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* budowa nawierzchni ul. Bielawskiej 
* oświetlenie na ul. Legnickiej

* skatepark i pumptruck 

Miejskie inwestycje 

Punkt Szczepień Powszechnych w Chojnowie otwarty!
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Z okazji Dnia Matki życzenia zdrowia, 
codziennej radości, wszelkiej pomyślności, 

dużo szczęścia oraz nieustającej miłości 
i wdzięczności pociech składają

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

Przewodniczący Rady
Jan Skowroński

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
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Punkt Szczepień Powszechnych w Chojnowie otwarty!

Oficjalne otwarcie 
Obecni na oficjalnym otwarciu Punktu

Szczepień Powszechnych w Chojnowie

byli: senator Dorota Czudowska, poseł

Ewa Szymańska, Wicemarszałek Woje-

wództwa Dolnośląskiego Marcin Krzyża-

nowski, Starosta Legnicki Adam Babuśka,

wicestarosta Janina Mazur, Burmistrz

Miasta Chojnowa Jan Serkies, radni

powiatu legnickiego. 

Wszyscy zgodnie zachęcają do szczepień:

- Jest to jedenasty Punkt Szczepień Ma-

sowych w naszym powiecie, z czego je-

steśmy dumni. Jesteśmy przygotowani,

mamy szczepionki i czekamy na Państwa

– mówił Adam Babuśka Starosta Legnicki.

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies

podziękował wszystkim osobom, które przy-

czyniły się do otwarcia Punktu Szczepień:

- Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy

Chojnowa i okolic będą mogli korzystać

z Punktu, tym bardziej, że zaintereso-

wanie szczepionkami w mieście jest

bardzo duże. Dziękuję panu marsza-

łkowi, panu staroście oraz wszystkim

tym, dzięki którym Punkt Szczepień może

funkcjonować.

Do tej pory mieliśmy tylko jeden punkt 

- w Przychodni Rejonowej. Mieszkańcy

korzystali z różnych możliwości - po-

cząwszy od Legnicy, dojeżdżali nawet do

Wałbrzycha - ja sam szczepiłem się we

Wrocławiu.

Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

zachęcał do szczepień:

- Od samego początku wróg i przeciwnik

był jeden - Covid 19. Wspólnie potrafimy

sobie z tym problemem poradzić. Ten

punkt powstał dzięki współpracy samo-

rządów, ale i dzięki współpracy z rządem.

Jest to dobry kierunek, musimy razem

współpracować, aby tych zachorowań, któ-

rych wciąż jest dużo, było coraz mniej. –

tłumaczył wicemarszałek.

Siedem dni w tygodniu, w godzinach od

9.00 do 18:30 na hali sportowej Powia-

towego Zespołu Szkół przy ul. Matejki

pracownicy Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu

Legnickim szczepią mieszkańców Choj-

nowa i okolic. Przygotowano tu trzy sta-

nowiska szczepień. Punkt jest w stanie

dziennie zaszczepić maksymalnie 300 osób.

- Dysponujemy obecnie trzema typami

szczepionek Pfizer, Moderna i Johnson-

&Johnson - mówi Agnieszka Tabiszewska,

kierownik Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu

Legnickim – Bardzo liczymy, że Punkt 

w Chojnowie ułatwi dostęp do szczepionki

tym najstarszym i wszystkim innym zain-

teresowanym mieszkańcom. Można zareje-

strować się bezpośrednio u nas, tu w Punkcie.

Zapraszamy!

Jak się rejestrować?
Przy rejestracji potrzebny będzie PESEL
i numer telefonu.

Udając się na szczepienie w wyznaczo-

nym terminie należy mieć przy sobie

dowód tożsamości. 

Warto też zabrać ze sobą wcześniej wy-

pełniony kwestionariusz wstępnego
wywiadu przesiewowego przed szczepie-

niem osoby dorosłej przeciw COVID-19,

który jest dostępny na stronie www.gov.pl.

To skróci formalności. Jeżeli jednak nie

mamy dostępu do formularza, dostaniemy

go na miejscu.

Ważne też, by nie przychodzić zbyt
wcześnie – szczepienia wykonywane są

według rejestrowanych godzin – sugeru-

jemy 15 minut przed określonym czasem.

Zainteresowani mogą w każdej chwili

zarejestrować się na szczepienie w Choj-

nowie poprzez całodobową, bezpłatną
infolinię 989, lub poprzez stronę
http://pacjent.gov.pl, lub za pośred-
nictwem SMS o treści SZCZEPI-
MYSIE na nr 880 333 333 lub poprzez
bezpośredni kontakt z punktem szcze-
pień - osobiście lub telefonicznie 
w godzinach pracy Punktu – 536 052 680.

Gdzie zaparkować?
Dla zmotoryzowanych organizator punk-

tu szczepień - Starosta Legnicki – w poro-

zumieniu z władzami Chojnowa rekomen-

duje trzy parkingi:

1. Dla osób niepełnosprawnych bezpo-

średnio przy Hali Sportowej przy ul.

Matejki 1 w Chojnowie,

2. Na terenie Liceum Ogólnokształcą-

cego (wjazd od ulicy Mikołaja Reja)

3. Przy Miejskim Basenie (wjazd od ulicy

Ignacego Paderewskiego)

Cały czas działa także Punkt Szczepień
Populacyjnych w Przychodni Rejonowej
przy ul. Kazimierza Wielkiego 11.
Tam też można się zarejestrować: 
tel.  531 543 017; 531 290 785

eg;kb



8 maja - Narodowy Dzieñ
Zwyciêstwa

Narodowy Dzieñ Zwyciêstwa upamiêt-
nia zakoñczenie II wojny œwiatowej.
Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies
wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej Chojnowa Janem Skowroñskim
z³o¿yli kwiaty pod Obeliskiem przy ul.
Chmielnej w Chojnowie sk³adaj¹c ho³d
bohaterom wydarzeñ najwiêkszej wojny
w historii. 
Na pocz¹tku maja 1945r. Niemcy pod-
pisa³y bezwarunkow¹ kapitulacjê.
W najkrwawszym konflikcie w dziejach
ludzkoœci (1939-1945) zginê³o ponad 60
milionów ludzi, co stanowi³o oko³o 3%
ca³kowitej liczby ludnoœci na œwiecie
(ok. 2,3 miliarda).

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1990 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego  w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 17.05.2021 r. do
07.06.2021 r. nastêpuj¹cych wykazów:
* lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-
wej, po³o¿onych w budynkach przy ul.
Wolnoœci 9, ul. Wolnoœci 10, ul. J. D¹-
browskiego 8 i ul. W. Witosa 4, 6 (klatka
nr 6) w Chojnowie - Zarz¹dzenie 
Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 maja 2021 r. 
* lokali mieszkalnych  przeznaczonych
do sprzeda¿y w trybie przetargu, miesz-
cz¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. M. Reja 5 i ul. Grunwaldzkiej
8,10,12 (klatka nr 12) w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 73/2021 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021 r. 
* nieruchomoœci niezabudowanych
oznaczonych numerami geodezyjnymi
dzia³ek 12/18, 12/19, 12/20, 12/21 
i 12/22, po³o¿onych w obrêbie 3 miasta
Chojnowa przy ulicach Stanis³awa
Wyspiañskiego - Gabrieli Zapolskiej -
Zarz¹dzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 12 maja 2021 r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
28.06.2021 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Zmiana godzin 
pracy PSZOK

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej informuje, ¿e
zgodnie z Uchwa³¹ nr XXXVIII/178/21
Rady Miejskiej Chojnowa z 25 marca
2021 r. zmianie uleg³y godziny otwarcia
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
przy ulicy Kraszewskiego 1 w Chojnowie.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia
11.05.2021 r. PSZOK bêdzie otwarty: 
Œroda 12:00 - 17:00 
Pi¹tek 12:00 - 17:00 
Sobota 10:00 - 15:00

Otwarta kultura
Po okresie zamkniêcia spowodowanym
pandemi¹ i rozporz¹dzeniem rz¹du
MOKSiR stopniowo przywraca dzia³a-
lnoœæ w budynku Domu Kultury. Od 28
maja bêdzie mo¿na korzystaæ, na podob-
nych zasadach jak przed zamkniêciem, 
z oferty fitness i krêgielni w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. W tym
samym czasie z sali fitness bêdzie mog³o
korzystaæ 5 osób, z krêgielni - 8 osób.
Op³aty nie ulegaj¹ zmianie.
4 czerwca po raz pierwszy po przerwie
zaprosimy do kina "Kultura". Informacje
o filmach, jakie przygotowano dla widzów,
mo¿na znaleŸæ na stronie 
www.kino.chojnow.eu
W swoje progi zaprasza tak¿e Muzeum
Regionalne. Zgodnie z wytycznymi Rady
Ministrów wznowiono udostêpnianie
zbiorów zwiedzaj¹cym.
Godziny otwarcia: 
wtorek-czwartek 9:30-15:30
pi¹tek - sobota 10:30 - 16:30
poniedzia³ek i niedziela - nieczynne
Muzeum udostêpnia te¿ zwiedzanie
Baszty Tkaczy. Przed wejœciem nale¿y
zg³osiæ siê do Muzeum (telefonicznie,
mailowo lub bezpoœrednio). Jednora-
zowo Basztê mo¿e odwiedziæ do 4 osób.
Zainteresowanych literatur¹ zapraszamy
do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dzia³alnoœæ MBP jest ograniczona do
podstawowych us³ug - wypo¿yczania

zbiorów bibliotecznych i przyjmowania
zwracanych zbiorów. Nieczynne s¹ czytel-
nie, w tym stanowiska komputerowe. 

Godziny otwarcia: 
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek:
10.00 - 18.00
- œroda, nieczynne
- sobota: 9.00-15.00
Mimo poluzowañ przypominamy i pro-
simy o zachowanie wymogów sanitar-
nych: DYSTANS, DEZYNFEKCJA,
MASECZKA

Zebranie Chojnowianki
Zarz¹d Klubu Sportowego Chojnowianka
informuje o zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym, które odbêdzie siê 27.05.2021r.
o godz. 18.00 w Domu Schrama.

Wrzosowa Kraina og³asza
nabór wniosków

Oœrodek Dzia³aj Lokalnie Fundacja Wrzo-
sowa Kraina og³asza nabór wniosków 
o dotacjê w ramach Lokalnego Konkursu
Grantowego XII Edycji Programu
"Dzia³aj Lokalnie" w 2021 roku!
W Lokalnym Konkursie Grantowym
"Dzia³aj Lokalnie 2021" wspierane bêd¹
projekty, które inicjuj¹ wspó³pracê
mieszkañców na rzecz dobra wspólnego
i które s³u¿¹ pobudzaniu aspiracji rozwo-
jowych, poprawie jakoœci ¿ycia. W rezul-
tacie podejmowane dzia³ania maj¹ przy-
czyniaæ siê do budowania lokalnego ka-
pita³u spo³ecznego. Program jest prowa-
dzony z myœl¹ o organizacjach pozarz¹-
dowych oraz grupach nieformalnych,
które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby 
w ich spo³ecznoœciach ¿y³o siê lepiej.

Termin naboru wniosków 
od 1 maja do 31 maja 2021 r., 

do godziny 23:59.
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Urz¹d Miejski w Chojnowie  
dziêkuje 
Pañstwu 

Dorocie i Lechowi Marzec
za przekazanie palmy daktylowej,

która sta³a siê okaza³¹ ozdob¹ 
Sali Posiedzeñ w Ratuszu.
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Inwestycje w mieœcieInwestycje w mieœcie
Budowa ulicy Bielawskiej
Rozpoczê³y siê prace na ulicy Bielawskiej. Inwestycja dope³ni wczeœniejsze modernizacje, zrealizowane w tej czêœci miasta.
Roboty budowlane obejm¹ m.in. budowê 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowê kanalizacji desz-
czowej, u³o¿enie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowê sieci oœwietlenia drogowego. Na realizacjê inwestycji przyznane
zosta³y œrodki w wysokoœci 800 tysiêcy z³otych z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu bezzwrotnego wsparcia
dla samorz¹dów, których przychody zosta³y uszczuplone przez pandemiê. Pieni¹dze pochodz¹ z funduszu COVID-19. Nowa
asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa
pieszych. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿noœci w trakcie prowadzonych prac.

Skatepark i pumptruck 
Roboty budowlane zwi¹zane z realizacj¹ zadania polegaj¹cego na budowie terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptrucka wraz
z dojœciami i elementami ma³ej architektury, elektryczn¹ wewnêtrzn¹ instalacjê zasilaj¹c¹ oraz instalacjê oœwietlenia terenu
niebawem stan¹ siê faktem.
W wyniku przeprowadzonego postêpowania zamówieñ publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
Techramps Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzib¹ w Krakowie, z któr¹ zosta³a zawarta umowa na wykonanie zadania na kwotê 
w wysokoœci 1.476.000,00 z³otych. Planowany termin zakoñczenia robót budowlanych to wrzesieñ 2021r.
Zadanie realizowane na terenie Miasta Chojnowa ma ogromne znaczenie dla lokalnej spo³ecznoœci, w szczególnoœci dla dzieci 
i m³odzie¿y, która dziêki w³asnej inicjatywie i z³o¿eniu wniosku w sprawie budowy skateparku i pumtrucka przyczyni³a siê do
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji niniejszego przedsiêwziêcia.  
Zaprojektowane obiekty zostan¹ przystosowane do ró¿nych poziomów zaawansowania, wiêc bêd¹ mog³y z nich korzystaæ osoby
w ró¿nym wieku i o zró¿nicowanych umiejêtnoœciach. Wybór lokalizacji skateparku i pumptrucka nie jest przypadkowy, teren 
w zakolu rzeki Skora dziêki tej inwestycji stanie siê atrakcyjnym miejscem sportu i rekreacji. 
Wa¿nym aspektem inwestycji jest przede wszystkim propagowanie aktywnego, zdrowego stylu ¿ycia oraz stworzenie ciekawej
oferty dla m³odszych mieszkañców Chojnowa i okolic. Szczególnie w tak trudnych czasach zwi¹zanych z pandemi¹, dzieci oraz
m³odzie¿ potrzebuj¹ miejsc umo¿liwiaj¹cych realizacjê swoich pasji, sprzyjaj¹cych integracji, ale równie¿ miejsc do aktywnego
spêdzania czasu wolnego. Budowa obiektu przyczyni siê do systematycznego prowadzenia treningów oraz wspó³zawodnictwa
sportowego, które kszta³tuje charakter i mobilizuje do pracy nad sob¹.

Oœwietlenie na Legnickiej
Wkrótce rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ oœwietlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kiliñskiego do ul.
Sikorskiego. W ramach prowadzonej inwestycji zostan¹ przeprowadzone roboty polegaj¹ce na budowie linii kablowej oraz posado-
wienie s³upów wyposa¿onych w oprawy oœwietleniowe LED - 15 szt., w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doœwie-
tlenia przejœæ dla pieszych.
Roboty budowlane zostan¹ wykonane przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo- Handlowe "Elektros" Sp. z o.o. z siedzib¹
w Boles³awcu. 
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza nabór wniosków 
o udzielenie dotacji celowych ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa
realizowanych na zasadach okreœlonych w Regulaminie przyjê-
tym uchwa³¹ Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 25 marca 2021 roku, zwanej dalej uchwa³¹.

1. Sk³adanie wniosków 
Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y sk³adaæ do dnia 10 czerwca 2021  r. 
- w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1
- za poœrednictwem poczty na adres Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
- za poœrednictwem e-PUP na skrytkê Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie  ePUAP:/3jn9c16bak/skrytka
- za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
urzad.miejski@chojnow.eu lub um.sekretariat@chojnow.eu
W przypadku z³o¿enia wniosku za poœrednictwem e-PUAP
oraz za poœrednictwem poczty elektronicznej wniosek nale¿y
podpisaæ elektronicznie Profilem Zaufanym.
W celu skorzystania z tej mo¿liwoœci, wystarczy wejœæ na por-
tal gov.pl lub obywatel.gov.pl i wybraæ us³ugê "Podpisz doku-
ment elektronicznie".
Data z³o¿enia wniosku rozumiana jest jako data z³o¿enia
ostatecznej poprawki wniosku do Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie. Kompletne i prawid³owo wype³nione wnioski rozpatry-
wane bêd¹ wed³ug kolejnoœci z³o¿enia.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów
stanowi za³¹cznik Nr 2 do Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta
Chojnowa, jest dostêpny:
- w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów

2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru zadañ do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien byæ
z³o¿ony na w³aœciwym formularzu, mieæ wype³nione wszystkie
wymagane pozycje, byæ opatrzony podpisem Wnioskodawcy,
mieæ do³¹czone wszystkie wymagane za³¹czniki;
b) merytoryczne, obejmuj¹ce zadania wymienione w uchwale.
Wnioski bêd¹ podlegaæ ocenie formalnej i merytorycznej.
Wnioski niespe³niaj¹ce wymogów formalnych okreœlonych 
w uchwale podlegaj¹ odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu
wniosku, Dotuj¹cy zawiadomi Wnioskodawcê o terminie 
i miejscu podpisania umowy.
Przyznanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umow¹.
Wnioskodawca podpisuj¹c umowê o udzieleniu dotacji zobowi¹zuje
siê do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach 
w niej okreœlonych.

3. Komisja Weryfikacyjna
Burmistrz Miasta Chojnowa odrêbnym Zarz¹dzeniem powo³a
komisjê dokonuj¹c¹ weryfikacji formalnej i merytorycznej
wniosków o udzielenie i wyp³atê dotacji zgodnie z § 5 ust. 4
Regulaminu przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXVIII/186/21 Rady
Miejskiej Chojnowa z 25 marca 2021 roku w sprawie okreœle-
nia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze œrodków
bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na realizacjê przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta
Chojnowa.

4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Dotowany przedk³ada Dotuj¹cemu
wniosek o wyp³atê dotacji wraz z za³¹cznikami wskazanymi
we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie
z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wyp³aty przyznanej
dotacji. 
Po pozytywnej weryfikacji z³o¿onych dokumentów, na pod-
stawie komisyjnego odbioru wykonanego przedsiêwziêcia,
nast¹pi podpisanie protoko³u z wykonania zadania. Dotacja
zostanie przekazana Dotowanemu w ci¹gu 14 dni od popraw-
nie z³o¿onego wniosku o wyp³atê dotacji. 
Ostatecznym terminem rozliczenia dotacji w danym roku ka-
lendarzowym jest 31 paŸdziernika.
Wzór wniosku o wyp³atê dotacji stanowi za³¹cznik Nr 3 do
Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta Chojnów, jest równie¿ dostêpny
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225
Chojnów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta Chojnów. 

5. Informacja o œrodkach odwo³awczych
Z³o¿enie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne 
z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygniêcie o przyznaniu dotacji nie
jest decyzj¹ administracyjn¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu
postêpowania administracyjnego i nie przys³uguje na nie
odwo³anie.

Dotacja na wymianê pieców
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"Znajdziesz mnie w bibliotece" has³em
Tygodnia Bibliotek 2021
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
od 2004 roku organizuje w maju ogólno-
polsk¹ akcjê promocji czytelnictwa i bi-
bliotek - Tydzieñ Bibliotek. Program ma
na celu podkreœlanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakoœci ¿ycia, edu-
kacji oraz zwiêkszanie presti¿u zawodu
bibliotekarza i zainteresowania ksi¹¿k¹
szerokich krêgów spo³eczeñstwa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojno-
wie co roku aktywnie w³¹cza siê w orga-
nizacjê Tygodnia…. proponuj¹c lokalnej
spo³ecznoœci - starszej i m³odszej - wiele
inicjatyw.
Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek chojno-
wianie rozpoczêli od wirtualnego spotka-
nia autorskiego z Marcinem Kozio³em -
polskim pisarzem powieœci skierowa-
nych do dzieci i m³odzie¿y.
Uczestnikami tego ciekawego wydarze-
nia byli uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 i 4. Wra¿enia ze spotkania opisano
na szkolnych stronach internetowych:

Szko³a Podstawowa nr 3

Co trzeba zrobiæ, ¿eby ksi¹¿ka by³a odlo-
towa? Gdzie mo¿na spotkaæ wombata?
Co Katarzyna Dowbor robi w stadninie?
Na takie i inne pytania odpowiada³ wy-
bitny pisarz literatury dzieciêcej i m³o-
dzie¿owej - Marcin Kozio³. 10 maja literat
spotka³ siê z uczniami kl. I-III naszej szko³y.
Warsztaty by³y zdalne, ale po obu stro-
nach komputera zasiedli chêtni i otwarci
na literack¹ przygodê autor i jego czytel-
nicy, st¹d gwarancja na udan¹ wizytê.
Zaproszony goœæ opowiada³ o swoich
twórczych zmaganiach, o dalekich podró-
¿ach, które nieustaj¹co planuje i realizuje.
Pokazywa³ pami¹tki z egzotycznych wo-
ja¿y. Zapozna³ dzieci ze swoim literackim
bohaterem - wombatem Maksymilianem,
podró¿nikiem i odkrywc¹ w jednym.
Australijski torbacz jest ssakiem inteli-
gentnym, sprytnym i nade wszystko po-
mys³owym. Jest pierwszoplanow¹ posta-
ci¹ szkolnej lektury. Marcin Kozio³ to

profesjonalny pisarz i dziennikarz, ale
jego doœwiadczenie nie uchroni³o go od
tyrady zawi³ych i podchwytliwych pytañ
m³odych czytelników. Wybrzmia³y z nich
wielka ciekawoœæ œwiata, dociekliwoœæ 
i fantazja, czyli prosty przepis na sukces.
Nie ma lepszej zabawy ni¿ czytanie ksi¹-
¿ek. Kto myœli inaczej, niech pierwszy
rzuci… zak³adk¹. Czekamy na kolejne
owocne spotkania autorskie. Za tê przygodê
z literatur¹ dziêkujemy dyrektor MBP 
w Chojnowie, pani B. Landzberg. 

Szko³a Podstawowa nr 4

10 maja, klasy: 1b, 1c oraz dzieci bêd¹ce
w œwietlicy wziê³y udzia³ w spotkaniu
autorskim online z panem Marcinem
Kozio³em - autorem wielu ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y. Uczniowie mieli oka-
zjê bli¿ej poznaæ pisarza oraz jego
ksi¹¿kê pt.: "Wombat", która by³a efek-
tem wspó³pracy pana Marcina i pani Ka-
tarzyny Dowbor.
S³uchacze mieli okazjê dowiedzieæ siê
wielu ciekawych informacji dotycz¹cych
¿ycia i funkcjonowania w œrodowisku
naturalnym wombatów. Tak¿e czynnie
brali udzia³ w najró¿niejszych zagadkach
wymyœlanych przez p. Marcina.
Dziêkujemy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Chojnowie, za zorganizowanie tego
wydarzenia. Dzieci by³y usatysfakcjono-
wane spotkaniem, które odby³o siê w bez-
piecznych i dogodnych dla nich warunkach.

***
Najm³odszych Czytelników zaproszono
do wspólnej zabawy w sk³adanie papie-
rowych kó³eczek i tworzenie z nich kolo-
rowych obrazków. Pomys³ pod has³em
"Krasnoludki s¹ na œwiecie, w naszych
ksi¹¿kach je znajdziecie" inspirowa³ nie
tylko do czytania, ale te¿ uruchomienia
wyobraŸni i manualnych talentów.

***
W ramach XVIII Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek 14 maja odby³o siê spot-
kanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
£GARZ. 

On-linowe wydarzenie sk³ada³o siê z dwóch
czêœci. Pierwsza zosta³a poœwiêcona pre-
zentacji dzia³alnoœci klubu. Przypom-
niano sobie m.in. pierwsze spotkanie 
w 2007 roku, pierwsze lektury, autorów,
którzy przyjechali w ramach akcji "Autor
na ¿¹danie" oraz niezapomniane £gar-
skie Noce Œwiêtojañskie. 
W drugiej czêœci spotkania wybrano lek-
tury, na ten rok. Jak zwykle, przy selek-
cji emocje siêgnê³y szczytu - któr¹ ksi¹¿-
kê absolutnie nale¿y przeczytaæ, któr¹
chciano by przeczytaæ, a któr¹ niekoniecz-
nie. Wybraæ mo¿na tylko 10 tytu³ów, 
a lista ksi¹¿kowych ¿yczeñ jest znacznie
d³u¿sza. Dyskusji nie by³o koñca.
Wszystkich, którzy chcieliby siê do-
wiedzieæ, jak klubowicze poradzili sobie
z tym problemem, zapraszamy na comie-
siêczne spotkania do biblioteki.

***
W ramach Tygodnia… Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza tak¿e na wys-
tawê "Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego ze
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie", na której zaprezentowano
materia³y dotycz¹ce lokalnej spo³ecznoœci.

Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego - mate-
ria³y o charakterze dokumentacyjnym,
informacyjnym lub reklamowym reje-
struj¹ce bie¿¹ce wydarzenia spo³eczne,
kulturalne i polityczne. S¹ œwiadectwem
wspó³czesnego ¿ycia danego spo³eczeñ-
stwa. Charakteryzuj¹ siê ró¿norodn¹ for-
m¹ i szat¹ graficzn¹, ukazuj¹ siê m.in.
jako afisze, broszury, programy, zapro-
szenia, kalendarze, prospekty. 
Wystawê w Galerii M³odych, mo¿na
ogl¹daæ do koñca maja 2021 r.

opr. eg

XVIII Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Kuba Paszkiewicz ma 19 lat i wiele pasji!
Jest samoukiem, a ju¿ potrafi z³o¿yæ kom-
puter stacjonarny od podstaw z opask¹ na
oczach! Interesuje siê modelowaniem 
w trzech wymiarach, budowaniem oraz
sk³adaniem komputerów. Do hobbysty-
cznej puli wchodz¹ tak¿e: wojskowoœæ 
i militaria, gry zespo³owe jak airsoft i paint-
ball, fotografia, motoryzacja… 
W przysz³oœci jedn¹ z obranych dróg edu-
kacji mo¿e byæ anglistyka…, ale jak sam
mówi, czas poka¿e, która z pasji wygra.  

Gazeta Chojnowska: Sk¹d zaintereso-
wanie militariami i wojskowoœci¹? 
Kuba Paszkiewicz - Interesowa³em siê
tym ju¿ od najm³odszych lat. Kiedy by³em
w drugiej klasie szko³y podstawowej moim
marzeniem by³o, aby zostaæ cz³onkiem
za³ogi czo³gu lub wozu pancernego, po
dworze biega³em z patykiem, który mia³
przypominaæ karabin i moje podwórko
zamienia³o siê w pole walki. Pasja w póŸ-
niejszym czasie przerodzi³a siê w 4 lata
s³u¿by w chojnowskim oddziale Zwi¹zku
Strzeleckiego, gdzie dalej mog³em reali-
zowaæ i rozwijaæ swoje zainteresowanie
wszystkim co wojskowe. Strzelanie z broni
palnej, setki kilometrów w terenie i musztra
to coœ co przez kilka lat uda³o mi siê nie-
przerwanie szlifowaæ. 

G.Ch - Wœród licznych pasji jest airsoft
czyli gra zespo³owa, której formu³a pole-
ga na strzelaniu z repliki broni palnej do
przeciwnika. 
K.P. - Airsoft pojawi³ siê na horyzoncie,
kiedy z ch³opakami z dru¿yny wpadliœmy
na pomys³ ¿eby urozmaiciæ manewry czymœ
co doda do nich szczyptê realizmu, adrena-
liny i rywalizacji zespo³owej, bo taki w³aœnie
jest airsoft. Zacz¹³ siê wiêc tzw. "wyœcig
zbrojeñ", kiedy ka¿dy zacz¹³ kompletowaæ
swój sprzêt, replikê oraz ca³y potrzebny do
tej gry ekwipunek. Osobiœcie zaczyna³em
od najtañszej strzelby typu "pompka",
któr¹ po oddanym strzale ka¿dorazowo
trzeba by³o rêcznie prze³adowaæ. Potem
by³y dro¿sze i powa¿niejsze sprzêty, min.

replika karabinu wyborowego L96A1, na-
stêpnie elektryczny i w pe³ni automatyczny
karabin szturmowy M4. Nale¿a³o zaopatrzyæ
siê tak¿e w odpowiednie umundurowanie,
osprzêt taktyczny, he³m do ochrony g³owy,
gogle oraz opcjonalnie maskê na twarz
(polecam zakup, bo niektóre repliki maj¹
moc wystarczaj¹c¹ do wybicia zêba). Ca³y
fenomen airsoftu polega na oddawaniu
strza³ów do cz³onków dru¿yny przeciwnej,
a gdy osoba zostanie trafiona (trafienia
ciê¿ko jest nie odczuæ nawet przez grube
ubranie), to zwykle podnosi rêkê i w za-
le¿noœci od zasad danej rozgrywki odpada
z niej do koñca rundy lub wraca na bazê,
czeka okreœlon¹ iloœæ czasu i wraca do gry.
Sport ten jest naprawdê wspania³¹ spraw¹
dla m³odych mê¿czyzn i nie tylko. Potrafi
przynieœæ masê adrenaliny, satysfakcji, ale
czasem te¿ mnóstwo siniaków. Paintball
ró¿ni siê w zasadzie tylko tym, ¿e dru¿yny
po zakoñczonej rozgrywce s¹ zwykle kolo-
rowe z uwagi na to, ¿e kulki do paintballa
wype³nione s¹ farb¹. 

G.Ch. - Tematyka historyczno-bitewna
to jedno, a druga to zupe³ny skok w przy-
sz³oœæ czyli nowoczesnoœæ i zwi¹zany 
z ni¹ rozwój komputeryzacji. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e modelowanie 3D i budo-
wanie komputerów to zainteresowania
na miarê obecnych czasów, w których
œwiat wirtualny staje siê coraz bardziej
atrakcyjny… 
K.P. - Rok temu zacz¹³em interesowaæ siê
modelowaniem w trzech wymiarach w pro-
gramie AutoCAD. Oprócz zajêæ w szkole
szlifujê te¿ swoje umiejêtnoœci w domu na
prywatnym komputerze. Budowanie kom-
puterów to pasja, z któr¹ zwi¹zany jestem
najd³u¿ej, bo prawie 6 lat. Bior¹c pod
uwagê mój wiek (19) to spora czêœæ mojego
¿ycia. Jestem samoukiem, nie mia³em na-
uczyciela w tej dziedzinie, ale pokocha³em
tê bran¿ê odk¹d w domu pojawi³ siê pier-
wszy sensowny komputer. Dziœ móg³bym
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e potrafi³bym
z³o¿yæ komputer stacjonarny od podstaw 
z opask¹ na oczach. W tej chwili mam na
koncie oko³o 43 ukoñczone projekty, dla
siebie, znajomych, rodziny oraz wszystkich,
którzy zaufali moim umiejêtnoœciom. Sk³a-

dam komputery do pracy, biurowe, ale
tak¿e naprawdê "wypasione" maszyny do
najbardziej wymagaj¹cych gier i progra-
mów. Oprócz surowego sk³adania sprzêtów
z gotowych podzespo³ów zajmujê siê tak¿e
konserwacj¹ i oczyszczaniem wnêtrz kom-
puterów stacjonarnych, laptopów i konsol
oraz wymian¹ past termoprzewodz¹cych 
i thermal padów na procesorach i uk³a-
dach graficznych. W swoim osobistym
komputerze d³ubiê œrednio 3 razy w tygod-
niu, zawsze coœ zmieniam, ulepszam lub
modyfikujê. 

G.Ch. - Jesteœ te¿ fanem motoryzacji 
i pokazów samochodowych. Zatem his-
toryczne auta czy najnowsze trendy...?
K.P. - Jak ka¿dy m³ody ch³opak zawsze
interesowa³em siê wszystkim co mia³o przy-
najmniej dwa ko³a i jeŸdzi³o. Prawdziwe
zainteresowanie motoryzacj¹ zaczê³o siê
tak naprawdê nied³ugo przed zakupem
w³asnych czterech kó³ek, dopiero wtedy
zacz¹³em chcieæ wiedzieæ wiêcej ni¿ tylko
to, w jaki sposób samochód rusza z miejsca
i skrêca. Nadal nie jestem or³em w tej
dziedzinie, nie wiem jeszcze wielu, wielu
rzeczy, ale ju¿ na pewno widzê i rozumiem
wiêcej ni¿ wczeœniej. Wiêkszoœæ prac przy
swoim samochodzie wykonujê sam, albo 
z pomoc¹ przyjaciela, który jest równie du-
¿ym zapaleñcem jak ja. Jeœli chodzi o to,
na co stawia³bym bardziej: na niezawodn¹
klasykê czy najnowsze super samochody, to
nie potrafiê opowiedzieæ siê jednoznacznie.
Mam na myœli kilka modeli z obu dekad,
które wprawiaj¹ mnie w zachwyt. Jeœli
chodzi o auta, które w roczniku maj¹ je-
dynkê z przodu, to jako fan japoñskiej
motoryzacji powiem jedno: Nissan Skyline
R32. Je¿eli zaœ mam mówiæ o nieco now-
szych maszynach to osobiœcie moim ma³ym
marzeniem jest sprawiæ sobie Dodge'a
Challengera, uwielbiam jego charakter i po-
tê¿ny, typowo amerykañski silnik V8 5.7 Hemi.

G.Ch. - Czy plany i marzenia na przy-
sz³oœæ zwi¹zane s¹ z Twoimi pasjami ? 
K.P. - W tej chwili skupiam siê na ukoñcze-
niu technikum i zdaniu matury, póŸniej
bêdê siê zastanawia³... Myœla³em o stu-
diach anglistycznych, ale zobaczymy. Mia-
³em te¿ w planach otwarcie w³asnej firmy
ze sklepem stacjonarnym i internetowym 
w tematyce komputerów oraz akcesoriów 
z nimi zwi¹zanych. Trzeci¹, najbardziej
prawdopodobn¹ opcj¹, jest zawodowa
s³u¿ba wojskowa w 23 Pu³ku Artylerii 
w Boles³awcu lub 10 Brygadzie Kawalerii
Pancernej w Œwiêtoszowie. Opcji jest
wiele, ale tak naprawdê czas poka¿e czym
zajmê siê na sta³e. 

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy powodzenia. 
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Mimo pandemii za³o¿enia ujête w umo-
wach partnerskich z naszymi zagranicz-
nymi przyjació³mi s¹ realizowane.
Partnerzy z Commentry przes³ali nam
informacje o dzia³aniach zwi¹zanych 
z polsko-francuskimi relacjami, jakie po-
dejmowali w ostatnim czasie. Opisuj¹ je
tak¿e w lokalnych mediach.

Podpisanie porozumienia 
pomiêdzy Merostwem 

a Komitetem Miast Partnerskich

3-go Maja z okazji œwiêta Konstytucji,
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Miast
Partnerskich Christophe Zulawinski
oraz mer Commentry Sylvain Bour-
dier, podpisali porozumienie po-
miêdzy miastem a Stowarzyszeniem.

Treœæ umowy zosta³a sporz¹dzona 
w oparciu o ustalenia z sesji rady
miasta z dnia 13 kwietnia 2021 roku 
i zawiera ustalenia dotycz¹ce wzajem-
nej wspó³pracy, okreœlaj¹c zakres
dzia³añ obydwu stron.
Podczas spotkania Christophe Zula-
winski uczci³ pamiêæ Jeanne Kowalski,
Janine Pawlik i Cathrine Malski, któ-
rych nie ma ju¿ poœród nas.

Mer Sylvain Bourdier podziêkowa³ ze
swej strony wszystkim, którzy przy-
czynili siê do powstania Stowarzy-
szenia z naszym miastem partnerskim,
a w szczególnoœci Honorowemu Me-
rowi Jean-Louis Gaby. Przypomnia³
równie¿, ¿e Commentry by³o miastem
zamieszkiwanym w przesz³oœci przez
wiele narodowoœci.
Wszystkiego najlepszego z okazji Œwiêta!

***

Podró¿ do krainy smaków!

Dostarczanie posi³ków dzieciom to nie
jedyny cel szkolnych restauracji w Co-
mmentry. To równie¿ okazja do kszta³-
towania kulinarnych gustów, uczenia
zdrowego od¿ywiania oraz przebywa-
nia z innymi przy stole. Chc¹c pozo-
staæ wiernymi pamiêci s³awnego rodzi-
mego restauratora, nie¿yj¹cego ju¿
mieszkañca naszego miasta Rogera
Vergé, jak równie¿ w uznaniu dla przy-
jació³ z partnerskiego Chojnowa, tra-
dycyjnie ju¿ organizujemy posi³ki wpro-
wadzaj¹ce uczniów w smaki nowych
kuchni.
Naszym codziennym celem  jest zró¿-
nicowane menu, zawieraj¹ce dania
równoczeœnie obfite i wywa¿one.

Polskie menu z okazji 3-go Maja
Poniedzia³ek 3-go maja jest œwiêtem
narodowym dla naszych przyjació³ 
z partnerskiego miasta Chojnowa, jak
równie¿ okazj¹ do zorganizowania
œwi¹tecznego obiadu dla naszych mi-
lusiñskich.

Menu:
Czerwone buraki w sosie z koziego sera
Pieczeñ wieprzowa w sosie musztar-
dowym
Bia³a kapustka
Babka

Menu Rogera Vergé na dzieñ 27 maja
Roger Vergé jest jedn¹ z postaci gas-
tronomii francuskiej, która zas³ynê³a 
w dziedzinie kuchni œródziemno-
morskiej. 

Swój smak kulinarny kszta³towa³ 
u boku swojej cioci Celestyny.
Zadedykowa³ jej póŸniej swoje liczne
ksi¹¿ki. Zdobywca trzech gwiazdek
Michelin, którego nazwisko na sta³e
ju¿ zwi¹zane jest z histori¹ szkolnej
restauracji przy ulicy Lavoisier, wykszta³-
ci³ ca³e pokolenie francuskich szefów
kuchni. Odszed³ w 2015 roku i od tego
czasu miasto dedykuje mu coroczny
posi³ek wydawany w szkolnych restau-
racjach.
Menu:
Ogórki w sosie œmietanowym z trybul¹
Gulasz z kaczki z owocami
Kulki zapiekane w cieœcie ziemniacza-
nym z nadzieniem z kapusty
Sêkacz
Zupa karaibska

Wieœci z Commentry



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/973 9

Pi³ka no¿na
Obecny sezon stoi pod znakiem reorganizacji na wszystkich
szczeblach pi³karskich. Z legnickiej ligi okrêgowej mo¿e spaœæ
szeœæ do oœmiu dru¿yn. Analizuj¹c wyniki i jakoœæ gry kadry
trenera Zbigniewa Grzybowskiego oraz pozycjê w tabeli, która
nie pozostawia z³udzeñ, spadek do A klasy jest wielce praw-
dopodobny. Pewnym pocieszeniem by³a wygrana z ostatni¹
dru¿yn¹ w tabeli - Gromem Gromadzyñ-Wielowieœ.

W kolejnej kolejce spotkañ Chojnowianka podejmowa³a
Gwardiê Bia³o³êka. Do przerwy nasza dru¿yna mog³a trafiæ ze
trzy razy do bramki przeciwnika, ale to rywal by³ skutecz-
niejszy i do gwizdka prowadzi³ 1:0. Druga po³owa spotkania
znów przebieg³a z lekk¹ przewag¹ gospodarzy. Zawiod³a jed-

nak skutecznoœæ. Goœcie podwy¿szyli wynik z kontrower-
syjnego rzutu karnego. Nie wszyscy zgadzali siê z decyzj¹
sêdziego - nasz bramkarz czysto z³apa³ pi³kê, bez faulu. Nie-
smak pozosta³. Strata bezcennych trzech punktów boli…

Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - KS Chojnowianka Chojnów
0:4

KS Chojnowianka Chojnów - Gwardia Bia³o³êka
0:2

pm
Najbli¿sze spotkania

  Kolejka 24       29-30 maja
Chojnowianka Chojnów - Sokó³ Jerzmanowa 

Kolejka 25      3 czerwca
Przysz³oœæ Prusice - Chojnowianka Chojnów

Kolejka 26      5-6 czerwca
Chojnowianka Chojnów- Iskra Kochlice

Kolejka 27      12-13 czerwca 
Zawisza Serby - Chojnowianka Chojnów

Kolejka 28      16 czerwca 
Chojnowianka Chojnów - Zamet Przemków

Kolejka 29      19-20 czerwca 
Zryw K³êbanowice - Chojnowianka Chojnów 

Kolejka 30      26-27 czerwca 
Chojnowianka Chojnów - Iskra Ksiêginice

TOP5 
dolnoœl¹skich ma³ych 
klubów sportowych 

Tylko do soboty - 22 maja 
do godz. 15.30 mo¿na zag³osowaæ
na UKKS ORIENS CHOJNÓW! 
Nasi m³odzi, ambitni kolarze walcz¹ 

o pozycjê w pi¹tce najlepszych
klubów na Dolnym Œl¹sku. 

Naszym zdaniem zas³uguj¹ na takie
wyró¿nienie - pomó¿my! 

Wystarczy wejœæ na stronê
https://www.radiowroclaw.pl/.../

TOP5-dolnoslaskich... 
i klikn¹æ pod klubowym zdjêciem.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/97310

Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹,
wewnêtrzn¹, bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz.
869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komuni-
kacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie, z zapisami 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 wol-
ny od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ
na podstawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 czerwca 2021r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji prze-
targowej: 
- oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i publikacjê wyniku przetargu, 
- dowód to¿samoœci,
- potwierdzenie wniesienia wadium, 
- w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obec-
noœæ 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 opie-
kuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nie-
ruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdziel-
noœæ maj¹tkowa), 
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny
wyci¹g z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby repre-
zentuj¹ce 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 praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
16.06.2021r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokona-
nia wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku banko-
wego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu
tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu 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 wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³y 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 post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸ-
niej 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 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1990 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowa-
nych po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê 10.07.2020r., dru-
gi 23.10.2020r., trzeci 09.02.2021r., czwarty 09.04.2021r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzê-
du lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2

w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 marca 2021r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. 
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
30.01.2002r. (Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz.
869 z 27.03.2002r.) ujêta jest, jako teren z funkcj¹ administracji 
i us³ug ró¿nych z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹ i grzewcz¹ - piece i czêœciowo c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 17 czerwca 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 10.06.2021 r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku ban-
kowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nierucho-
moœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
- pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿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 1920 r. 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. 
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¿ 980,00 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 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 usprawie-
dliwienia 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 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 24.05.2021 r. - 10.06.2021r. w godz.
1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1b w budynku po³o¿onym przy ul. Kolejowej 25
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 22/7 o powierzchni 191 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00024430/4.
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 grud-
nia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (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 30.01.2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszanej i mniejsze budynki wielorodzinne.  
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 14.07.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 07.07.2021 r. Dat¹ dokonania
wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego 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 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 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 14 wrzeœnia 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 zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿-

nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
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 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 
4 950,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 01.04.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.) sprzeda¿
lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 17.05.2021 r. - 06.07.2021r. 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

drugi 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 Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00019306/8.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/973 13

Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w strefie œródmiejskiej miasta, blisko centrum,
w s¹siedztwie dzia³ek znajduj¹ siê zabudowania mieszkaniowe, wieloro-
dzinne. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpo-
waniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Wjazd na dzia³ki
poprzez drogê wewnêtrzn¹. W ewidencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako
tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na
terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN - zabudowa mieszkaniowa jed-
no12
rodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne wy³¹cznie wbu-
dowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwatorskiej
nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do 1945 r., dzia³ki
nr 460/13 i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej ochrony
konserwatorskiej oœrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru
zabytków pod numerem A/2644/420. Ponadto dzia³ki nr 460/12, 460/13,
460/14 po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej.
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ energetyczn¹,
gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przyleg³ych
ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza sieci: wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13 
i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projek-
towana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej
sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœ-
cicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - okresowo po obfitych opadach lub
roztopach, wody mog¹ siê zbieraæ na powierzchni terenu, a w pod³o¿u
dzia³ki poziomy wód mog¹ siê podnosiæ i mog¹ pojawiaæ siê s¹czenia
œródglinowe. Ponadto, warunki budowlane na przedmiotowych dzia³kach
s¹ trudne, z uwagi na wystêpowanie w pod³o¿u grubej warstwy nasy-
powej, wystêpowanie nienoœnych gruntów organicznych i s³abonoœnych
gruntów pylastych oraz nieregularny uk³ad warstw geologicznych w
pod³o¿u. Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w projektowaniu
obiektów budowlanych - mo¿liwa jest lokalizacja lekkiej niewymagaj¹cej
zabudowy, w przypadku budowy obiektu wywieraj¹cego du¿e naciski
zaleca siê jego posadowienie na fundamentach poœrednich, g³êbokich
(fundamenty palowe).
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisami
w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz
dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obci¹-
¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowania
i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie nieru-
chomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu podpisania
protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich
dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 11 czerwca

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 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 po-
siadaj¹cych 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 nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
moœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ
zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 04.06.2021 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do czynnego uczest-
nictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 

Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych po³o-
¿onych przy ul. J. Paw³a II, odby³ siê 22.10.2020 r., drugi 10.02.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie
4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

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

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

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

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

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

MAJ/CZERWIEC
23.05. - CENTRUM             30.05. - POD S£OÑCEM 

03.06. - FARMED
06.06. - CENTRUM 

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

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

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

prowadzona jest:

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

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

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

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

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

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

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama) 

Mam do wynajêcia w Chojnowie 3-pokojowe mieszkanie -
nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 76 81-86-734.(4939)

Og³oszenia drobne

13.06. - STOKROTKA 
20.06. - SALIX 

27.06. - W INTERMARCHE 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2.
Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości
należy wpłacić do dnia 07.07.2021 r. 

Miasto prowadzi procedury związane 
ze sprzedażą działek pod zabudowę 
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Lokal użytkowy nr 1b w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 
w Chojnowie o powierzchni użytkowej 47,20 m2 składający się z trzech
pomieszczeń, korytarza i w.c. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno -
kanalizacyjną (do wymiany). 
Lokal położony na parterze budynku. 
Przeznaczenie w MPZP – 49 A, U – teren z funkcją administracji i usług.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości
należy wpłacić do 10.06.2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących miesz-
kaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu miesz-
kaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z po-
wodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), Urząd Miejski
w Chojnowie uruchomił stanowisko komputerowe w "Domu
Schrama", Rynek 20. Każdy - po uprzednim kontakcie tele-
fonicznym pod jednym z numerów: 76-8188-505 lub 76-
8187-840 – może w godzinach pracy urzędu skorzystać 
z komputera i pomocy urzędnika.
Wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Spisz się przy użyciu interaktywnego formularza spisowego
lub czekaj na telefon od rachmistrza.
Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i na-
zwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych
osobowych.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej
pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez
dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.
https://spis.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i.../
Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie
Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby
starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z
obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obow-
iązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu
internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie
rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Narodowy Spis Powszechny 2021



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Nadia Duniecka 7.latka spod znaku Ryb.
Czyta książeczki dla dzieci, pisze, lubi wa-
rzywa i owoce. Pomaga mamie w porząd-
kach. Chce zostać pielęgniarką lub stylistką
paznokci.

Podziel się z nami swoimi fotografiami!
Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdjęcia Choj-
nowa, chętnie opublikujemy je na łamach naszej gazety, oficjal-
nej stronie chojnow.eu i miejskim facebooku.

Czekamy!

Zdjęcia  Marek Putyra


