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Odznaczeni za długoletnie, zgodne pożycie

Jak dziesiątki par w Polsce tak i te, rodzinne uroczystości musiały przenieść na inny termin. Państwo Stanisława i Jerzy
Różyccy oraz Państwo Danuta i Edward Bazak, piękne, doniosłe jubileusze pożycia małżeńskiego planowali obchodzić
hucznie, wirus jednak pokrzyżował plany i spotkania trzeba było odłożyć.

Diamentowe Gody 
Stanisława i Jerzy Różyccy

Znali się od dziecka. Ich rodziny, po wojnie osiedliły się 
w Osetnicy. Byli sąsiadami, razem zatem bawili się na pod-
wórku, razem chodzili do szkoły, razem z niej wracali.
- Podobała mi się od zawsze – bez skrępowania mówi pan
Jerzy. – I podoba mi się do dziś. 
Pani Stasia śmieje się, ale też przyznaje, że Jurek szybko ją
zauroczył. Był wesoły, miły, przystojny…

Pobrali się, kiedy ona miała 18 lat, on 21. To było 60 lat
temu. Po ślubie zamieszkali z babcią Jurka, ale kiedy
urodził się pierwszy syn, potem drugi, warunki lokalowe
okazały się niewystarczające. Na szczęście młodzi rodzice
dostali zakładowe mieszkanie i mogli przenieść się do włas-
nych czterech kątów. Czas leciał nieubłaganie. Dzieci, pra-
ca, dom… życie płynęło, młodzi borykali się z problemami,
dzielili radościami…
Wiele przyjemności sprawiały im towarzyskie spotkania 
z bliskimi, z przyjaciółmi i wspólna pasja – członkostwo 
w grupie artystycznej dającej w okolicznych miejscowościach
liczne występy i przedstawienia. 
W międzyczasie rodzina przeprowadziła się do nowych
bloków na ul. Samorządowej.
- Śmiejemy się, że Jurek wybudował nam mieszkanie – wy-
jaśnia pani Stanisława – Był wtedy operatorem dźwigu,
stawiał te bloki. Ja pracowałam w kuchni w Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego. Przydzielono mi jedno z mieszkań 
i tak zostaliśmy mieszkańcami Chojnowa.
Dwóch synów, pięcioro wnucząt, pięcioro prawnucząt – to
największa duma Państwa Różyckich.
– Chcemy jeszcze widzieć, jak radzą sobie nasi bliscy, chce-
my ich wspierać i pożyć kilka następnych lat w zdrowiu.
Razem. – odpowiadają jubilaci na pytanie o marzenia. 
- Pijemy eliksir młodości i wierzymy, że przed nami kolejne
jubileusze – dodaje z humorem pan Jerzy.
I tego szacownym Jubilatom życzymy – zdrowia, kolejnych
Jubileuszy i pięknego życia w otoczeniu licznej rodziny. 

Złote Gody 
Danuta i Edward Bazak

Pan Edward przyjechał do Chojnowa z rodzicami jako dziecko, pani
Danusia została chojnowianką przypadkiem. 
- Jestem dziewczyną z Bieszczad – wyjaśnia pani Danuta. - W 1968r.
przyjechałam w odwiedziny do mojej starszej siostry Heleny, która
po ślubie wyjechała z mężem w te strony. I tak już zostałam. Podję-
łam pracę w małej cukierni obok kina.
W tej cukierni się poznali. 
Edward wyszedł z wojska.
Jedną z rozrywek ówczesnego
Chojnowa było kino. Odwie-
dzał je często z kolegami. Po
drodze chętnie wstępowali do
pobliskiej cukierni i … tu
amor trafił w dwa młode serca.
Zaczęli się spotykać częściej. 
- Wpadła mi w oko, więc sta-
rałem się zdobyć jej względy 
i się udało - mówi pan Edward.
- Edziu był spokojny, grzeczny,
opiekuńczy no i przystojny –
wspomina pani Danusia. - Po
roku znajomości zdecydowa-
łam, że to dobry materiał na
męża. Miałam wtedy 21 lat.
Dzisiaj mam 50 lat więcej i nadal tak uważam. 
Po ślubie, zajęli niewielki pokoik u rodziców pana młodego. Wkrótce
dostali mieszkanie socjalne, a zaraz potem zakładowe. 
Urodziły się dzieci – córka i syn, pani Danuta zmieniła pracę –
razem z mężem do emerytur pracowali w PGKiM. Życie płynęło sta-
bilnym, płynnym, ale też dynamicznym tokiem. Dzieci się wykształ-
ciły, założyły własne rodziny, a w familijnych albumach przybyło
zdjęć czworga wnucząt. 
Przyszedł czas na realizację własnych pasji. 
- Po przejściu na emeryturę czas zmienił swój bieg – mówi pan
Edward. - Teraz staram się pielęgnować swoje hobby - wędkarstwo 
i działka. Jak zmęczy mnie praca na działce, to chętnie wypoczywam
nad wodą, gdzie towarzyszy mi żona. Oby tak dalej.
- Mamy działkę, na której lubimy spędzać czas – dodaje pani Danuta.
- Kochamy przyrodę. Mąż zainteresował mnie wędkarstwem.
Jesteśmy członkami PZW, mąż już 50 lat, ja trochę krócej - 17 lat.
Zdarzało się nam złapać ładne okazy, z których jesteśmy dumni.
Zgodnie twierdzą, że pół wieku minęło niepostrzeżenie, że bywało
różnie, że zdarzały się też chwile trudne, ale zwyciężał rozsądek.
- Trzeba znaleźć wspólny cel i iść w jednym kierunku wspierając się
każdego dnia – podsumowuje pan Edward.
Oboje czekają na prawnuki i na kolejne rocznice. 
Przy tych okrągłych z pewnością będziemy Szanownym Jubilatom
towarzyszyć. Gratulujemy Złotych Godów i życzymy wielu jeszcze
szczęśliwych, radosnych dni!

Medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP Jubilaci odebrali w chojnowskim Urzędzie Stanu Cywilnego bez
splendoru, bez szampana i gratulacji od bliskich. Szkoda, bo to wyjątkowa okoliczność. To jednak tylko niewielki dodatek do
osobistych przeżyć, wielkiej miłości i wieloletniej troski, bo:

„nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłośćw ręce i przenieść ją przez całe życie”. 
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia 

Rodzinie i Najbli¿szym

Œ.P. Teresy Semczuk
sk³adaj¹

Burmistrz Miasta Jan Serkies 
i Radni Rady Miejskiej Chojnowa

"… nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych…" 

£¹cz¹c siê w smutku sk³adamy kondolencje 
i wyrazy wspó³czucia Rodzinie oraz Bliskim

wieloletniego prezesa KS “Chojnowianka”

Œ.P. Bogdana JóŸwiaka

Burmistrz Miasta Jan Serkies 
i Radni Rady Miejskiej Chojnowa

USC na Placu Zamkowym
Urz¹d Miejski informuje, ¿e Urz¹d Stanu
Cywilnego w Chojnowie zmieni³ lo-
kalizacjê. Od 1 lutego 2021r. USC fun-
kcjonuje w budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej na Placu Zamkowym 2 - parter. 
Numer kontaktowy USC pozostaje bez
zmian - 76-8-188-639.

Rodzina 500 +
Z³ó¿ wniosek na nowy okres œwiadcze-
niowy z programu Rodzina 500+. W tym
roku nastêpuje wa¿na zmiana zwi¹zana 
z ustalaniem okresu œwiadczeniowego
oraz terminem sk³adania wniosków 
o œwiadczenie wychowawcze. Od 2021 r.
prawo do œwiadczenia "500+" bêdzie
ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja
nastêpnego roku kalendarzowego. 
Aby uzyskaæ prawo do œwiadczenia wy-
chowawczego od 1 czerwca tego roku,
wnioski mo¿na ju¿ sk³adaæ drog¹ elektro-
niczn¹ za poœrednictwem portalu Empatia,
przez bankowoœæ elektroniczn¹ lub przez
portal PUE ZUS. 
Z³o¿enie wniosku drog¹ tradycyjn¹, czyli
osobiœcie w urzêdzie lub za poœrednic-
twem poczty, bêdzie mo¿liwe od 1 kwiet-
nia br. (wiêcej na gov.pl/rodzina)

Szczepienia rozpoczête
27 stycznia rozpoczê³y siê w Przychodni
Rejonowej szczepienia przeciw COVID-19.
Tygodniowo placówka zdrowia otrzymu-
je 30 dawek szczepionki. Szczepienia odby-
waj¹ siê w ka¿d¹ œrodê. Pierwszeñstwo
w zapisach maj¹ osoby, które ukoñczy³y
80 lat. 
- Szczepienia przebiegaj¹ wed³ug okre-
œlonych procedur. Prawdopodobnie iloœæ
30 dawek szczepionki na tydzieñ nie
ulegnie zmianie do koñca marca. Szcze-
pimy osoby, które wczeœniej telefonicznie
zadeklarowa³y chêæ szczepienia. Siedem
osób z pierwszej grupy zapisanych na
szczepienie, musieliœmy wymieniæ z ró¿-
nych przyczyn, nie by³y to jednak powody
medyczne. Bêdzie to proces mozolny 
z racji wielu czynników. - mówi Boles³aw
Jakubiak kierownik przychodni. 
Szczepienia bêd¹ nabieraæ tempa. Za nie-
spe³na miesi¹c szczepionych bêdzie 60
osób tygodniowo tj. 30 osób pierwszej
dawki i 30 osób drugiej dawki. 
- Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje
mobilne zespo³y szczepi¹ce, dla ludzi
niepe³nosprawnych, nie mog¹cych samo-
dzielnie dotrzeæ do punktu szczepieñ.

Fundusz og³osi³ konkurs i bêd¹ organi-
zowaæ mobilne zespo³y szczepi¹ce dla
powiatów. W powiecie legnickim maj¹
byæ dwa mobilne zespo³y szczepi¹ce, bê-
d¹ one zbiera³y informacje o osobach,
chc¹cych siê zaszczepiæ, do których trzeba
dojechaæ - t³umaczy kierownik przychodni.
Seniorzy i osoby niepe³nosprawne nie
mog¹ce samodzielnie dotrzeæ do chojnow-
skiej przychodni na szczepienie mog¹
równie¿ dzwoniæ na numer kontaktowy
76-744-94-51 w sprawie transportu na
szczepienie, które organizowane jest przez
tut. Urz¹d. 
- My ze swojej strony przygotowaliœmy
tydzieñ szczepieñ osób, które nie mog¹
stawiæ siê osobiœcie. Na pocz¹tku marca
przez trzy dni bêdziemy docieraæ do pa-
cjentów, którzy zdeklarowali chêæ otrzy-
mania szczepionki, a nie mog¹ samo-
dzielnie pojawiæ siê w przychodni. - in-
formuje kierownik przychodni. - Mam
nadziejê, ¿e po 31 marca iloœæ szczepio-
nek z Agencji Rezerw Materia³owych
zna-cznie wzroœnie i bêdziemy mogli
przyspieszyæ proces szczepienia - dodaje.

Odbiór PIT-11 za rok 2020 
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby, które 
w 2020r. otrzymywa³y œwiadczenia 
z PUP do osobistego odbioru druku PIT - 11
za 2020 rok w PUP Legnica Filia Choj-
nów ul. Rynek 20 (okienko Rejestracji 
- I piêtro) w godzinach pracy Urzêdu: 
od 7:00 do 15:00. 
PITy bêd¹ wydawane do 24 lutego 2021 r. 
PIT mo¿e równie¿ odebraæ osoba upo-
wa¿niona - wzór upowa¿nienia do pobra-
nia na stronie internetowej Urzêdu:
www.legnica.praca.gov.pl
Narodowy Spis Powszechny 2021

- nabór kandydatów 
na rachmistrzów

29 stycznia 2021r., na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym lu-
dnoœci i mieszkañ w 2021 r. (Dz. U. 2019r.
poz. 1775, z póŸn.zm.) - zwanym dalej
NSP 2021, Gminny Komisarz Spisowy 
w Chojnowie og³asza otwarty i konkuren-
cyjny nabór kandydatów na rachmis-
trzów spisowych wykonuj¹cych czynnoœci
w ramach prac spisowych, zwi¹zanych 
z przeprowadzeniem na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej w 2021 r. spisu pow-
szechnego NSP 2021.

NSP 2021 bêdzie przeprowadzony w ter-
minie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.,
wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2021 r.,
godz. 24.00.
Termin sk³adania ofert: 
01.02.2021 - 09.02.2021 r. - Urz¹d Miejski
w Chojnowie; Plac Zamkowy 1, pokój nr 1;
tel. 76 81-88-505. 
Szczegó³y: spis.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna 
dla domków jednorodzinnych

W³aœciciele domków jednorodzinnych
mog¹ w rocznym zeznaniu podatkowym
uj¹æ koszty poniesione na termomoderni-
zacjê swojej nieruchomoœci. Kwota odli-
czenia nie mo¿e przekroczyæ 53 000 z³ 
w odniesieniu do wszystkich realizowa-
nych przedsiêwziêæ termomodernizacyj-
nych w poszczególnych budynkach, któ-
rych podatnik jest w³aœcicielem lub wspó³-
w³aœcicielem.
Ulga podatkowa mo¿e ³¹czyæ siê z do-
tacj¹ z Programu Czyste Powietrze.
Podatnikowi przys³uguje jedno odlicze-
nie, niezale¿nie od liczby posiadanych
nieruchomoœci - dodatkowo z ulgi mo¿e
skorzystaæ ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli
budynku lub lokalu mieszkalnego.
Szczegó³owe informacje zainteresowani
znajd¹ w Urzêdzie Skarbowym lub na
stronach internetowych.

Wydzia³ GGiOœ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce

nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 05.02.2021r. do 26.02.2021r.
wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej, po³o¿onego przy ul.
Rynek 32 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 02 lutego 2021 r.

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 19.03.2021 r.
Wykazy  dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Styczniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
by³a posiedzeniem podsumowuj¹cym mi-
niony rok. Radni wys³uchali m.in. sprawoz-
dania burmistrza z pracy za rok 2020.

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA 

ZA 2020r. 
I. W zakresie inwestycji, projektów inwe-
stycyjnych i infrastruktury miejskiej
oraz remontów w sferze komunalnej:
* Zakoñczono zadanie pn. "Przebudowa
drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojno-
wie", wykonawc¹ by³a firma brukarska
GRANIT - BRUK, Miros³aw Furmanek 
z Chojnowa. Umowna kwota zadania
wynosi³a 725.700,00 z³. Zadanie zosta³o
dofinasowane w ramach Funduszu Dróg
Samorz¹dowych w kwocie 495.429,90 z³.
* Przeprowadzono rewitalizacjê amfiteatru
w Parku Œródmiejskim w zakresie przebu-
dowy schodów, nawierzchni amfiteatru,
wykonania nowych ok³adzin tynkarskich
na œcianach i murkach oraz budowy zada-
szenia sceny. Wartoœæ zadania wynios³a
114.603,36 z³. Zadanie to w ramach Bu-
d¿etu Obywatelskiego zrealizowa³a firma
PHU "TRANS-PIOTR" Agnieszka Osiadacz
z Chojnowa. 
* W trakcie realizacji jest budowa ruro-
ci¹gu przesy³owego z ujêcia w Konradówce
do SUW w Chojnowie. Wykonawc¹ zada-
nia jest firma JASTA PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzib¹ w ¯arach. Umowny termin za-
koñczenia inwestycji: 28.02.2021 r. 
* Zamontowano nowoczesny plac zabaw
przy Szkole Podstawowej Nr 3.
* Zmodernizowano Targowisko Miejskie
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej celem po-
prawy warunków bezpieczeñstwa i estetyki
obiektu.
* Przeprowadzono prace remontowe zwi¹-
zane z przeniesieniem siedziby Urzêdu Stanu
Cywilnego do pomieszczeñ przy pl. Zam-
kowym 2.
* Przeprowadzono przegl¹d gwarancyjny
¯³obka Miejskiego.
* Przeprowadzono procedurê przetargow¹
dla zadania pn. "Utrzymanie terenów zie-
lonych miasta Chojnowa w terminie do 30
listopada 2020 r." W wyniku przetargu wy-
³oniono dwóch wykonawców, z którymi
podpisano umowy: 
- Agro-Œwit Edward Œwita³a, Sylwia Œwita³a,
Chocianów,
- Ryszard Grz¹dkowski, Gospodarstwo Rolno-
Ogrodnicze, Jerzmanowice.
* Og³oszono przetargi na budowê oœwietle-
nia drogowego w ci¹gu ul. Legnickiej (na
odcinku od skrzy¿owania z ul. Kiliñskiego
do skrzy¿owania z ul. Sikorskiego) oraz 
w ci¹gu ul. Gen. Andersa.

* Przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego na zadanie: "Odbie-
ranie i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci za-
mieszka³ych i niezamieszka³ych w Chojno-
wie". Realizacja zadania odbêdzie siê w okre-
sie od 1 lutego 2021 r.  do 30 listopada 2021 r.
* Opracowano dokumentacjê projektowo -
kosztorysow¹ na realizacjê zadania pn.: "Bu-
dowa terenu rekreacyjnego - skateparku 
i pumptrucka wraz z dojœciami i elementa-
mi ma³ej architektury". Wykonawc¹ doku-
mentacji by³a Pracowania Projektów MODUS
Miros³aw Macioszek z Krakowa. Wartoœæ
umowy wynios³a 30.750,00 z³ brutto.
* Opracowano dokumentacjê projektowo -
kosztorysow¹ instalacji elektrycznych i nisko-
pr¹dowych dla g³ównego budynku Szko³y
Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4,
wykonawca dokumentacji - Zak³ad Bu-
dowlano - Projektowy "PIAST - PROJEKT"
Monika Konarska - Korejko, z Legnicy.
Wartoœæ 46 740,00 z³ brutto.
* Opracowano Program opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta
Chojnowa na rok 2020.
* Wyciêto, zgodnie z decyzj¹ Starosty Legnic-
kiego, 7 drzew stwarzaj¹cych zagro¿enie.
* Posadzono 75 drzew na terenie miasta
(45 lip, 25 klonów, 5 jesionów).
* Opalikowano drzewa przy ul. Bielaw-
skiej, wykonano ciêcia pielêgnacyjne drzew
przy ul. Witosa i D¹browskiego.  
* Wymieniono 5 barier drogowych na skrzy-
¿owaniu ul. Reja i Wolnoœci oraz uszkodzone
oznakowania drogowe, odnowiono ozna-
kowania poziome przejœæ dla pieszych.
* Przeprowadzono prace zwi¹zane z odna-
wianiem i konserwacj¹ infrastruktury na
placach zabaw na terenie miasta.
* Zamontowano s³upki przy ul. Chmielnej,
zakupiono 40 koszy ulicznych, 20 pojem-
ników i sól do zimowego utrzymania dróg
na terenie miasta.
* Wyrównano i utwardzono kruszywem ba-
zaltowym drogi gruntowe: ul. Ogrodowa,
Bielawska, Fabryczna, Radosna, Leœna 
i Witosa (droga wewnêtrzna) oraz czêœæ ul.
Reymonta z przeznaczeniem na miejsca
parkingowe.
* Wyczyszczono wpusty uliczne, wymie-
niono 2 wpusty uliczne (ul. Wojska Pol-
skiego, ul. Rynek), wymieniono oznakowa-
nia pionowe przy ul. Wyspiañskiego w obrê-
bach wszystkich skrzy¿owañ, odmalowano
bie¿nie k³adki dla pieszych przy ul. Ra-
c³awickiej oraz wykonano dodatkowe
wzmocnienia barier ochronnych.
* firma Agro-Œwit przesadzi³a akacje ro-

sn¹ce w donicach w Rynku na teren przy
ul. Brzozowej, a w ich miejsce posadzone
zosta³y klony kuliste. Wykonano nasadze-
nia letnie w donicach, gazonach oraz na
rabatach miejskich. 
* Zdjêto posusz z drzew rosn¹cych wzd³u¿
ci¹gów pieszo-jezdnych (ul. Lubiñska, Kuso-
ciñskiego i Park Piastowski). 
* Zakupiono kosiarkê - traktorek oraz 3 wy-
kaszarki w celu pielêgnacji i utrzymania te-
renów zielonych.  
* 2 przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi
hotelarskie dokona³o zg³oszenia prowa-
dzonego przez siebie obiektu do ewidencji
innych obiektów, w których œwiadczone s¹
us³ugi hotelarskie.
* Z³o¿ono wnioski do Rz¹dowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych:
- z pierwszej puli œrodków Gmina Miejska
Chojnów otrzyma³a kwotê 733.889,00 z³
na wydatki maj¹tkowe,
- z drugiej puli œrodków, w pierwszym nabo-
rze, wnioskowano o œrodki na zadanie "Budo-
wa skateparku i pumptrucka wraz z dojœcia-
mi i elementami ma³ej architektury" w kwo-
cie 1.750.000,00 z³ - œrodki nie zosta³y przyznane,
- w drugim naborze z³o¿ono 3 wnioski, które
oczekuj¹ na rozstrzygniecie, na realizacjê
przedsiêwziêæ:
* przebudowa ul. Bielawskiej - wniosko-
wana kwota 1.124.200,00 z³
* budowa skateparku i pumptrucka wraz 
z dojœciami i elementami ma³ej architektury
- wnioskowana kwota 1.397.390,00 z³ 
* przebudowa ul. Jerzmanowickiej - wniosko-
wana kwota 1.660.000,00 z³.
* Rozpatrzono 59 wniosków o przydzia³ lo-
kalu mieszkalnego z zasobów Miasta,
przydzielono 10 lokali. 
* Przed³u¿ono 60 umów na najem lokalu
mieszkalnego. 
* Przeprowadzono remonty w 27 budyn-
kach komunalnych na ³¹czn¹ kwotê
1.331.943 z³, udzia³ Miasta wyniós³
383.334 z³. Pozosta³e œrodki pochodzi³y 
z kredytów oraz ze zgromadzonych œrod-
ków na funduszach remontowych.

II. W zakresie gospodarki gruntami 
i ochrony œrodowiska:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 25
lokali z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat,
- na rzecz u¿ytkownika wieczystego grunt
oddany w u¿ytkowanie wieczyste przy ul.
Legnickiej,
- na rzecz dotychczasowych najemców 2
gara¿e przy ul. Samorz¹dowej i Z³oto-
ryjskiej,
- 3 dzia³ki na poprawienie warunków za-
gospodarowania posiadanych nierucho-
moœci przy ul. Paderewskiego, ul. M³y-
narskiej i ul. Lipowej.
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* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- 5 lokali mieszkalnych przy ul. Kocha-
nowskiego, Legnickiej, £okietka, Witosa,
Wolnoœci.
* Sprzedano w drodze przetargu ograni-
czonego:
- pomieszczenie mieszkalne (pokój) przy
ul. Reja,
- 6 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej (1 dzia³ka) 
i ul. Mi³ej (5 dzia³ek),
- nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹
przy ul. Ogrodowej przeznaczon¹ pod za-
budowê mieszkaniow¹,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹
przy ul. Leœnej, przeznaczon¹ pod stacjê
transformatorow¹,
- 2 dzia³ki niezabudowane przeznaczone
pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej oraz
jedn¹ przy ul. Zielonej.
* Wydano 211 zaœwiadczeñ potwierdza-
j¹cych przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów, 215 informacji o wysokoœci op³aty
jednorazowej za przekszta³cenie gruntów 
i 9 informacji o wysokoœci rocznej op³aty
przekszta³ceniowej. 
* Przygotowano i przeprowadzono 34
przetargi  na sprzeda¿  i dzier¿awê nieru-
chomoœci.
* Zawarto 10 umów dzier¿awy gruntu pod
ogrody przydomowe i podwórka, pod zni-
czomat na Cmentarzu Komunalnym, pawi-
lon handlowy na targowisku miejskim, na
grunty rolne oraz 2 umowy najmu na kiosk
handlowy przy ul. Legnickiej i lokal u¿ytko-
wy przy ul. D¹browskiego.
* Zawarto 3 umowy u¿yczenia na posta-
wienie wiat œmietnikowych przez Wspólnoty
Mieszkaniowe.
* Wydano 2 decyzje w sprawie wygaszenia
i ustanowienia trwa³ego zarz¹du dla Szko³y
Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 4.
* Wydano 5 decyzji na podzia³ dzia³ek oraz
5 zawiadomieñ o ustaleniu numerów porz¹d-
kowych dla nieruchomoœci.
* Wydano 15 zezwoleñ na wykreœlenie hi-
potek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci loka-
lowe z tytu³u zwrotu bonifikaty oraz 38 za-
œwiadczeñ na wykreœlenie z ksiêgi wieczy-
stej roszczenia o roczne op³aty przekszta³-
ceniowe.
* Wydano 34 wypisy i wyrysy, 52 za-
œwiadczenia z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta oraz 
9 postanowieñ pozytywnie opiniuj¹cych
podzia³y dzia³ek pod wzglêdem  zgodnoœci
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego.
* Za³o¿ono 209 kart OT na wprowadzenie

do ewidencji œrodków trwa³ych nierucho-
moœci gminnych, w zwi¹zku z przekszta³-
ceniem prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntów w prawo w³asnoœci tych  gruntów
oraz 43 karty PT i LT, w zwi¹zku ze sprze-
da¿¹ i podzia³em dzia³ek.
* Dokonano weryfikacji 243 adresów, 
w zwi¹zku z rozpoczêciem prac organiza-
cyjnych i przygotowawczych do Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludnoœci w 2021 r.
* Wydano 15 decyzji zezwalaj¹cych na usu-
niêcie drzew oraz przeprowadzono 13 oglê-
dzin drzew wzglêdem zamiaru ich usuniê-
cia przez osoby fizyczne.
* Uczestniczono w æwiczeniach obronnych
oraz w treningach zgrywaj¹cych system
wczesnego ostrzegania i alarmowania o za-
gro¿eniach  województwa dolnoœl¹skiego. 
* Wydano 12 decyzji uchylaj¹cych obo-
wi¹zek œwiadczeñ na rzecz obrony kraju oraz
18 decyzji nak³adaj¹cych obowi¹zek œwiad-
czeñ rzeczowych na rzecz obrony kraju.
* Przeprowadzono akcjê kuriersk¹ na tere-
nie Chojnowa uruchomion¹ przez WKU
G³ogów.
* W ramach nadzoru i kontroli w zakresie
ochrony powietrza: 
- przeprowadzono 14 kontroli zwi¹zanych
z podejrzeniem spalania niedozwolonych
substancji w piecach, z których w jednym
przypadku stwierdzono naruszenie przepisów,
- w Gazecie Chojnowskiej i na miejskiej
stronie internetowej informowano o bez-
wzglêdnym zakazie spalania odpadów 
w piecach. 
- zg³oszono do Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Legnicko-G³ogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-
2027 propozycjê realizacji projektu pn.:
"Wymiana przestarza³ych Ÿróde³ ciep³a 
w ramach poprawy jakoœci powietrza na
obszarach zurbanizowanych".  
- Zarz¹dzeniem Nr 127/2020 w sprawie
stawek czynszu za najem lokali mieszkal-
nych,  zamiennych i socjalnych wprowa-
dzono 50 % ulgê w czynszu przez okres 
5 lat za lokal, w którym najemca wykona
instalacjê centralnego ogrzewania na w³asny
koszt. 
* Z uwagi na rozprzestrzenianie siê korona-
wirusa SARS-CoV-2, na bie¿¹co przekazy-
wano informacje, komunikaty i zalecenia
G³ównego Inspektoratu Sanitarnego,
Wojewody Dolnoœl¹skiego, Starostwa Po-
wiatowego oraz Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej.
III. W zakresie dzia³alnoœci gospodarczej: 
* Przyjêto, przekszta³cono w formê elek-
troniczn¹, podpisano i przekazano do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej 339 wniosków przedsiêbior-
ców, w tym w sprawach dotycz¹cych:

-  wpisów do ewidencji (rozpoczêcie dzia-
³alnoœci) - 56,
- zmiany wpisów (zmiana treœci wpisu, zawie-
szenia lub wznowienia dzia³alnoœci) - 265,
- wykreœlenia z ewidencji (zaprzestanie dzia-
³alnoœci) - 18.
* Wydano:
- 17 decyzji zezwalaj¹cych na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
- 3 decyzje wygaszaj¹ce zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
da¿y,
- 7 decyzji wygaszaj¹cych zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
IV. W zakresie organizacji prac spo-
³ecznie - u¿ytecznych:
* Zawarto porozumienie z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Legnicy, Filia w Choj-
nowie na aktywizacjê bezrobotnych w okre-
sie od 03.02.2020 r. do 18.12.2020 r.
W ramach porozumienia zaktywizowano
32 osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku,
bêd¹ce jednoczeœnie podopiecznymi Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Bezro-
botni wykonywali pracê w wymiarze 45
godzin miesiêcznie w okresie od lutego do
maja.
Osoby bezrobotne w ramach prac spo³ecznie
u¿ytecznych wykonywa³y prace przy:
- utrzymaniu czystoœci ulic, chodników
oraz porz¹dku na terenach komunalnych, 
- sprz¹taniu terenu Muzeum Regionalnego,
- sprz¹taniu terenów Cmentarza Komunal-
nego, Muzeum Regionalnego oraz Miej-
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
V. Z zakresu spraw organizacyjnych 
i promocji:
* Przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.  
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy
13 umów na organizacjê robót publicznych,
prac interwencyjnych i sta¿y dla 14 osób.
* Sporz¹dzono 78 wniosków o refundacjê
czêœci wynagrodzenia w zwi¹zku z zatrud-
nieniem bezrobotnych skierowanych w ra-
mach prac interwencyjnych, publicznych,
spo³ecznie-u¿ytecznych.
* Z archiwum urzêdu wystawiono 6 zaœwiad-
czeñ o zatrudnieniu oraz wydano 8 duplika-
tów œwiadectw prac.
* Dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ i pro-
mowaniem wydarzeñ kulturalnych, spor-
towych oraz naukowych zosta³y w 2020 r.
ograniczone przez wzgl¹d na bezpieczeñ-
stwo zwi¹zane z pandemi¹. 
* Do lokalnych mediów - prasy, radia, tele-
wizji wysy³ano cotygodniowe serwisy infor-
macyjne z zapowiedziami miejskich wydarzeñ. 
* Na bie¿¹co prowadzono wpisy na stro-
nach internetowych oficjalnego portalu
miejskiego www.chojnow.eu, serwisie
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spo³ecznoœciowym Facebook i aplikacji
Instagram. 
* Prowadzono system esemesowego po-
wiadamiania czyli Samorz¹dowy Infor-
mator SiSMS oraz aplikacjê "Blisko" na
smartfony.
* Zaktualizowano plan miasta Chojnowa
zawieraj¹cy informacje o zabytkach, wa-
¿nych obiektach i wydarzeniach miejskich. 
* Samorz¹d by³ organizatorem lub wspó³-
organizatorem wydarzeñ: 
- Narodowe Czytanie - w zwi¹zku z epide-
mi¹ covid-19 przybra³o inn¹ formu³ê ni¿ 
w latach poprzednich. "Balladyna w Choj-
nowie" zosta³a nagrana w formie filmików,
a g³ównymi bohaterami byli czytaj¹cy
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y
Podstawowej nr 4. Sceny krêcone by³y 
w Parku Piastowskim, nad Stawem Miej-
skim oraz w lapidarium Muzeum Regio-
nalnego. Filmiki dostêpne s¹ na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Organiza-
torami Narodowego Czytania by³a Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji,
- Koncert góralski zespo³u Trebunie - Tutki,
- Konwent burmistrzów i wójtów powiatu
legnickiego, 
- Cykl wyk³adów w ramach konferencji popu-
larno-naukowej: "W trosce o to¿samoœæ i pa-
miêæ historii",
- Rocznice Konstytucji 3-go Maja, wy-
buchu Powstania Warszawskiego, Narodo-
wego Œwiêta Niepodleg³oœci obchodzone
by³y w wymiarze ograniczonym przez pan-
demiê, m.in. przedstawiciele samorz¹du
sk³adali wi¹zanki pod Obeliskami przy ul.
Chmielnej i na Cmentarzu Komunalnym. 

VI. Z zakresu spraw obywatelskich:
* Dowody osobiste: wydano 671 dowodów
osobistych i 163 zaœwiadczenia o utracie
dowodu osobistego.
* Ewidencja ludnoœci: wszczêto 15 postê-
powañ administracyjnych o wymeldowa-
nie, sporz¹dzono dla szkó³ wykazy dzieci
podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
zrealizowano 639 spraw zwi¹zanych z udo-
stêpnianiem danych osobowych i wydawa-
niem zaœwiadczeñ, zaktualizowano 731
danych mieszkañców dot. zameldowania 
i wymeldowania, aktualizowano sta³y rejestr
wyborców oraz sporz¹dzano spisy wyborców.
* Œwiadczenia wychowawcze 500+: przy-
jêto 199 wniosków i wyp³acono 23.528
œwiadczeñ na kwotê 11.710.595,80 z³.
* Œwiadczenia Dobry start 300+: przyjêto 
i rozpatrzono 1.000 wniosków, przyznano 
i wyp³acono 1.240 œwiadczeñ na kwotê
372.000 z³, z tego dla dzieci ucz¹cych siê
w szkole podstawowej - 908, dla dzieci
ucz¹cych siê w szkole ponadpodstawowej -

313, dla dzieci ucz¹cych siê lub przeby-
waj¹cych w oœrodku, w którym jest reali-
zowany obowi¹zek szkolny lub nauki - 19. 
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto i rozpa-
trzono 254 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, wyp³acono dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 271.782,08 z³. 
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpa-
trzono 228 wniosków wydaj¹c decyzje
pozytywne, w tym dla gospodarstwa do-
mowego prowadzonego przez osobê sa-
motn¹ - 478, dla gospodarstwa domowego
sk³adaj¹cego siê od 2 do 4 osób - 536, dla
gospodarstwa domowego sk³adaj¹cego siê
co najmniej z 5 osób- 137, wyp³acono
dodatki energetyczne na kwotê 16.133,22 z³.
* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji woj-
skowej wezwano z rocznika podstawo-
wego 42 mê¿czyzn i jedn¹ kobietê oraz 
5 mê¿czyzn z rocznika starszego.
* Urz¹d Stanu Cywilnego: sporz¹dzono
252 akty stanu cywilnego, w tym 30 aktów
urodzenia, 90 aktów ma³¿eñstwa i 132 akty
zgonów, przeprowadzono 1.003 migracji
aktów, przyjêto 1.564 wnioski o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego, wydano
2.046 odpisów aktów stanu cywilnego,
wys³ano 8 wniosków do Prezydenta RP 
o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie; sporz¹dzono 87 zapewnieñ do
zawarcia ma³¿eñstwa (w tym: do œlubu
cywilnego 45, do œlubu konkordatowego
37 oraz do œlubu za granic¹ 5). 

VII. Z zakresu oœwiaty:
* Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³
i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.
* Przeprowadzono postêpowanie kwalifi-
kacyjne o uzyskanie awansu na stopieñ na-
uczyciela mianowanego.
* Wydano 6 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych 
w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego
pracownika na kwotê 48.381,48 z³.
* Wydano 147 decyzji w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego i zasi³ku szkol-
nego dla uczniów na kwotê 99.348,80 z³.
* Przyznano 49 stypendiów naukowych i 2 na-
grody sportowe Burmistrza Miasta Choj-
nowa na kwotê 29.900 z³. 
* Rozpatrzono wnioski i przyznano dla
nauczycieli 7 nagród Burmistrza Miasta Choj-
nowa.
* Wydano 6 zaœwiadczeñ o udzieleniu po-
mocy de minimis. 
* Zrealizowano rz¹dowy program wy-
posa¿ania szkó³ w podrêczniki, materia³y
edukacyjne lub materia³y æwiczeniowe 
w ramach dotacji w wys. 118.852,73 z³.
Programem objêto 1.121 uczniów szkó³
podstawowych.

* Zrealizowano rz¹dowy program pomocy
uczniom "Wyprawka szkolna" na kwotê 400 z³.
* Zakoñczono realizacjê projektu pn. "Kom-
petencje kluczowe szans¹ sukcesu dla
uczniów szkó³ podstawowych Gminy Miej-
skiej Chojnów", projekt by³ realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-
2020 wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego -
ca³kowita wartoœæ projektu 1.498.952,11 z³. 
* Zorganizowano dowo¿enie 22 uczniów
niepe³nosprawnych, mieszkañców Choj-
nowa, do szkó³ specjalnych w Legnicy,
Z³otoryi i Szklarach Górnych.
* Otrzymano dofinansowanie w kwocie
81.000,00 z³ na realizacjê zadañ z zakresu
rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku
do lat 3 "MALUCH+".
* W ramach Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepieñ profilaktycznych prze-
ciwko grypie osób powy¿ej 60 roku ¿ycia
zamieszka³ych w Chojnowie zaszczepiono
209 osób - ca³kowity koszt realizacji Pro-
gramu w wys. 13.540,00 z³ poniesiony zo-
sta³ z bud¿etu miasta. 

VIII. Z zakresu podatków i op³at lokalnych: 
* Wydano 5.813 decyzji ustalaj¹cych i okre-
œlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zañ lub ich
zmianê oraz 45 decyzji w zakresie ulg w sp³a-
cie nale¿noœci podatkowych (roz³o¿enia na
raty, odroczenia, umorzenia).
* Wydano 26 zaœwiadczeñ w sprawach
podatkowych i o udzieleniu pomocy de mi-
nimis.
* Sporz¹dzono 304 pisma i wezwania do
podatników oraz do urzêdów skarbowych.
* Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych w za-
kresie 810 deklaracji i informacji podatkowych.
* Wys³ano 511 upomnieñ w sprawie za-
leg³oœci

podatkowych oraz z tytu³u najmu
i dzier¿awy sk³adników maj¹tku Miasta.
* Wystawiono 131 tytu³ów wykonawczych
do Urzêdów Skarbowych oraz 4 wnioski 
o sprawdzenie rozliczenia 2% wp³ywów 
z podatku rolnego, przekazywanych na
rzecz Dolnoœl¹skiej Izby Rolniczej oraz
165 postanowieñ o zarachowaniu wp³aty.
* Dokonano 6 zwrotów gwarancji ubez-
pieczenia zap³aty wadium.
* Wystawiono 642 faktury dotycz¹ce naj-
mu i dzier¿awy sk³adników maj¹tku Miasta.
* Sporz¹dzono 58 not ksiêgowych w spra-
wie przedawnieñ podatkowych oraz doko-
nano 48 zwrotów nadp³at z tytu³u podatków
i u¿ytkowania wieczystego.
* Wystawiono 40 postanowieñ o przeksiê-
gowaniu wp³aty. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ta pasja wymaga determinacji, dyscy-
pliny, czêsto te¿ rodzi siê w bólach. Kiedy
jednak uznamy, ¿e mimo wszystko spra-
wia nam przyjemnoœæ, staje siê nieod-
zownym elementem naszej codziennoœci.
Tak mówi¹ wszyscy, którzy z zaanga-
¿owaniem oddaj¹ siê bieganiu. Anna
Rybczyñska biega od kilku lat i jest do-
skona³ym przyk³adem na to, jak bardzo
ruch na œwie¿ym powietrzu uzale¿nia.

Gazeta Chojnowska - Co by³o impul-
sem do podjêcia decyzji o pierwszym
wyjœciu w plener? Do biegania na-
mówi³y kole¿anki, ktoœ bliski, czy by³o
to mo¿e noworoczne postanowienie?
Anna Rybczyñska - Impulsem standar-
dowo, jak to u kobiet bywa, by³a chêæ po-
prawy kondycji, zdrowia i mo¿e zrzuce-
nia kilku kilogramów. Pierwszy nasz
wspólny bieg z kole¿ank¹ 7 lat temu to
oko³o 1 km, po którym myœla³yœmy, i¿
wyzioniemy ducha i ju¿ nigdy biegaæ nie
bêdziemy. Wystarczy³o jednak zasiêgn¹æ
kilku informacji w internecie, jak zacz¹æ
biegaæ, aby szybko nie zrezygnowaæ i tak
trwa to do dziœ. Biegam ró¿ne dystanse,
a najd³u¿szy z nich to oko³o 22 km.

G.Ch. - By³y chwile rezygnacji, ból,
pot i ³zy? 
A.R. - Oczywiœcie! Nawet do tej pory cza-
sem nie chce siê wyjœæ na trening. Do dziœ,
bieganie w upalnym s³oñcu do najprzy-
jemniejszych dla mnie nie nale¿y. Moj¹
motywacj¹ jest zapisanie siê na za-wody
biegowe, gdzie ka¿dy chce popra-wiæ
swoje wyniki, a ¿eby je poprawiæ trzeba
trenowaæ w ka¿dych, nawet niesprzyja-
j¹cych warunkach. Ból? Pojawia siê
przewa¿nie po imprezach biegowych,
gdzie ka¿dy daje z siebie wszystko.

G.Ch. - Dziœ, czym jest dla Pani bie-
ganie?
A.R. - Dziœ nie wyobra¿am sobie ¿ycia
bez biegania. Poprawa formy i owszem.
Bieganie kszta³tuje te¿ charakter, mówiê
tu o samodyscyplinie i wytrwa³oœci. Jest
to dla mnie przede wszystkim forma re-
laksu i odskocznia od ¿ycia codziennego.
Wychowujemy niepe³nosprawn¹ córkê, 
a ¿ycie z osob¹ chor¹ nie jest ³atwe. Bie-
ganie pomaga siê odstresowaæ i daje po-
czucie szczêœcia, a szczêœliwa matka to
szczêœliwa rodzina. 
Dziêki bieganiu pozna³am równie¿ wielu
przesympatycznych i pozytywnych ludzi.
Tu pozdrawiam wszystkich z grupy "Roz-
biegani Chojnów". Z niecierpliwoœci¹
wyczekujê na otwarcie zawodów biego-
wych i udzia³ w Pó³maratonie Jelenio-
górskim, na który czekam ju¿ ca³y rok…
Niestety pandemia pokrzy¿owa³a plany
nam wszystkim.

G.Ch. - Jest Pani zaanga¿owana tak¿e
w dzia³alnoœæ chojnowskiego Klubu
Psich Zaprzêgów "Sfora Chojnów".
A.R. - Klub Psich Zaprzêgów "Sfora
Chojnów" powsta³ dziêki mojemu mê-
¿owi i istnieje ju¿ wiele lat. Trenujemy 

z psami od jesieni do wiosny, tydzieñ 
w tydzieñ. Poza tym czasami odwiedzamy
dzieci w przedszkolach i szko³ach, opowia-
daj¹c o psich zaprzêgach i bezpieczeñ-
stwie w kontaktach z psami. Ja z racji
mojej pasji, jeœli mam mo¿liwoœæ, bie-
gam z psem. Niestety jeden ju¿ nie doma-
ga, a drugi odszed³ po chorobie. Roœnie
natomiast godny nastêpca, który bêdzie
biega³ ze mn¹ i w klubie z innymi psami.

G.Ch. - Jest miejsce na inne zaintere-
sowania?
A.R. - Kiedy psy w klubie nie biegaj¹ 
z powodu wysokich temperatur, chodzi-
my na górskie wêdrówki i zdobywamy
kolejne szczyty z niepe³nosprawn¹ córk¹
Ew¹. Przy okazji wielkie podziêkowania
dla wszystkich, którzy bior¹ udzia³ w na-
szych wyprawach i s³u¿¹ pomoc¹ przy
"wci¹ganiu" wózka w miejscach gdzie
sami nie dalibyœmy sobie rady.
To czas, kiedy wspólnie oddajemy siê
naturze, czas wyciszenia, obcowania 
z przyrod¹, bliskimi i sam¹ sob¹...

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy czerpania przyjemnoœci ze swo-
ich pasji przez d³ugie, d³ugie lata.



8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 03/966

28 stycznia 2016 roku nast¹pi³o uroczyste
otwarcie ¯³obka Miejskiego w Chojnowie.
By³o to nie lada wydarzenie poniewa¿ na-
sza placówka by³a now¹, pierwsz¹ w po-
wiecie legnickim. Radni Miasta Chojnowa
zdecydowali o utworzeniu ¯³obka pozysku-
j¹c czêœciowe œrodki na tê inwestycjê z pro-
gramu "Maluch - edycja 2015", daj¹c w ten
sposób inspiracjê innym miejscowoœciom
do tworzenia miejsc opieki nad dzieæmi 
w wieku do 3 lat. Za ich przyk³adem posz³y
inne Rady i dziœ obserwujemy powstawa-
nie kolejnych, nowych ¿³obków.
28 stycznia 2016 roku, na zaproszenie Bur-
mistrza Jana Serkiesa do Chojnowa przy-
byli znamienici goœcie - miêdzy innymi
Biskup pomocniczy diecezji legnickiej,
starosta legnicka, prezes firmy AXYO
g³ówny wykonawca obiektu - uroczyœcie
przecinaj¹c wstêgê otworzyli ¯³obek Miej-
ski w Chojnowie.
Wœród zebranych by³a tak¿e Marianna Cuch -
kierowniczka dzia³aj¹cego do 2000 roku
¿³obka, dyrektorzy i kierownicy chojnows-
kich instytucji, siostry zakonne, duchowni
oraz wiele innych osób, które zechcia³y
uczestniczyæ w tym wa¿nym, radosnym
wydarzeniu w mieœcie.
1 lutego 2016 roku próg nowoczesnego
¿³obka przest¹pili pierwsi podopieczni.
Pocz¹tkowo ¿³obek obejmowa³ opiek¹ 40
dzieci, ale wychodz¹c naprzeciw zapotrze-
bowaniom m³odych rodziców Chojnowa
organ za³o¿ycielski uzyska³ zgodê na zwiê-
kszenie do 50 miejsc.
Od  2016 roku,  na przestrzeni 5 lat, otoczy-
liœmy opiek¹ niema³¹ liczbê najm³odszych
Chojnowian - przewinê³o siê przez nasz
¿³obek oko³o 290 maluszków w wieku od 8
miesiêcy do 3,5 roku. 
Na przestrzeni tych 5 lat zauwa¿yæ mo¿na,
i¿ ka¿dy dzieñ w ¿³obku jest niezwyk³y, inny.
Nie ma u nas monotonni ani szablonowej
pracy. Oczywiœcie planujemy i organizuje-
my pracê, ale jest to praca z "¿ywym orga-
nizmem" i nawet nasz Plan Dnia nazy-
wamy "Ramowym". Staramy siê by nasi
podopieczni czuli siê u nas dobrze i mimo,
¿e jest to wychowanie zbiorowe traktujemy
ka¿dego maluszka indywidualnie zwa¿aj¹c
na Jego potrzeby.
Jubileusz to oczywiœcie wspomnienia. Do
wa¿niejszych wydarzeñ w historii placów-
ki mo¿emy zaliczyæ : nadanie imienia "S³o-
neczko", nadanie honorowego tytu³u Pa-
trona ¯³obka Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa, dwukrotne zorganizowanie plene-
rowej imprezy "Po¿egnanie lata", uczest-
niczenie w programie "Od bajki do bajki" 
i "Bajki pod S³oneczkiem" we wspó³pracy
z chojnowsk¹ Bibliotek¹, uczestniczenie 
w korowodach z okazji Dni Chojnowa, 
w narodowym œpiewaniu hymnu Polski na
chojnowskim Rynku z okazji 100. lecia
odzyskania niepodleg³oœci, cykliczne wtor-

ki z literatur¹ z udzia³em zaproszonych
goœci, którzy czytali dzieciom bajki, wy-
cieczki autokarowe do Osady Danieli w Za-
mienicach i Rogatego Rancza w Konra-
dówce. Nie ma³ym wydarzeniem by³o wy-
najêcie dla maluszków chojnowskiej Taxi
celem dowiezienia na projekcjê bajki w  Ki-
nie Kultura, korzystaj¹c z zaproszenia dy-
rektora MOKSiR. Ponadto Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna - Jednostka Ratowniczo Ga-
œnicza nr 3 zorganizowa³a dla dzieci po-
kazy oraz dla personelu ¿³obka szkolenie 
z zakresu ewakuacji na wypadek po¿aru.
Wydarzeniem dla nas by³o tak¿e zakupie-
nie przez Burmistrza Miasta dwóch szeœcio-
osobowych wózków dla najm³odszych, bu-
dowa wózkowni, wygranie 42 calowego
telewizora w PHU Mrówka Chojnów, przed-
stawienie bajkowe z prawdziwym aktorem,
dogoterapia, warsztaty z udzia³em rodzi-
ców, wspólne kolêdowanie z uczniami z SP 4.
Ponadto na sta³e w nasz¹ pracê wpisa³y siê
organizacje Dni Babci, Dziadka, Matki,
Dnia Dziecka, Miko³ajki, Walentynki,
Dzieñ Kobiet, Dzieñ Ch³opaka, Dzieñ
Wiosny, pierwszy dzieñ lata, jesieni, zimy.
W programie edukacyjnym uwzglêdniamy
pory roku, polskie tradycje narodowe i œwiêta.
Prowadzona jest nauka jêzyka angielskiego.
Znaj¹ nas te¿ na arenie ogólnopolskiej.
Wziêliœmy udzia³ w ogólnopolskim konkur-
sie zdobywaj¹c Certyfikat i tytu³  "Przyjazny
i bezpieczny ¯³obek", zdobyliœmy Dyplom

w ogólnopolskim konkursie plastycznym
"Polska-Ojczyzna od najm³odszych lat", 
a tak¿e  wrêczono nam Wyró¿nienie w ra-
mach II edycji Ogólnopolskiej Konferencji
"¯³obki i Kluby dzieciêce 2019".
Anga¿ujemy nasze dzieci zaspokajaj¹c Ich
naturaln¹ potrzebê ruchu i ciekawoœæ pozna-
wania otaczaj¹cego œwiata. Dla tych ma-
luszków, to co Im oferujemy najczêœciej
jest Ich "pierwszym razem".
Przywi¹zujemy wagê do tego, by od po-
cz¹tku naby³y nawyk zdrowego trybu ¿ycia
organizuj¹c im zabawy tematyczne miêdzy
innymi takie jak: dzieñ zdrowego ¿y-
wienia, dzieñ marchewki, dyni, czekolady,
w trakcie których maj¹ mo¿liwoœæ przy-
gotowania i skosztowania zdrowej potrawy
czy soku. Ponadto przeprowadzane s¹ æwi-
czenia gimnastyczne, zawody sportowe,
zabawy na œwie¿ym powietrzu niezale¿nie
od pory roku oraz piesze spacery poza
teren ¿³obka.

Codziennie od godziny 6 do 16.30 piêtnastu
pracowników ¿³obka jest zaanga¿owanych
w wszechstronny, harmonijny i bezpieczny
rozwój dzieci w ka¿dym aspekcie. 
Od 2016 roku maj¹ w to swój wk³ad Panie:
Ewa K., Natalia S., Anna K, Kamila S.,
Maria P., Marta M, Monika S., Dorota K.,
Sylwia J., Ma³gorzata U., Patrycja P.,
Karolina K., Marta F-R,. Anna Cz.,
Aleksandra G, Agnieszka S., Barbara J.,
Alfreda W., Anna M., Danuta R-H, Jakub
M., Zbigniew G.
Obserwujê, ¿e nasze wysi³ki s¹ dla dzieci
dobr¹ szko³¹ spo³ecznego uczenia siê. 
Podczas wspólnego przebywania i codzien-
nego dostarczania Im nowych, atrakcyj-
nych bodŸców, stawiania zadañ, tworzenia
odpowiednich sytuacji, warunków emocjo-
nalnych wprowadzamy maluszki w œwiat
relacji spo³ecznych panuj¹cych nie tylko 
w grupie. Poszerzamy naszym podopiecz-
nym horyzonty pokazuj¹c Im co aktualnie
dzieje siê w mieœcie, regionie, a nawet  kraju.
¯³obek jest instytucj¹, która wspiera ro-
dziców w godzeniu pracy zawodowej z obo-
wi¹zkami rodzicielskimi. 

Nasz sukces opieramy na wspó³pracy pra-
cowników i rodziców, Radzie Rodziców,
którym w tym miejscu bardzo serdecznie
dziêkujê!  
5 lat ju¿ za nami !
Dziêkujê Radzie Miasta, Panu Burmis-
trzowi oraz wielu innym osobom za trud
w³o¿ony przed piêcioma laty w utworzenie
idealnego miejsca dla najm³odszych choj-
nowian.

Lucyna Setla-Bar
dyrektor ¿³obka

5 lat funkcjonowania ̄ ³obka Miejskiego w Chojnowie
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Podziêkowanie
Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym ,,W Stronê
S³oñca" i dyrektor Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania panu Jaros³awowi Macewiczowi 
za przekazanie tomików opowiadañ ,,Zawczasu". 
Twórczoœæ autora spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników
naszego Domu podczas spotkania literackiego, na którym odczytywano
fragmenty utworów. 
Serdecznie dziêkujemy równie¿ autorowi za wyró¿nienie naszego Oœrodka
i Stowarzyszenia w swoim wydawnictwie. 
Równoczeœnie zachêcamy do zapoznania siê z interesuj¹c¹ twórczoœci¹ 
p. Macewicza i wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³no-
sprawnym ,,W Stronê S³oñca" w Chojnowie. 

Uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 w Choj-
nowie odnosi kolejne sukcesy wokalne.
Micha³ Kowalczyk z klasy IV b zdoby³
GRAND PRIX na "II Festiwalu Kolêd 
i Pastora³ek z Serca" w Boles³awcu 
w woj. ³ódzkim. Koncert Galowy odby³
siê w Gminnym Centrum Kultury w Bo-
les³awcu. Micha³ zadebiutowa³ z zespo-
³em jazzowym œpiewaj¹c piosenkê "Mój
Anio³". 

Chojnowienin uczy siê œpiewaæ w le-
gnickiej Szkole Muzyki Rozrywkowej, 
a jego nauczycielk¹ jest Pani Patrycja
Kamola. Wyró¿nienia i nagrody moty-
wuj¹ go do dalszej nauki, jak sam mówi:
- Mam wiele planów zwi¹zanych ze
œpiewem. Bardzo bym chcia³ zaprezen-
towaæ siê w konkursach ogólnopolskich,
dlatego stale æwiczê mój g³os œpiewaj¹c
zarówno na zajêciach, jak i w domu.
Moim najwiêkszym marzeniem jest
udzia³ w THE VOICE KIDS i byæ w dru-
¿ynie CLEO - t³umaczy z entuzjazmem. 

Wykonanie m³odego wokalisty wzbu-
dzi³o zachwyt wielu mieszkañców na-
szego miasta, którzy wyra¿ali swoje
gratulacje na portalu spo³ecznoœciowym
facbook: "Œwietna m³odzie¿, super
szko³a", "Brawo Micha³", "Piêknie" -
komentowali internauci. 

My do tych gratulacji równie¿ siê do³¹czamy! 
kb

Muzeum Regionalne w Chojnowie ma

wielk¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ wy-

stawê zatytu³owan¹ Sztuka wspó³czesna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Choj-

nowie.

Ekspozycja jest przegl¹dem malarstwa,

grafiki, rzeŸby oraz szk³a unikatowego,

gromadzonego przez dekady w zbiorach

chojnowskiej instytucji. 

Dokonuj¹c selekcji prac starano siê pa-

miêtaæ o akcentach regionalizmu, odd-

aj¹cych charakter naszej placówki. Kie-

rowano siê tak¿e cezur¹ czasow¹, której

pocz¹tek wyznacza³ rok 1945. Równie

istotnym czynnikiem by³o skompono-

wanie wystawy w taki sposób, by na

ograniczonej przestrzeni pogodziæ ze

sob¹ ró¿ne techniki oraz rozmait¹ tema-

tykê. By³o to podyktowane faktem, i¿

wystawa zaistnia³a nie tylko w wirtual-

nej galerii, ale przede wszystkim w sa-

lach Zamku Piastów legnicko-brzeskich.

Ostatecznie ekspozycja zosta³a skompo-

nowana z 28 prac, bêd¹cych owocem

twórczoœci 18 autorów. 

Wystawa czynna do kwietnia 2021 r.

Zachêcamy do zapoznania siê z wystaw¹

ju¿ teraz za poœrednictwem katalogu do-

stêpnego na stronie: 

https://muzeum.chojnow.eu/

pliki/muzeum_5_37.pdf.
Mariusz Garbera

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Sukcesy wokalne
Micha³a Kowalczyka

Sztuka wspó³czesna 
ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
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DDzziieeññ   BBaabbcc ii   ii   DDzz iiaaddkkaa
Nie wiemy jak œwiêtuj¹ Dzieñ Babci i Dziadka w innych krajach, ale u nas, w Polsce,
to bez w¹tpienia jedno z wa¿niejszych œwi¹t w kalendarzu. Nikogo zatem nie dziwi¹
uroczyste akademie, wystêpy, koncerty - emocjonalne popisy wnucz¹t w podziêce za
troskê, poœwiêcony czas, opiekê i najwspanialsze chwile spêdzane z babci¹ i dziad-
kiem. Wnuczêta deklamuj¹, œpiewaj¹, tañcz¹, a "dziadkowie" z dum¹ oklaskuj¹ 
i ocieraj¹ ³zy wzruszenia. W tym roku jednak oklasków nie by³o - przedszkolaki nie
mog³y zaprosiæ babæ i dziadków na wspólne œwiêtowanie. Swoje wystêpy nagra³y 
i przes³a³y przez Internet, a podziêkowania oraz gor¹ce ¿yczenia przekaza³y w formie
piêknych laurek. Forma nieco inna ni¿ zazwyczaj, ale przekaz wci¹¿ jednakowo
emocjonalny.Wierzymy, ¿e za rok babcie i dziadkowie bêd¹ ju¿ mogli zasi¹œæ na wi-
downi i z przejêciem zachwycaæ siê talentami swoich wnucz¹t. eg

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 3

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z Chojnowa
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PRZYPOMINAMY
wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie 

spalania odpadów
Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym oddy-
chamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œrodowisko, 
w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych spalaæ tylko
i wy³¹cznie odpowiedni dla pieca materia³ opa-
³owy, co przyczyni siê do poprawy jakoœci ¿ycia
nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spalania od-
padów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, 
a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substancjami
konserwuj¹cymi, impregnatami, lakierami, klejami
(np. - ramy okienne, meble, odpady z p³yt meblowych,
panele pod³ogowe, parkiety, odpady drewniane po-
chodz¹ce z budowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki p³yt
wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie
plastiku i zu¿ytych pampersów.
Palenie tych przedmiotów w kot³ach powoduje,
wydzielanie siê truj¹cych substancji. Bardzo toksy-
czny jest równie¿ popió³ z pieców, w których spalane
s¹ œmieci. 
Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ zanieczysz-
czone pow³okami ochronnymi lub impregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.
Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny wp³yw na
stan przewodów kominowych, powoduj¹c odk³aanie
siê tzw. "mokrej sadzy" w kominach. To z kolei mo¿e
byæ powodem zapalenia siê komina, po¿aru budynku,
czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne przeksz-
ta³cenie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie w spalarniach
odpadów lub we wspó³spalarniach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art. 155,
termicznie przekszta³ca odpady poza spalarni¹
odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny. W zwi¹zku z powy¿szym
artyku³em, za palenie odpadów grozi kara aresztu
albo grzywna.
Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y spalane
w przydomowych kot³ach, nie tylko w sezonie grzew-
czym, dbaj¹c przy tym o dobro w³asne oraz mieszkañ-
ców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji prosimy
zg³aszaæ na adres mailowy
smog-alarm@chojnow.eu lub na telefon 
Urzêdu Miejskiego 76 8186684; 604-834-339 oraz
na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.

¯ywnoœci nie mo¿na wyrzucaæ. Resztki niezjedzonych pokarmów powinny
trafiæ do specjalnego pojemnika na odpady. Do bioodpadów nale¿¹: resztki
¿ywnoœci (bez miêsa), odpady warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po
kawie i herbacie, pozosta³oœci roœlinne, niezaimpregnowane drewno, trawa,
liœcie, ga³êzie, trociny i kora drzew. Je¿eli pozwala na to miejsce, warto
podj¹æ dzia³anie i kupiæ lub zrobiæ kompostownik w swoim ogródku
(korzystaj¹c z mo¿liwoœci przewidzianej przez ustawodawcê, miasto
Chojnów wprowadzi³o zwolnienie z czêœci op³aty podstawowej dla
mieszkañców domów jednorodzinnych, którzy kompostuj¹ odpady 
w kwocie - 2 z³ od osoby). Kompostowanie to bardzo dobry sposób na
zagospodarowanie odpadów i uzyskanie przy tym w³asnego materia³u do
u¿yŸniania gleby.

Wyrzucanie chleba i karmienie nim ró¿nych zwierz¹t jest bardzo szkodliwe.
Pieczywo zabija ptaki, wywo³uj¹c ró¿ne dolegliwoœci m.in. deformacjê
stawów, choroby uk³adu pokarmowego, odwodnienie, choroby nerek,
niedobory sk³adników pokarmowych, os³abienie odpornoœci, zatrucia
pokarmowe. 
Wiêcej na stronie: https://animalistka.pl/2018/12/20/chleb-ptaki/ 

Jedzenie wyrzucane m.in. na trawniki staje siê te¿ po¿ywieniem gryzoni,
których mo¿e pojawiaæ siê coraz wiêcej. Problem bêdzie siê mno¿y³, je¿eli
ludzie nie bêd¹ dbali o swoj¹ przestrzeñ. Œmiecenie resztkami ¿ywnoœci
równie¿ podlega karze grzywny lub karze nagany.

Marnowanie jedzenia wi¹¿e siê z wieloma negatywnymi skutkami. Cierpi
przy tym œrodowisko, zwierzêta, klimat, domowy bud¿et itd. warto zatem
nie wyrzucaæ ¿ywnoœci. 

kb

Problem marnowania ¿ywnoœci 

Szanowni Pañstwo!

Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  
oraz  uczniowie  Powiatowego  Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 

zwracaj¹ siê z proœb¹ o dofinansowanie wyposa¿enia 
Izby Pamiêci, która powstaje 

w budynku  szko³y przy ul. Witosa.

W powstaj¹cej Izbie Pamiêci znajd¹ siê pami¹tki, zdjêcia, tablice i inne
materia³y zwi¹zane z jubileuszami:
- 75 lat istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- 70 -ta rocznica powstania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
- 60 lat funkcjonowania Szkolnictwa Zawodowego
- 20 lat istnienia Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Dziêki Pañstwa wsparciu utworzymy  "wielkie dzie³o", upamiêtniaj¹ce
powstanie i dzia³alnoœæ szkolnictwa œredniego i zawodowego w naszym
mieœcie.

Nr. Konta, na który mo¿na wys³aæ dobrowolnie œrodki, z dopiskiem

"Izba Pamiêci":  23 1560 0013 2381 0653 7000 0005

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 gru-
dnia 2020r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie
przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z 27.03.2002r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszanej i mniejsze budynki wielorodzinne.  
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 08.04.2021r. 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 01.04.2021r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku ban-
kowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* dowód to¿samoœci, 
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, z potwierdzonym notarialnie pe³no-
mocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy 
z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 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, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez
nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychczasowy
sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  5 100,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. 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 uzasadnio-
nej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.) sprzeda¿ lokalu
zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 08.02.2021 r. - 31.03.2021r. w godz.
900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76 81-86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym
przy ul. J. Kiliñskiego 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 
o powierzchni 436 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³oto-
ryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019306/8.
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£¹czna cena wywo³awcza nieruchomoœci gruntowej 
- 140 000,00 z³ ( w tym VAT 23%)
Wadium - 28 000,00 z³.
Zarz¹dzeniem Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 15 wrzeœnia
2020r. nieruchomoœæ oznaczona numerem geodezyjnym dzia³ki 224/4
wraz z udzia³em 1/2 w dzia³ce  o numerze 224/3 zosta³a przeznaczona do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest na obrze¿ach centrum Chojnowa, w s¹-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy us³u-
gowej i ogrodów dzia³kowych. W pobli¿u nieruchomoœci znajduje siê
rzeka Skora.  Przedmiotowa dzia³ka ma kszta³t nieregularny, jest niezabu-
dowana, poroœniêta drzewami i krzewami stanowi¹cymi pozosta³oœæ
dawnego sadu. W ulicy Tulipanowej znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie
(wed³ug mapy zasadniczej): sieæ wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna i gazowa. Ulica Tulipanowa posiada nawierzchniê
t³uczniow¹. Dojazd do przedmiotowej dzia³ki drog¹ gruntow¹, we-
wnêtrzn¹, bez utrudnieñ - od strony ul. Tulipanowej.
Dzia³ka nr 224/3 jest wydzielona jako droga wewnêtrza gruntowa, nie-
urz¹dzona i sprzedawana jest w udziale 1/2 jako droga dojazdowa.  
W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa dzia³ki nr 224/4 
i 224/3 s¹ oznaczone jako u¿ytki rolne - grunty orne RIIIa. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyska-
nia decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30.05.2016r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 10.06.2016r.) dzia³ki 224/4 i 224/3
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 15.1.MN - teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych - wy³¹cznie wbudowane w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym. Ponadto teren po³o¿ony jest w ca³oœci na obszarze
szczególnego zagro¿enia powodzi¹, na którym prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia powodzi jest œrednie i wynosi raz na 100 lat (zasiêg zalewu
wody o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia Q 1%) - obowi¹zuj¹
przepisy odrêbne (zakazy) wynikaj¹ce z ustawy Prawo wodne. 
W œwietle ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz.
310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie
na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi¹ nowych obiektów
budowlanych.
Ponadto nieruchomoœæ po³o¿ona jest w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do 1945 r.
oraz obszarze OW obserwacji archeologicznej. Obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 7 ww. planu zagospodarowania przestrzennego. 
Tekst i rysunek planu miejscowego obowi¹zuj¹cy dla nieruchomoœci
dostêpny jest na stronie internetowej https://www.chojnow.eu/. Integraln¹
czêœci¹ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego s¹ rysun-
ki planów, zatem konieczne jest ³¹czne czytanie czêœci tekstowej i gra-
ficznej planu, co daje kompletne informacje o mo¿liwoœciach zagospo-
darowania danej nieruchomoœci i ewentualnych ograniczeniach. 
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.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych
do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy. 
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
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 na ww. nieruchomoœæ odbêdzie siê 09 marca 2021 r. o godz.
1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokonywa-
nia czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³¿onków
lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka,
zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹
w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posi-
adaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o przetargu,
jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.03.2021r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.
U. z 2014r. poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zao-
kr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator prze-
targu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podle-
ga 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 organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Tulipanowej 
w obrêbie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 224/4 o powierzchni 1695 m2

(KW nr LE1Z/00013615/5) wraz z udzia³em 1/2 w dzia³ce nr  224/3 o pow. 60 m2,  dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00047324/5, z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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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

LUTY

07.02. - SALIX                        14.02. - MELISA
21.02. - FARMED                28.02. - STOKROTKA

Chojnowski Klub Taekwondo Olimpij-
skiego dba o rozwój m³odych sportow-
ców ju¿ w wieku przedszkolnym. Po
d³u¿szej przerwie nieSFORNE PRZED-
SZKOLAKI opanowa³y ponownie salê
sportow¹. Ciesz¹ nas takie powroty do
aktywnoœci fizycznej. 

W ramach realizowanego programu za-
jêæ dbamy o rozwój: 
* ruchowy, poprzez æwiczenia koordyna-
cyjne i gimnastykê kszta³tujemy kondy-
cjê, dbamy o prawid³ow¹ postawê, a po-
przez zabawê z przyborami treningowy-
mi, wprowadzamy umiejêtnoœci tech-
niczne taekwondo, 
* spo³eczny i emocjonalny - uczymy pra-
cy zespo³owej, koncentracji, dyscypliny,

pamiêci ruchowej, poszanowania zasad
fair play, szacunku, samokontroli, a tak¿e
budujemy w dziecku poczucie pewnoœci
siebie.
Podczas zajêæ wprowadzamy elementy
taekwondo - dzieci ucz¹ siê podstawo-
wych kopniêæ i uderzeñ bez zastosowa-
nia technik. Nasi podopieczni kopi¹ lub
uderzaj¹ w powietrze, poduchy i tarczê -
czyli cel, zdobywaj¹c w ten sposób
cenne dla nich zdolnoœci koordynacji 
i koncentracji.
Na zajêciach wykorzystujemy: 
* sprzêty treningowe zaczerpniête z taek-
wondo, czyli packi, tarcze, softy - a wiêc
przedmioty, w które mo¿na kopaæ i uderzaæ.
* przyrz¹dy sportowe, do których nale¿¹:
drabinki koordynacyjne, pacho³ki, wo-

reczki z groszkiem, szarfy, pi³ki, mater-
ace sportowe. 
Kompleksowy dobór æwiczeñ sprawia,
¿e dzieci nie tylko zdobywaj¹ œwietn¹
kondycjê fizyczn¹, ale nabywaj¹ tak¿e
umiejêtnoœci przydatne w codziennym
¿yciu.

Prowadzimy zajêcia popo³udniowe 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Choj-
nowie (œroda i pi¹tek). Jeœli jeszcze nie
zd¹¿y³eœ zapisaæ swojego dziecka nic
straconego. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc, a przy wiêkszej iloœci chêtnych
bardzo mo¿liwe, ¿e powstan¹ nowe
grupy. 
SZCZEGÓ£Y i kontakt pod nr telefonu:
578 011 118 (Pani Anna)

LMKS „SFORA" Chojnów

nieSFORNE PRZEDSZKOLAKI znowu w akcji

Og³oszenia drobne
Dzia³ki

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



27 stycznia miało miejsce otwarcie
wyremontowanego zaplecza Hali
Sportowej Powiatowego Zespołu Szkół
w Chojnowie przy ul. Matejki. Miejsce
to zmieniło się nie do poznania.
Gruntowny remont pomieszczeń spraw-
ił, że tak ważny obiekt stał się nowo-
czesny i utylitarny dla wszystkich
użytkowników. 
Koszt przeprowadzonej inwestycji
wyniósł ponad 660 tys. złotych. Jak
podkreślił dyrektor szkoły, przedsię-
wzięcie zrealizowane zostało dzięki sta-
raniom władz Powiatu Legnickiego, 
a pieniądze na remont wpłynęły dzięki
Rządowemu Funduszowi Inwestycji
Lokalnych, z których pokryto 90 %
kosztów, pozostałe 10% sfinansował
Powiat Legnicki.

Wykonawcą remontu była jaworska fir-
ma Art -Bud S.C.  – Andrzej Pałasz. 
Otwarcie było też ważną chwilą dla
wzorowych uczniów PZS – stypendys-
tów Prezesa Rady Ministrów i Dyrektora
Szkoły.
Krystian Katra - Wicemistrz Polski 
w K1 Rules, Oliwia Dziurbiel Wice-
mistrzyni Polski w akrobatyce Spor-
towej oraz tenisistka stołowa Ola Pa-

sternak chętnie rozmawiali o swoich
sukcesach z zaproszonymi gośćmi. 
Wicemistrzynie Polski w akrobatyce
sportowej Emilia Dziurbiel i Jadzia Wę-
glicka wzbudziły też podziw swoim pię-
knym występem.
Uroczystego otwarcia dokonał Mariusz
Kowalczyk dyrektor PZS, który przy-
pomniał historię obiektu oraz etapy istot-
nych modernizacji. 

- Ta inwestycja przebiegała w trudnym
okresie pandemii. Nie wiedzieliśmy, jak
to wpłynie na nasze zamierzenia. Po
drodze były różne przeszkody. Jednak
mimo tego trudnego czasu, wszystko się
pięknie udało. Dziś Powiatowy Zespół
Szkół w Chojnowie cieszy się kolejną
inwestycją, wykonaną w 2020 roku. To
nie jedyna nasza inwestycja, jednak
remont pomieszczeń Hali Sportowej jest
największą – mówił dyrektor Kowal-
czyk, dziękując wykonawcy Andrzejowi
Pałaszowi i inspektorowi nadzoru
Andrzejowi Janickiemu.
- Realizowany przez powiat remont na-
wierzchni przed wejściem do szkoły przy
ul. Wojska Polskiego, dokończenie moder-
nizacji wszystkich hal sportowych PZS,
termomodernizacja budynku przy ul.
Witosa i nowa ulica Matejki wykonana
przez Miasto, są inwestycjami niezwykle
ważnymi dla szkoły i mieszkańców. W tym

roku planowany jest również remont
drogi wewnętrznej do Hali Sportowej
przy ul. Matejki oraz dokończona zo-
stanie modernizacja nawierzchni przy
ul. Witosa - tłumaczył dyrektor PZS. 
Adam Babuśka starosta powiatu legnic-
kiego pogratulował zrealizowania ważnej
inwestycji zarówno dla miasta, jak i po-
wiatu. 
Janina Mazur Wicestarosta Powiatu
Legnickiego wyraziła również swoją
wielką radość z realizacji przedsięwzięć
szkolnych związanych z placówką:
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tego przedsięwzięcia.
Życzę, aby hala sportowa stała się
miejscem wielu inicjatyw. Sukcesywnie
będziemy realizować kolejne plany
związane z Chojnowem.
Gratulacje złożył także Jan Serkies
Burmistrz Miasta Chojnowa: Gratuluję
dokonanego remontu. Korzystając 
z okazji, dziękuję również za wszystkie
zrealizowane inwestycje, zmiany w obie-
ktach są dostrzegalne przez miesz-
kańców. Cieszymy się, że będziemy
mogli korzystać z nowych, wyremon-
towanych pomieszczeń Hali Sportowej.
Obiekt przy ul. Matejki jeszcze nie raz
przypomni o sobie zwłaszcza podczas
takich wydarzeń jak mistrzostwa w sza-
chach czy piłce nożnej.
Gratulujemy! 
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Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszzeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2.
Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

Lokal użytkowy nr 1a w budynku położonym przy ul. Rynek 4 
o powierzchni użytkowej 15,33 m2 składający się z jednego pomiesz-
czenia – 15,33 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego – 13,65 m2. 
Lokal położony na parterze budynku posiada instalację elektryczną 
i wodno – kanalizacyjną. 
Udział w nieruchomości wspólnej 7/100. 

Zaplecze hali sportowej po modernizacji



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Antek Roszad - Ma 7 lat, ogląda Bolka
i Lolka, lubi jeść płatki z mlekiem, ba-
nany, jabłka i mandarynki. Bawi się też
z kuzynem Wojtkiem w chowanego na
podwórku.

Żłobek ma już 5 lat


