przy ul. D¹-
browskiego dz. nr 12/10, obrêb nr 0004,
Chojnów" z firm¹ BabyCam Pawe³ Chod-
kowski z siedzib¹ w miejscowoœci Re-
gu³y. W ramach zadania zamontowano 
3 zestawy zabawowe, karuzelê tarczow¹
z siedziskiem, huœtawkê potrójn¹, zestaw
sprawnoœciowy. Wartoœæ zamówienia
wynios³a 129.765,00 z³
"Budowa ogrodzenia panelowego na
terenie skateparku i pumptracka".
Umowa o wartoœci 41.528,42 z³ zosta³a
zawarta z firm¹ DEUX Tomasz Dy-
siewicz z Siedliska. W ramach zadania
wykonano ogrodzenie panelowe wraz 
z podmurówk¹ z p³yt betonowych, za-
montowano bramê  i furtkê. 
"Remont dachu budynku szko³y pod-
stawowej nr 3 w Chojnowie" obejmo-
wa³ pokrycie dachu pap¹ termozgrze-
waln¹ z aluminium na papie.
Umowa zosta³a zawarta na kwotê
104.680,84 z³ z firm¹ Budownictwo De-
karsko-Blacharskie, Tynkarstwo, Murar-
stwo, Malowanie Rafa³ Tomczyk z Otoku.
Przedmiot zamówienia obejmowa³ po-
krycie dachu pap¹ termozgrzewaln¹ 
z aluminium na papie.
W trakcie realizacji:
"Wykonanie robót budowlanych i in-
stalacyjnych w Przedszkolu Miejskim
nr 3  w Chojnowie - zabezpieczenie po-
¿arowe budynku zgodnie z zalecenia-
mi PPO¯".
* zwarto umowê z firm¹ Przedsiêbior-
stwo Us³ugowe RYGI Pawe³ Rygiewicz
z siedzib¹ we W³oc³awku. Przedmiot
zamówienia obejmuje roboty budowlane
polegaj¹ce na dostawie i monta¿u drzwi
o wartoœci 115.000,00 z³.
* zawarto umowê z Janusz Wielgus
"GUARD" Zak³ad Zabezpieczeñ Elektro-
nicznych z siedzib¹ w Legnicy na do-
stawê, monta¿ i uruchomienie elektro-
nicznych trzymaczy drzwiowych na 
6 drzwiach po¿arowych wydzielaj¹cych
ewakuacyjn¹ klatkê schodow¹.
Wartoœæ umowy 14.064,30 z³.
Remont biura w budynku na Cmen-
tarzu Komunalnym.
Umowa z firm¹ Domex Mariusz Cichoñ-
ski na wymianê okien.
Planowane do realizacji 
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a pro-
mesê na dofinansowanie w kwocie
4.446.000,00 z³ z Rz¹dowego Funduszu
Polski £ad: Program Inwestycji Strate-
gicznych. W ramach Funduszu pla-
nowana jest przebudowa ulic Sikor-
skiego, Boh. Powst. Warszawskiego,
Królowej Jadwigi, Konarskiego,
Andersa, Gen. Maczka i budowa
parkingu przy ul. Kiliñskiego w Choj-
nowie o szacunkowej wartoœci
4.680.000,00 z³. Wk³ad w³asny 5% -
234.000,00 z³. 
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Sara Luszniewska uczêszcza do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Powiatowym Ze-
spole Szkó³ w Chojnowie. Od niedawna
sprawuje funkcjê zastêpcy przewodni-
cz¹cej M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Chojnowa. Bohaterka "Ludzi z pasj¹"
jest mi³oœniczk¹ tañca, sportu i podró¿y.
Przysz³oœæ wi¹¿e z mediami oraz Inter-
netem. 

Gazeta Chojnowska - Sara, od paŸdzier-
nika jesteœ zastêpc¹ przewodnicz¹cej
M³odzie¿owej Rady Chojnowa. Jakie
wyzwania wi¹¿¹ siê z now¹ funkcj¹? 
Sara Luszniewska - Nowa funkcja to
przede wszystkim du¿a odpowiedzialnoœæ
oraz nowe doœwiadczenie. Kryje siê za
tym wszystkim obawa, ale tak¿e ekscyta-
cja przed nowymi dzia³aniami. Zdajê
sobie sprawê, ¿e obowi¹zki zarówno
przewodnicz¹cej, jak i zastêpcy wyma-
gaj¹ sumiennoœci i przyk³adnoœci. Jestem
na wszystkie wyzwania gotowa. Mam
du¿e wsparcie od kole¿anek i kolegów, co
powinno wspomóc moj¹ dzia³alnoœæ 
w radzie. 

G.Ch. - Jesteœ uczennic¹ Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Jakie masz
plany na przysz³oœæ? 
S.L. - Jestem w trzeciej klasie w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym na profilu humani-
styczno-medialno-jêzykowym. Zarz¹-
dzanie, media, Internet, marketing…
Planujê dalsz¹ edukacjê w³aœnie w tych
dziedzinach, w których widzê siê te¿ za
kilka lat. 

G.Ch. - Jedn¹ z Twoich pasji jest taniec.
S.L. - Taniec by³ ze mn¹ i jest od zawsze.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ,, profesjonalnie"
zaczê³am tañczyæ, jak mia³am oko³o 10
lat. Przez prawie 6 lat uczêszcza³am do
grupy tanecznej w Chojnowie ,,Brook-
lyn". Tam siê zaczê³a jedna z moich
najwiêkszych przygód w ¿yciu. Na dzieñ
dzisiejszy, nauka, jak i inne obowi¹zki
nie pozwalaj¹ mi na wznowienie tej przy-
gody, lecz mam nadziejê, ¿e za jakiœ czas
znów zacznê rozwijaæ siê w tym kie-
runku. 

G.Ch. - Czym dla Ciebie jest muzyka?
S.L. - Muzyka jest dla mnie przede
wszystkim odci¹gniêciem siê od codzien-
noœci i takim odstresowaniem. S³ucham
muzyki prawie ca³y czas. W wielu aspek-
tach tak¿e mnie motywuje i napêdza do
dzia³ania. Przy niej sprz¹tam, tañczê,
æwiczê, po prostu towarzyszy mi na ka¿-
dym kroku. 

G.Ch. - Bardzo lubisz sport. Jak wia-
domo, w obecnych czasach sport to
zdrowie, ale tak¿e styl ¿ycia. Czy Ty
te¿ tak masz? 
S.L. - Tak. Uwa¿am, ¿e sport gra du¿¹
rolê w naszym ¿yciu. Pomimo wielu
obowi¹zków staram siê poœwiêciæ trochê
czasu na ruch. W zwi¹zku z aktualn¹
sytuacj¹ na œwiecie i zwi¹zanymi z ni¹
obostrzeniami mamy ograniczone mo-
¿liwoœci do uprawiania sportu w miejs-
cach publicznych, dlatego zostaj¹ mi
æwiczenia w domu, a tak¿e ruch na œwie-
¿ym powietrzu. 

G.Ch. - Mark Twain powiedzia³, ¿e
"nale¿y podró¿owaæ, by siê czegoœ
nauczyæ". Czy zgadzasz siê z myœl¹
znanego amerykañskiego pisarza? 
S.L. - Tak. Zdecydowanie! Ja w po-
dró¿ach uwielbiam to, ¿e ka¿de miejsce
ma swój urok, czar i wyj¹tkowoœæ. Bar-
dzo lubiê chodziæ po górach, zwiedzaæ
stare zabytki. Jestem tak¿e mi³oœniczk¹
natury i naszych polskich krajobrazów.
Uwa¿am, ¿e piêkno mo¿na odkryæ na-
prawdê wszêdzie, trzeba tylko umieæ je
dostrzegaæ. 

G.Ch. - Zbli¿aj¹ siê œwiêta i koniec
roku… czego mo¿na Ci ¿yczyæ?
S.L. - Chyba wytrwa³oœci w dzia³aniach
oraz kreatywnoœci, co do nowych pomys³ów! 

G.Ch. - Oczywiœcie tego ¿yczymy i dziê-
kujemy za udzielenie wywiadu. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹

7 grudnia w Centrum Turystyki i Kultury
w Œcinawie odby³a siê uroczysta gala
zwieñczaj¹ca projekt pt. "III Dolnoœl¹ski
Kolorowy Festiwal Twórczoœci Osób
Niepe³nosprawnych". 
W ca³ym projekcie udzia³ wziê³o 200
osób niepe³nosprawnych z 13 powiatów
Dolnego Œl¹ska.
Celem tego przedsiêwziêcia by³a pre-
zentacja twórczoœci i talentów osób 
z niepe³nosprawnoœciami.
Artyœci z chojnowskiego Warsztatu
Terapii Zajêciowej jak zwykle stanêli na
wysokoœci zadania, zdobywaj¹c I miej-
sce w Warsztacie Bi¿uterii.

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolej-
nych sukcesów 

wtz

Bi¿uteria na medal
WTZ mistrzem na Dolnoœl¹skim

Kolorowym Festiwalu
Twórczoœci Osób

Niepe³nosprawnych
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Od kilku miesiêcy Rejonow¹ Przychodni¹
zarz¹dza nowy kierownik - legniczanka
Anna £yczko - mgr pielêgniarstwa, peda-
gogiki zdrowia i zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem, menager ochrony zdrowia.
Pracê zawodow¹ rozpoczyna³a jako
pielêgniarka oddzia³owa oddzia³u ane-
stezjologii i intensywnej terapii w lecz-
nictwie zamkniêtym, potem pracowa³a 
w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
pe³ni¹c funkcjê pe³nomocnika ds. syste-
mu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz audytora
wewnêtrznego. Ostatnie lata pracowa³a
jako kierownik Zespo³ów Ratownictwa
Medycznego w Z³otoryi.

G.Ch. - Przyjê³a pani stanowisko w Przy-
chodni Rejonowej w trudnym dla
s³u¿by zdrowia i pacjentów momencie.
Pandemia narzuci³a wiele ograniczeñ 
i nowych procedur. 
Anna £yczko - Pandemia to rzeczywiœ-
cie szczególny czas dla wszystkich, zw³asz-
cza dla pracowników ochrony zdrowia.
Re¿im sanitarny, obostrzenia wymusi³y
nowe warunki pracy. Do tego celu nie-
zbêdne by³o opracowanie i przestrzega-
nie procedur, które maj¹ na celu ochronê
pacjentów i pracowników. Na szczêœcie 
z pomoc¹ przysz³a szczepionka przeciw
covid 19, która zdecydowanie w porów-
naniu z 2020 uchroni³a przed absencj¹
przede wszystkim pracowników ochrony
zdrowia, tak by mogli s³u¿yæ swoj¹ po-
moc¹ wszystkim, tak bardzo w tym czasie
potrzebuj¹cym, pacjentom. W tym miej-
scu zachêcam wszystkich do szczepieñ
zarówno przeciwko Covid 19 jak i prze-
ciwko grypie sezonowej. 

G.Ch. - Jak odnajduje Pani dzia³alnoœæ
chojnowskiej przychodni, personelu?
A.£. - Przychodnia w Chojnowie to insty-
tucja z bardzo du¿¹ tradycj¹, to jedna 
z najwiêkszych przychodni w powiecie
legnickim, do której zaoptowanych jest
16,5 tys. pacjentów. W swojej strukturze
organizacyjnej oprócz POZ posiada po-
radnie specjalistyczne: chirurgiczn¹,
urazowo - ortopedyczn¹, preluksacyjn¹,
otolaryngologiczn¹. Pacjenci korzystaj¹
równie¿ z laboratorium analitycznego,
nowoczesnej pracowni radiologicznej
oraz ciesz¹cego siê du¿ym uznaniem

wœród pacjentów zak³adu rehabilitacji.
Dodatkowo przychodnia wspó³pracuje 
z lekarzami innych specjalnoœci w za-
kresie us³ug komercyjnych u³atwiaj¹c im
dostêp do leczenia. Personel przychodni
jest z du¿ym doœwiadczeniem zawodo-
wym. Dotyczy to ca³ej kadry medycznej
oraz personelu pomocniczego. Zakres
umiejêtnoœci i kompetencji jest na bardzo
wysokim poziomie.

G.Ch. - Kierownik przychodni to…
A.£. - Kierownik przychodni to przede
wszystkim menager, który poprzez swoje
dzia³ania potrafi sprostaæ potrzebom
zdrowotnym pacjentów. Cel ten realizuje
poprzez dobr¹ organizacjê wszystkich
elementów przychodni od rejestracji po-
przez diagnostykê, leczenie i rehabilita-
cjê. Wszystkie te ogniwa powinny ze sob¹
wspó³pracowaæ tak, by stworzyæ ³añcuch
us³ug na najwy¿szym poziomie.

G.Ch. - Jakie cechy powinien mieæ dobry
menager przychodni?
A.£. - Umiejêtnoœæ planowania, realiza-
cji i wspó³pracy. Niezbêdne cechy to równie¿
panowanie nad stresem, samodyscyplina,
asertywnoœæ, empatia, umiejêtnoœci media-
cyjne, sumiennoœæ, wnikliwoœæ, opano-
wanie, umiejêtnoœæ dzia³ania pod presj¹,
nadawanie priorytetów dzia³aniom, zdol-
noœæ podejmowania decyzji.

G.Ch. - Pierwsze decyzje, najbli¿sze
plany…
A.£. - Pierwsze decyzje to oczywiœcie
usprawnienie pracy "serca" przychodni
czyli rejestracji. Reorganizacja, która
ca³y czas wymaga jeszcze dzia³añ korek-
cyj-nych - m.in. usprawnienie po³¹czeñ
telefonicznych. Chcemy te¿ odejœæ od
dokumentacji papierowej na rzecz elektro-
nicznej - oprócz wymagañ czasów w jakich
¿yjemy, to przede wszystkim wymagania
prawne. Kolejnym etapem jest wprowa-
dzenie koordynatora medycznego, któ-
rego zadaniem bêdzie pomoc pacjentom
w dostêpie do poradni ró¿nych specjal-
noœci w zale¿noœci od potrzeb zdrowot-
nych. Bardzo wa¿nym elementem moich
dzia³añ by³o wznowienie szczepieñ prze-
ciwko Covid 19 oraz szczepieñ przeciwko
grypie sezonowej. 

G.Ch. - Jak, Pani zdaniem, najlepiej
docieraæ z informacj¹ i edukacj¹ do
pacjenta?
A.£. - Ka¿dy sposób jest dobry. Najbar-
dziej powszechn¹ metod¹ s¹ œrodki ma-
sowego przekazu, takie jak telewizja czy
radio, ale nie bez znaczenia, szczególnie
dla m³odszej populacji, s¹ media spo-
³ecznoœciowe. Gazeta regionalna oraz
instytucje publiczne danego regionu zaj-
muj¹ce siê szeroko rozumian¹ promocj¹
bêd¹ dla lokalnej spo³ecznoœci najlepsz¹
form¹, poniewa¿ przekaz jest dedyko-
wany w³aœnie dla nich.

G.Ch. - Przed Pani¹ zapewne wiele
jeszcze trudnych decyzji, nowych wy-
zwañ… W jaki sposób Pani kierownik
³agodzi napiêcie?
A.£. - Du¿ym wsparciem jest rodzina.
Mam dwóch doros³ych synów - starszy
jest z wykszta³cenia ekonomist¹, pracuje
w banku, m³odszy jest studentem ostat-
niego roku weterynarii. Mogê tak¿e li-
czyæ na pomoc kochanego, wspieraj¹cego
mê¿a z zawodu lekarza medycyny - jest
chirurgiem. Przyjemnoœæ daj¹ mi podró¿e,
które, niestety, w obecnych czasach s¹
znacznie ograniczone przez pandemiê.
Lubiê dobr¹ ksi¹¿kê, film i… koty. 
Jestem w³aœcicielk¹ kotki Zuzi , ale poma-
gam te¿ kotom ¿yj¹cym na wolnoœci - obco-
wanie ze zwierzêtami bardzo mnie relaksuje.

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy powodzenia.

Przychodnia w Chojnowie, to instytucja z bardzo du¿¹ tradycj¹, jest to jedna z najwiêkszych przychodni w powiecie legnickim,
do której zaoptowanych jest 16,5 tys. pacjentów...

Rozmowa z mgr Ann¹ £yczko - kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie
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Zazwyczaj do muzeum idzie siê ogl¹daæ eksponaty, tym razem
Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprosi³o na "pos³uchanie"
zamku. Niezwykle ciekawy projekt powsta³ z inicjatywy dyrek-
tora Andrzeja Œwidurskiego, który odkry³ ³owcê dŸwiêków 
p. Micha³a Zygmunta i zaprosi³ do wspó³pracy. I tak powsta³a
"Wichrowa noc w muzeum". Co ciekawe nagranie dŸwiêków
nast¹pi³o w³aœnie w bardzo wietrzn¹ noc, dziêki czemu wydo-
byte dŸwiêki sta³y siê podwalin¹ nie tylko do oryginalnego
materia³u, ale i œwietnej opowieœci. 

3 grudnia o godz. 17:00 odby³a siê premiera nagrania, które
wzbudzi³o nie lada ciekawoœæ mieszkañców. Przyby³ych na
s³uchowisko przywita³ dyrektor muzeum Andrzej Œwidurski,
który podkreœli³, jak wa¿ne jest dla niego to wydarzenie: 
- Ten projekt narodzi³ siê przez przypadek. Zaczê³a nas intry-
gowaæ noc w muzeum, a to za spraw¹ pytañ zwiedzaj¹cych.
I tak postanowiliœmy sprawdziæ z panem Micha³em Zygmuntem,
co s³ychaæ w zamkowych salach i strychu po zmroku. Wed³ug
mnie s¹ to bezcenne zapisy, bo jest to œwiadectwo tego, co tutaj
mo¿na us³yszeæ. Jest to swoisty pejza¿ dŸwiêkowy budynku. 
Nagrania zosta³y dokonane podczas dwóch bardzo wietrznych
nocy: 23 paŸdziernika oraz 3 listopada. 

O projekcie opowiedzia³ p. Micha³ Zygmunt: 
- Tajemnica tkwi¹ca w dŸwiêku, w niedopowiedzeniu, przy
zamkniêtych oczach, pozwala nam zupe³nie inaczej us³yszeæ
budynek dawnego zamku. Wybraliœmy do tego celu wietrzn¹
noc, bo niesie tajemnice i pobudzi s³uchacza do uruchomienia
ró¿nych wyobra¿eñ. Pierwszej nocy wiatr dochodzi³ do prawie
90 km/h, a  drugiej niemal do 100. Zamek potê¿ny, stary, tar-
gany wiatrem w po³¹czeniu z bardzo czu³ym sprzêtem, na
wszystkich poziomach da³ bardzo ciekawy efekt. 
S³uchowisko by³o okazj¹ tak¿e do wys³uchania dŸwiêków rzeki,
które zaprezentowa³ na gitarze p. Micha³ Zygmunt. 

Spotkanie rozbudzi³o zmys³y s³uchaczy, którzy chêtnie za-
dawali pytania dotycz¹ce istoty dŸwiêku oraz utkanej opowieœci.

Nowy projekt zdecydowanie przypad³ do gustu mieszkañcom,
którzy ju¿ zapowiedzieli os³uchiwanie kolejnych miejsc 
w mieœcie. Kto wie, byæ mo¿e wichrowa noc w muzeum jest
pocz¹tkiem wieloformatowego projektu, który bêd¹ chcia³y
realizowaæ kolejne instytucje… 

KJ

""WWiicchhrroowwaa  nnoocc  ww  mmuuzzeeuumm""  

CHOJNÓW PYTA… O TWOJ¥ OPINIÊ
Czasem o zdanie pytaj¹ Ciê znajomi. Innym razem o radê prosi rodzina. Tymczasem...

Ju¿ wkrótce, na prze³omie stycznia i lutego 2022 w³adze Miasta zapytaj¹ o Twoj¹ opiniê na temat 

OFERTY KULTURALNO-SPORTOWEJ Chojnowa
Bêdziesz móg³/mog³a wyraziæ swoje zdanie na temat wy-
darzeñ, które odbywaj¹ siê w Mieœcie, a tak¿e pomóc 
w stworzeniu nowej oferty.

Nie odmawiaj. W³¹cz siê w konsultacje, 
bo Twój g³os ma znaczenie!

Chcesz wiedzieæ wiêcej? ŒledŸ stronê www.chojnow.eu oraz
stronê na Facebooku Konsultacje spo³eczne szyte na miarê. 

Miasto Chojnów bierze udzia³ w projekcie "Konsultacje
spo³eczne szyte na miarê". Projekt ten zosta³ stworzony, by 
w praktyce przybli¿yæ ideê partycypacji obywatelskiej
mieszkañcom mniejszych gmin Dolnego Œl¹ska.
Projekt "Konsultacje spo³eczne szyte na miarê" jest realizo-
wany przez Fundacjê na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS)
z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.
Co mamy na myœli, pisz¹c "partycypacja"?
Rozumiemy przez to zaanga¿owanie mieszkañców w sprawy
spo³ecznoœci, w której ¿yj¹.
Co to s¹ konsultacje spo³eczne?
To forma dialogu, któr¹ prowadz¹ przedstawiciele w³adz
(miasta lub pañstwa) z mieszkañcami na ró¿ne istotne tematy.
Konsultuje siê np. planowanie przestrzeni publicznych,
dzia³añ w obiektach prowadzonych przez samorz¹d, dokumen-
ty omawiaj¹ce przyjête programy i strategie.
Istot¹ konsultacji spo³ecznych jest wspólny namys³ nad mo¿li-
wymi propozycjami, które odpowiedz¹ na zró¿nicowane

potrzeby danej spo³ecznoœci. Bior¹c udzia³ w konsultacjach,
nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ostateczne decyzje zarezerwowane
s¹ dla w³adz. 
Po co siê je robi?
Dziêki zebraniu wielu ró¿norodnych opinii urz¹d miasta zdo-
bywa wiedzê o potrzebach (i obawach) mieszkañców. Dowia-
duje siê, co s¹dz¹ o zaproponowanych pomys³ach. Równie¿
uczestnicy konsultacji zyskuj¹ wiedzê w danym temacie, gdy¿
mog¹ poznaæ ró¿ne punkty widzenia i przepisy prawne.
Kto mo¿e braæ udzia³ w konsultacjach?
W konsultacjach spo³ecznych mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto ma
tak¹ potrzebê, niezale¿nie od tego, czy mieszka w Chojnowie
na sta³e, czasowo, uczy siê lub pracuje. 
Chcemy zrobiæ to dobrze
W celu wzmocnienia roli konsultacji spo³ecznych w Chojno-
wie zosta³ powo³any specjalny zespó³, w którego sk³ad wchodz¹:
- Emilia Grzeœkowiak, inspektor ds. administracyjnych i infor-
macji publicznej,
- Katarzyna Jaworska, podinspektor ds. administracyjnych i pro-
mocji,
- Barbara Landzberg, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Marzena Anton, prezes UKS Oriens.

Projekt “Konsultacje spo³eczne szyte na miarê” jest realizowany przez Fundacjê na
Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
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T³o fabularne Magic the Gathering ro-
z³o¿one jest pomiêdzy wiele œwiatów.
Potê¿ne istoty zwane Wêdrowcami Wy-
miarów (ang. Planeswalker) przemie-
rzaj¹ owe œwiaty, ka¿dy z nich kiero-
wany jest w³asnymi motywami podykto-
wanymi przez ich charakter oraz historiê. 
Dodatek Crimson Vow przenosi nas po
raz kolejny do œwiata Inistrad'u - wzoro-
wanego na barokowym folklorze - któ-
rego w³adc¹ jest Sorin Markov, jeden z naj-
potê¿niejszych wampirów oraz Wêdrowiec
Wymiarów. 
Fabu³a Crimson Vow jest bezpoœredni¹
kontynuacj¹ dodatku Midnight Hunt: Po
zapieczêtowaniu w ksie¿ycu Emrakula 
-pote¿nej istoty spomiêdzy wymiarów
- dni stawa³y siê coraz krótsze, nieu-
chronnie prowadz¹c do nastania wiecznej
nocy. By przywróciæ równowagê po-
miêdzy dniem a noc¹, Zgromadzenie
Czarownic zdecydowa³o siê odprawiæ
staro¿ytny rytua³ podczas festiwalu Har-
vesttide z uzyciem potê¿nego artefaktu
zwanego Celestus. Do zwieñczenia rytu-

a³u wymagany by³ jeszcze Klucz Srebr-
nego Ksiê¿yca, o którego znalezienie
poproszono opiekunkê Inistradu Arlin
Kord. Z pomoc¹ Anielicy Sigardy, Arlin
zdoby³a klucz z r¹k Sorina, a wtedy fesi-
twal móg³ siê rozpocz¹æ. Na nieszczêœcie
ludzi rytua³ zosta³ przerwany przez wam-
pirzycê Oliviê Voldaren, która zabi³a
przywódczyniê Zgromadzenia, Katildê 
i zabra³a klucz. Œwiat Inistradu zosta³
skazany na wieczn¹ noc. Jakiœ czas po tych
wydarzeniach ma dojœæ do po³¹czenia
dwóch pote¿nych wampirzych rodów:
Voldaren i Markov. Pakt ten ma pomóc
Wapirom ostatecznie przej¹æ w³adzê nad
ca³ym Inistradem. Nie ma nikogo kto nie

us³ysza³by o przygotowaniach do tego
hucznego i ¿¹dnego ludzkiej krwi wy-
darzenia.

Turniej rozpoczêliœmy od stworzenia
talii do gry - ka¿dy z kart, które dosta³ 
w pre-releasowej paczce - nastêpnie
rozegraliœmy cztery rundy, po których
wy³oniliœmy zwyciêzcê - Micha³a Za-
mojskiego. Pojedynki by³y wymagaj¹ce
oraz pe³ne dobrej zabawy i zwrotów akcji! 
Gratulujê i dziêkujê wszystkim za uczest-
nictwo w turnieju oraz serdecznie zapra-
szam na przysz³y turniej, który odbêdzie
siê koñcem stycznia.
Szczególne podziêkowania dla:
- Daniela Osadkowskiego (Dyrektora
Basenu w Chojnowie) - za udostêpnienie
miejsca;
- Paw³a Kubiaka (W³aœciciela Sklepu
Feniks we Wroc³awiu) - za zestawy oraz
czêœæ nagród.
Strona naszego klubu, gdzie mo¿na
dowiedzieæ siê o jego dzia³alnoœci:
MTGChojnów na Facebook.

S. Owsianicki

W jednym z poprzednich numerów G.Ch. w cyklu "Ludzie z pasj¹" S³awomir Owsianicki opowiada³ o fascynacji fantastyk¹.
Powo³any przez niego w czerwcu br. klub fantastyki zorganizowa³ w Chojnowie turniej skierowany do mi³oœników tej w³aœnie
formy spêdzania wolnego czasu.

TTuurrnniieejj   PPrree--RReelleeaassee  IInniissttrraadd  CCrriimmssoonn  VVooww

Zarówno dzieci, jak i doroœli czekali na ten dzieñ ca³y rok. 
5 grudnia w sercu Chojnowa, pomimo pierwszego œniegu, zro-
bi³o siê naprawdê gor¹co! Miko³aje na motocyklach wraz 
z ca³ym ekwipunkiem - ponad 1000 paczek - wjechali na
Rynek. Motocyklistom towarzyszy³y inne pojazdy, ka¿de
odpowiednio wystylizowane. By³ nowoczesny renifer na
czterech ko³ach, "przebrany" w Miko³aja wóz stra¿acki oraz
pomoc drogowa. Organizatorzy: Kamil Korba, Wojciech Ho-
lewski, Marek Barnowski, Piotr Janiga, Maciek Burzmiñski 
i Bartek Lipiñski do akcji przygotowywali siê przez miesi¹c, 
a przez tydzieñ pakowali prezenty. Uruchomiona zosta³a spe-
cjalna zbiórka pieniêdzy, dziêki której uda³o siê zebraæ ³¹cznie
11. tysiêcy z³otych. 

- Jesteœmy dumni, ¿e dziêki Wam kolejny raz zagoœci uœmiech
na dzieciêcych twarzach - pisa³ w mediach spo³ecznoœciowych
Kamil Korba. 

- Chojnowski samorz¹d do³o¿y³ do zbiórki 3 tysi¹ce z³otych.
Przygotowaliœmy zatem dodatkowe paczki dla dzieci - podo-
piecznych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie. 45. dzieci w Domu Schrama otrzyma³o upominki zgodne
z ich oczekiwaniami - mówi Wojtek Holewski. 
Miko³aje odwiedzili Chojnów, Legnicê, Mi³kowice i Rzeszo-
tary. Wszêdzie spotkali siê z wielkim aplauzem, zachwytem 
i niekryt¹ radoœci¹. 
- Ta niedziela jest wyj¹tkowa. Gdy zobaczy³am jak wje¿d¿aj¹
na Rynek to, a¿ siê wzruszy³am. Moi synowie s¹ zachwyceni! -
mówi³a z przejêciem mieszkanka Chojnowa, pani Katarzyna
Nawrocka. 
Inicjatorzy niecodziennej akcji nie tylko rozdawali prezenty na
rynkach miast, ale tak¿e odwiedzili Szpital Wojewódzki 
w Legnicy. Tam paczki powêdrowa³y do dzieci z oddzia³ów
chirurgii i ortopedii.  MotoMiko³aje zawieŸli tak¿e podarki do
Domu Dziecka na ulicy Wandy, Centrum Opiekuñczo-Wycho-
wawczego Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Legnicy oraz
do Domu Dziecka w Wilkowie. 
D³ugi i wyczerpuj¹cy dzieñ zakoñczy³ wpis Marka Barnow-
skiego: "Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody i w tym roku daliœmy
radê uszczêœliwiæ setki dzieci! Dziêkujemy bardzo wszystkim
MotoMiko³ajom, którzy brali udzia³ w tym wyj¹tkowym dniu.
Radoœæ i uœmiechy, które widzieliœmy na twarzach dzieci (i nie
tylko) s¹ dla nas najwiêksz¹ motywacj¹, aby za rok ponownie
zorganizowaæ nasz¹ akcjê MotoMiko³ajki i móc siê z Wami
spotkaæ! Dziêkujemy za pomoc w realizacji, za obecnoœæ i za
masê ciep³ych s³ów, do zobaczenia za rok".

KJ

MotoMiko³aje uszczêœliwili setki dzieci!
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"Kto kocha -  ma³e mu ogromnieje
i lada promyk zolbrzymia nadziejê"

C. K. Norwid
W ramach X Tygodnia Patriotyzmu w Po-
wiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
jak g³osi³ okolicznoœciowy plakat, po-
stanowiono szczególnie uhonorowaæ Cy-
priana Kamila Norwida z okazji 200-rocz-
nicy jego urodzin. Miejska Biblioteka
Publiczna zorganizowa³a  koncert Kuby
Michalskiego "Do kraju tego …czyli
Norwid i inni romantycy", a uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojno-
wie brali udzia³ w konkursach.
Czy warto by³o?

200-rocznica urodzin 
Cypriana Kamila Norwida

Czy warto by³o, aby uczniowie Powia-
towego Zespo³u Szkó³  na chwilê zatrzy-
mali siê i wczytali w historiê ¿ycia, 
i w s³owa poety tak doœwiadczonego
przez los, a tak pragn¹cego piæ ze Ÿród³a:
Prawdy, Mi³oœci i Piêkna? 
OdpowiedŸ brzmi - warto by³o. 
30 listopada, w aulach PZS, 41 uczniów
wziê³o udzia³ w konkursie wiedzy o ¿y-
ciu i twórczoœci Cypriana Kamila Norwida.
Konkurs odbywa³ siê pod has³em "O wielu
pasjach w ¿yciu jednego Cz³owieka".
Dziœ, gdy twórczoœæ Norwida zosta³a ju¿
doceniona i sta³a siê inspiracj¹ dla wielu,
³atwo przyznawaæ: tak to wielki artysta,
poeta, humanista, to prozaik, dramato-
pisarz, malarz, rysownik i rzeŸbiarz, to
filozof, wizjoner. Ale, gdy ¿y³, czego do-
œwiadcza³, co mówiono o nim...?

Wieczny emigrant, bez pieniêdzy, nie-
szczêœliwie zakochany, trac¹cy s³uch 
i wzrok, gruŸlik. Nieustannie krytyko-
wany, wyszydzany, uznawany za poetê
miernej wartoœci, którego twórczoœæ
pe³na jest "ciemnoœci" i zawi³oœci. Nie
rozumiano o czym pisa³, dlaczego tak
pisa³, czemu by³ wierny. "Krytykom
moim ¿yczê, napisa³ Norwid, tyle lat
szczêœcia, ile dni ja w ¿yciu g³ód cier-
pia³em - z uœmiechem - i cierpieæ bêdê -

idê dalej." Norwid umiera³ w przytu³ku
dla bezdomnych. Samotny, spragniony
ciep³a. 

"Smutno ¿ycie porzuciæ 
i zamkn¹æ siê w sobie.
¯yæ czuciem w³asnym, 

w³asnych marzeñ przêdz¹,
Lecz smutniej o wiele 
byæ na ¿ycia grobie

I ducha skrêpowaæ m³odoœci swej nêdz¹"

Do koñca tworzy³, spisywa³ wszystko co
dane by³o mu poznaæ. ¯ywi³ nadziejê, ¿e
kiedyœ, ktoœ go zrozumie, odczyta, prze-
ka¿e innym wielkoœæ myœli i s³ów. 
W swoim ostatnim liœcie z ¿alem
stwierdza³: "Cyprian Norwid zas³u¿y³ na
dwie rzeczy od Spo³eczeñstwa Pol-
skiego: to jest aby one¿ spo³eczeñstwo
nie by³o dlañ obce i nieprzyjazne".
Czes³aw Niemen uwa¿a³, ¿e: "Teksty
Norwida to wielka literatura, w której
powiedziane zosta³o wszystko, co wci¹¿
jest najistotniejsze." Œwiêty Jan Pawe³ II,
który rzec by mo¿na karmi³ siê twór-
czoœci¹ Norwida, uzna³ go za jednego 
z najwiêkszych poetów i myœlicieli, ja-
kich wyda³a chrzeœcijañska Europa. 

W konkursie wiedzy o C. K. Norwidzie,
I miejsce zajê³a Kamila Kasprzak,
uczennica IV klasy Technikum Eko-
nomicznego, drugie wywalczy³a uczen-
nica II klasy Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego - Zuzanna Kudelska, III miej-
sce przypad³o Wiktorii Rutkowskiej,
uczennicy III klasy Technikum Hote-
larskiego. 
Ka¿dy z uczniów, który bra³ udzia³ 
w konkursie, mia³ te¿ sposobnoœæ napi-
sania jakie myœli towarzyszy³y mu pod-
czas lektury biografii i twórczoœci poety.

Oto niektóre fragmenty wypowiedzi:
"Nie³atwo czytaæ o osobie, która przesz³a tak
wiele w swoim ¿yciu. By³am pod wra-
¿eniem tego, ile wytrzyma³. Zaimpono-
wa³ mi, nie podda³ siê", "…podziwiam
go za wytrwa³oœæ i odwagê, za to, ¿e nie
ba³ siê byæ innym", "…jest dla mnie
œwietnym przyk³adem, by staraæ siê byæ
dobrym nie tylko w jednej dziedzinie",
"Podziwiam go za tak siln¹ wolê",
"By³em pozytywnie zaskoczony, ¿e

mo¿na dla czegoœ, co siê kocha straciæ
wszystko i dalej w tym trwaæ, pomimo
przeciwnoœci", "Norwid to cz³owiek,
który siê nie poddaje i nie traci nadziei",
"Ta poezja jest na swój sposób piêkna,
ale niezwykle skomplikowana w odbiorze."

Konkursowi wiedzy o Norwidzie to-
warzyszy³y konkursy: plastyczny i lite-
racki pod has³em "Kszta³tem mi³oœci piê-
kno jest". W konkursie plastycznym
pierwsze miejsce jury przyzna³o Julii
Kozerskiej, uczennicy II klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. Wyró¿niono te¿
prace dwóch uczennic z Technikum
¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych:
Dominiki Potocznej i Gabrieli ¯ywa-
nowskiej.
W konkursie literackim pierwszym
miejscem nagrodzono wiersz "Praw-
dziwe piêkno" Wiktorii Rutkowskiej,
drugie miejsce, za wiersz "Piêkno 
w prostocie ukryte", jury przyzna³o
Sylwii Gibas, uczennicy IV klasy
Technikum Ekonomicznego; dwa
trzecie miejsca otrzyma³y uczennice 
z III klasy Technikum Ekonomicz-
nego: Emilia Pleœniak i Magdalena
Kiwacz. Wyró¿niono te¿ krótki wiersz
Angeliki Kozio³, uczennicy I klasy
Technikum Logistycznego. 

Kilka strof z wyró¿nionych wierszy:
"Czym jest piêkno - zapytasz
A ja Ci odpowiem
Piêkno to Twoje d³onie, w których tonie
moja twarz
To Twoje oczy, szkliste, patrz¹ce w dal
To Twoje w³osy rozwichrzone przez wiatr"

"Mówi¹ - piêkno tkwi w prostocie,
A wiêc mi³oœæ nie jest trudna,
…tkwi w najprostszych rzeczach.
Przyjdzie, gdy zapragniesz jej jak chleba"
Organizatorzy gratuluj¹ wszystkim
uczestnikom konkursów. Mamy cich¹
nadziejê, ¿e literackie prace uczniów
doczekaj¹ siê szkolnej publikacji w ra-
mach III edycji tomiku twórczoœci
uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie  "Ty nad poziomy wylatuj". 

"Wszystko bierze sw¹ moc z idea³ów."
C. K.Norwid

Jadwiga Matys 
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Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" informuje, i¿ bud¿et Lokalnej Strategii Rozwoju na realizacjê zadañ w ramach pod-
dzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 zosta³ zwiêkszony o kwotê 903 000,00 euro. 
Œrodki te zostan¹ przeznaczone na:
* Rozwój dzia³alnoœci gospodarczej, 
* Nowopowsta³a lub przebudowana infrastruktura rekreacyjna oraz wsparcie podmiotów dzia³aj¹cych w sferze kultury,
* Infrastruktura drogowa w zakresie w³¹czenia spo³ecznego,
* Dzia³ania promocyjne i edukacyjne prezentuj¹ce walory przyrodnicze i kulturowe obszaru
Do tej pory Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania "Wrzosowa Kraina" na przestrzeni lat 2016-2020 rozdysponowa³o œrodki 
z funduszy unijnych na ³¹czn¹ kwotê 12 200 000,00 PLN. Œrodki finansowe pochodzi³y z dzia³ania Leader w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez spo³ecznoœæ
(RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy
Przemków, gminy Gromadka, gminy Boles³awiec, gminy Mi³kowice oraz gminy Kunice.  
Z dofinansowania skorzysta³o 83 beneficjentów. Utworzono 61 miejsc pracy.
Og³oszone przez nas nabory dotyczy³y:
Wsparcie niekomercyjnej infrastruktury przez Samorz¹dy lokalne Wrzosowej Krainy
- kwota wsparcia 4 627 932, 46; iloœæ wspartych podmiotów - 9
Tworzenie nowego przedsiêbiorstwa Wrzosowej Krainy
- kwota wsparcia 3 690 521, 59; iloœæ wspartych podmiotów - 30
Rozwój istniej¹cego przedsiêbiorstwa
- kwota wsparcia 3 451 545, 95 iloœæ wspartych podmiotów - 25
Granty dla organizacji pozarz¹dowych i oœrodków kultur Wrzosowej Krainy
- kwota wsparcia 430 000,00; iloœæ wspartych podmiotów - 19

Poddzia³anie 19.2 - wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ

Informujemy, ¿e od przysz³ego roku ruszaj¹ prace nad budow¹ nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.wrzosowakraina.pl oraz strony na portalu Facebook, w której og³aszamy bie¿¹ce
informacje na temat naszej dzia³alnoœci i planowanych konkursów.

DODATKOWE ŒRODKI W LGD "WRZOSOWA KRAINA"

7 grudnia odby³a siê sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Chojnowa, na której m³odzie¿ ustali³a plan dzia³ania:
- Na dzisiejszej sesji ustaliliœmy plan dzia³ania zespo³ów prob-
lemowych, które równie¿ dziœ utworzyliœmy. Wybraliœmy
miejskiego rzecznika Praw Ucznia - Tomasz ¯arnowski.
Wszyscy radni przygotowali po kilka pomys³ów na obecn¹
kadencje, wiêc zebra³o siê ich bardzo du¿o! W najbli¿szym
tygodniu bêdziemy ubieraæ choinkê w urzêdzie oraz rozdamy
w³asnorêcznie zrobione kartki œwi¹teczne pacjentom oraz pra-
cownikom Niebieskiego Parasola - mówi³a Laura Ziembowska
Przewodnicz¹ca Rady.

II Sesja M³odzie¿owej Rady Chojnowa
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 gru-
dnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z 27.03.2002 r.)
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszanej i mniejsze budynki
wielorodzinne.  
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.).
Przetarg odbêdzie siê 11.01.2022 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 04.01.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.

Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu,
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec 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. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 4 600,00 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 za-
warciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
01.04.2021 r., drugi 14.07.2021 r., trzeci 09.11.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.) sprze-
da¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.12.2021 r. - 10.01.2022r.
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76
81-86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicz
nej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy ul. J. Ki-
liñskiego 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 o powierzchni 436 m2 wraz z udzia³em 
w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019306/8.
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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

GRUDZIEÑ
19.12. - W INTERMARCHE 

25.12. - SALIX 
26.12. - POD S£OÑCEM 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie 
og³asza nabór na wolne stanowisko

urzêdnicze 
Zastêpcy kierownika ds. remontów 

w Oddziale Budynków Mieszkalnych.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru
na w/w stanowisko dostêpne s¹ w Urzêdzie
Pracy w Chojnowie, na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne
oraz chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia, 
a tak¿e  na tablicy informacyjnej w sie-
dzibie Zak³adu przy ul. Drzyma³y 30.

Wymagane dokumenty
nale¿y sk³adaæ w terminie 

od 01.12.2021 r. - do 31.12.2021 r. 
listownie lub osobiœcie w sekretariacie
Zak³adu II piêtro pok. nr 1 (decyduje
data faktycznego wp³ywu do Zak³adu),
pod adresem: 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 

ul. Drzyma³y 30, 59-225 Chojnów; 
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko: zastêpcy
kierownika ds. remontów w Oddziale
Budynków Mieszkalnych".

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
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

Badanie jest bezp³tane dla Pañ w wieku 50
-69 lat, które w ci¹gu 24 miesiêcy nie mia³y
przeprowadzonego profilaktycznego badania
mammograficznego na koszt NFZ.

Przerwa w badaniach 13:00-14:00

13.01.2022r.

Serdecznie zapraszamy 
na zimowy cykl biegów prze³ajowych

„Orientpark Winter Cup” 
– edycja pierwsza. 

19 grudnia 2021 (niedziela) w Parku
Piastów, w Chojnowie.; 

start godz. 10.00 dzieci i m³odzie¿
godz. 11.00 doroœli
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Drukarnia UNIFOT Chojnów

DO REJESTRACJI ZAPRASZAMY 
RÓWNIE¯ PANIE URODZONE W 1972r.



MotoMikołaje 
uszczęśliwili setki dzieci!


