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Muzeum Regionalne zaprasza
Dawne kowalstwo i ślusarstwo
Muzeum Regionalne zakończyło pier-
wszy etap prac nad modernizacją wys-
tawy Dawnego kowalstwa i ślusarstwa.
Wystawa prezentuje zbiory własne Mu-
zeum Regionalnego w Chojnowie, będące
wspaniałym przykładem działalności
przedstawicieli obu rzemiosł. Ekspozycję
wzbogaciły przystępne i ciekawe tablice
edukacyjne, z których wyczytać możemy
m.in.:
(...) Pierwsze wyroby kowalskie poja-
wiły się na obecnym terenie ziem pol-
skich w okresie halsztackim, ok. 700r.
p.n.e. Przyjmuje się, iż były to wówczas
przedmioty importowane z południa,
przez Bramę Morawską. Początki „rodzi-
mych" wyrobów kowalskich z Biskupina 
i Przybysławia pod Jarocinem datuje się
na VI i V w. p.n.e.

Kowal zaopatrywał społeczność w nie-
zbędne przedmioty użytkowe, chociażby
podkowy czy uprząż, więc jako rzemieśl-
nik był pożądany zarówno w każdej wsi,
jak i w każdym mieście. Warto zazna-
czyć, że kowale niespecjalizowali się tylko
w naprawie czy tworzeniu narzędzi. 
Ważnymi aspektami pracy kowala były
kreatywność i kunszt. Zdobne i precy-
zyjnie wykonane okucia, zawiasy czy
świeczniki świadczyły o zdolnościach
rzemieślniczych wykonawcy oraz o bo-
gactwie ich właścicieli.
(...) Z czasem (XIV-XV w.) w obrębie
rzemiosła zaczęły tworzyć się węższe
specjalizacje. Jako pierwsze z kowalstwa

wyodrębniło się ślusarstwo, a szczegó-
łowe kompetencje rozgraniczały statuty
cechowe. Główna różnica dotyczyła
sposobu obróbki metalu. Ślusarze zajmo-
wali się obróbką metali głównie „na zim-
no". Nie była to jedyna odnoga. Szybko
pojawili się rzemieślnicy o jeszcze węż-
szej specjalizacji: płatnerze wyrabiający
zbroje, miecznicy wyspecjalizowani 
w broni białej, rusznikarze pracujący
przy tworzeniu i naprawie broni palnej,
gwoździarze tworzący gwoździe, iglarze
zajmujący się igłami. Często zdarzało
się, że kowale i ślusarze tworzyli w mieś-
cie jeden cech, który dodatkowo mógł
zrzeszać np. gwoździarzy lub rusznikarzy
(...). 
Wystawa stała.

Sztuka współczesna 
ze zbiorów Muzeum 

Ekspozycja jest przeglądem malarstwa,
grafiki, rzeźby oraz szkła unikatowego,
gromadzonego przez dekady w zbiorach
chojnowskiej instytucji. Dokonując se-
lekcji prac starano się pamiętać o akcen-
tach regionalizmu, oddających charakter
placówki. Kierowano się także cezurą
czasową, której początek wyznaczał rok
1945. Równie istotnym czynnikiem było
skomponowanie wystawy w taki sposób,
by na ograniczonej przestrzeni pogodzić
ze sobą różne techniki oraz rozmaitą te-
matykę. Było to podyktowane faktem, iż
wystawa zaistniała nie tylko w wirtualnej
galerii, ale przede wszystkim w salach

Zamku Piastów legnicko-brzeskich. Osta-
tecznie ekspozycja została skompono-
wana z 28 prac, będących owocem twór-
czości 18 autorów. 

Wystawa będzie czynna 
do końca kwietnia 2021r. 

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą
także za pośrednictwem katalogu dostęp-
nego na stronie: 
https://muzeum.chojnow.eu/

opr. eg

Muzeum zaprasza
od wtorku do soboty: 

wtorek - czwartek
9:30 - 15:30

piątek - sobota
10:30 - 16:30

Więcej informacji o zwiedzaniu 
w czasie pandemii uzyskają

Państwo na stronie: 
muzeum.chojnow.eu/covid-19



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)

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

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.
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów
informuje, ¿e dysponuje limitem œrod-
ków na rok 2021 w ramach Funduszu
Pracy, oraz Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w zwi¹zku z czym, za-
prasza pracodawców oraz osoby bezro-
botne do korzystania z pomocy Urzêdu
Pracy. 

Oferta Urzêdu Pracy
Pracodawcom oferujemy:
* prace interwencyjne w pe³nym wymiarze -
okres refundacji do 6 miesiêcy, refunda-
cja wynagrodzenia 1.200,00 z³ oraz
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne od
tej kwoty;
* prace interwencyjne na 1/2 etatu -
okres refundacji do 6 miesiêcy, maksy-
malna wysokoœæ refundacji wynagro-
dzenia 1.400,00 z³, oraz sk³adka na ubez-
pieczenie spo³eczne od tej kwoty;
* roboty publiczne (mog¹ byæ organizo-
wane przez powiaty i gminy), wysokoœæ
refundacji do uzgodnienia, nie wy¿sza
ni¿ 50% przeciêtnego wynagrodzenia,
oraz sk³adka na ubezpieczenie spo³ecz-
ne, refundacja przez okres do 6 miesiêcy;
* sta¿e, wysokoœæ stypendium 1.440,00 z³
brutto - dofinansowanie wynagrodzenia
osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, refundacja
przez okres 12 miesiêcy w wysokoœci
1.400,00 z³, a w przypadku osoby po-
wy¿ej 60 roku ¿ycia mo¿liwoœæ refun-
dacji przez okres 24 miesiêcy;
* zatrudnienie osoby do 30 roku ¿ycia w ra-
mach bonu zatrudnieniowego, refundacja
przez okres 12 miesiêcy w wysokoœci
1.200,00 z³;
* refundacja podmiotowi prowadz¹cemu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kosztów wypo-
sa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
do kwoty 24.000,00 z³.
Osobom bezrobotnym oferujemy:
* jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej dla osób bezrobot-
nych do kwoty 24.000,00 z³;
* szkolenia indywidualne, które bêd¹
realizowane po uprawdopodobnieniu
zatrudnienia po ukoñczonym szkoleniu; 
* bony za zasiedlenie dla osób do 30
roku ¿ycia w wysokoœci 9.000 z³ w przy-
padku podejmowania zatrudnienia poza
miejscem zamieszkania w odleg³oœci min
80 km, lub gdy czas dojazdu w dwie
strony wynosi min 3 godziny;
* zwrot kosztów dojazdu do pracy, w przy-
padku podjêcia zatrudnienia poza miej-
scem zamieszkania, na skierowanie urzê-
du pracy;
* zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7, lub osob¹ zale¿n¹. Wnioski przyj-
mowane bêd¹ w sposób ci¹g³y i realizo-

wane do wyczerpania œrodków na po-
szczególne formy. 
Nale¿y nadmieniæ, ¿e po ka¿dej formie
pomocy, wymagana jest efektywnoœæ za-
trudnieniowa zgodnie z przepisami Usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii.

Szczegó³owych informacji udziela
Danuta Rajczakowska 

tel. 76 818 85 25, 
lub 76 818 69 78 wew. 22
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Œ.P. Romana Matuszewskiego

sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Jan Serkies 

i Radni Rady Miejskiej Chojnowa

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
bliskim

Nabór partnerów 
spo³eczno-gospodarczych 
do procesu opracowania

dokumentu pn. "Strategia
Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych 
Legnicko-G³ogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027"

W województwie dolnoœl¹skim trwaj¹
prace dotycz¹ce zastosowania podejœcia
terytorialnego w realizacji polityki spój-
noœci z wykorzystaniem œrodków UE 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoœl¹-
skiego na lata 2021-2027.
32 samorz¹dy Legnicko-G³ogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego przygotowuj¹
dokument pn. "Strategia Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-
G³ogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021-2027". Zachêcamy organi-
zacje spo³eczno-gospodarcze dzia³aj¹ce
na terenie naszej gminy oraz LGOF do
wsparcia naszych dzia³añ i zg³oszenie
chêci uczestnictwa w procesie tworzenia
i konsultowania dokumentu.
Link do naboru:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_
organizacje



To by³ wyj¹tkowy moment - pierwszy œlub
w nowym miejscu - od 1 lutego biura
Urzêdu Stanu Cywilnego funkcjonuj¹ na
Placu Zamkowym w budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej, œluby udzielane s¹
w Muzeum Regionalnym. 

12 lutego w murach zabytkowego Zamku
Piastów legnicko-brzeskich odby³a siê
ceremonia œlubna - pierwsza w salach his-
torycznego obiektu. 

- Dla nas to niezapomniany dzieñ, jeden
z wa¿niejszych w ¿yciu - mówi¹ nowo-
¿eñcy - Pañstwo Sylwia i Miros³aw Œwitek.
- Jest nam mi³o, ¿e zapocz¹tkowaliœmy
now¹, chojnowsk¹ tradycjê.
Œwiadomoœæ, ¿e zawarcie zwi¹zku ma
miejsce w otoczeniu murów, które pa-
miêtaj¹ wydarzenia sprzed 700 lat, które
by³y rezydencj¹ Fryderyka III i jego ¿ony
Katarzyny Meklemburskiej, potem ksiê¿- nej Anny Wirtemberskiej, w miejscu,

które na przestrzeni wieków pe³ni³o
ró¿ne funkcje - by³o m.in. szko³¹, s¹dem
grodzkim czy te¿ siedzib¹ administracji
miejskiej - bez w¹tpienia dodaje splendoru.
- To kolejna okazja do promowania muzeum
- mówi dyrektor Muzeum Regionalnego
Mariusz Garbera. - Liczê, ¿e obecnoœæ go-
œci przy okazji ceremonii œlubnej, zachêci
do odwiedzenia naszego muzeum innego
dnia, z rodzin¹, znajomymi…

Nowo¿eñcom, tak¿e tym przysz³ym, ¿y-
czymy wszelkiej pomyœlnoœci…

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

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

e-mail: usc@chojnow.eu

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

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

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

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

w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

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 jubi-
leuszami:
- 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

Pierwszy œlub w Zamku Piastów
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Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina 
o obowi¹zku przestrzegania przepisów o segregacji odpadów komunalnych. 

Przypomina równie¿, ¿e obowi¹zkiem w³aœcicieli jest wyposa¿enie nieruchomoœci we w³asnym zakresie w pojemniki lub
worki s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych w iloœci adekwatnej do iloœci powstaj¹cych na danej nieruchomoœci
odpadów komunalnych, jak równie¿ utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
zarówno pojemników, jak równie¿ w odpowiednim stanie sanitarnym, i porz¹dkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

Odpady nale¿y zbieraæ w odpowiednich pojemnikach, o œciœle okreœlonym oznakowaniu kolorystycznym dla poszczególnych
frakcji odpadów:
- pojemnik niebieski oznaczony napisem "PAPIER" z przeznaczeniem na odpady z papier, tektury oraz odpady opakowan-

iowe z papieru ora z tektury;
- pojemnik zielony oznaczony napisem "SZK£O" z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szk³a oraz szk³o;
- pojemnik ¿ó³ty oznaczony napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" z przeznaczeniem na odpady z tworzyw
sztucznych oraz metali, w tym równie¿ odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielo-
materia³owe;
- pojemnik br¹zowy oznaczony napisem "BIO" z przeznaczeniem na bioodpady roœlinne;
- pojemnik czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane, tzw. zmieszane.
Pojemniki na odpady komunalne nale¿y ustawiæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla u¿ytkowników, jak i pracowników
przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady komunalne, w miejscach nie stanowi¹cych utrudnienia dla s¹siadów, mieszkañców,
u¿ytkowników dróg, innych osób oraz dostêpnych dla korzystaj¹cych z tych urz¹dzeñ. Musz¹ one równie¿ zostaæ czytelnie
oznaczone, w widocznym miejscu, adresem nieruchomoœci.
Odpady, które zosta³y  niew³aœciwie posegregowane zostan¹ odebrane w najbli¿szym terminie odbioru odpadów zmieszanych,
okreœlonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

Harmonogram wywozu odpadów dostêpny jest na internetowej stronie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie  chojnow.eu, 
zak³adka - Gospodarka odpadami, Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 

W roku 2021 na terenie Miasta Chojnów dla nieruchomoœci zamieszka³ych obowi¹zuje stawka op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokoœci 28,00 z³/os. W przypadku gdy w³aœciciel nieruchomoœci, na której zamieszkuj¹ mieszkañcy
nie wype³nia obowi¹zku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z Uchwa³¹ nr XXVI/125/20 Rady
Miejskiej Chojnowa z 6 maja 2020 r. obowi¹zuj¹ce od 1 wrzeœnia 2020 r. stawka op³aty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi  mo¿e zostaæ naliczona w podwy¿szonej wysokoœci, tj. 56,00 z³/os dla wszystkich mieszkañców danej nieruchomoœci.

Przypominamy równie¿, ¿e umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta z przedsiêbiorstwem œwiadcz¹cym us³ugi odbioru
odpadów komunalnych na terenie miasta Chojnów nie obejmuje wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli,
dywanów, sprzêtu elektronicznego) oraz odpadów remontowo-budowlanych. Odpady budowlane oraz odpady wielkogabary-
towe mog¹ byæ nieodp³atnie sk³adowane wy³¹cznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Chojnowie przy ul. Kraszewskiego 1. 

Godziny Otwarcia PSZOK-u
wtorki, œrody i pi¹tki od godz. 8:00 do 15:00

czwartki od godz. 10:00 do 17:00
soboty od godz. 10:00 do 15:00

Ka¿dy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczaj¹cy op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mo¿e w ramach tej op³aty dostarczyæ do PSZOK bezp³atnie nastêpuj¹ce odpady:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateria³owe;
5) szk³o, w tym odpady opakowaniowe ze szk³a;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikuj¹ce siê do odpadów medycznych powsta³e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania pro-
duktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególnoœci ig³y 
i strzykawki;
10) zu¿yte baterie i akumulatory;
11) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zu¿yte opony;
15) tekstylia i ubrania.
Wszystkie wy¿ej wymienione odpady mieszkañcy mog¹ dostarczaæ bezp³atnie do PSZOK-u, w ka¿dej iloœci, z wyj¹tkiem:
1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 8 sztuk na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 200 kg na mieszkañca w roku kalendarzowym,
3) zu¿ytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.
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Na terenie miasta Chojnowa trwa realizacja projektu pn. "Wy-

eliminowanie terytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowoœciach 

w podregionie legnicko-g³ogowskim" obejmuj¹ca prace pro-

jektowe, roboty budowlane oraz dostawy urz¹dzeñ w zwi¹zku

z budow¹ sieci œwiat³owodowej. 

Projekt jest wspó³finansowany z Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa (POPC), w ramach dzia³ania 1.1. dotycz¹cego

wyeliminowania terytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowoœciach.

Inwestorem i beneficjentem Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa, z którego œrodków wspó³finansowana jest budowa

sieci œwiat³owodowej jest FIBEE I Sp. z o.o.

Projekt rozpocz¹³ siê w IV kwartale 2019 roku, a zakoñczenie

nast¹pi do koñca 2021 roku.

Wybudowana infrastruktura umo¿liwi mieszkañcom dostêp do

szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowoœci,

telewizji online oraz innych us³ug internetowych.

Zbudowana sieæ bêdzie mieæ charakter otwarty, tzn. ¿e

wszyscy operatorzy, równie¿ lokalni, bêd¹ mogli skorzystaæ 

z nowoczesnej infrastruktury, oferuj¹c tam swoje us³ugi. Takie

rozwi¹zanie pozwoli mieszkañcom na dostêp do wysokiej

jakoœci us³ug u wybranego indywidualnie dostawcy.

Wiêcej informacji o projekcie odnaleŸæ mo¿na na stronie:

fibee.pl. 

Osoby zainteresowane dostêpem do sieci œwiat³owodowej,

mog¹ sprawdziæ czy ich adres objêty zostanie projektem na

stronie: capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/
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27 stycznia rozpoczê³y siê w Przychodni
Rejonowej szczepienia przeciw COVID-19.
Tygodniowo placówka zdrowia otrzy-
muje 30 dawek szczepionki. Szczepienia
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê, jeœli termin
z przyczyn niezale¿nych ulega zmianie,
wówczas wszyscy pacjenci s¹ niezw³ocz-
nie o tym informowani. Pierwszeñstwo
w zapisach maj¹ osoby, które ukoñczy³y
80 lat. Aktualnie oko³o 600 osób z tej
grupy wiekowej oczekuje na swój termin. 

- Szczepienia przebiegaj¹ wed³ug okre-
œlonych procedur. Prawdopodobnie iloœæ
30 dawek szczepionki na tydzieñ nie
ulegnie zmianie do koñca marca.
Szczepimy osoby, które wczeœniej telefo-
nicznie zadeklarowa³y chêæ szczepienia.
- mówi Boles³aw Jakubiak kierownik
przychodni. 

Szczepienia rozpoczynaj¹ siê w okreœlo-
nym dniu o godz. 8:00 rano. Pacjent
poddawany jest szczepieniu jedynie po
badaniu i konsultacji z lekarzem, który
jest tak¿e obecny w trakcie szczepienia.
Pielêgniarki pomagaj¹ równie¿ pacjen-
tom w wype³nianiu specjalnych kwestio-
nariuszy, które traktuj¹ o stanie zdrowia,
wskazuj¹ równie¿ na przes³anki, mog¹ce
uniemo¿liwiæ przyjêcie szczepionki, czyli
np. alergie, ciê¿kie choroby, infekcje.
Istotne jest, aby wykluczyæ wszystkie
przeciwwskazania. 
- Jako placówka i personel jesteœmy przy-
gotowani na szczepienia wiêkszej iloœci
osób. Jedynym ograniczeniem jest obecna
iloœæ szczepionek. Obiekt i kadra spe³niaj¹
wszystkie wymagania zwi¹zane z poda-
niem pacjentowi szczepionki. W podaniu
leku wszystko jest dok³adnie usystematy-
zowane. Odpowiednia temperatura, œrodki
ostro¿noœci, sterylnoœæ - wszystko jest
zachowane dla bezpieczeñstwa i zado-

wolenia naszych pacjentów. - informuje
zespó³ odpowiedzialny za szczepienia.
Szczepienia bêd¹ nabieraæ tempa. W przy-
sz³ym miesi¹cu szczepionych bêdzie 60
osób tygodniowo tj. 30 osób pierwszej
dawki i 30 osób drugiej dawki. 
Seniorzy i osoby niepe³nosprawne niemo-
g¹ce samodzielnie dotrzeæ do chojnow-
skiej przychodni na szczepienie mog¹
równie¿ dzwoniæ na numer kontaktowy
76-744-94-51 w sprawie transportu, który
organizowany jest przez chojnowski 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. - infor-
muje kierownik przychodni. - Mam
nadziejê, ¿e po 31 marca iloœæ szczepio-
nek z Agencji Rezerw Materia³owych
znacznie wzroœnie i bêdziemy mogli przy-
spieszyæ proces szczepienia - dodaje.  

kb

Szczepienia przeciw COVID-19 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ma dopiero 13 lat, ale ju¿ wró¿¹ mu 
karierê. Jeœli Pawe³ Marciniszyn z takim
zapa³em, odpowiedzialnoœci¹ i pasj¹ bêdzie
nadal oddawa³ siê swojemu ulubionemu
zajêciu, trenerzy zapowiadaj¹ wielkie osi¹-
gniêcia i zawodowy sukces.

Gazeta Chojnowska - Pi³ka no¿na, to
Twoja ulubiona dyscyplina sportowa? 
Pawe³ Marciniszyn - Tak. Od II klasy gram
w ró¿nych szkó³kach pi³karskich, a od IV
klasy uczêszczam do klasy sportowej w SP 4.
Moj¹ pierwsz¹ szkó³k¹ by³ Talent Chojnów
prowadzony przez trenera Stefana Stala.
To w³aœnie trener Stal jeszcze bardziej
nakrêci³ mnie na pi³kê. Moje pierwsze
zgrupowania sportowe, obozy, i inne wy-
jazdy, to zas³uga trenera Stefana, za co
dziœ bardzo mu dziêkujê. Kolejn¹ szkó³k¹
by³ Juventus FC Academy Legnica, ale 
z czasem okaza³o siê, ¿e to jednak dla mnie
za ma³o. Rodzice zapisali mnie do Szkó³ki
Techniki Fundamentalnej na treningi indy-
widualne do trenera Stanis³awa Kwiatkow-
skiego. Po krótkim czasie dosta³em propo-
zycjê przejœcia do Iskry Kochlice, gdzie
obecnie trenujê pod okiem trenera Kacpra
Kwiatkowskiego.

Moi rodzice dok³adaj¹ wszelkich starañ,
aby moja pasja ca³y czas siê rozwija³a.
Jeœli jest tylko taka mo¿liwoœæ pozwalaj¹
mi braæ udzia³ w ró¿nych zgrupowaniach
nawet tych pozaszkolnymi i klubowymi.
Przeszed³em pozytywnie dwuetapowe elimi-
nacje do Dolnoœl¹skiej Kadry M³odych Or³ów
dziêki czemu w nagrodê pojecha³em na
tygodniowy obóz w Domas³owicach zorga-
nizowany przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.
Latem tamtego roku by³em na zgrupowaniu
Polish Soccer Skills, gdzie z ponad 7000
uczestników uda³o mi siê przejœæ dalej 
i otrzyma³em powo³anie do Reprezentacji
U-13 Polish Soccer Skills. Ostatnio w³aœnie
by³em we W³adys³awowie w  Centralnym
Oœrodku Sportu, Oœrodku Przygotowañ
Olimpijskich Cetniewo na tygodniowym
zgrupowaniu Polish Soccer Skills, gdzie
zosta³em zaprzysiê¿ony na uroczystej gali 
i otrzyma³em akt powo³ania.

G.Ch. - Jak wygl¹da dzieñ m³odego
sportowca? 
P.M. - Teraz, przez pandemiê sytuacja
wygl¹da nieco inaczej, ale jakoœ dajê radê.
Lekcje zdalne, zajêcia w-f w szkole, trening,

bieganie na bie¿ni, które buduje kondycjê 
i zdolnoœci kardio, dodatkowe lekcje angiel-
skiego… A jeœli chodzi o dietê to podczas
uczestnictwa w zgrupowaniach mia³em
spotkania z dietetykami, którzy przedstawili
mi mój plan ¿ywieniowy. Na dzieñ dzi-
siejszy babcia Danusia, która jest u nas 
w domu g³ówn¹ kuchark¹, zmaga siê z roz-
pisk¹ ¿ywieniow¹ jak¹ dosta³em. W weekendy
sparingi. Przez ca³y tydzieñ, moja rodzina 
i wszystko co siê u nas dzieje, jest podpo-
rz¹dkowane moim treningom i meczom.
Mama ogarnia temat logistycznie. Czuwa
nad tym co, gdzie i kiedy... 

G.Ch. - Sukces to ciê¿ka praca. Wszyscy
sportowcy zgodnie powtarzaj¹, ¿e liczy
siê nie tylko  talent, ale te¿ wytrwa³oœæ. 
P.M. - Najlepsz¹ drog¹ do osi¹gniêcia
sukcesu s¹ systematyczne treningi, æwi-
czenia i  wytrwa³oœæ, a tak¿e wsparcie
najbli¿szych. Moi rodzice bardzo mi w tym
pomagaj¹, wspieraj¹ mnie na ka¿dym
kroku, gdy coœ nie wychodzi podnosz¹ mnie
na duchu dziêki czemu dalej trwam w po-
stanowieniu, ¿eby zostaæ wielkim pi³karzem.
S¹ ze mnie bardzo dumni i otwarci na
ka¿dy mój nowy pomys³. Pomagaj¹ mi go
wcielaæ w ¿ycie. Na przyk³ad bardzo chcia-
³em mieæ bie¿niê, ¿eby dodatkowo tre-no-
waæ w domu, wiêc w prezencie miko³ajko-
wym j¹ dosta³em. Fajnie mieæ takich rodzi-
ców. Ale przy tej okazji nie mogê zapom-
nieæ o moich dziadkach, którzy te¿ mnie
bardzo wspieraj¹. Dziadek Zbyszek jest
moim najwierniejszym kibicem. Jak rodzice
nie mog¹ mnie zawieŸæ na trening zawsze
mo¿na liczyæ na dziadka. Babcia Danusia
z kolei dba o moje ¿ywienie. Bardzo siê

wzrusza kiedy udaje mi siê osi¹gn¹æ sukces.

G.Ch. - Robert Lewandowski opowiadaj¹c
o swoich pocz¹tkach stwierdzi³: "Za-
bawa albo sport - wybór by³ dla mnie jas-
ny", czy podzielasz zdanie jednego z naj-
lepszych pi³karzy w historii?
P.M. - Tak, ¿eby byæ dobrym zawodnikiem
trzeba du¿o trenowaæ, ale nie ukrywam, ¿e
te¿ trochê czasu spêdzam przy grach kom-
puterowych z kolegami. 

G.Ch. - Jakie s¹ Twoje marzenia i plany
na najbli¿sze lata?
P.M. - Po skoñczeniu szko³y podstawowej,
chcia³bym dalej uczêszczaæ do szko³y o kie-
runku sportowym, ale na dzieñ dzisiejszy
jeszcze nie wiem jakiej. Moim najwiêkszym
marzenie jest byæ zawodnikiem na wysokim
poziomie i graæ w najlepszych klubach na
œwiecie. 

***
Gazeta Chojnowska zapyta³a trenerów
Paw³a Marciniszyna o opiniê na jego temat.
Trener Chrystian Serkies
Pawe³ jest niew¹tpliwie jednym z najbar-
dziej uzdolnionych ch³opców z rocznika
2008 w regionie. Oprócz umiejêtnoœci

technicznych, które jak na swój wiek ma na
wysokim poziomie, jest zawodnikiem obda-
rzonym du¿¹ szybkoœci¹, zarówno t¹ lokomo-
cyjn¹ jak i szybkoœci¹ w podejmowaniu
decyzji na boisku. Potrafi rozwi¹zywaæ
sytuacjê na boisku sam jak i wspó³pracowaæ
z kolegami. Jest systematyczny, pracowity,
a do ka¿dych zajêæ podchodzi maksymalnie
zaanga¿owany. Dobra postawa Paw³a na
zajêciach szkolnych, klubowych oraz na
konsultacjach szkoleniowych Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej zaowocowa³a m.in.
wyjazdem na Letni¹ Akademiê M³odych
Or³ów. G³êboko wierzê, ¿e Pawe³ zrobi karierê
w seniorskiej pi³ce.

Trener Kacper Kwiatkowski
Nasza wspó³praca z Paw³em zaczê³a siê
nieca³y rok temu. Zdecydowa³ siê przyjœæ
do naszego klubu z Juventus FC Academy
Legnica. Od samego pocz¹tku bardzo szybko
siê zaaklimatyzowa³ w zespole i pozna³
nasz¹ filozofiê szkolenia. Dziêki swojej
ciê¿kiej pracy, wytrwa³oœci i umiejêtnoœ-
ciom, które posiada, przekona³ do siebie
kolegów i kole¿anki z dru¿yny, z tygodnia
na tydzieñ stawa³ siê coraz bardziej otwarty,
pewny siebie. Rozumia³ czego siê od niego
wymaga, nad czym musi regularnie pra-
cowaæ i w jaki sposób trening prze³o¿yæ na
mecze ligowe, turnieje oraz sparingi. Nasz
zawodnik wykonuje ciê¿k¹ pracê mimo, ¿e
jest dopiero trzynastolatkiem. Trzy razy w ty-
godniu trenuje z zespo³em, a raz dodat-
kowo szkoli swoje umiejêtnoœci techniczne
u trenera Stanis³awa Kwiatkowskiego. Mimo
tego, ¿e zajêæ ma naprawdê du¿o to najwa¿-
niejsze, ¿e nie jest do tego zmuszany i pi³ka
no¿na sprawia mu mnóstwo radoœci, a chêæ
bycia coraz lepszym w tym co robi napêdza
go i rówieœników z dru¿yny. W lidze dolno-
œl¹skiej m³odzika, debiutuj¹cy Pawe³ sta³
siê podstawowym zawodnikiem i pewnym
punktem dru¿yny rywalizuj¹cej z dobrymi
przeciwnikami. Jeœli chodzi o pozycjê na
boisku m³odego zawodnika to wystêpuje na
bokach obrony, bokach pomocy lub na œrodku
obrony. Na pó³metku sezonu 2020/2021
rozegra³ 26 meczy zdobywaj¹c dwie bramki
oraz trzykrotnie asystowa³ swoim kolegom-
kole¿ankom.
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Muzeum, Basen i Kino zapraszaj¹!
Na ten moment czeka³o wiele osób… Mi³oœników p³ywania zaprasza Basen,
pasjonatów historii i zabytków Muzeum oraz stêsknionych filmów na wielkim
ekranie Kino!

Muzeum Regionalne
Ponownie czynne dla zwiedzaj¹cych.
Otwarte od wtorku do soboty: wtorek -
czwartek 9:30 - 15:30, pi¹tek - sobota
10:30 - 16:30. 
Ceny biletów: normalny 5 z³, ulgowy
2 z³, grupowy 2 z³ (od osoby). 
We wtorki wstêp jest bezp³atny. 
Bilety s¹ sprzedawane w kasie bileto-
wej przy wejœciu g³ównym. Ostatnie
wejœcia do muzeum mo¿liwe s¹ na 30
minut przed zamkniêciem. 
Muzeum zapewnia przewodnika, wcze-
œniej zg³oszonym grupom. 
O aktualnej ofercie piszemy na str 2. 

(https://muzeum.chojnow.eu/informacje,m4,s400.html)

Basen Miejski

Czynny od 15:00 do 21:00, w soboty 
i niedziele od 12:00 do 21:00!
Przypominamy o obowi¹zku dezynfek-
cji r¹k oraz zachowaniu dystansu, oraz
zas³anianiu ust i nosa na terenie p³y-
walni - kasy i szatni. 
Ceny biletów: osoby doros³e - 11 z³ za
1 godz., dzieci, m³odzie¿ szkolna, stu-
denci do 25 roku ¿ycia - 9 z³ za 1 godz.,
bilety rodzinne minimum 3 osoby 
- 9 z³ za 1 godz. 

(https://basen.chojnow.eu/cennik,m2,s200.html)

Kino KULTURA
Dzia³a od pi¹tku, 19 lutego. Na dobry
pocz¹tek komedia "Ma³e szczêœcia"
oraz "Pinokio". 
19 lutego wyœwietlone bêd¹ "Ma³e
szczêœcia" o godz. 17:00 i 19:30, 
20 i 21 lutego "Pinokio" o 15:00 
i "Ma³e Szczêœcia" o 18:00. 
Ceny biletów: normalny - 20 z³, ulgo-
wy 15 z³, zbiorowy 15 z³. 
Zgodnie z zaleceniami maksymalnie
50 proc. miejsc w sali bêdzie zajêtych,
pilnowane bêd¹ tak¿e odstêpy oraz
prowadzona dezynfekcja. Widzowie
s¹ równie¿ zobligowani do noszenia
maseczek. Na terenie Kina obowi¹zuje zakaz konsumpcji.

(https://kino.chojnow.eu/repertuar,m15,s1500.html)

Otwarcie Kina, Muzeum i Basenu nie oznacza koñca epidemii. 
Szanujmy siê wzajemnie. Przestrzegajmy zasad. Dbajmy o siebie i innych.

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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Zak³ad Opiekuñczo-Pielêgnacyjny "Niebieski Parasol" od wielu lat celebruje Dzieñ
Chorego. To wa¿na data dla za³ogi i pensjonariuszy. 
Œwiêto ustanowione przez Jana Paw³a II, ma na celu zwrócenie uwagi na osoby chore
i te, które siê nimi opiekuj¹.
- Chory i jego opiekun s¹ jednoœci¹ - mówi dyrektor placówki Ma³gorzata Sztompke
- S¹ sobie bliscy, s¹ tacy sami, maj¹ sobie nawzajem wiele do zaoferowania.
11 lutego, dzieñ przebiegaj¹cy pod has³em "Jeden jest Wasz Nauczyciel, a wszyscy
braæmi jesteœcie" rozpoczêto Msz¹ œw., prowadzon¹ przez ks. dziekana Marka
Osmulskiego i ks. Damiana Skrzypka. Po Eucharystii pensjonariusze, poprzez  sakra-
ment namaszczenia, otrzymali szczególn¹ ³askê i ulgê w cierpieniu.
Temat tego dnia inspirowany by³ fragmentem Ewangelii, w którym Jezus krytykuje
ob³udê tych, którzy mówi¹, ale nie czyni¹ (por. Mt 23, 1-12). Kiedy wiara sprowadza
siê do pustej retoryki, nie anga¿uj¹c siê w historiê i potrzeby drugiego, wówczas
brakuje spójnoœci miêdzy wyznawan¹ wiar¹ a prawdziwym ¿yciem. Jest to powa¿ne
zagro¿enie. Dlatego Jezus u¿ywa mocnych wyra¿eñ, aby ostrzec przed niebez-
pieczeñstwem popadniêcia w ba³wochwalstwo samego siebie i stwierdza: "Jeden jest
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braæmi jesteœcie" (Mt 23, 8).

- Od prawie roku w naszym oœrodku s¹ ciê¿kie dni, pozbawione kontaktu z rodzin¹,
przepe³nione samotnoœci¹, trwog¹ i strachem o zdrowie i ¿ycie w³asne oraz najbli¿-
szych - mówi³a dyr. Sztompke. - Wiem, ¿e nasza Wspólnota zda³a egzamin 
z cz³owieczeñstwa i braterstwa celuj¹co. Pomagaj¹c sobie w chorobie i zdrowiu.
Staj¹c ramiê w ramiê u boku tych, którzy potrzebowali pomocy, czu³ego s³owa, gestu
i przyjaznej d³oni. Tak potrafi¹ tylko ludzie ogromnego serca, ludzie wielcy, wyzna-
czeni przez Boga.

Tegoroczne obchody by³y skromniejsze od poprzednich. Z wiadomych wzglêdów nie
zaproszono goœci. Œwiêto uczczono w swoim gronie, a za spraw¹ KGHM, stowa-
rzyszenia Imelda oraz ERM, pacjentów obdarowano prymulkami i "t³ustoczwartowy-
mi" wypiekami.
- ¯yczê wszystkim abyœmy wspierali siê nawzajem w zdrowiu i chorobie, pomagali
sobie s³owem, gestem, uœmiechem, a nasza Rodzina by³a przepe³niona przyjaŸni¹,
pomoc¹, wspó³odczuwaniem… - winszowa³a wszystkim pani dyrektor.
Do³¹czamy do tych ¿yczeñ i jeszcze zdrowia, zdrowia, zdrowia….

eg

XXIX Œwiatowy Dzieñ ChoregoXXIX Œwiatowy Dzieñ Chorego Tydzieñ Tydzieñ 
Walki Walki 

z Depresj¹ z Depresj¹ 
Centrum Formacji Rodziny z

Lubina, G³ogowskie Stowarzyszenie
"Otwarte Drzwi" 

i KGHM Polska MiedŸ S.A. 
zapraszaj¹ na 

II Tydzieñ Walki z Depresj¹.
Bezp³atne konsultacje, wyk³ady 

i rozmowy ze specjalistami online
potrwaj¹ od 22 do 28 lutego. 

Aby wzi¹æ udzia³ w wydarzeniu
nale¿y zarejestrowaæ siê na stronie

internetowej www.kghm.com/depresja. 

"Wed³ug instytucji badawczych 1,5 mln

Polaków choruje na depresjê. Wszystko

wskazuje na to, ¿e epidemia COVID-19

nasila skalê tego zjawiska. 

Jak rozpoznaæ depresjê u siebie lub

swoich bliskich? Gdzie siêgn¹æ po pomoc?

Celem Tygodnia Walki z Depresj¹ jest

popularyzacja wiedzy na temat depresji

i problemów zdrowia psychicznego, 

a tak¿e u³atwienie dostêpu do pomocy

specjalistów. Uczucie lêku lub stresu

zwiêksza ryzyko doœwiadczenia epizo-

du depresji. Warto szukaæ pomocy." -

czytamy na stronie organizatorów. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem

obj¹³ Burmistrz Miasta Chojnowa. 
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Szko³a Podstawowa nr 4 od 25.10.2020 r. do 10.02.2021 r. wykonywa³a zadania przewidziane regulaminem
konkursu SZKO£Y DOBREGO WYCHOWANIA. Celem konkursu by³o zapoznanie dzieci ze standardami

dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wp³yw na codzienne ¿ycie, jak i relacje rówieœnicze.
Koordynatorem projektu by³a Pani Psycholog Anna Jankowska zaœ nadzór nad nim pe³ni³a Pani Dyrektor Beata

Miler-Kornicka. Uczniowie wziêli udzia³ w 5 etapach konkursu:
1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego
Zachowania. 
2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wœród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymaj¹ dyplom
"Mistrz savoir vivre" przygotowany przez szko³ê
3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.:"Moje zachowanie œwiadczy o mnie".
4. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim bêdzie "Mój wygl¹d œwiadczy o mnie".
5. Jestem grzeczny i nie wstydzê siê mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i z³ego wp³ywu œrodowiska na
wychowanie i zachowanie m³odego cz³owieka. 

Publikujemy kilka prac o tym jak "Moje zachowanie œwiadczy o mnie" - warto siê zapoznaæ.

SP 4 Szko³a Dobrego Wychowania

Zosia Augustynowicz, kl. 5C
Kochana Ciociu!
Dziêkujê za Twój ostatni list. Bardzo ucieszy³a mnie widomoœæ,
¿e skoñczyliœcie remont domu, tym bardziej, ¿e trwa³ on tak d³ugo
i wszyscy byliœcie ju¿ nim zmêczeni. Wybacz, ¿e odpisujê dopiero
teraz. Tak du¿o mia³am nauki, ¿e trudno by³o mi znaleŸæ nawet
chwilkê na odpoczynek. Ale ju¿ zabieram siê za nadrobienie
zaleg³oœci.
Piszesz Ciociu, ¿e umierasz z ciekawoœci, co u mnie. Otó¿ u mnie
wszystko w porz¹dku. Niedawno, na godzinie wychowawczej
mieliœmy pogadankê o zasadach dobrego wychowania. Przyznam,
¿e bardzo zaciekawi³ mnie ten temat. Wiesz, chcia³abym, aby
wszyscy ludzie byli œwiadomi tego, ¿e zachowanie œwiadczy 
o nich samych. Mo¿e œwiat by³by wtedy lepszy? Zgodzisz siê ze
mn¹?
Ciociu, znasz mnie i wiesz jak bardzo ka¿dego dnia staram siê byæ
dobrym cz³owiekiem. Nigdy nie odmawiam pomocy osobom
potrzebuj¹cym. Nie krzywdzê innych, nie obmawiam nikogo i nie
poni¿am. Odnoszê siê z szacunkiem do wszystkich. Dla mnie
ludzie s¹ tak samo równi i wartoœciowi. Problemy rozwi¹zujê
poprzez rozmowê, nie agresjê. Gdy zdarzy mi siê sprawiæ komuœ
przykroœæ lub zrobiæ coœ Ÿle, to próbujê od razu tak¹ osobê
przeprosiæ i naprawiæ swój b³¹d. Z drugiej strony potrafiê byæ
tak¿e wdziêczna i podziêkowaæ za ofiarn¹ pomoc.
Jestem zdania, ¿e s³ownictwo, mimika, sposób bycia, uœmiech,
postêpowanie w ró¿nych sytuacjach wszystko to mówi nam o tym,
kim jesteœmy. Dlatego staram siê na co dzieñ o tym pamiêtaæ 
i zachowaæ siê w³aœciwie. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie zawsze
dobrze postêpujê, ale jestem jeszcze dzieckiem. Wiem, ¿e muszê
siê jeszcze du¿o nauczyæ i nieustannie nad sob¹ pracowaæ. Jestem
œwiadoma, ¿e moje zachowanie œwiadczy o mnie, o tym jak zo-
sta³am wychowana, dlatego zachowujê siê wobec ludzi tak, jak
chcia³abym, aby inni zachowywali siê wobec mnie.
Na tym koñczê mój list. Ubolewam, ¿e chwilowo nie mo¿emy siê
spotkaæ. Koniecznie napisz Ciociu co u Ciebie.

Œciskam mocno  -  Zosia
**********************

Marcel Guœciora, kl. 7A
Mam na imiê Marcel, chodzê do VII klasy Szko³y Podstawowej nr
4 w Chojnowie.
W mojej sportowej klasie mam 23 kolegów i kole¿anek, w ca³ej
szkole jest ponad 600 uczniów. Zdaje sobie sprawê, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest inny i ka¿dy z nas ma ró¿ny charakter i osobowoœæ.
Jedni s¹ mili, zachowuj¹ siê kulturalnie, a inni s¹ opryskliwi, ner-
wowi. Nasze zachowanie œwiadczy o nas, a my jesteœmy jego
repetentami ka¿dego dnia. Cz³owiek potrzebuje obecnoœci drugiej
osoby. Dlatego tak wa¿nym jest, by potrafiæ komunikowaæ siê 
z innym cz³owiekiem. Gdy zrobimy dobry uczynek, ludzie od razu
postrzegaj¹ nas jako dobrych. Bêd¹c dobrym dla innych nie
mo¿emy oczekiwaæ wy³¹cznie pochwa³y b¹dŸ wynagrodzenia.

Najwa¿niejszym jest by pamiêtaæ, ¿e dobro zawsze wraca, nie
wa¿ne w jakim stopniu go okazaliœmy.
Du¿o zawdziêczam mojemu hobby, tj. pi³ce no¿nej, któr¹ trenujê
od dziecka. W klubach sportowych zaszczepiono mi zasady:
kole¿eñstwa, lojalnoœci, wspó³pracy, ciê¿kiej pracy, cierpliwoœci,
wytrwa³oœci, aby nigdy siê nie poddaæ. Nauczy³em siê zasad fair
play nie tylko na boisku, ale te¿ w ¿yciu codziennym. Dlatego
traktujê wszystkie kole¿anki i wszystkich kolegów jednakowo
niezale¿nie od nich pozycji w grupie, zamo¿noœci i wyników
osi¹ganych w szkole. Nie obra¿am siê o byle co, o niewinny ¿art
czy o niespe³nienie moich próœb. Umiem przyj¹æ przeprosiny, nie
chowam d³ugo urazy. Potrafiê uznaæ moje z³e zachowanie i za nie
przeprosiæ. Staram siê odnosiæ do innych tak, jakbym chcia³, aby
odnoszono siê do mnie. Chêtnie pomagam innym w potrzebie, co
wynios³em z domu, bo tak postêpuj¹ moi rodzice. Uwa¿am, ¿e
jesteœmy kowalami w³asnego losu i to my dokonujemy wyboru
naszego postêpowania dobrego lub z³ego. Ca³kowicie popiera,
stwierdzenie, ¿e "moje zachowanie œwiadczy o mnie".

**********************
Hanna Seweryniak, kl. 4D 

Wiêkszoœæ moich znajomych pozornie zachowuje siê poprawnie,
bo w taki sposób zdobywa siê pozytywn¹ ocenê innych. Tak pow-
staje pierwsze wra¿enie, czyli pierwsza opinia na temat danej osoby.
G³ówna ocena innych bazuje na tak zwanym pierwszym wra¿eniu,
dopiero po g³êbszym poznaniu przekonanie powoli zaczyna siê
zmieniaæ. Na pierwsze wra¿enie wp³ywa np. sytuacja, w której jest
ta osoba, mowa cia³a i w g³ównej mierze wygl¹d.
Kiedy widzisz osobê elegancko ubran¹, w uczesanych w³osach 
i spokojnie czekaj¹c¹ w kolejce do lekarza, to o wiele chêtnej po-
rozmawiasz z ni¹, a nie z osob¹ w znoszonym dresie, z nieu³o-
¿onymi w³osami i bior¹c¹ puszkê napoju gazowanego. Mo¿e
okazaæ siê jednak, ¿e osoba opisana jako pierwsza, ma paskudny
charakter, a osoba druga jest mi³a i ¿yczliwa.
W takim razie jak pokazaæ siê jak najlepiej? Przecie¿ w ci¹gu minuty
nikt nie zobaczy naszego zachowania. Oto wskazówka! Na po-
cz¹tek media spo³ecznoœciowe. Kiedy masz mo¿liwoœæ opisania
siebie, zacznij od najlepszych cech, lecz nie sygnalizujê tu, aby nie
pisaæ o tych gorszych. Proponujê przedstawiæ siê w taki sposób:
Maciek jest zaradny, energiczny, pomys³owy, wymagaj¹cy i zaz-
drosny, natomiast Jacek jest zazdrosny, wymagaj¹cy, energiczny,
zaradny i pomys³owy.
Teraz powiedz, kto wydaje siê lepszy? Na pocz¹tku pomyœlisz, ¿e
Maciek, ale tak naprawdê obaj maj¹ takie same cechy.
Jak nas widz¹, tak nas pisz¹, czyli wa¿ne jest nasze zachowanie,
ale pierwsze wra¿enie te¿.
O tym, i nie tylko, przeczytacie w ksi¹¿ce "Mózg - to, o czym doroœli
ci nie mówi¹”*.

*(Bo czêsto sami nie wiedz¹)
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"Komenda Wojewódzka PSP we Wro-
c³awiu zakoñczy³a realizacjê zadania 
pt. "Przebudowa i przystosowanie ciê¿-
kiego samochodu ratowniczo-gaœniczego
z przeznaczeniem na samochód specjal-
ny wê¿owy". 28 stycznia pojazd zosta³
przekazany Jednostce Ratowniczo-Gaœ-
niczej w Chojnowiej.
Nastêpca Jelcza 325 "SW 3000", który
by³ protoplast¹ dzisiejszych pojazdów
wê¿owych w Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej równie¿ nie zalicza siê do grona ty-
powych pojazdów. Zosta³ zabudowany
na podwoziu MAN TGS 26.440 6x6 nie-

stosowanym do tej pory w pojazdach
tego typu s³u¿¹cych w PSP. Zabudowa
zosta³a wykonana z materia³ów odpor-
nych na korozjê wed³ug wytycznych za-
mawiaj¹cego.
Nowy samochód wê¿owy bêdzie s³u¿y³
do zasilania magistrali wê¿owych, pod-
czas przet³aczania wody do celów ga-
œniczych przy po¿arach o du¿ych rozmia-
rach. Samochód równie¿ przyczyni siê
do sprawniejszego przepompowywania
wody w rejonach popowodziowych.
Jego szerokie zastosowanie oraz napêd
terenowy przyczyni siê do sprawniej-

szego i wiêkszego zabezpieczenia miê-
dzy innymi dla obiektów mieszkalnych,
handlowych, produkcyjnych jak i dla
œrodowiska naturalnego, terenów rolni-
czych oraz innych obszarów zalesionych
i niezalesionych.
Wykorzystanie wskazanego pojazdu po-
¿arniczego przez jednostkê PSP poprawi
skutecznoœæ dzia³añ w akcjach ratowni-
czo - gaœniczych przeprowadzonych pod-
czas zagro¿eñ po¿arowych oraz w usu-
waniu skutków popowodziowych.
Tak ogólnie pojêta ochrona przyczyni siê
do zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa
naszego spo³eczeñstwa. Samochód pod-
czas dzia³añ ratowniczo -gaœniczych bêdzie
wspó³pracowa³ z agregatem pompowym
du¿ej wydajnoœci, który równie¿ znajdu-
je siê na wyposa¿eniu naszej jednostki.
Zakupiony sprzêt pos³u¿y wsparciu Kom-
pani Gaœniczej " Legnica", oraz Central-
nemu Odwodowi Operacyjnemu (COO)
dzia³aj¹cym na ternie ca³ego kraju, 
a w razie potrzeb równie¿ w misjach
zagranicznych do zwalczania po¿arów 
i usuwania skutków popowodziowych.

My ni¿ej podpisani instruktorzy i przyjaciele legnickiego harcerstwa w jego bogatej ju¿ ponad 75. letniej historii z radoœci¹
przyjmujemy informacje o pozytywnych zmianach i zapowiadanych planach ponownego uruchomienia podczas tegorocznego
lata powszechnie znanej i lubianej bazy obozowej w Zaborówcu. 
To tam od pocz¹tku lat 70-tych wypoczywa³y tysi¹ce dzieci i najwy¿szy czas to kontynuowaæ. To miejsce jest tego warte!
"Powrót do Zaborówca" to projekt, który zapewne rozpali wspomnienia tak wielu osób - by³ych uczestników obozów i kolonii

oraz kadry obozowej. Pragniemy, aby kolejne pokolenia harcerzy mog³y poznaæ to magiczne miejsce i tak¿e chcia³y do niego
wracaæ. Deklarujemy pomoc w otwarciu bazy w Zaborówcu podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej i bardzo chêtnie
spotkamy siê na niej ze wszystkimi, którzy swojej pomocy nie odmówi¹. S¹dzimy, ¿e powinno tam byæ miejsce tak¿e na
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y nienale¿¹cej do harcerstwa. Tak jak bywa³o wczeœniej. 
Hufiec ZHP w Legnicy wychodzi z ofert¹ pobytu w Zaborówcu dla wszystkich chêtnych w formie obozowania lub leœnych
biwaków. Przygotowanie bazy na przyjêcie dawnych i obecnych harcerzy oraz instruktorów to zadanie, które mo¿na wspomóc
przekazuj¹c darowiznê przelewem na konto Hufca 

nr 37 9527 0007 2005 8894 4000 0001 lub poprzez stronê https://zrzutka.pl/4v28tt
Darczyñcy mog¹ siê spodziewaæ nagród opisanych na stronie Zrzutki.

Powróæmy razem do Zaborówca 
w 2021 roku!

Marek CHARAÑCZUK
Jaros³aw JANOWSKI 
Jacek KSI¥¯EK
Nikodem MIELCAREK
Artur REICHERT
Sonia SZYMKOWIAK-KO£BA 
Arkadiusz TOMCZUK

Powrót do Zaborówca! Apel

Dla JRG w Chojnowie
SW 3000 MAN TGS 26.440 6x6 nastêpca protoplasty pojazdu wê¿owego
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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, uchwa-
lonym Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego nr 9, poz. 380 z 16.04.1999 r.), nieru-
chomoœæ ujêta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych. Sposób zagospodarowania
nieruchomoœci zgodny z charakterem u¿ytkowania.
Zarz¹dzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 30 czerwca 2020 r.
w/w pomieszczenia zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu ograniczonego. Ograniczenie osób mog¹cych wzi¹æ udzia³
w przetargu zosta³o wprowadzone ze wzglêdu na brak samodzielnoœci lokalu.
Mo¿liwa jest zatem jedynie sprzeda¿ przedmiotowych pomieszczeñ
jako przynale¿nych do jednego z wyodrêbnionych lokali znajduj¹cych
siê w budynku przy ul. Chmielnej 2. Sprzeda¿ pomieszczeñ na rzecz
osoby niebêd¹cej wspó³w³aœcicielem budynku mog³aby spowodowaæ
szereg konfliktów przy próbie adaptacji tych pomieszczeñ na samo-
dzielny lokal mieszkalny lub u¿ytkowy.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹
- oœwietleniow¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe. Pomieszczenia
wymagaj¹ generalnego remontu: osuszenie i odgrzybienie œcian,
wymiana stolarki i instalacji, za³o¿enie armatury.
Przetarg odbêdzie siê 19 marca 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na
konto przez nich wskazane.
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.
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¿  250,00 z³.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspraw-
iedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. 
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych lokali
mieszcz¹cych siê w budynku przy ul. Chmielnej 2, którzy spe³ni¹
³¹cznie 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 12.03.2021 r. Dat¹ dokonania
wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego
Gminy.

W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ oznaczenie nieruchomoœci,  imiê 
i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku ma³¿eñstwa - obojga
ma³¿onków.
2. z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 15.03.2021 r. do godziny 15.00 w sekre-
tariacie (pokój nr 6 - I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zam-
kowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu ustnym
ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ w³asnoœci
do nieruchomoœci lokalowej (samodzielnego lokalu) znajduj¹cej siê 
w w/w budynku wraz z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyz-
naczonego wadium oraz oœwiadczeniami: o  zapoznaniu siê z treœci¹
og³oszenia o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacjê
wyniku przetargu.
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 - Pomieszczenia 
w budynku przy ul. Chmielnej 2.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifikowanych
do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 18.03.2021 r.
na tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem
drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* 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 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Nabywca ponosi
wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ 
i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu sto-
sownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug sprzeda¿  zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 
Pomieszczenia bêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y mo¿na ogl¹daæ 
w dniach 01.03.2021 r. - 10.03.2021r. w godz. 1000 do 1400 - klucze
dostêpne s¹ w ChZGKiM, 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:  http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli lokali mieszcz¹cych siê w budynku przy 
ul. Chmielnej 2 na sprzeda¿ lokalu niemieszkalnego - pomieszczeñ gospodarczych wraz z udzia³em 
w nieruchomoœci gruntowej 
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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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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie               76 818 82 85
MOPS 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  112,    999;
Stra¿ Po¿arna 112,    998;   76 856 74 71
Policja  112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;    76 818 83 95
Pogotowie gazowe 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne                                991
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

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

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego
informuje na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat 
od daty jej wniesienia. 

(za wyj¹tkiem grobów murowanch
przeznaczonych do pomieszczenia

wiêcej ni¿ 1 osoby, 
a tak¿e do chowania urn)

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca po-
chówku nastêpuje po wniesieniu kolej-
nej op³aty, która skutkuje przed³u-
¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nieop³acone mo¿e byæ wykorzystane
do kolejnego pochówku innej osoby
zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê
opiekunów grobów na Cmentarzu 
w Chojnowie o sprawdzanie wa¿noœci
op³at za miejsca pochówku swoich
bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia 
mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza 
osobiœcie lub telefonicznie 

tel. 76 818 66 80

w dni robocze 
w godzinach od 8 do 16.

Ponadto informujemy, ¿e na stronie
www.chojnow.eu funkcjonuje

zak³adka 
www.cmentarze24.pl/chojnow/index.php

Op³ata za wa¿noœæ miejsc 
na Cmentarzu Komunalnym

LUTY
21.02. - FARMED   

28.02. - STOKROTKA

Og³oszenia drobne
Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (46417)
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

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

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. 

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

Dlaczego 

warto się szczepić?
* Bo uchronisz się przed COVID19.

* Bo uratujesz komuś życie.

* Bo możesz  szczepionki są bez

płatne, dobrowolne i skuteczne.

* Pomożesz zwalczyć pandemię.

* Zyskasz spokój  ty i Twoi bliscy

będą bezpieczni.

* Bo szczepionki są bezpieczne 

zbadane przez polskie i unijne insty

tucje.

* Bo zostaniesz zbadany i poznasz

swój stan zdrowia.

* Bo dzięki Tobie szybciej wró

cimy do normalności.

* Bo to szansa na dostęp do ba

senów, siłowni, kin, teatrów, kon

certów i wydarzeń kulturalnych.

* Bo szczepionka to najbardziej

skuteczna metoda, która chroni

przed zakażeniem. Ludzkość 

z powodzeniem korzysta z niej od

kilkuset lat.

Zgłoś się na szczepienie

przez gov.pl/szczepimysie

Masz pytania? 

Skorzystaj z całodobowej

infolinii 989



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Antek Ruszat - Ma 4 i pół roku, ogląda
Bolka i Lolka, lubi jeść płatki z mlekiem,
banany, jabłka i mandarynki. Bawi się
też z kuzynem Wojtkiem w chowanego
na podwórku.

Mroźna, śnieżna, biała.....

 zima 2021


