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„Balladyna” w Chojnowie
W ramach „Narodowego Czytania 2020”
postanowiono przypomnieć „Balladynę”
Juliusza Słowackiego. 
W Chojnowie, w związku z epidemią
covid-19, „Narodowe Czytanie” przy-
brało specyficzną formułę. O udział
poproszono uczniów klas siódmych lo-
kalnych szkół podstawowych, a każda 
z występujących przed kamerą osób mu-
siała zmierzyć się z trudnym wyzwaniem
wcielenia się w co najmniej dwie po-
staci. Rekordzistka kreuje ich bodaj
sześć. Wszystko dla zachowania bez-
pieczeństwa młodych wykonawców.
Efekty ich prac są dostępne na stronie
MOKSiR i MBP. 
„BALLADYNA W CHOJNOWIE” przy
okazji prezentuje kilka miejskich plene-

rów. Sceny kręcono w Parku Piastow-
skim, nad Stawem Miejskim oraz w lapi-
darium Muzeum Regionalnego. 
Zapraszamy do specyficznej lektury
fragmentów dramatu Juliusza Słowac-
kiego, które czytają uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej
nr 4: Natan Chęciński, Paulina Fudala,
Aleksandra Orłowska, Magda Mroczko,
Hanna Perchaluk, Amelia Ratman,
Julia Kamińska, Milena Gil, Agnieszka
Czarna, Marcel Guściora, Michał Pi-
róg, Julia Grzech, Hanna Socha, Bar-
tosz Ptasznik. 

Organizatorzy: Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie, Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie. 

Powiatowy Zespół Szkół również, jak co
roku, dołączył do akcji. Uczniowie czy-
tali wybrane fragmenty „Balladyny” 
w swoich klasach poruszając zawarte 
w utworze kwestie władzy, winy i kary,
dobra i zła, przewrotności losu i sprawie-
dliwości.

opr. eg



Poznaj zasady 
gospodarki odpadami

Na stronie chojnow.eu, w zak³adce Go-
spodarka odpadami zainteresowane oso-
by mog¹ zapoznaæ siê m.in. z prawem
miejscowym w zakresie gospodarki odpa-
dami komunalnymi, z informacjami do-
tycz¹cymi zasad segregowania odpadów
i harmonogramem odbioru odpadów, po-
braæ deklaracje o wysokoœci op³at za go-
spodarowanie op³atami, a tak¿e pobraæ
ulotkê wskazuj¹c¹, jak segregowaæ odpady.
W razie nieprawid³owoœci w œwiadcze-
niu us³ugi odbioru odpadów komunal-
nych (w tym uszkodzenia pojemników,
nierealizowanie odbiorów zgodnie z har-
monogramem, uszkodzenia infrastruktu-
ry miejskiej), prosimy o informowanie
Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego w Choj-
nowie tel. 76 818 66 81. 

Powszechny Spis Rolny
Do 30 listopada 2020 r. na terenie ca³ej
Polski odbywa siê najwa¿niejsze dla pol-
skiego rolnictwa obowi¹zkowe badanie
statystyczne - Powszechny Spis Rolny
2020. 
Spisy rolne dostarczaj¹ kluczowych da-
nych, na podstawie których prowadzone
s¹ m.in. analizy zmian, jakie zasz³y w rol-
nictwie w ci¹gu ostatnich 10 lat.
Pozyskane dane wykorzystywane s¹ do
podejmowania strategicznych decyzji
niezbêdnych do realizacji krajowej, re-
gionalnej oraz lokalnej polityki rolnej 
i spo³ecznej wsi. Tym samym wa¿ne s¹
te¿ dla ka¿dego rolnika.
Ca³kowite bezpieczeñstwo danych ze-
branych w spisie zapewnia ustawa o spi-
sie rolnym. Wszystkie informacje uzys-
kane w trakcie spisu chronione s¹ tajem-
nic¹ statystyczn¹ i bêd¹ wykorzystywane
tylko i wy³¹cznie do przygotowania
zbiorczych opracowañ statystycznych.
Oznacza to, ¿e nie bêdzie mo¿liwa iden-
tyfikacja poszczególnych osób i gospo-
darstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny 2020 bêdzie pro-
wadzony przede wszystkim metod¹ sa-
mospisu internetowego, w którym rolni-
cy mog¹ sami spisaæ siê przez Internet,
za pomoc¹ specjalnej aplikacji dostêpnej
od 1 wrzeœnia br. na stronie internetowej
pod adresem www.spisrolny.gov.pl. 
W sytuacji braku mo¿liwoœci samodziel-
nego spisania siê przez Internet, mo¿na
spisaæ siê dzwoni¹c na infoliniê spisow¹
pod numer 22 279 99 99 lub udaæ siê do
Urzêdu Miejskiego, gdzie pracownik biura
spisowego pomo¿e wype³niæ formularz
na przygotowanym stanowisku kompute-
rowym.
Z rolnikami mog¹ kontaktowaæ siê rów-
nie¿ rachmistrzowie spisowi - telefonicz-

nie lub osobiœcie. Bêd¹ oni wyposa¿eni
w identyfikatory ze zdjêciem oraz upo-
wa¿nienia do realizacji spisu, a ich to¿-
samoœæ bêdzie mo¿na dodatkowo zwery-
fikowaæ dzwoni¹c pod wy¿ej wymie-
niony numer infolinii. Prosimy o ¿yczli-
we przyjêcie rachmistrzów. 
Serdecznie dziêkujemy za udzia³ w spi-
sie, za przychylnoœæ, wsparcie i pomoc w re-
alizacji tak wa¿nego dla polskiego rol-
nictwa badania. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 65 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1. w dniach od 25.08.2020 r. do
15.09.2020 r. wykazu nieruchomoœci
niezabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym dzia³ki 330/12 po³o¿onej
przy ul. Ogrodowej w obrêbie 4 miasta
Chojnowa. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 06.10.2020 r.
2. w dniach od 15.09.2020 r. do
06.10.2020 r. wykazu:

* lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-
wej, po³o¿onych przy ul. M. Drzyma-
³y 16, ul. Kolejowej 24B, ul. I. Paderew-
skiego 2 i ul. Legnickiej 61 w Chojnowie; 
* nieruchomoœci  niezabudowanej ozna-
czonej numerem geodezyjnym dzia³ki
224/4 wraz z udzia³em 1/2 czêœci w dzia³-
ce nr 224/3 po³o¿onych przy ul. Tuli-
panowej w obrêbie 4 miasta Chojnowa;
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 27.10.2020 r.
Wykazy  dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

Chojnowskie Towarzystwo
Muzyczne zaprasza! 

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie prowadzi zapisy na rok szkolny
2020/2021. 
Nauka gry na instrumentach: gitara kla-
syczna, akordeon, pianino, saksofon,
skrzypce, keyboard, klarnet. 

Zapisy i szczegó³owe informacje: 
tel. 606-217-608 w godz. 13:00 - 17:00.
Zajêcia odbywaj¹ siê w budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 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 przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5; 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 procedury, jakie s¹ wyma-
gane 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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Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Œródmiejskim 
Rozpoczê³a siê przebudowa terenu chojnowskiego amfiteatru. Inwestycja jest ini-
cjatyw¹ mieszkañców, którzy wybrali projekt w wyniku g³osowania w Bud¿ecie Oby-
watelskim. 

Nawierzchnia amfiteatru mocno zu¿yta czasowo i mechanicznie nie by³a ozdob¹ zre-
witalizowanego Parku Œródmiejskim im. Józefa Pi³sudskiego. Po wykonaniu odpo-
wiednich remontów miejsce to stanie siê dope³nieniem malowniczej przestrzeni. 
Jakich zmian mo¿emy siê spodziewaæ? Przede wszystkim nawierzchnia terenu
zostanie utwardzona i odnowiona. Wymienione zostan¹ stopnie oraz powstan¹ skarpy
do œcian schodów terenowych. 
Z nowych elementów, pojawi siê zadaszenie nad scen¹ œrodkow¹ z ¿agli materia-
³owych montowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie bêdzie elementem
sta³ym, montowane bêdzie podczas koncertów i wydarzeñ kulturalnych. 
Obecnie trwaj¹ prace usuwania nawierzchni utwardzonej, fragmentów murków do
warstwy konstrukcyjnej. Nastêpnie po odpowiednim przygotowaniu po³o¿ona zostanie
rêcznie nowa warstwa tynkarska na ca³oœci œcian i murków. Inwestycja jest pod nad-
zorem konserwatora zabytków.
Na czas prowadzenia remontu prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿noœci 
w rejonie prowadzonych prac.

ul. Asnyka 
O ulicy Adama Asnyka pisaliœmy w kwietniu. Miasto Chojnów sta³o siê beneficjentem
na rz¹dowej liœcie dofinansowania remontu dróg. W ramach programu Funduszu
Dróg Samorz¹dowych 2020 zmodernizowana zostanie ulica Asnyka. Dofinan-
sowanie jest wynikiem trzyletnich starañ chojnowskiego samorz¹du. Projekt zosta³
zaakceptowany pod wzglêdem merytorycznym i formalnym, co da³o zdobycie wyma-
ganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Ca³oœæ inwestycji wyniesie
blisko 840 tys. z³otych. Miasto pokryje 30% kosztów przedsiêwziêcia. Obecnie trwa
postêpowanie w celu wy³onienia wykonawcy. 
W najbli¿szym czasie rozpocznie siê realizacja inwestycji.

Stacja Uzdatniania Wody 
Trwaj¹ prace w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej. CHZGKiM przy
wspó³udziale podwykonawcy, w pomieszczeniach deszczowni, wymienia elementy
konstrukcyjne. Obecnie trwaj¹ równie¿ czynnoœci sprawdzaj¹ce oraz kompletowanie
dokumentacji odbiorowej.

Inwestycje w mieœcie "Sprz¹tanie œwiata - Polska" 
- razem mo¿emy wiêcej!

Po raz 27. wystartuje najwiêksza ini-

cjatywa ekologiczna - Akcja Sprz¹tanie

Œwiata. Koordynatorem wydarzenia

jest Fundacja Nasza Ziemia.

Tegoroczna myœl przewodnia brzmi:

"Plastik? Rezygnujê. Redukujê. Segre-

gujê". Wielki Fina³ sprz¹tania odbêdzie

siê tradycyjnie w 3. weekend wrzeœnia

(18-20. 09.2020). 

Na stronie naszaziemia.pl czytamy

"Ziemia to nasz wspólny Dom" - pamiê-

tajmy o tym! 

Pandemia covid-19 zmodyfikowa³a

inicjatywy, jednak g³ówny cel jest real-

izowany. W tym roku organizatorzy

postanowili edukowaæ i motywowaæ

Polaków do rezygnacji z plastiku. Pra-

wid³owa segregacja tego tworzywa jest

du¿ym problemem dla ca³ego globu.

Niestety plastik jest wszechobecny. Bu-

telki, reklamówki, opakowania na je-

dzenie, zabawki, kosmetyki… to tylko

ma³y fragment plastikowej przestrzeni,

która nas otacza. Plastik jest w powie-

trzu, wodzie, jedzeniu… Szacuje siê, ¿e

w 2050 roku tej groŸnej masy plastycz-

nej bêdzie wiêcej w morzach i oce-

anach ni¿ stworzeñ w nich ¿yj¹cych…

Plastik rozk³ada siê nawet do kilku

tysiêcy lat! Jest to tworzywo niezwykle

szkodliwe dla ludzi, zwierz¹t i planety. 

Eksperci nie maj¹ z³udzeñ. Jeœli spo-

³eczeñstwa nie bêd¹ dostrzegaæ wspól-

nego problemu, czeka nas "plastikowa

katastrofa ekologiczna". 

Warto podkreœliæ, ¿e inicjatorzy akcji

od maja do czerwca posprz¹tali 7 lo-

kalizacji w Polsce. Zebrano prawie 2 tony

œmieci, w tym ponad 500 kg tworzyw

sztucznych z lasów, pla¿, parków, pól…

Zadbajmy o nasz¹ planetê wspólnie! 
opr. kb
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"Kiedyœ - obrazki czasu zaprzesz³ego",
to historia dziadka. Dla wnucz¹t. To 26
opowiastek z dzieciñstwa, z którymi
wielu mo¿e siê identyfikowaæ.
"Myœlê, ¿e prawda Mickiewiczowksiej
frazy o "kraju lat dziecinnych" tkwi uœpio-
na w ka¿dym z nas. Wystarczy impuls, by
z niepamiêci wyp³ynê³a na powierzchniê
¿ycia. W moim przypadku iskr¹ sta³y siê
wnuki; ich zdziwienia œwiatem obudzi³y
wspomnienia o "czasie zaprzesz³ym" w³as-
nego dzieciñstwa. Tak powsta³o "Kiedyœ"
- 26 opowiastek inspirowanych ¿yciem w
G³ogowie lat 50. i 60. XX stulecia.
Prawda miesza siê w nich z fikcj¹, ale
czy po tylu latach mo¿liwe jest znalezie-
nie Kopciuszka, który potrafi³by od-
dzieliæ te ziarna?" - pisze we wstêpie 
S. Horodecki.
O kulisach powstawania, genezie, o emo-
cjach i refleksjach zwi¹zanych z tworze-
niem ksi¹¿ki mieszkañcy Chojnowa roz-
mawiali na spotkaniu promuj¹cym publi-
kacjê, dziel¹c siê przy tym w³asnymi hi-
storiami z dzieciñstwa i odczuciami po
lekturze.

13 wrzeœnia, w restauracji Jubilatka,
autor i goœcie, za spraw¹ fragmentów
ksi¹¿ki przenieœli siê w lata szeœædzie-
si¹te. W ich klimat p³ynnie wprowadza³a
wspó³prowadz¹ca spotkanie Ma³gorzata
Krzywda. Zabawne, czasami te¿ tra-
giczne, autentyczne wydarzenia sprzed
szeœædziesiêciu lat nie tylko przywo³uj¹
wspomnienia. W tle ujawniaj¹ ówczesn¹
mentalnoœæ, ówczesne problemy i radoœ-
ci, ówczesny porz¹dek œwiata. Widziany

oczami kilkuletniego Stasia czêsto bawi,
ale obna¿a te¿ ogromn¹ przepaœæ miêdzy
przestrzeni¹ dziecka lat szeœædziesi¹tych
ubieg³ego wieku, a dziecka wieku XXI.
To budzi emocje. Ró¿ne. Sentyment,
wzruszenie, ale i lekk¹ gorycz, ¿e nasze
dzieciñstwo, m³odoœæ to czas zaprzesz³y,
jak trafnie nazywa go autor. 
W ksi¹¿ce znajdziemy niezwyk³e ilu-
stracje Zbigniewa Halikowskiego. Nie
powsta³y na potrzeby publikacji, ale do-
skonale, co podkreœla S. Horodecki, ko-
responduj¹ z treœci¹. S¹ jej oryginalnym,
tajemniczym dope³nieniem.
"Zazdroszczê Autorowi umiejêtnoœci
przeniesienia siê w krainê dzieciñstwa,
spojrzenia na opisywany œwiat oczyma 
i wra¿liwoœci¹ dziecka - rekomenduje
ksi¹¿kê Barbara S³otwiñska. - Zabawne
sytuacje, s³ownictwo, jakim siê wtedy po-
s³ugiwaliœmy, podgl¹danie œwiata do-
ros³ych - wci¹gaj¹ niesamowicie. W opo-
wiastkach niemal czuje siê zapach pasty
do pod³óg i ciasta w ka¿d¹ sobotê. W mo-
im domu by³o identycznie. Polecam
"Kiedyœ"!. Wszystkim starszym jako
odm³adzaj¹c¹ terapiê, by choæ przez
chwilê poczuli siê tamtym dzieckiem, 
a m³odszym, by mogli poznaæ œwiat rodzi-
ców i dziadków”.

Gor¹co zachêcamy. 
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Chojnowie 

w Drukarni Unifot, ul. Okrzei 2.

eg
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Stanis³aw Horodecki - nauczyciel polonista, pomys³odawca i pierwszy redaktor
naczelny Gazety Chojnowskiej, w³aœciciel wydawnictwa "Skryba", autor kilku
pulikacji o historii i zabytkach Chojnowa, poeta, autor powieœci kryminalnej, wielo-
letni dyrektor domu kultury, pasjonat fotografii i muzyki jazzowej.

Spotkaliœcie siê ze stwierdzeniem,

¿e rap powsta³ wœród spo³ecznoœci

czarnych w amerykañskich mias-

tach gdzieœ w pocz¹tkach lat 70.?

Bujda! Rap powsta³ 10 lat wczeœ-

niej na naszym podwórku, a stwo-

rzyli go Józek, Marian, Stefek,

Zoœka, Kryœka, Maryjka. No i ja. 

I mo¿e jeszcze Barbarka, choæ

akurat jej zas³ugi s¹ niewielkie, bo

w rapowanie bawiæ za bardzo siê

nie chcia³a.

(Enigma rap)

Znacie to przecie¿ - maj¹c lat piêæ 

i szeœæ, i siedem nie mo¿na docze-

kaæ siê doros³oœci. Czas w tym wzglê-

dzie, zamiast r¹czego wierzchowca,

dosiada wtedy œlimaka i pe³znie,

pe³znie. A chcia³oby siê ju¿! Zaraz!

Natychmiast! Papieros móg³ nam

w tym pomóc.

(Papieros)

Pan Zdzis³aw uchyli³ drzwi i …

Zesztywnia³. Mówi³ potem, ¿e czu³,

jak nogi wrastaj¹ mu w ziemiê,

jêzyk staje ko³kiem, a krew uchodzi

z serca i ³omocze w czaszkê. Z mar

unosi³ siê ku niemu trup kobiety!

Unosi³, uœmiecha³ i jeszcze zachê-

ca³ - proszê, proszê! 

(Babcia Józia)

***

***



Paulina Fudala uczennica SP nr 4 
w Chojnowie w roku szkolnym 2019-
2020 uzyska³a œredni¹ 5,83! 

Zdobywaj¹c pi¹tki i szóstki zawsze to-
warzyszy mi uczucie radoœci i zadowole-
nia z siebie. Dostaj¹c dobre oceny wiem,
¿e jest to zas³uga mojego zaanga¿owania 
i chêci do nauki. Uczenie siê sprawia mi
przyjemnoœæ, wiêc chêtnie poœwiêcam
temu swój czas.

Moimi ulubionymi przedmiotami s¹ jêzyk
polski i historia. Jêzyk polski zawsze
sprawia³ mi satysfakcje i chêtnie uczest-
niczy³am w jego lekcjach. Bardzo lubiê
czytaæ wszystkie lektury obowi¹zuj¹ce 
w szkole, jak i wiele innych ksi¹¿ek. 
Z kolei historia bez przerwy mnie fascynu-
je. Bardzo lubiê j¹ poznawaæ. Jest dla
mnie niezwykle interesuj¹cym przed-
miotem. 

Jedn¹ z trudnoœci towarzysz¹cych mi pod-
czas nauki by³ brak wystarczaj¹cej iloœci
czasu. Czasami ciê¿ko by³o mi pogodziæ
uczenie siê z codziennymi obowi¹zkami.
Jednak na ogó³ rozs¹dnie zarz¹dzam cza-
sem, tak ¿eby wszystko ze sob¹ pogodziæ.

Na ten moment nie mam jeszcze planów
co do przysz³ych szkó³ i wymarzonego
zawodu. Myœlê, ¿e na takie decyzje przyj-
dzie czas w ósmej klasie.

Dawid Jamry to uczeñ SP nr 4  w Choj-
nowie w roku szkolnym 2019-2020
uzyska³ œredni¹ 5,92! 

Od pocz¹tku mojej nauki mam prze-
wa¿nie same oceny bardzo dobre i ce-
luj¹ce, wiêc jest to dla mnie swojego
rodzaju rutyna. 

Najbardziej lubiê matematykê i angielski.
Wed³ug mnie, bêd¹ one najbardziej przy-
datne w przysz³oœci.

Najwiêksze trudnoœci w uzyskiwaniu do-
brych  ocen sprawia mi czas, który po-
œwiêcam na powtórki do sprawdzianów,
a tak¿e na szukanie dodatkowych infor-
macji do ró¿nych zadañ.

W wolnym czasie uczê siê projektowa-
nia graficznego i programowania, praw-
dopodobnie pójdê w tym kierunku za-
wodowym i zostanê programist¹ lub
grafikiem komputerowym. Przysz³a
szko³a na pewno bêdzie zwi¹zana z tym
kierunkiem.
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Tymoteusz Krakowski uczeñ  SP nr 4
w Chojnowie, w roku szkolnym 2019-
2020 uzyska³ œredni¹ 5,72! 

Nie zawsze by³y to same 5 i 6, czasem
by³y te¿ 2 i 3, ale gdy ju¿ trafi³a siê 5 lub
6 to czu³em satysfakcjê oraz spe³nienie
naukowe.

Jeœli chodzi o moje ulubione by³y to:
biologia, chemia, fizyka, geografia.

Du¿o wiedzy wynosi³em z lekcji lub jeœli
coœ nie by³o dla mnie zrozumia³e noto-
wa³em to, by wróciæ do tego póŸniej.
Bardzo du¿o te¿ pomogli mi nauczy-
ciele, poniewa¿, gdy czegoœ naprawdê
nie mog³em zrozumieæ, zawsze znaj-
dowali dla mnie czas, aby wyt³umaczyæ
niezrozumia³y materia³. Nauka nie spra-
wia³a mi wielu problemów, wiêc i oceny
by³y dobre, lecz z doœwiadczenia wiem
¿e ka¿dy musi wypracowaæ swój oso-
bisty sposób nauki oraz najwa¿niejsza
jest chêæ nauki.

Jeœli chodzi o moje plany na przysz³oœæ,
to planujê zrobiæ doktorat z chemii lub
biologii, a aktualnie uczê siê w Akademic-
kim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Le-
gnicy i bardzo zachêcam te¿ przysz³ych
absolwentów szko³y podstawowej do
wybrania tej szko³y. 

Stypendyœci 2019/2020 

Prezentujemy sylwetki najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali Stypendia i Nagrody
Burmistrza Miasta Chojnowa. Ich osi¹gniêcia s¹ sukcesem wspólnej pracy uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej. 

G.Ch. -  Przypuszczalnie wszystkie wysokie oceny okupione s¹ godzinami spêdzonymi nad ksi¹¿kami albo doskona³¹ pamiêci¹.
Jakie s¹ najwiêksze trudnoœci w uzyskiwaniu tak dobrych ocen?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje plany w zwi¹zku z przysz³ymi szko³ami i wymarzonym zawodem?

Gazeta Chojnowska - Nie mo¿na oprzeæ siê pytaniu: jak to jest zdobywaæ przez ca³y rok same 5 i 6?

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje ulubione przedmioty?
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
"Taka zawsze by³a moja rada: ucz siê
gotowaæ, a wiêc próbuj nowych prze-
pisów, wyci¹gaj wnioski z w³asnych b³ê-
dów, b¹dŸ nieustraszona i przede wszyst-
kim miej z tego zabawê!" - pisa³a Julia
Child - kucharka, autorka ksi¹¿ek i pro-
gramów kulinarnych. A te s³owa wybor-
nie pasuj¹ do bohaterki "Ludzi z pasj¹"
Anieli Michaluk, która jest tegoroczn¹
maturzystk¹ PZS w Chojnowie i mi³o-
œniczk¹ gotowania. Aniela swoj¹ pasj¹
zara¿a najbli¿szych. Przygotowywanie
potraw wi¹¿e siê ze studiowaniem wie-
lu przepisów i testowaniem kulinar-
nych technik, które w efekcie przyno-
sz¹ wiele satysfakcji i radoœci. Aniela ku-
charzy i piecze z pasji, a byæ mo¿e w przy-
sz³oœci swoje smaki bêdzie serwowaæ 
w autorskiej restauracji lub cukierni… 

Gazeta Chojnowska: Dziœ o pasji go-
towania mo¿e mówiæ coraz wiêcej osób,
a to za spraw¹ mnogoœci programów ku-
linarnych, podró¿y, ró¿norodnych re-
stauracji… Mistrzowie smaku przeœci-
gaj¹ siê w szukaniu nowych potraw.
Kiedy narodzi³a siê Twoja pasja do
gotowania? 
Aniela Michaluk - Do szko³y gastrono-
micznej posz³am trochê z przypadku, bo
nie wiedzia³am, czego chcê, ale nie ¿a³ujê
tego. Odkry³am swoje powo³anie i po-
zna³am wspania³ych ludzi. Szko³a da³a
mi du¿o mo¿liwoœci, na które sama bym
nie mog³a sobie pozwoliæ. Moja pasja do
przyrz¹dzania ró¿nych potraw  narodzi³a
siê w drugiej klasie technikum. To w³aœnie
wtedy wraz z kole¿ank¹ zaczê³am jeŸdziæ
na ró¿ne konkursy i zawody  kulinarne.
Wraz z pierwszymi inspiracjami w two-
rzeniu nowych dañ i smaków zrodzi³a siê
we mnie myœl, aby zostaæ dietetykiem, ale
poniewa,¿ panta rhei, czujê, ¿e pójdê inn¹
drog¹… 

G.Ch. - Startowa³aœ do s³ynnego pro-
gramu kulinarnego Master Chef…
A.M. - To by³a bardzo spontaniczna
decyzja z ciekawoœci i kulinarnego entu-
zjazmu postanowi³am spróbowaæ. Nie-
stety, nie uda³o siê zakwalifikowaæ, ale
nic straconego, mo¿e za rok spróbujê jesz-
cze raz! 

G.Ch. - Masz swojego kulinarnego
mistrza? 
A.M. - Zdecydowanie Karol Okrasa 
i Gordon Ramsay! Wed³ug mnie s¹
najlepszymi kucharzami znanymi szerzej
publicznoœci. Nie ukrywam, ¿e gdybym
mia³a w przysz³oœci szczêœcie gotowaæ 
z nimi, to by³oby wyœmienicie! 

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje ulubione dania? 
A.M. -  Lubiê wszystko, aczkolwiek na
kulinarnym piedestale s¹ pierogi! Zde-
cydowanie pierogi w ka¿dej postaci sma-
kuj¹ mi najbardziej! Jeœli chodzi o przy-
rz¹dzanie ró¿nych potraw, ca³y czas
trzeba siê uczyæ. Poza gotowaniem bar-
dzo lubiê piec ciasta, a  w szczególnoœci
torty. Jestem na pocz¹tku cukierniczej
drogi. Poznajê ró¿ne techniki i sprawia
mi to wielk¹ przyjemnoœæ, zw³aszcza,
kiedy smakuje moim najbli¿szym. 

G.Ch. - Rodzina na pewno mocno Ciê
wspiera. 
A.M. - W domu ka¿dy mi dopinguje, bym
robi³a to, co lubiê. Z bratem ogl¹damy
ró¿ne programy kulinarne, a potem chêt-
nie przenosimy inspiracje do naszej ku-
chni. Moja siostra wyszukuje ciekawe
przepisy w Internecie i równie¿ dzieli siê
ze mn¹ swoimi pomys³ami. Moje ro-
dzeñstwo œwietnie mi doradza w sferze ku-
linariów, a ja chêtnie im gotujê. Cho-
cia¿ jest tylko jedna zasada, wszystkie
przepisy s¹ mile widziane i uwagi te¿, ale
w kuchni zostajê sama. Wiêksze skupie-
nie, motywacja i spokój s¹ dla mnie bar-

dzo wa¿ne podczas gotowania i piecze-
nia, bo jak powiedzia³ Gordon Ramsay:
"Kiedy gotujesz w stresie, tracisz per-
fekcjê". 

G.Ch. - Jak spêdzasz w wolny czas?
A.M. - Poza gotowaniem lubiê spêdzaæ
czas aktywnie. Uwielbiam biegaæ. Nie-
stety zdarzaj¹ siê tak¿e kontuzje, ale na
szczêœcie szybko mijaj¹. Bieganie wp³y-
wa na mnie bardzo pozytywnie. Nie tylko
chodzi przecie¿ o sportow¹ formê, ale
czynnik psychologiczny. Aktywnoœæ fizy-
czna wyzwala wiele endorfin i niweluje
stres. Jestem te¿ mi³oœniczk¹ spêdzania
czasu z moimi czterema wspania³ymi
psami.  S¹ to niesamowite zwierzêta:
m¹dre, oddane i przyjazne. Nie wyobra-
¿am sobie ¿ycia bez nich, zawsze potrafi¹
poprawiæ mi humor. 

G.Ch. - O czym marzysz? 
A.M. - Moim takim ma³ym marzeniem
jest posiadanie w³asnej restauracji, 
w której by³yby podawane dania z sezo-
nowych warzyw i owoców. Myœlê tak¿e 
o swojej cukierni… 

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy spe³nienia kulinarnych prag-
nieñ.
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Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 3, Szko³a
Podstawowa nr 3 i Szko³a Podstawowa nr 4 funkcjonuj¹ 
w re¿imie sanitarnym, który realizuje siê jedynie poprzez jed-
nomyœlne traktowanie zasad w pandemicznej rzeczywistoœci.
Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie dzia³ania podjête przez placów-
ki s¹ narzucone i odgórne tzn. ¿e dyrektorzy, nauczyciele, pra-
cownicy szkó³, rodzice i dzieci s¹ zobligowani do przestrzega-
nia WSPÓLNYCH zasad. 
Epidemia COVID-19 zmieni³a œwiat. Regu³y gry dyktuje wirus,
który zbiera swoje ¿niwo na ca³ym globie. Od marca do czerw-
ca w szko³ach prowadzono tzw. e-lekcje. Zdalne nauczanie
wi¹za³o siê z minimalizowaniem ryzyka zaka¿eñ. Od wrzeœnia
szko³y wróci³y do normalnego trybu zajêæ. Placówki oœwia-
towe w swoim funkcjonowaniu opieraj¹ siê o podstawê prawn¹:
Ustawê z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oœwiatowe (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 910), Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 20
marca 2020 r. w sprawie og³oszenia na obszarze Rzeczpospo-
litej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.),
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31
grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicz-
nych i niepublicznych szko³ach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1166 ze zm.) oraz wytyczne podane przez G³ównego
Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia 2020.
10 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa z dyrektorami publicz-
nych placówek oœwiatowych, którzy jednomyœlnie podkreœlali
istotê stosowania siê do zasad. Wytyczne dotycz¹ KA¯DEGO,
niezale¿nie od pogl¹dów i przekonañ. 
- Przedszkole Miejskie nr 1 utrzymuje re¿im sanitarny dziêki
wykorzystaniu profesjonalnych, bezpiecznych œrodków ochrony
osobistej zakupionych dla pracowników przedszkola oraz bez-
piecznych, certyfikowanych œrodków chemicznych u¿ywanych
zgodnie z przeznaczeniem. Du¿ym udogodnieniem podczas
czynnoœci dezynfekcji powierzchni p³askich, toalet, dywanów s¹
profesjonalne parownice o w³aœciwoœciach bakteriobójczych.
My ze swojej strony, jako pracownicy, dok³adamy wszelkich
starañ, aby przedszkole funkcjonowa³o dobrze i bezpiecznie -
t³umaczy³a dyrektor PM nr 1 p. Lucyna Spes. 
O funkcjonowaniu PM nr 3 w Chojnowie mówi³a dyrektor 
p. Iwona Faluta-Borys, podkreœlaj¹c fakt, ¿e wszystkie zasady
s¹ narzucone, a nie stworzone przez dan¹ placówkê: 
- Rodzice wchodz¹ na teren przedszkola w maseczkach, s¹
zobligowani do dezynfekcji r¹k - tu¿ za bram¹ placówki.
Rodzice nie wchodz¹ do budynku, dzieci odbierane s¹ od nich

przez pracowników przedszkola. Jedynie we wrzeœniu naj-
mniejsze dzieci mog¹ wejœæ do szatni z rodzicami, z racji ich pier-
wszych dni w placówce. Rodzice wchodz¹cy do wspólnej
przestrzeni s¹ zobowi¹zani do przestrzegania wszelkich œrod-
ków ostro¿noœci.

- Ka¿da placówka radzi sobie z now¹ rzeczywistoœci¹, najlepiej
jak potrafi, jednak jest jeden wspólny problem, któremu sta-
wiamy czo³a - to DYSCYPLINA w przestrzeganiu re¿imu sani-
tarnego. Jesteœmy odpowiedzialni za bezpieczeñstwo w szkole,
ale absolutnie nie pomaga nam fakt, ¿e niektórzy nie dostrze-
gaj¹ sensu wprowadzonych zasad. Chodzi o odpowiedzialnoœæ,
która jest wspólna, o to trzeba apelowaæ! - stwierdzi³a dyrektor
SP nr 4 p. Beata Miler - Kornicka, dodaj¹c: Szko³a Podsta-
wowa nr 4 funkcjonuje na podstawie odpowiednio przygo-
towanego planu lekcji, którego celem jest ni gromadzenie siê
uczniów. Dodatkowo zosta³ opracowany harmonogram wcho-
dzenia uczniów do szko³y. Ponadto zmieniono d³ugoœæ przerw,
skrócony czas pozwala na szybsze wyjœcie ze szko³y. Placówka
jest codziennie dwukrotnie dezynfekowana. 

Dyrektor SP3 p. Mariusz Szklarz równie¿ zaznaczy³, ¿e pla-
cówka podjê³a istotne dzia³ania w celu zminimalizowania ryzy-
ka epidemicznego: Wiêksz¹ czêœæ zajêæ uczniowie realizuj¹ 
w jednym pomieszczeniu. Wychowawcy przypominaj¹ uczniom
o zasadach bezpieczeñstwa: czêstym myciu r¹k, dystansie spo-
³ecznym oraz noszeniu maseczek w miejscach, gdzie s¹ one
wymagane. Wa¿ne, aby ka¿dy poczuwa³ siê do przestrzegania
wytycznych, to gwarancja nie tylko naszej solidarnoœci, ale przede
wszystkim ochrony zdrowia w tym nie³atwym czasie. 

Wszystkie starania oparte s¹ o dobro drugiego cz³owieka.
Funkcjonuj¹cy re¿im sanitarny jest wspóln¹ lekcj¹ wzajem-
nego zrozumienia. Ka¿dy zatem powinien odrobiæ lekcje
i zwyczajnie dostosowaæ siê, aby szybko powróci³a rzeczywi-
stoœæ bez COVID-19. 

Dyrektorzy chojnowskich placówek oœwiatowych serdecznie
dziêkuj¹ rodzicom, uczniom, pracownikom szkó³ i wszystkim,
tym którzy ze zrozumieniem stosuj¹ siê do re¿imu sanitar-
nego, procedur bezpieczeñstwa i wszystkich zasad wprowa-
dzonych dla wspólnego dobra. 

K.Burzmiñska

Chojnowska oœwiata i nowa rzeczywistoœæ 

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia "Równowa¿nia"
Fundacja ADRA Polska, wychodz¹c na-
przeciw rosn¹cym potrzebom spo³ecznym,
w tym lêkowi wywo³anemu pandemi¹ wi-
rusa COVID-19, uruchamia grupy wspar-
cia online prowadzone przez wykwalifiko-
wanych specjalistów.
Nat³ok myœli, zastanawianie siê jak odnaj-
dziemy siê na rynku pracy po ustaniu pan-
demii, jak bêdziemy dalej funkcjonowaæ 
w zmienionej rzeczywistoœci, izolacja - to
problemy, z jakimi zmaga siê od pewnego
czasu wiêkszoœæ Polaków. Mog¹ one pro-
wadziæ do wzmo¿onego napiêcia emocjon-
alnego, z którym bardzo trudno jest sobie
poradziæ.
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza
do udzia³u w grupach wsparcia w ramach
projektu "Równowa¿nia". Do udzia³u 

w grupie mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy, kto od-
czuwa wy¿ej wymienione trudnoœci. Dziêki
grupie mo¿na bezpiecznie i anonimowo
podzieliæ siê w³asnymi prze¿yciami, wy-
mieniæ doœwiadczeniami, pomys³ami, otrzy-
maæ wsparcie. Mo¿na tu spotkaæ ludzi,
którzy prze¿ywaj¹ te same problemy, któ-
rzy nie oceni¹ i nie skrytykuj¹, ale zrozumiej¹
i wespr¹.
- Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc
w rozwi¹zywaniu codziennych problemów,
tak¿e dodatkowo równie¿ praca nad sob¹ 
i rozwój osobisty. To czêsto pierwszy krok na
drodze do nowego ¿ycia - komentuje Magda
Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji
ADRA Polska.
Grupy wsparcia "Równowa¿nia" bêd¹
odbywaæ siê pod opiek¹ specjalistów - psy-

chologów, trenerów, doradców zawo-
dowych, terapeutów i coachów. Grupy
dzia³aæ bêd¹ w oparciu o model, dziêki
któremu pod "skrzyd³ami" jednego mentora
wsparciem mog¹ zostaæ objête nawet 144
osoby. 
Spotkania grup wsparcia odbywaæ siê bêd¹
online i wymagaj¹ jedynie komputera i do-
stêpu do Internetu. 

Udzia³ w nich jest bezp³atny.
Co zrobiæ, aby do³¹czyæ 

do grupy wsparcia "Równowa¿nia"?
* wejœæ na stronê www.adra.pl/kryzys
* wype³niæ krótki formularz
* poczekaæ na kontakt ze strony Fundacji.
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
Chojnowski Maraton Zumby

dla Julii Kucza³y

19 wrzeœnia o godz. 15:00  w pizzerii Al-
varo odbêdzie siê Chojnowski Maraton
Zumby dla Julii Kucza³y! 
Julia dzielnie walczy ze z³oœliwym gu-
zem mózgu - pineoblastom¹. Terapia
ratuj¹ca ¿ycie kosztuje prawie 8 milio-
nów z³otych. 
Dodatkowe przewidziane atrakcje to:
licytacje, kiermasz ciast, malowanie twa-
rzy i cia³a oraz animacje dla dzieci. 
Zapraszamy w imieniu organizatorów! 

Wystawa malarstwa Juliana Pamu³y
„POLSKA”

Zapraszamy na wystawê malarstwa Ju-
liana Pamu³y - chojnowskiego plastyka,
cz³onka Gildii Artystów Chojnowa, któ-
ry ju¿ po raz trzeci prezentuje w Miej-
skiej  Bibliotece Publicznej swoje prace.
Poprzednie wystawy mia³y miejsce w ro-
ku 2014 i 2017 i cieszy³y siê du¿ym za-

interesowaniem. Wystawê „POLSKA”
mo¿na ogl¹daæ w Galerii M³odych do
koñca paŸdziernika 2020 r., ale z powo-
du koronawirusa z zachowaniem aktual-
nie obowi¹zuj¹cych zasad funkcjonowa-
nia biblioteki.

Kino KULTURA zaprasza

25 LAT NIEWINNOŒCI.
SPRAWA TOMKA KOMENDY

18.09. - godz. 17.00; 19.30
19.09. - godz. 17.00; 19.30
25.09. - godz. 17.00; 19.30
26.09. - godz. 17.00; 19.30
27.09. - godz. 17.00; 19.30

„25 lat niewinnoœci. Sprawa Tomka Ko-
mendy” - debiut re¿yserski Jana Holoubka -
to poruszaj¹cy dramat sensacyjny, oparty
na prawdziwych wydarzeniach, którymi
¿y³a ca³a Polska. To fabularna opowieœæ
o ¿yciu Tomasza Komendy - m³odego
mê¿czyzny nies³usznie skazanego na 25
lat wiêzienia za gwa³t i zabójstwo nasto-
latki. Twórcy filmu podejmuj¹ próbê
znalezienia odpowiedzi na do dziœ nurtu-
j¹ce wszystkich pytania. Jak to mog³o siê
wydarzyæ? Dlaczego niewinny cz³owiek
musia³ a¿ 18 lat czekaæ w celi na sprawie-
dliwoœæ?

O CZYM MARZ¥ ZWIERZÊTA
19.09. - godz. 15.00
20.09. - godz. 15.00

W odleg³ym zak¹tku Ziemi, z dala od
oczu ciekawskich ludzi, le¿y Sanktuarium.
To miejsce, gdzie zagro¿one gatunki
zwierz¹t znajduj¹ schronienie, a Ÿród³em
szczêœcia i dobrobytu jest magiczne drze-
wo, które spe³nia ¿yczenia. W krainie tej
mieszka ma³a oposica Klara, której naj-
wiêkszym marzeniem jest zobaczyæ
œnieg, lepiæ ba³wany i rzucaæ siê œnie¿-
kami z przyjació³mi. Kiedy nadchodzi

dzieñ, w którym mieszkañcy Sanktuarium
zbieraj¹ siê pod konarami magicznego
drzewa - Klara zrywa ostatni liœæ i wypo-
wiada na g³os swe mroŸne pragnienie.
Niestety w efekcie niefortunnej zach-
cianki ca³a sekretna kraina zostaje za-
mro¿ona. Teraz Klara, wraz z siostr¹ Paul¹
i m¹drym jaszczurem Yarr¹, musi wyru-
szyæ na d³ug¹ i pe³n¹ niebezpieczeñstw
wêdrówkê, aby przywróciæ dawny blask
Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele,
bowiem mieszkañcom krainy grozi wyginiê-
cie, a nad œwiatem zwierz¹t gromadz¹ siê
niepokoj¹co ciemne chmury.

TURU. W POGONI ZA S£AW¥
26.09. - godz. 15.00
27.09. - godz. 15.00

„Turu. W pogoni za s³aw¹” to roztañ-
czona i rozœpiewana animacja o muzy-
cznym talencie rodem z kurnika. Tê-
tni¹ca latynoskimi rytmami, pe³na zwie-
rzaków opowieœæ o psotnej kwoce, która
ze zwyk³ej kurki przemienia siê w wielk¹
gwiazdê estrady. Sympatyczna „Turu” to
ekranizacja jednej z najulubieñszych
ksi¹¿ek dzieciêcych Ameryki Po³udnio-
wej, któr¹ na kinowe ekrany przenieœli
producenci niezapomnianej i nagrod-
zonej Oscarem „Evity”. Byæ mo¿e nie
znosi ona jajek - ale uwierzcie - ta koko jest
naprawdê spoko i bêdziecie jej z dzióbka
spijaæ!



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/95710

Poluzowanie rygoru w czasie epidemii
da³o potrzebny zastrzyk energii szeroko
pojêtej kulturze. Aktywnie zaczê³y kon-
certowaæ chojnowskie zespo³y. Browar
Band Jawor Blues 5 wrzeœnia (sobota)
skorzysta³ z zaproszenia wroc³awskiego
klubu "Alive". Stolica Dolnego Œl¹ska
jest na pewno tym miejscem, gdzie za-
czynaj¹ siê szerokie wody. Nasz zespó³
gra³ jako jedyny tego wieczoru. Pomimo
kiepskiej pogody sala by³a pe³na. Ze-
brali znakomite recenzje. Maniera wo-
kalna wokalistki Julity G³ogowskiej
publice przypomina³a g³os Martyny Ja-
kubowicz i Kory z Maanamu. Nazwano
wiêc j¹ Kor¹ Jakubowicz. 

Tydzieñ odpoczynku i kolejna sobota
koncertowa. Tym razem grupa zawita³a
do chojnowskiej kawiarni "Jubilatka".
Znów œwietny wystêp. Wiruj¹ce pary na
parkiecie oraz na koniec wspólna foto-
grafia z koncertowiczami. 
26 wrzeœnia (sobota) formacja bêdzie
graæ dla harleyowców w podœwidnickich
Piotrowicach. Mi³o jest s³yszeæ o takich
poczynaniach. 

pm

Od 14 wrzeœnia Miejski Oœrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji zmieni³ nieco
zasady funkcjonowania. Có¿ pojawi siê
nowego? Przede wszystkim - czas fun-
kcjonowania. Od teraz MOKSiR jest
dostêpny przez ca³y tydzieñ, a wiêc od
poniedzia³ku do niedzieli, od godz. 15:00
do 21:00. W zwi¹zku z tym przez ca³y
tydzieñ mo¿na - dochowuj¹c przestrze-
gania procedur zwi¹zanych z re¿imem
sanitarnym - korzystaæ z oferty instytucji. 
Krêgielnia jest dostêpna w godzinach:
16:00-17:00; 18:00-19:00; 20:00-21:00.
Przerwy pomiêdzy, s³u¿¹ procedurom
porz¹dkowym (dezynfekcja). Na jednym
torze mo¿e maksymalnie graæ nie wiêcej
ni¿ 4 osoby. Od poniedzia³ku do czwart-
ku godzina korzystania z toru to 15 z³,
od pi¹tku do niedzieli godzina kosztuje 20 z³.
Fitness dostêpny od godz. 15:00 do
21:00. Bez wzglêdu na dzieñ tygodnia
wejœcie kosztuje 5 z³. Maksymalna licz-
ba osób korzystaj¹cych jednoczeœnie 
z urz¹dzeñ - piêæ. 
Kino zaprasza weekendowo, czyli od
pi¹tku do niedzieli. Cena biletu normal-
nego to 20 z³, ulgowego oraz na seanse
dla dzieci - 15 z³. W sali kinowej obo-
wi¹zuje zasada zajmowania co drugiego
miejsca (widzowie znajd¹ plan sali na
stronie kina - www.kino.chojnow.eu). 

Boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ udo-
stêpniane jest od godz. 16:00. W ponie-
dzia³ki, œrody, pi¹tki, soboty i niedziele
do godz. 18:00 mog¹ korzystaæ osoby
indywidualne. PóŸniej (do godz. 21:00)
boisko udostêpniane jest tylko grupom
zorganizowanym, po wczeœniejszym
zg³oszeniu i spisaniu stosownej umowy
(korzystanie jest nieodp³atne). 
Klucze dostêpne w recepcji budynku
Domu Kultury. W dniach rozgrywania
meczy na w³asnym stadionie przez K.S.
"Chojnowianka" boisko ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹ nie bêdzie udostêpniane. 

Od paŸdziernika swoje zajêcia rozpoczn¹
te¿ wszystkie sekcje zainteresowañ.

Zmiany w MOKSiR BBJB 
gra a¿ mi³o

W pi¹tej kolejce spotkañ pi³karskiej  ligi
okrêgowej Chojnowianka rozegra³a wy-
jazdowy pojedynek z P³omieniem Ra-
dwanice. Niezbyt mi³o bia³oniebiescy
bêd¹ wspominaæ ten mecz. Do przerwy
przegrywali 1:0. P³omieñ natomiast roz-
pali³ siê do czerwonoœci. Zaaplikowa³ a¿
szeœæ bramek. Naszych pi³karzy staæ by³o
tylko na jedno celne trafienie. Przegrana
7:1 razi w oczy. 
Sobota 12 wrzeœnia, mia³a przynieœæ py-
tania i odpowiedzi na temat chyba naj-
s³abszej dru¿yny w tabeli. Mowa o je-
dnostce Grom Gromadzyñ Wielowieœ.
Prawdê mówi¹c koñcowy wynik spotka-
nia - wygrana 2:0 - przyniós³ wiêcej zna-
ków zapytania ni¿ odpowiedzi. Ciesz¹
trzy punkty. W³aœnie jesieni¹ trzeba uzbie-
raæ bezcenny dorobek, by na wiosnê kon-
trolowaæ miejsce w tabeli, tak by nie spaœæ.
Obraz gry kadry trenera Zbigniewa Grzy-
bowskiego pozostawia jeszcze wiele do
¿yczenia.                                         pm

Pi³ka No¿na Gwardia Bia³o³êka 
- Chojnowianka Chojnów 

19 wrzeœnia, 16:00

Kolejka 8 - 26-27 wrzeœnia
Odra Chobienia - Zamet Przemków 
Zryw K³êbanowice - Zawisza Serby 
Iskra Ksiêginice- Iskra Kochlice 
Pogoñ Góra - Przysz³oœæ Prusice 
Górnik Lubin - Sokó³ Jerzmanowa 
Chojnowianka Chojnów - Kaczawa Bieniowice 
GKS Mêcinka - Gwardia Bia³o³êka 
P³omieñ Radwanice - Grom Gromadzyñ-Wielowieœ 

Kolejka 9 - 3-4 paŸdziernika
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Odra Chobienia 
Gwardia Bia³o³êka - P³omieñ Radwanice 
Kaczawa Bieniowice - GKS Mêcinka 
Sokó³ Jerzmanowa - Chojnowianka Chojnów 
Przysz³oœæ Prusice - Górnik Lubin 
Iskra Kochlice- Pogoñ Góra 
Zawisza Serby - Iskra Ksiêginice 
Zamet Przemków - Zryw K³êbanowice 

Klasa okrêgowa 2020/2021, grupa: Legnica

M Pkt Bramki
1. Górnik Lubin 6 18 34-5
2. Iskra Ksiêgnice 6 16 17-4
3. Sokó³ Jerzmanowa 6 13 15-10
4. Kaczawa Bieniowice 6 13 17-10
5. Przysz³oœæ Prusice 6 13 18-14
6. P³omieñ Radwanice 6 12 21-9
7. Chojnowianka Chojnów 6 12 12-14

8. Pogoñ Góra 6 10 24-11
9. Zawisza Serby 6 8 17-13
10. Zamet Przemków 6 7 12-11
11. Iskra Kochlice 6 6 10-15
12. Zryw K³êbanowice 6 4 8-12
13. Gwardia Bia³o³êka 6 3 6-19
14. Odra Chobienia 6 3 7-28
15. GKS Mêcinka 6 0 5-22
16. Grom Gromadzyñ-Wielowieœ 6 0 3-29
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu nieograniczonego. Dzia³ki zlokalizowane s¹ w strefie œród-
miejskiej miasta, blisko centrum, w s¹siedztwie dzia³ek znajduj¹ siê zabu-
dowania mieszkaniowe, wielorodzinne. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do pros-
tok¹ta, teren p³aski, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi
drzewami i krzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyska-
niu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krze-
wów owocowych). Wjazd na dzia³ki poprzez drogê wewnêtrzn¹. W ewi-
dencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne wy³¹cznie
wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do 1945 r.,
dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej
ochrony konserwatorskiej oœrodka historycznego miasta wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem A/2644/420. Ponadto dzia³ki nr 460/12,
460/13, 460/14 po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej.
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki, uzbrojony jest w sieæ energety-
czn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przy-
leg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przez dzia³ki nr 460/12,
460/13 i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej
nieczynnej sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny koszt w uzgod-
nieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - okresowo po obfitych opadach lub
roztopach, wody mog¹ siê zbieraæ na powierzchni terenu, a w pod³o¿u
dzia³ki poziomy wód mog¹ siê podnosiæ i mog¹ pojawiaæ siê s¹czenia
œródglinowe. Ponadto, warunki budowlane na przedmiotowych dzia³kach
s¹ trudne, z uwagi na wystêpowanie w pod³o¿u grubej warstwy nasy-
powej, wystêpowanie nienoœnych gruntów organicznych i s³abonoœnych
gruntów pylastych oraz nieregularny uk³ad warstw geologicznych w po-
d³o¿u.  Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w projektowaniu
obiektów budowlanych - mo¿liwa jest lokalizacja lekkiej niewymagaj¹cej
zabudowy, w przypadku budowy obiektu wywieraj¹cego du¿e naciski za-
leca siê jego posadowienie na fundamentach poœrednich, g³êbokich (fun-
damenty palowe).
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisa-
mi w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz
dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obci¹-
¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u

ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 22 paŸ-
dziernika 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzozie-
miec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia 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 Chojnowie  pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 15 paŸdziernika 2020 r. (ze wskaza-
niem 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 równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, w sposób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem 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 Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, 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 gospodarce nie-
ruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, 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, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych
w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uch-
walonym Uchwa³¹  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego nr 9, poz. 380 z dnia
16.04.1999 r.), nieruchomoœæ ujêta jako teren zabudowy mieszka-
niowej. Sposób zagospodarowania nieruchomoœci zgodny z charakte-
rem u¿ytkowania.
Zarz¹dzeniem  Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 3 czerwca
2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w trybie przetargu.
Z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowe pomieszczenie nie stanowi samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego (brak pomieszczeñ pomocniczych
s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb mieszkañców tj. kuchni, ³azienki,
w.c.) zasadnym jest ograniczenie krêgu osób mog¹cych wzi¹æ udzia³ 
w przetargu.
Mo¿liwa jest zatem jedynie sprzeda¿ w/w pomieszczenia jako przynale¿-
nego do jednego z wyodrêbnionych lokali znajduj¹cych siê w bu-
dynku przy ul. Miko³aja Reja 13. Sprzeda¿ na rzecz osoby niebêd¹cej
wspó³w³aœcicielem budynku mog³aby spowodowaæ szereg konfliktów przy
próbie jego adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny lub u¿ytkowy.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elek-
tryczn¹, gazow¹. Pomieszczenie mieszkalne wymaga generalnego
remontu: brak instalacji wodno - kanalizacyjnej, nieszczelna stolarka
okienna, brak instalacji grzewczej, instalacja elektryczna wymaga wymiany.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 paŸdziernika 2020 r. o godz. 1200

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem 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, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 200,00 z³.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba ustalona,
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwro-
towi. 
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych lokali miesz-
cz¹cych siê w budynku przy ul. Miko³aja Reja 13, którzy spe³ni¹ ³¹cz-
nie nastêpuj¹ce warunki:  
1. wnios¹ wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na konto

Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 15.10.2020 r. Dat¹ dokonania
wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ oznaczenie    nieruchomoœci, imiê i naz-
wisko uczestnika przetargu, a w przypadku ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 16.10.2020 r. do godziny 15.00 w sekre-
tariacie (pokój nr 6 - I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl.
Zamkowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu ustnym
ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ w³as-
noœci do nieruchomoœci lokalowej (samodzielnego lokalu) znajduj¹cej
siê w w/w budynku wraz z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyz-
naczonego wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê z warunkami
przetargu  i wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Urz¹d Miejski w Chojnowie w zwi¹zku z przetargiem na sprze-
da¿ nieruchomoœci (za³¹czniki do pobrania w pok. Nr 12 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie).
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿szych warunków nale¿y
z³o¿yæ w zamkniêtej i opisanej kopercie, na której nale¿y podaæ datê
przetargu oraz oznaczenie nieruchomoœci - Pomieszczenie nr 7 w bu-
dynku przy ul. Miko³aja Reja 13.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifikowanych
do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 21.10. 2020 r. na
tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu nieruchomoœci w przypadku udzia³u jednej z nich
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbne-
go (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Nabywca ponosi
wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i re-
montem pomieszczenia, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu
stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿  lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. 
Pomieszczenie mieszkalne bêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y mo¿na
ogl¹daæ w dniach 01.10.2020 r. - 13.10.2020 r. w godz. 1000 do 1400 

- klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komu-
nalnej  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

pierwszy przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli lokali mieszcz¹cych siê w budynku przy ul. Miko³aja Reja 13 na
sprzeda¿ pomieszczenia mieszkalnego oznaczonego nr 7 niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego
wraz z udzia³em w nieruchomoœci gruntowej;
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej.  Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wew-
nêtrzn¹, bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uch-
walenia 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
61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji -
zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ, nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 paŸdziernika 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿-
samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y
nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie 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 Miej-
ski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
16.10.2020 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokona-
nia wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku ban-
kowego Gminy. Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnic-
twa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie
wp³aty. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem 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, zaœ pozosta³y uczestni-
kom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób odpo-
wiadaj¹cy formie wnoszenia.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³aw-
czej, 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 Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem 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. 65 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowa-
nych po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê w dniu 10.07.2020 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzê-
du 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

drugi przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2

w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:



Domy mieszkania lokale
Mam do wynajêcia kawalerkê we Wro-
c³awiu dla 2 studentów, blisko Rynku.
Wiadomoœæ: tel. 609-238-216. (44128)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie ul. Leœna i Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (43816)

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Choj-
nowa obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992. (43817)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. Cena do uzgod-
nienia.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (44112)
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Robisz lub planujesz
remont? 

Zamów kontener 

i pozb¹dŸ siê problemu!!! 

CHZGKiM w Chojnowie

oferuje 

wynajem kontenerów oraz

us³ugê wywozu gruzu

i innych odpadów. 

Chojnowski Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
ul. Micha³a Drzyma³y 30

tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera 250 z³
plus koszt utylizacji odpadów 

wg. cennika RIPOKu.

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;   76 818 82 83
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
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WRZESIEÑ
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAŸDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM

08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 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

Og³oszenia drobne



05 września w Pizzerii Alvaro odbył się
piknik charytatywny pod hasłem
"Zakończenie lata - Całym Sercem dla
Julii Kuczały", którego celem była po-
moc w zebraniu środków na terapię w USA.
Julia Kuczała ma 18 lat i złośliwego guza
mózgu, pineoblastomę. Leczenie takiego
guza wiąże się z kosztowną terapią za
granicą oraz innymi terapiami towarzy-
szącymi. Event został zorganizowany
przez Joannę Stępień znaną już w Choj-
nowie jako Pszczółka Maja. Niestety
pogoda tego dnia ewidentnie chciała po-
krzyżować plany organizatorce. Deszcz
skutecznie zniechęcił naszych mieszkań-
ców. Na szczęście na wydarzeniu poja-
wiła się silna grupa Przyjaciół Pana Wie-
sława Lendy, głównie z firmy Toyota

Lubin. Wiesław Lenda aktywnie wspiera
każdą akcję Joasi, towarzysząc, gdzie
potrzeba, ze swoim talentem muzycz-
nym. Na niektórych wydarzeniach wtóruje
mu również jego córka Agnieszka, która
uzdolnienia odziedziczyła najwidoczniej
po swoim tacie. 
Dziękujemy firmie Toyota Lubin za
przekazanie nagród na licytację, dzięki
którym mogliśmy rozkręcić całe to wy-

darzenie mimo kropel lejących się 
z nieba. Pojawiła się tu również niezawod-
na firma Stacja Zabawa z Chojnowa, która
mimo napiętego grafiku chciała zachęcić
najmłodszych watą cukrową oraz ani-
macjami towarzyszącymi.

Dołączył też pan Jerzy Sobczak – choj-
nowski społecznik, kolarz, modelarz,
który przekazał na licytację zrobiony
przez siebie samolot. Ten ogrom pracy
trafił do anonimowego darczyńcy, który
wylicytował go za niebagatelną kwotę
250 euro. Na wydarzeniu była również
licytowana za piękną kwotę, figurka wy-
konana z części samochodowych przez
Pana Arka Kiełbasińskiego z Polkowic,
który już po raz drugi wsparł chojnowski
świat charytatywny. 
Mimo niesprzyjającej aury zebrano
6904.73 zł + 250 euro, zasilając konto
fundacji, do której przynależy Julia.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że akcja
dla Julii była owocna i udana.

J.S.
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Dla JuliiDla Julii
Akcje dla Julii w Chojnowie się mnożą. 
30 sierpnia w Rynku członkowie Choj-
nów Night Cars zorganizowali spot
charytatywny, tydzień później zbierano
pieniądze na pikniku charytatywnym
pod hasłem "Zakończenie lata - Całym
Sercem dla Julii Kuczały", tego samego
dnia do charytatywnego przedsięwzię-
cia dołączył Tadeusz Rybczyński, który
kilka lat temu, dla swojej niepełnospraw-
nej córki szedł z Chojnowa na Śnieżkę.

Dla chorej Julii umyślił sobie 100.kilo-
metrową trasę na hulajnodze. Jak po-
myślał, tak zrobił! Wystartował o 9 rano.
Jak się okazało nie sam - dołączył do
niego na rowerze Rafał Łysyganicz. 
W pierwszych kilometrach asystował im
Jerzy Sobczak - znany rodzimy kolarz-
amator.
Jednośladowy duet pokonał trasę w kil-
ka godzin nabijając kilometry na licz-
nik i pieniążki na konto Julii. 
- Ostatnie kilometry były nieco mę-
czące, ale przyznam, że mógłbym tak
jeszcze jeden dzień... – pisze na swoim
profilu T. Rybczyński. 
Następnego dnia z tą samą misją na
półmaratonowym dystansie biegli
„Rozbiegani” – chojnowska grupa mi-
łośników biegania. Biegli, zbierali pie-
niądze i nieśli wieść o ogólnopolskiej
akcji dla Julii.
Kto o niej nie słyszał, a chce pomóc,
może to zrobić w każdej chwili. Wy-
starczy zrobić przelew na skarbonkę
www.siepomaga.pl/hulajnogadlajulki.
Julia Kuczała potrzebuje ponad 8 mln
złotych na leczenie w Stanach Zjedno-
czonych. Każda przekazana złotówka,
to cenny dar i nadzieja na wygraną 
z ciężką chorobą.

eg



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Dominik Wawrzyszak, 10 lat
Godzinami może jeździć na rowerze 
i słuchać muzyki klasycznej. W przyszłości
chce zostać informatykiem.

Chojnów u schyłku lataChojnów u schyłku lata


