
Dwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g oDwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g o ww Ch o j n ow i eC h o j n ow i e

Ludzie z pasją
Joanna Stępień

Konwent wójtów i burmistrzów w Chojnowie
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Wojewódzkie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 

- stadion miejskiOferta wakacyjna

"Zachód słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji"
- spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem



15 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym 7 dziewczę-
cych i 8 chłopięcych, wzięło udział w tegorocznej edycji Za-
wodów Sportowo – Pożarniczych. To ważne przedsięwzięcie
sportowe zostało przeprowadzone 20 czerwca w Chojnowie. 
Zawodom nadano wysoką rangę, o czym świadczy obecność
wielu znamienitych gości - Dolnośląski Komendant Woje-
wódzki PSP st. bryg Marek Kamiński, Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego
Ryszard Drozd, Komendant Miejski PSP Legnica bryg.
Wojciech Huk, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego –
Krzysztof Sowiński, Burmistrz Miasta Chojnów – Jan Serkies.
Jak zawsze celem zawodów były m.in. popularyzacja wśród
młodzieży zrzeszonej w MDP OSP sportów pożarniczych,
weryfikacja praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie
dotychczasowego szkolenia, no i wyłonienie oraz uhono-
rowanie najlepszych. Ale warto też podkreślić, że zawody
MDP, to także okazja do spotkań, dyskusji i dobrej zabawy.
Tak też było i w tym roku. Zawody zostały dobrze przygoto-
wane nad czym czuwał Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP
województwa dolnośląskiego, który powołał również Sędziego
Głównego - kpt. Tomaszem Dudą. Pozostały skład sędziowski
został skrupulatnie dobrany z członków Krajowego oraz Woje-
wódzkiego Kolegium Sędziów.
Zgodnie z przepisami Regulaminu Młodzieżowych Zawodów
Sportowo - Pożarniczych MDP - 1/2010, zawody rozegrano w dwóch
konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza.
Tradycją zawodów jest m.in.: ich wysoki poziom i wyrównana,
zacięta walka drużyn o jak najlepsze czasy wykonywanych
zadań, poprawność wykonywania poszczególnych czynności 
i w konsekwencji wyniki końcowe. Na to wszystko zaś składa
się szereg elementów jak zgranie drużyny, doskonałe współdzia-
łanie w wykonywaniu zadań, wzajemne zrozumienie w zes-
pole, umiejętność wychodzenia z sytuacji trudnych np. na
skutek popełnionych przypadkowych błędów, itp. 
Ostatecznie zmagania sportowe strażackiej młodzieży zao-
wocowały zdobytymi punktami i miejscami w końcowej klasy-
fikacji. W kategorii drużyn dziewczęcych bezkonkurencyj-
na okazała się drużyna OSP Trzebnice. Drugie miejsce
wywalczyły dziewczyny z OSP Rokitki, a na pudle znalazło
się też miejsce dla znakomitej drużyny OSP Lubnów.
Natomiast wśród drużyn chłopięcych mistrzowską formą
popisali się młodzi zawodnicy z OSP Rokitki, którzy zdo-
byli pierwsze miejsce. Zważywszy, że dziewczęta z OSP
Rokitki zajęły w końcowej klasyfikacji drugie miejsce, można
mówić o podwójnym sukcesie tej OSP. W klasyfikacji
chłopców drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z OSP
Smolec, na trzeciej pozycji uplasował się zespół OSP Ruszów.

Zawody w Chojnowie były wydarzeniem, które warto odno-
tować także w kontekście sukcesywnego powrotu do normal-
ności w działalności OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. Wojewódzkie zawody, które zostały poprzedzone
przygotowaniami i treningami w macierzystych jednostkach, to
dowód na istotny spadek zagrożenia covidowego wśród spo-
łeczności strażackiej. Jest to praktyczny efekt szczepień, ale też
rezultat racjonalnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, 
o które zadbano także w trakcie zawodów sportowych.

Lech Lewandowski
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Konwent 

wójtów i burmistrzów
Wybranym problemom drogownictwa
dedykowany by³ konwent burmistrzów 
i wójtów powiatu legnickiego, który
odby³ siê 22 czerwca w Domu Schrama.

Przedstawiciele 9 samorz¹dów: Adam
Babuœka - starosta legnicki, Andrzej Pyrz
- wójt Gminy Chojnów, Dawid Stachura
- wójt Mi³kowic, Wojciech WoŸniak -
wójt Krotoszyc, Zdzis³aw Tersa - wójt
Kunic, Pawe³ Gregorczuk - wójt Rui,
Mariola Kêdzia - sekretarz Legnickiego
Pola, Jerzy Wacker - kierownik referatu
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
oraz gospodarz - burmistrz Chojnowa 
i przewodnicz¹cy Konwentu Jan Serkies,
dyskutowali o drogach bêd¹cych 
w zarz¹dzie Starostwa Powiatowego 
w Legnicy - ich remontach, przebudo-
wach, modernizacjach.

- Rozmawialiœmy tak¿e o wspó³pracy gmin
ze starostwem - wyjaœnia burmistrz Jan
Serkies. - I kooperacji przy sk³adaniu
wniosków na dofinansowanie oraz wspó³fi-
nansowaniu wspólnych inwestycji.

Decentralizacja uprawnieñ, œrodków i od-
powiedzialnoœci na rzecz samorz¹dów sta-
³y siê czynnikami aktywizuj¹cymi podej-
mowanie przez nie wspólnych przedsiê-
wziêæ. Stwarza to mo¿liwoœæ realizacji
celów zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug
publicznych. 
Infrastruktura drogowa wci¹¿ wymaga
innowacji. Grupowe dzia³ania, zaufanie 
i przekonanie o lokalnej wspólnocie gwaran-
tuj¹ powodzenie.

Spotkanie w sprawie 
programu 

“Czyste powietrze”
28 czerwca w Domu Schrama odby³o siê
spotkanie informacyjne dla  mieszkañców
zainteresowanych wsparciem finanso-
wym do wymiany pieców i termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych
lub mieszkañ w budynkach jednorodzin-
nych w ramach Programu Prioryteto-
wego "Czyste Powietrze". 
W trakcie spotkania doradca energety-
czny Pan Piotr Ner z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu przedstawi³
g³ówne cele i za³o¿enia programu oraz
zasady dotycz¹ce procesu pozyskiwania 
i rozliczania dofinansowania.

Spotkanie zosta³o zorganizowane w ra-
mach podpisanego Porozumienia pomiê-
dzy WFOŒiGW we Wroc³awiu a samo-
rz¹dem dot. uruchomienia Punktu infor-
macyjno-konsultacyjnego w zakresie
realizacji Programu Rz¹dowego "Czyste
Powietrze".

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie dzia³a Gminny Punkt Konsul-
tacyjno-Informacyjny, w którym udzielane
s¹ informacje i porady w sprawie Pro-
gramu:
- drog¹ telefoniczn¹ pod numerami tele-
fonu: 76 8186681
- za poœrednictwem poczty elektronicz-
nej pod adresem e-mail 
czystepowietrze@chojnow.eu
- oraz po uprzednim umówieniu siê tele-
fonicznie - osobiœcie w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 10
* w poniedzia³ki w godz.  9:00 - 11:00
* we wtorki w godz. 14:00 - 16:00
* w œrody w godz. 8:00 - 11:00
* w czwartki,  w godz. 13:00 - 15:00
* w pi¹tek w godz.  9:00 - 11:00

Wakacje, wakacje, 
wakacje...

Skoñczy³ siê trudny rok szkolny. Kilka
miesiêcy zdalnego nauczania zmêczy³o
wszystkich - i uczniów i nauczycieli.
W Chojnowie œwiadectwa odebra³o pon-
ad 1100 uczniów szkól podstawowych.
Przed szkoln¹ spo³ecznoœci¹ kilka-
dziesi¹t dni wolnego - bez stresu, prac
domowych i w ielu przypadkach (mamy
nadziejê) bez internetu.
¯yczymy udanych, s³onecznych i zdro-
wych wakacji.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
od 21.06.2021r. do 12.07.2021r.:
* wykazu nieruchomoœci oznaczonej
numerem dzia³ki 191/1, obrêb 3 miasta
Chojnowa przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na popra-
wienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej, oznaczonej
numerem dzia³ki 190 po³o¿onej przy
ul. Boles³awieckiej 1 - Zarz¹dzenie 
Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 18 czerwca 2021 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 02.08.2021r.

Wolne terminy 
na szczepienie

Punkt Szczepieñ Populacyjnych w Choj-
nowie, przy ul. Matejki 1 informuje, ¿e
posiada wolne terminy na szczepienie
P/COVID-19 szczepionk¹ Firmy Johnson
&Johnson.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do
rejestracji:

* telefonicznie na bezpoœredni numer 
do Punktu Szczepieñ w Chojnowie, 

tel. 536-052-680
* osobiœcie w Punkcie Szczepieñ 
w Chojnowie przy ul. Matejki 1 

od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 9.00-17.00

* poprzez ca³odobow¹, bezp³atn¹ 
infoliniê 989

* na stronie internetowej:
www.pacjent.gov.pl
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To jedna z wa¿niejszych sesji w roku. Na
majowym posiedzeniu radni zapoznali
siê z Raportem o stanie Miasta Choj-
nowa za 2020 rok, po akceptacji którego
podjêto uchwa³ê o udzieleniu Burmis-
trzowi wotum zaufania. 
Podobnej ocenie poddano wykonanie
przez Burmistrza bud¿etu za 2020 r.
Radni, po zapoznaniu siê z opini¹ Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej dotycz¹-
cej rocznego sprawozdania z wykonania
bud¿etu Miasta Chojnowa za rok 2020
oraz wys³uchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej i pozosta³ych Komisji Rady Miej-
skiej jednog³oœnie udzielili burmistrzowi
absolutorium potwierdzaj¹c tym samym
prawid³owoœæ dzia³ania finansowego or-
ganu wykonawczego. 
- Dziêkujê radnym, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, dyrektorom i pracownikom
jednostek podleg³ych za rzeteln¹ pracê
zw³aszcza w tym trudnym okresie pan-
demii - mówi³ na sesji burmistrz. -
Dziêkujê za zaufanie, za wspó³pracê,
zrozumienie i pomoc. 
Tego dnia uchwa³¹ rady odwo³ano doty-
chczasowego skarbnika miasta i powo-
³ano nowego. Miejsce Piotra Hasiuka,
który pe³ni³ funkcjê skarbnika od
01.04.2020r., objê³a Monika Roznowska
- wieloletni pracownik wydzia³u finan-
sowego w chojnowskim ratuszu.

Sprawozdanie 3/2021 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 26 maja 2021 r. 
do dnia 15 czerwca 2021 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
1. Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a
wsparcie w wysokoœci 300.000,00 z³ na
przebudowê istniej¹cego zbiornika na
komorê tlenowej stabilizacji osadu nad-
miernego na terenie oczyszczalni œcie-
ków w Goliszowie. Œrodki pochodz¹ 
z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych w miejscowoœciach, w których
funkcjonowa³y niegdyœ zlikwidowane
pañstwowe przedsiêbiorstwa gospodarki
rolnej.
2. Zakoñczono nabór wniosków na udzie-
lenie dotacji celowych dla mieszkañców
Chojnowa ze œrodków bud¿etu Gminy

Miejskiej Chojnów na realizacjê przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie miasta Choj-
nowa. Z³o¿ono 59 wniosków na ³¹czn¹
kwotê 168.000,00 z³.
3. Zawarto umowê z firm¹ ROBKOM
Sp. z o.o. z Legnicy na wykonanie zada-
nia "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
przy ul. Sikorskiego w Chojnowie".
Rozpoczêto roboty budowlane.
4. Trwa przebudowa ul. Bielawskiej wraz
z budow¹ nowego oœwietlenia, parkingu
oraz chodników.
5. Rozpoczêto budowê oœwietlenia dro-
gowego przy ul. Legnickiej na odcinku
od ul. Kiliñskiego do ul. Sikorskiego. 
W ramach prowadzonej inwestycji zo-
stanie wybudowana linia kablowa oraz
15 s³upów wyposa¿onych w oprawy
oœwietleniowe LED, w tym 6 kompletów
zostanie przeznaczonych do doœwietlenia
przejœæ dla pieszych. Wykonawc¹ jest
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-
Handlowe "Elektros" Sp. z o.o. z Boles³awca.
6. Trwaj¹ prace budowlane w zwi¹zku 
z realizacj¹ zadania polegaj¹cego na bu-
dowie terenu rekreacyjnego - skateparku
i pumptrucka. Obecnie prowadzone s¹
roboty obejmuj¹ce wykonanie konstruk-
cji pumptracka. 
7. Zakoñczono prace budowalne przy
budowie nawierzchni ul. S³owiañskiej. 
8. Z³o¿ono do Dolnoœl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego wniosek o dofinanso-
wanie zadania dotycz¹cego wykonania
przejœcia dla pieszych przy ul. D¹brow-
skiego w ramach Rz¹dowego Funduszu
Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego na przejœ-
ciach dla pieszych na 2021 rok.
9. Na bie¿¹co uzupe³niane by³y ubytki 
w nawierzchniach dróg i chodników,
wyrównywano zapadniête kostki brukowe.
10. Zakoñczono malowanie oznakowania
poziomego przejœæ dla pieszych na dro-
gach miejskich. 
Roboty o wartoœci 55.417,65 z³ wyko-
na³a firma Admal Adam Malerowicz 
z Czerwieñska. 
11. Odnowiono oznakowanie pionowe
przejœæ dla pieszych. 
12. Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
terenów zielonych i ogrodów zabaw,
koszone s¹ trawy, trwaj¹ prace porz¹d-
kowe na terenie miasta. 
13. Przyjêto i przetworzono 17 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 5 wniosków o wpis do CEIDG przed-
siêbiorcy,

- 6 wniosków o zmianê wpisu,
- 2 wnioski o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego najemcy lokal
mieszkalny z zastosowaniem 80 % boni-
fikaty. 
* Wydano 3 zezwolenia na wykreœlenie
hipoteki obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ loka-
low¹ z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Przeprowadzono przetargi ustne nie-
ograniczone na sprzeda¿ 3 nieruchomoœci
niezabudowanych przy ul. Jana Paw³a II
- wszystkie zakoñczone wy³onieniem na-
bywców,
* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu
numeru porz¹dkowego dla nieruchomoœ-
ci po³o¿onej przy ul. Czes³awa Mi³osza.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze:
- przyjêto 65 wniosków
- wyp³acono 1.982 œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 974.904,40 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 18 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 30.980,52 z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono 35 wniosków
- wyp³acono 142 dodatki mieszkaniowe
na kwotê 2.176,10 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Sporz¹dzono 10 aktów ma³¿eñstwa 
i 6 aktów zgonu.
* Sporz¹dzono 58 przypisków i 17 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 10 zapewnieñ do zawar-
cia ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 2, zaœwiad-
czenia do œlubu konkordatowego - 8). 
* Przeprowadzono 54 migracji aktów.
* Wydano 121 aktów stanu cywilnego.
* Przyjêto 92 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Usuniêto 44 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Wydano decyzjê w sprawie zmiany
imienia lub nazwiska.
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To tytu³ szóstej publikacji Dionisiosa

Sturisa - cenionego pisarza i dzienni-

karza, który lata dzieciñstwa i wczesnej

m³odoœci spêdzi³ w Chojnowie. Uro-

dzony w Grecji, od jakiegoœ czasu po-

szukuje swojej to¿samoœci. Efektem tych

poszukiwañ jest jego pierwsza ksi¹¿ka

"Grecja. Gorzkie pomarañcze". "Zachód

s³oñca na Santorini", to kontynuacja re-

porterskiego dyptyku.

O genezie najnowszej ksi¹¿ki, jej tworze-

niu, refleksjach Dionisios Sturis rozma-

wia³ podczas autorskiego spotkania z miesz-

kañcami Chojnowa 23 czerwca w Domu

Schrama.

- Chojnów to moje rodzinne strony, mój

dom - odpowiada pisarz pytany o dekla-

rowane pochodzenie. - Domem jest te¿

Bruksela, gdzie mieszkam od dwóch lat.

Domem z wyboru by³a wyspa Man, gdzie

spêdzi³em d³u¿szy czas. W Grecji siê uro-

dzi³em i odkrywam j¹ szukaj¹c odpo-

wiedzi na pytanie co to znaczy byæ Gre-

kiem, czy Grekiem mo¿na zostaæ?...

To ksi¹¿ka o greckoœci, jak podkreœla

Sturis. Na kanwie kilku wa¿nych w¹t-

ków wskazuje, jak Grecy postrzegaj¹

samych siebie, jak przyjmuj¹ innych, jak

rozumieæ wspó³czesn¹ Grecjê.

Sturis, bogatszy w doœwiadczenia z kilku

lat dokumentowania jej dziejów opisuje

w³asne, osobiste spostrze¿enia w zderze-

niu z rzeczywistoœci¹. Zawoalowany szo-

winizm, ksenofobiczna przemoc, podejœ-

cie do emigrantów, dzia³alnoœæ i upadek

nazistowskiej organizacji "Z³oty Œwit"

czy wreszcie przywo³ana opowieœæ sprzed

lat o wcieleniu do greckiej armii - z jed-

nej strony stanowi¹ wybiórczy (ciem-

niejszy) fragment wspó³czesnej Grecji, 

z drugiej s¹ t³em dla intymnych, szcze-

rych i dojrza³ych przemyœleñ autora.

- Zastanawiam siê w tej ksi¹¿ce nad kon-

struowaniem to¿samoœci - czy czynnik

narodowy, który jest gdzieœ tam nam

przypisany, czy jest jedyny, czy mo¿e s¹

inne elementy, które mo¿emy wykorzys-

taæ, by wykreowaæ samych siebie?

W "Gorzkich pomarañczach" szuka³em

to¿samoœci, tu j¹ konstruujê.

Spotkanie przygotowane przez Miejsk¹

Bibliotekê Publiczn¹ w formie swoistego

wywiadu prowadzi³a dyrektor placówki

Barbara Landzberg. Do dialogu do³¹-

czyli tak¿e cz³onkowie chojnowskiego

Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki (wspó³-

organizator) oraz mieszkañcy.

Przywo³ano wczeœniejsze publikacje Dio-

nisiosa Sturisa, wspomniano te¿ o naj-

nowszej jego ksi¹¿ce - wyj¹tkowej, innej

ni¿ dotychczasowe… kulinarnej.

- Gotujê. Najchêtniej greckie dania

sk¹pane w oliwie. Piekê. Najchêtniej

szarlotki, ciasta z rabarbarem, truskaw-

kami, malinami, je¿ynami - pisze na

swoim blogu Dionisios.

Czekamy zatem, a tymczasem ser-

decznie zachêcamy do wczytania siê 

w "Zachód s³oñca na Santorini.

Ciemniejsza strona Grecji".

Zainteresowanych, odsy³amy do Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

eg

"Zachód s³oñca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji"

Dionisios Sturis - dziennikarz i pisarz, urodzony w Grecji, a wychowany w Polsce - w Chojnowie. Przez

wiele lat zwi¹zany z radiem TOK FM, wspó³pracowa³ z "Gazet¹ Wyborcz¹" i "Polityk¹". Autor ksi¹¿ek: "Grecja.

Gorzkie pomarañcze", "Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy. Historia spl¹tania", "Nowe ¿ycie. Jak

Polacy pomogli uchodŸcom z Grecji" oraz "G³osy. Co siê zdarzy³o na wyspie Jersey" (wspó³autor: Ewa Winnicka).

Wielokrotnie nominowany do presti¿owych nagród dziennikarskich, m.in. Nagrody Grand Press, Nagrody PAP

im. Ryszarda Kapuœciñskiego, Nagrody im. Ryszarda Kapuœciñskiego, Nagrody im. Macieja P³a¿yñskiego. 
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Lato z MOKSiR
* 29 czerwca br., na filmowe powitanie
wakacji, najm³odsi chojnowianie, czyli
dzieci uczêszczaj¹ce do ¿³obka i przed-
szkoli, mieli okazjê do spotkania z kinem
sferycznym. Przypominaj¹ca lataj¹cy
spodek, nadmuchiwana kula zosta³a
rozstawiona w sali lustrzanej Domu Kul-
tury. Prezentacje - przede wszystkim
specjalnie przygotowane, animowane
filmy - ogl¹da³o siê na le¿¹co, dziêki
czemu wra¿enie przestrzeni, swoistej
trójwymiarowoœci, by³o niezwyk³e (k¹t
prezentacji - 360 stopni !). Zarówno wi-
dzowie, jak i opiekunowie twierdzili, i¿
by³o to bardzo sympatyczne, interesuj¹ce
doœwiadczenie. Byæ mo¿e uda siê zapro-
siæ kino sferyczne raz jeszcze, np. we
wrzeœniu, wiêc - jak w starej piosence -
nie mówimy "¿egnaj", lecz "do widzenia".

* W lipcu wszystkich mi³oœników fil-
mu zapraszamy w dwa weekendy:
9-11 i 23-25 tego miesi¹ca. Dodatkowo
od 13 do 16 lipca bêdziemy zapraszaæ dzieci
na seanse dopo³udniowe (godz. 10:00).
Bilety w cenie 15 z³. Szczegó³owy reper-
tuar wkrótce na stronach kina.
* Od 5 do 9 lipca najm³odszych (7-13
lat) zapraszamy na tygodniowe zajêcia
taneczno-sportowe. W sumie bêdzie w nich
mog³o wzi¹æ udzia³ 16 osób, które
zg³osz¹ siê jako pierwsze i które w dniu
rozpoczêcia zajêæ przynios¹ wype³nione
karty (mo¿na je pobraæ ze strony:

www.moksir.chojnow.eu). 
Pierwszego dnia (5 lipca) uczestnicy
zostan¹ podzieleni na dwie grupy. Za-
pisani od numeru 1 do 8 zaczynaj¹ 
o godz. 9:00 zabaw¹ na krêgielni (do
godz. 10:00). O 10:30 gr¹ w krêgle bêd¹
siê raczyæ numery od 9 do 16. W pozo-

sta³ych dniach wszyscy przychodziæ bêd¹
na godz. 9:00; w ofercie zajêcia taneczne
i sportowe, w zale¿noœci od pogody w bu-
dynku lub na wolnym powietrzu.
* MOKSiR planuje te¿ inne propozycje
na lipiec. W tej chwili trwaj¹ jeszcze
uzgodnienia z potencjalnymi prowadz¹-
cymi.
* Cz³onkowie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy korzystaj¹ z zajêæ aero-
biku, spotkania bêd¹ mieli podobnie jak
w ci¹gu roku - w poniedzia³ki o godz.
12:00, wtorki o 12:00 i 17:00 oraz 
w czwartki - o 12:00.

Lato z MBP
* Wakacje z wyobraŸni¹

Lipiec
7 lipca: Wielka Ucieczka Wawelskiego
Smoka - spotkanie autorskie i warsztaty
z Robertem Maci¹giem
14 lipca: Moje imiê ma kolor niebieski -
zajêcia czytelniczo-plastyczne  
21 lipca: spotkanie autorskie i warsztaty
z Karolin¹ Grabarczyk
28 lipca: I ty mo¿esz byæ artyst¹ - zajêcia
czytelniczo-plastyczne

Sierpieñ
4 sierpnia: Podró¿e Misia Wojtka - spot-
kanie autorskie z Arturem Guzickim
11 sierpnia: Moje miasto - zajêcia czytel-
niczo-plastyczne
18 sierpnia: Kwiatowy zawrót g³owy - za-
jêcia czytelniczo-plastyczne

30 sierpnia: warsztaty ilustracji z Magda-
len¹ Kozie³-Nowak
* Konkurs plastyczny "Pocztówka z wa-
kacji" i pokonkursowa wystawa.
Uwaga: 
Zajêcia skierowane s¹ dla dzieci w wieku
7 - 12 lat. Na wszystkie zajêcia obowi¹-
zuj¹ zapisy, iloœæ miejsc ograniczona,
re¿im sanitarny. Zapisy prowadzone
bêd¹ od 1 lipca 2021 r.
Szczegó³owe informacje zostan¹ za-
mieszczone na plakatach i stronie MBP:
www.biblioteka.chojnow.eu

Lato z Muzeum
* Warsztaty plastyczne dla dzieci i m³o-
dzie¿y
Jedn¹ z popularniejszych miejskich le-
gend jest opowieœæ o Belladonie, m³o-
dym kuchciku, którego los okaza³ siê byæ
tragiczny. Je¿eli jesteœcie ciekawi jaki
fina³ ma ta historia, a przy tym macie
chêæ spêdziæ nieco czasu na ciekawych
zajêciach plastycznych, to zapraszamy
do Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
Czas zajêæ: 2 godziny
Koszt udzia³u: 5 z³/os

Terminy zajêæ:
- 08.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób
- 15.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób
- 22.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób
- 29.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

Zapisy: muzeum.chojnow@gmail.com
Informacje: 76 818 83 53 lub 
https://muzeum.chojnow.eu

Wakacyjna oferta
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pszczó³ka - pracowita, energiczna,
uparta, wszêdobylska, a przede wszys-
tkim bardzo po¿yteczna. Czy w³aœnie te
cechy zdecydowa³y o pseudonimie, jaki
obra³a sobie nasza kolejna bohaterka
"Ludzi z pasj¹?". 
Joanna Stêpieñ, znana powszechnie
jako Pszczó³ka Maja, jest w naszym
mieœcie liderk¹ akcji charytatywnych
skierowanych g³ównie na potrzeby cho-
rych dzieci. Poœwiêca temu wiele czasu
anga¿uj¹c siebie i innych. Wykazuje
przy tym ogromn¹ kreatywnoœæ, upór 
i determinacjê.

Gazeta Chojnowska - Czy trafnie odczy-
tujemy Ÿród³o Twojego pseudonimu?

Joanna Stêpieñ - Szczerze mówi¹c pseudo-
nim mój idealnie wpisuje siê w to, czym
aktualnie siê zajmujê, ale pochodzenie tej
ksywki jest inne. W dzieciñstwie moje oczy
wyró¿nia³y siê tym, ¿e by³y du¿e i bardzo
ciemne, jak na ma³e dziecko. Pewnego
dnia znajomy moich rodziców powiedzia³
do mnie, ¿e wygl¹dam zupe³nie jak
pszczó³ka Maja. Wiele lat o tej sytuacji nie
pamiêta³am, ale przy okazji charytatyw-
noœci, przylgn¹³ ten pseudonim do mnie
ju¿ na sta³e. Pomaga³am prywatnie ca³e
¿ycie, w ró¿nych formach. Moja rodzinka
zawsze siê œmia³a, ¿e jak trzeba coœ zorga-
nizowaæ dla innych to zajmuje mi to trzy
minuty, ale jeœli chodzi o moje sprawy to
mog¹ le¿eæ wiecznoœæ nieogarniête. Po po-
wrotcie z zagranicy chyba trochê nie mia-
³am pomys³u na siebie i oprócz pracy, nie
mia³am innego zajêcia. Zupe³nie przypad-
kiem natrafi³am na charytatywne licytacje
internetowe. Zaczê³am anga¿owaæ siê 
w spo³ecznoœæ ludzi, którzy je prowadz¹.
A¿ pewnego dnia jedna z osób zapyta³a
mnie czy nie chcia³abym zorganizowaæ
kiermaszu ciast dla Mii chorej na SMA.
Od tego siê zaczê³o. Na pocz¹tku myœla-
³am, ¿e bêdzie to jedyna akcja, w jak¹ siê

zaanga¿ujê, ale póŸniej pojawi³a siê Julka,
Lenka i Wiktor... Niestety ka¿de takie ak-
cje maj¹ swoje jasne i ciemne strony. Pozy-
tywne jest to, ¿e dzia³aj¹c dla innych doœ-
wiadczasz niesamowitej satysfakcji. Gdy
widzisz 18. letni¹ dziewczynê stoj¹c¹ na
schodach samolotu, który ma j¹ "dostar-
czyæ" do miejsca, w którym bêdzie wal-
czy³a o ¿ycie, twoje serce prze¿ywa w ci¹gu
kilku sekund niesamowite wzruszenia.
Masz œwiadomoœæ, ¿e to te¿ dziêki tobie
siê uda³o. Gdy widzisz, jak niespe³na trzy-
letnie dziecko stawia pierwsze, samodzielne
kroki, a inne dzieci bez terapii genowej, 
o któr¹ walczyliœmy, le¿¹ nieruchomo pa-
trz¹c w œcianê - zdajesz sobie sprawê, ¿e
ka¿da minuta, któr¹ poœwiêci³aœ na pomoc
by³a ogromnie cenna. Natomiast nigdy
przed nikim nie ukrywa³am, ¿e w pomaga-
niu nie ma tylko pozytywów. Wrêcz przeciw-
nie. Trzeba byæ bardzo silnym psychicz-
nie, by poradziæ sobie przede wszystkim 
z odrzuceniem. Ten moment, kiedy prosisz
darczyñców o pomoc i czytasz lub s³y-
szysz: "nie, nie pomogê" - jest niesamo-
wicie do³uj¹cy. Jeden raz, drugi, trzeci -
jeszcze daje siê radê udŸwign¹æ. Jednak
jak widzisz, jak czas szybko p³ynie, czas,
który jest tak bardzo istotny dla zdrowia
drugiej osoby - masz wra¿enie, ¿e wal-
czysz z wiatrakami. I s¹ chwile, ¿e chcia-
³oby siê to rzuciæ i wróciæ do "normalnoœci".
Wtedy jednak mówiê sobie, ¿e lepiej, ¿e
tacy jak ja walcz¹ choæ trochê z tymi wia-
trakami. I tak jest nam ³atwiej ni¿ rodzi-
com umieraj¹cego dziecka, którzy na jed-
nej szali ¿yciowej wagi widz¹ zdrowie
swojego dziecka, a na drugiej miliony mo-
net potrzebnych do ich ratowania.

G.Ch. - W Twojej ocenie, chojnowianie
s¹ hojni, skorzy do pomocy?
J.S. - Zdecydowanie! Mam wra¿enie, ¿e to
miasto potrzebuje tylko osób, które wyjd¹
do nich z inicjatyw¹. I jak ju¿ maj¹ "pole
do popisu", to otwieraj¹ swoje ogromne
serca i mo¿na na nich liczyæ. Jest niesa-
mowicie du¿o osób, które na przyk³ad pu-
blicznie nie bior¹ udzia³u w licytacjach
czy imprezach, ale anonimowo, po cichu,
wp³acaj¹ pieni¹¿ki na zbiórkê. I to jest w tym
wszystkim najpiêkniejsze, ¿e podczas ta-
kich akcji ma siê wra¿enie, jakby kroczy³o
siê wœród cichych anio³ów, które dodaj¹
nam skrzyde³ do dzia³ania.

G.Ch. - Akcje charytatywne, to ogrom
pracy - mnóstwo czasu poœwiêconego na
rozpowszechnianie historii chorego

dziecka, na przekonanie do w³¹czenia
siê w akcjê, na poszukiwania darczyñ-
ców… Masz czas dla samej siebie?

J.S. - Niestety, ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy,
jak wielki ogrom pracy trzeba w³o¿yæ czy
to w festyn czy nawet tylko w dzia³alnoœæ
internetow¹. To s¹ czêsto nieprzespane
noce, godziny spêdzone przed ekranem
laptopa czy telefonem. Nie da siê ukryæ, ¿e
czasami codziennoœæ bardzo szybko ucieka,
a my tego nawet nie zauwa¿amy. Wci¹¿ mi
brakuje dystansu do takich akcji i s¹ mo-
menty, ¿e wchodzê w dan¹ historiê tak
mocno, ¿e nic innego siê nie liczy.
Codziennie jednak staram siê pamiêtaæ, ¿e
jeœli w 100% poœwiêcê siê pomaganiu, to
w pewnym momencie mo¿e zabrakn¹æ mi
si³ do dzia³ania. Trzeba umieæ odnaleŸæ
balans w tym wszystkim. Na pewno po-
mocna dla mnie jest pasja do biegania,
któr¹ zaszczepi³a we mnie moja siostra.
Choæ czasami brakuje na ni¹ si³, to ogrom-
nie widzê, jak bardzo pomaga mi w wy-
rzuceniu negatywnych emocji, w z³apaniu
dystansu do œwiata i nabraniu energii do
dzia³ania. Poza tym uwielbiam naukê
jêzyków obcych i chcia³abym na to znaleŸæ
trochê wiêcej czasu. Jednak zdecydowanie
cierpiê na deficyt czasu jeœli chodzi o czy-
tanie ksi¹¿ek. Jest tak wiele pozycji, które
zakupi³am, a które czekaj¹ na swoj¹ kolej.
Wierzê jednak, ¿e uda mi siê uporz¹d-
kowaæ swoje priorytety ¿yciowe w taki spo-
sób, by z ¿ycia braæ wszystko co najlepsze. 
G.Ch. - Twoja rozleg³a dzia³alnoœæ
charytatywna skupia siê w du¿ej mierze
w internecie. Wiemy, ¿e chcesz w nie-
dalekiej przysz³oœci poszerzyæ swoj¹
wiedzê dotycz¹ca internetowego mar-
ketingu
J.S. - Pomys³ poszerzenia mojej wiedzy na
temat marketingu zaistnia³ dziêki Kasi
Grabiec z Brow Atelier Chojnów. Kasia
wspiera moje akcje od samego pocz¹tku

c.d. str 8
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i za ka¿dym razem otrzymujê od niej ogrom
motywacji. Podczas jednej z wizyt w jej
salonie, powiedzia³a, ¿e widz¹c moje
wpisy oraz to, jak siê anga¿ujê, widzia-
³aby mnie w³aœnie jako osobê zajmuj¹c¹
siê marketingiem szeroko rozumianym.

Mówi¹c zupe³nie szczerze, po spotkaniu 
z Kasi¹, mia³am wra¿enie, ¿e wszystko co
robi³am przez ostatni rok mia³o mnie
doprowadziæ w³aœnie do tego momentu.
Mia³am w koñcu zrozumieæ, ¿e dziedzina,
która na mnie czeka to marketing.
Chcia³abym siê nauczyæ jeszcze bardziej,
jak pracowaæ w nowoczesnych, zdigitali-
zowanych mediach, by móc w przysz³oœci
zaj¹æ siê tym zawodowo, ale jednoczeœnie
jeszcze skuteczniej docieraæ do odpowied-
nich odbiorców ze zbiórkami charytaty-
wnymi. Doœwiadczenia, jakie mam do tej
pory, uzmys³owi³y mi, ¿e jest wiele ludzi,
którzy maj¹ ogromne serca i chc¹ poma-
gaæ, ale trzeba po prostu do nich dotrzeæ.
Niestety aktualnie media spo³ecznoœciowe
pos³uguj¹ siê algorytmami i to one w du-
¿ej mierze decyduj¹ o tym, które wyda-
rzenia i posty bêd¹ siê ukazywa³y czêœciej
i dotr¹ do wiêkszej liczby odbiorców.
Chcia³abym wiêc dotrzeæ do wszystkich
tajników tego œwiatka technologicznego,
by móc jeszcze efektywniej dzia³aæ. 

G.Ch. - Czego ¿yczyæ Pszczó³ce Mai? 
J.S. - Zdrowia dla moich bliskich i dla
mnie samej. Spotkania odpowiednich
osób, które bêd¹ w stanie pomóc mi sku-
teczniej dzia³aæ charytatywnie. 

G.Ch. - Przyjmij zatem od nas te w³aœ-
nie ¿yczenia.

Spektakl grupy teatralnej "Zaœwiaty", to jedna z pierwszych ofert w domu kultury od
czasu ogólnokrajowego lockdownu. M³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³ kilka
miesiêcy przygotowywa³a przedstawienie, którego kanw¹ by³y prawdziwe wy-
darzenia. 
- To jest historia o przemocy i potêpieniu… nie sprawcy przemocy, a ofiary - wyjaœ-
nia autorka scenariusza, re¿yser i opiekunka grupy Karolina Rosocka. - Wydarzenia,
które mia³y miejsce kilka lat temu pod Legnic¹, by³y dla mnie wstrz¹saj¹ce.
Uzna³am, ¿e chcê o tym zrobiæ spektakl - tak siê wyra¿am, poprzez teatr.
Gwa³t i zwi¹zane z nim stereotypy, brak zrozumienia, ostracyzm i poni¿enie, to
g³ówne w¹tki. Tytu³ spektaklu jest przes³aniem, wo³aniem o empatiê, dojrza³oœæ,
m¹droœæ i sprawiedliwoœæ…
Aran¿acja tematu wed³ug Karoliny Rosockiej zadziwia. Tu nie ma niczego wprost,
nic nie jest dos³owne, a jednak czytelne. Spektakl obfituje w symbolikê, w odwo³ania
do folkloru. Oprawa dŸwiêkowa, efekty œwietlne i emocjonalna gra m³odych aktorów
stanowi¹ przejmuj¹c¹ opowieœæ, która porusza i uzmys³awia wspó³czesn¹ zaœcian-
kowoœæ.
Refleksja jest jedna - nie udawaj, ¿e nie widzisz…
Brawo! 30 minutowy spektakl z pewnoœci¹ na d³ugo zapadnie w pamiêæ.

eg

''Nie udawaj, ¿e nie widzisz''''Nie udawaj, ¿e nie widzisz''Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Zabij to 
i wyjedŸ z tego miasta

09./10./11.07. 
- godz. 17.00

Laureat Z³otych Lwów dla Najlepszego

Filmu na Festiwalu Polskich Filmów

Fabularnych w Gdyni.

Animacja Mariusza Wilczyñskiego "Zabij

to i wyjedŸ z tego miasta" to du¿o wiêcej

ni¿ film: to 14 lat ¿ycia poœwiêconych na

realizacjê tego niesamowitego, osobiste-

go projektu. To przyprawiaj¹ca o dresz-

cze podró¿ w przesz³oœæ w³asn¹ i kraju,

wywo³ywanie duchów ludzi i miejsc, tera-

peutyczna opowieœæ o rodzinie i wzrusza-

j¹cy ho³d dla przyjaŸni. Ten pe³nome-

tra¿owy debiut pierwszego polskiego

twórcy animacji, któremu retrospektywê

zorganizowa³o presti¿owe nowojorskie

Museum of Modern Art (MoMa), zrodzi³

siê z potrzeby zrozumienia, wybaczenia 

i mi³oœci. Film Wilczyñskiego wskrzesza

dzieciñstwo z ca³ym jego baga¿em udrêk

i zachwytów, przywo³uje tych, którzy

odeszli, by daæ im nowe ¿ycie. Zanu-

rzony w przywo³anych z pamiêci deta-

lach, barwach, dialogach, dŸwiêkach,

sytuacjach, g³osach, "Zabij to…" staje

siê kronik¹ PRL-owskiego dzieciñstwa 

i m³odoœci prz¿ytej w czasach transforma-

cji, opowieœci¹ o zmieniaj¹cej siê Polsce,

o szarzyŸnie nieoczekiwanie nabieraj¹cej

rumieñców.

Luca
10./11.07. - godz. 15.00

13.07. - godz. 10.00
"Luca" to najnowsza animacja studia

Disney/Pixar, której akcja rozgrywa siê

w piêknym nadmorskim miasteczku na

Riwierze W³oskiej. Pe³en niezwyk³ych

przygód film opowiada o dorastaniu

dwójki przyjació³. Ch³opcy wspólnie

prze¿ywaj¹ niezapomniany letni czas,

który up³ywa im na niekoñcz¹cych siê

przeja¿d¿kach na skuterze i delektowa-

niu siê lodami. Jednak ich beztrosk¹ za-

bawê mo¿e w ka¿dej chwili zepsuæ ujaw-

nienie g³êboko skrywanego sekretu. Obaj

s¹ potworami morskimi z innego œwiata

znajduj¹cego siê tu¿ pod powierzchni¹

wody.

Raya i ostatni smok
14.07. - godz. 10.00

24 i 25.07. - godz. 14.30

Raya i ostatni smok opowiada o przygo-

dach samotnej wojowniczki z fantasty-

cznego królestwa Kumandra, która usi-

³uje odnaleŸæ ostatniego smoka, aby przy-

wróciæ œwiat³o i nadziejê w jej podupa-

d³ym œwiecie.

Naprzód
15.07. - godz. 10.00

W filmie wytwórni Disney Pixar

"Naprzód", dwaj nastoletni bracia, Janko

i Bogdan Mrygaczowie, maj¹ niespo-

dziewan¹ mo¿liwoœæ, by spêdziæ jeden

dzieñ ze swoim zmar³ym tat¹ i wyruszaj¹

w niezwyk³¹ podró¿ furgonetk¹ Bogdana,

Gwendolin¹. Jak w ka¿dej wspania³ej,

magicznej przygodzie, czeka ich droga

pe³na zaszyfrowanych map, nieprzewi-

dzianych przeszkód i niewyobra¿alnych

odkryæ. Gdy nieustraszona mama ch³op-

ców, Jagoda, odkrywa, ¿e synowie znik-

nêli, sprzymierza siê z dawn¹ wojow-

niczk¹, bêd¹c¹ po³¹czeniem lwa, nieto-

perza i skorpiona, Mantykor¹ i wyrusza

na poszukiwanie ch³opców. Mimo ci¹-

¿¹cej nad nimi kl¹twy, ten jedyny, mag-

iczny dzieñ mo¿e przynieœæ im wiêcej,

ni¿ mogliby sobie wymarzyæ.

Co w duszy gra
16.07. - godz. 10.00

W filmie œledzimy losy Joe Gardnera,

który prowadzi zespó³ muzyczny w gim-

nazjum. Jego prawdziw¹ pasj¹ jest jed-

nak jazz. Joe prze¿ywa kryzys, jaki jest

udzia³em wszystkich artystów. Coraz

wyraŸniej dostrzega, ¿e marzenie jego

¿ycia, by byæ muzykiem jazzowym, nie

spe³ni siê i dlatego zadaje sobie pytania

"Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego

¿ycia?". Joe jest uosobieniem tych pytañ.

Ale nadchodzi moment, kiedy Joe stwier-

dza, ¿e jego marzenie mo¿e byæ w za-

siêgu rêki. Przez jedno nieoczekiwane

zdarzenie trafia do fantastycznego miej-

sca, gdzie zostaje zmuszony, by ponow-

nie zastanowiæ siê nad tym, co to znaczy

mieæ duszê. Tam spotyka, a ostatecznie

równie¿ zaprzyjaŸnia siê z 22 - dusz¹,

która uwa¿a, ¿e ¿ycie na Ziemi nie toczy

siê tak, jak powinno."
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Luzowanie obostrzeñ pandemicznych
uwolni³o wiele inicjatyw. Kultura i roz-
rywka odrabiaj¹ straty, ku uciesze sprag-
nionych towarzyskich wydarzeñ.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
chojnowian, kawiarnia Jubilatka przygo-
towa³a ciekaw¹ ofertê na wakacje.
Dyskoteka!? Czemu nie, ale nie jednos-
tajne  techno-disco-polo, tylko "Dyskoteka
Doros³ego Cz³owieka".

Kawa³ki z ubieg³ego wieku serwowa³ DJ
Henix. Przeró¿ne gatunki muzyczne
skutecznie zape³ni³y parkiet. Frekwencja
znakomita, wspania³a atmosfera. Có¿
wiêcej potrzeba do dobrej zabawy? 
Czy bêdzie powtórka z rozrywki?
Oczywiœcie, ¿e tak - pod koniec sierpnia.

pm

Pi³ka no¿na
Chojnowianka wypad³a z okrêgówki.
Obecna kadra seniorska bia³o-niebies-
kich zasadniczo ró¿ni siê od tej, która
wywalczy³a awans do ligi okrêgowej.
Nie ma, co najmniej, jedenastu pi³karzy
z tamtego sk³adu. Chocia¿ trener ten
sam (Zbigniew Grzybowski), to jednak
nowa dru¿yna jest s³absza. Wystarczy
przeanalizowaæ wyniki. Na dodatek
dosz³o do reorganizacji, skutkiem której
z legnickiej grupy okrêgowej, do A klasy
spad³o a¿ szeœæ dru¿yn.
Od nowego sezonu Chojnowiance przyj-
dzie siê mierzyæ z pi³karsk¹ rzeczywis-
toœci¹ A klasow¹. 
Bêdzie te¿ nowy trener, nowy prezes 
i nowy zarz¹d.
O szczegó³ach tych zmian poinformuje-
my w nastêpnych wydaniach G.Ch. 

pm

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obrêb 7 miasta Chojnowa o powierzchni 2 m2 (grunt pod 1 zniczomat)
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013616/2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi - 50,00 z³.
Wadium - 10,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê 3 sierpnia 2021 r.  o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. 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 lub w kasie tut. Urzêdu do 29 lipca 2021 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Ustalony w licytacji czynsz dzier¿awny p³atny jest miesiêcznie do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca. Mo¿e byæ waloryzowany co
rok, pocz¹wszy od roku 2022, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie
wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Do wylicytowanego czynszu dzier¿awnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 23%.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy dzier¿awy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-
conego wadium. Po zawarciu umowy, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do:
- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych z dzier¿awion¹  nieruchomoœci¹,
- spe³nienia przewidzianych prawem warunków, dotycz¹cych ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e
innych warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony
œrodowiska, 
- zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych mediów
niezbêdnych do wykonywania celu umowy.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dyskoteka w JubilatceDyskoteka w Jubilatce

3 lipiec kawiarnia Jubilatka
zaprasza na koncert trio "Niewinni".

Start godz. 20.30, cena biletu 20 z³. 
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1 lipca 2021r rozpocz¹³ siê proces sk³adania deklaracji Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjnoœci Budynków, który ma na celu
zebranie wszystkich danych dotycz¹cych Ÿróde³ ciep³a i spala-
nia paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Ka¿dy budynek, który posiada Ÿród³o ciep³a lub spalania paliw
do 1 MW nale¿y zg³osiæ wype³niaj¹c odpowiedni¹ deklaracjê.
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ samodzielnie, bez wychodzenia 
z domu, ¿eby to zrobiæ trzeba posiadaæ profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny.
WejdŸ na stronê www.zone.gunb.gov.pl , naciœnij -> z³ó¿
deklaracjê <- wype³nij j¹ i wyœlij. Z³o¿enie deklaracji jest
obowi¹zkowe, je¿eli Twój dom posiada Ÿród³o ciep³a i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na z³o¿enie dekla-
racji masz 12 miesiêcy. Je¿eli Ÿród³o ciep³a lub spalania paliw
zostanie zainstalowane po 1 lipca deklaracjê musisz z³o¿yæ w ter-
minie 14 dni. 
Nie masz dostêpu do internetu albo podpisu elektronicznego?
Deklaracjê mo¿esz z³o¿yæ we w³aœciwym dla miejsca budynku
Urzêdzie gminy osobiœcie lub listownie.

INFORMATOR DLA W£AŒCICIELI 
I ZARZ¥DCÓW BUDYNKÓW

TERMIN ROZPOCZÊCIA SK£ADANIA DEKLARACJI
Od 1 lipca ka¿dy obywatel lub zarz¹dca budynku bêdzie
zobowi¹zany z³o¿yæ deklaracjê do Centralnej Ewidencji Emi-
syjnoœci Budynków. Dla budynków, które ju¿ istniej¹ w³aœci-
ciel lub zarz¹dca bêdzie mia³ 12 miesiêcy, dla nowo pow-
sta³ych budynków termin ten bêdzie wynosi³ 14 dni.

JAKI JEST CEL STWORZENIA CENTRALNEJ EWIDENCJI
EMISYJNOŒCI BUDYNKÓW?
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakoœci powie-
trza - likwidacja g³ównej przyczyny zanieczyszczeñ - emisji
substancji powoduj¹cych smog. CEEB bêdzie wa¿nym na-
rzêdziem wspieraj¹cym wymianê starych kot³ów grzewczych,
bêdzie równie¿ miejscem gdzie dostêpne bêd¹ informacje na
temat wszystkich programów finansowania wymiany pleców.
Dziêki szczegó³owym danym o budynkach bêdziemy wiedzieæ
o wiele wiêcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB
stanowiæ bêdzie równie¿ narzêdzie dla organów administracji
centralnej i samorz¹dowej do realizacji polityki niskoemi-
syjnej. Dla obywateli zostan¹ uruchomione us³ugi, które przy-
czyni¹ siê do poprawy stanu technicznego budynków w zakre-
sie bezpieczeñstwa, np. zamówienie przegl¹du kominiarskiego
czy inwentaryzacji budynku.

JAKIE INFORMACJE BÊDZIE ZAWIERA£A DEKLARACJA?
- imiê i nazwisko albo nazwê w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku
lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
- adres nieruchomoœci, w obrêbie której eksploatowane jest
Ÿród³o ciep³a lub Ÿród³o spalania paliw;
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrêbie
nieruchomoœci Ÿróde³ ciep³a lub Ÿróde³ spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
- numer telefonu w³aœciciela lub zarz¹dcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).

W JAKI SPOSÓB MO¯NA BÊDZIE Z£O¯YÆ DEKLARA-
CJE DO CEEB?
* w formie elektronicznej, czyli przez Internet - jest to najszyb-
szy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, ¿e umo¿liwia
to oszczêdnoœæ czasu a tak¿e pieniêdzy, niew¹tpliw¹ zalet¹ jest
równie¿ to, ¿e deklaracjê mo¿na z³o¿yæ nie wychodz¹c z domu
(zachêcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego spo-
sobu sk³adania deklaracji).
* w formie papierowej - wype³niony dokument mo¿na bêdzie
wys³aæ listem albo z³o¿yæ osobiœcie we w³aœciwym Urzêdzie
(zgodnie z lokalizacj¹ budynku).

CO W PRZYPADKU KIEDY W£AŒCICIEL DOMU MA
DWA ZRÓD£A OGRZEWANIA, CZY POWINIEN 
W DEKLARACJI PODAÆ OBA?
W deklaracji w³aœciciel domu powinien zg³osiæ wszystkie
Ÿród³a ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrêbie nieruchomoœci Ÿróde³
ciep³a lub Ÿróde³ spalania paliw, o których mowa odpowiednio
w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjnoœci
budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach.

JAKIE BÊD¥ SANKCJE DLA OSÓB, KTÓRE NIE Z£O-
¯Y£Y DEKLARACJI?
Przepisy wprowadzaj¹ce obowi¹zek z³o¿enia deklaracji zosta³y
wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzglêdniaj¹cymi jed-
noczeœnie instytucjê czynnego ¿alu. W art. 27h o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjnoœci budynków wprowadza siê sankcje karne, które
mog¹ byæ nak³adane w przypadku niez³o¿enia w ustawowym
terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwi¹zanie ma pe³niæ
funkcjê prewencyjn¹ i dyscyplinuj¹c¹ obowi¹zanych do sk³a-
dania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego
karania osób, które takiej deklaracji nie z³o¿y³y. Za brak z³o-
¿enia deklaracji bêdzie groziæ grzywna, która jest wymierzana
na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeñ. Je¿eli jednak zre-
flektujemy siê, ¿e nie z³o¿yliœmy deklaracji zanim samorz¹d
"poweŸmie" o tym informacjê, mo¿emy unikn¹æ kary przesy-
³aj¹c wymagane informacje do urzêdu w ramach czynnego
¿alu. Za³o¿eniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji,
w której obywatel z³o¿y deklaracjê, nawet z uchybieniem ter-
minu.

Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Budynków 
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Zarz¹dzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja
2021 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 mieszkalny, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869) ujêta
jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspólnych
budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12
zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 04 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 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 28.07.2021r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego 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 25.02.1964 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;
- 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 wskazany przez nich
rachunek bankowy.
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¿ 1 250,00 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 2020r. 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. 
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 sprzeda¿  lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 05.07.2021 r. - 28.07.2021r.
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:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku
po³o¿onego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja
2021 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 mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z 30.12.1998 r.
(Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe, czêœciowo c.o. eta¿owe. 
Lokal mieszkalny bêd¹cy przedmiotem sprzeda¿y wyposa¿ony jest 
w instalacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹, ogrzewanie - piecowe
(piece kaflowe). Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego
remontu. 
Przetarg odbêdzie siê 04 sierpnia 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 28.07.2021r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego 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 nieru-
chomoœci 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 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 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 wskazany przez
nich rachunek bankowy.
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 podjê-
cia 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¿
400,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed 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 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 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 05.07.2021 r. - 28.07.2021r.
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:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku po³o¿onym przy 
ul. Miko³aja Reja 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym  321/3  o powierzchni 318 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr
LE1Z/00023913/7.



Sprzedam nowy nieu¿ywany wózek dla
osoby niepe³nosprawnej. 
Cena 400 z³ do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 664-674-601. (507790)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu lipcu: 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 lipcu: 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: 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 czerwcu: 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 
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658
APTEKA POD S£OÑCEM

ul.Legnicka 16
tel. 768188452

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

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

LIPIEC

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) 

Og³oszenia drobne

04.07. - FARMED
11.07. - MELISA

18.07. - POD S£OÑCEM 
25.07. - CENTRUM 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie 
og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze 

zastêpcy kierownika Oddzia³u
Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
naboru na w/w stanowisko dostêpne
s¹ w Urzêdzie Pracy w Chojnowie,
na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej:
bip.chojnow.net.pl/jednostki organi-

zacyjne oraz
chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia,
a tak¿e na tablicy informacyjnej 

w siedzibie Zak³adu
przy ul. Drzyma³y 30.

Wymagane dokumenty nale¿y
sk³adaæ w terminie  
do 12.07.2021 r. 

listownie lub osobiœcie 
w sekretariacie Zak³adu

II piêtro pok. nr 1 
(decyduje data faktycznego wp³ywu

do Zak³adu godz. 14.30), 
pod adresem:

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Drzyma³y 30
59-225 Chojnów

Sekretariat Zak³adu
w zamkniêtych kopertach 

z dopiskiem: 
"Dotyczy naboru na stanowisko:
zastêpcy kierownika Oddzia³u

Wodoci¹gów i Kanalizacji".
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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: elek-
tryczną, 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 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Choj-
nowie o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom.
nr 1 – 3,4 m2, pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2,
pom. nr 5 – 7,4 m2, w.c. (nr 6)  – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8)
– 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2, pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom.
nr 12 – 9,4 m2. Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2 , pom.
przynależne nr 14 – 7,4 m2,  piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6
m2 znajdująca się w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną,
gazową i grzewczą (c.o. etazowe). Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. 
Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna,
usługi komercyjne nieuciążliwe.

Trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. 
Zgodnie z rekomendacją Centralnego
Biura Spisowego oraz decyzją Dyrektora
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
od 23 czerwca 2021r. rachmistrzowie
rozpoczęli realizację spisu metodą wy-
wiadu bezpośredniego na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego. Równocześnie
nadal będą realizowane wywiady tele-
foniczne.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1775), nie można odmówić prze-
kazania danych rachmistrzowi kontak-
tującemu się z osobami fizycznymi obję-
tymi spisem. 

Udział w wywiadzie prowadzonym
przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze
nie wywiązali się z obowiązku przekaza-
nia danych przez Internet, aby uczynili
to, nie czekając na telefon bądź wizytę
rachmistrza. Spisać można się logując na

stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc
na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie
spiszą się przez Internet, mogą wziąć
udział w loterii spisowej. Tę możliwość
mają tylko i wyłącznie osoby, które
dokonały samospisu internetowego.

Spisz się w Narodowym Spisie Ludności! Weź udział w loterii! Weź udział w loterii! 

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są
do 7 lipca br. 
Są trzy rodzaje nagród. 
Nagroda I Stopnia to karta przedpła-
cona o wartości 1 tys. zł. W sumie jest
480 nagród I Stopnia.
Nagroda II Stopnia to karta przedpła-
cona o wartości 500 zł. W sumie jest
960 takich kart do wygrania.
Nagrodą główną jest samochód
Toyota Yaris wraz z polisą ubezpie-
czeniową obejmującą roczny pakiet
ubezpieczeniowy składający się 
z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE
24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży
wraz z dodatkową kwotą pieniężną
przeznaczoną na poczet podatku 
w wysokości 7 tys. 650 zł.

Jeden uczestnik może wygrać w Lo-
terii maksymalnie 1 nagrodę główną
oraz maksymalnie 1 nagrodę I stopnia
lub II stopnia.

https://loteria.spis.gov.pl/



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Mija Jackiewicz - w październiku skończy 
2 latka. Zodiakalna Waga. Zajada się mięs-
kiem i owocowymi lizaczkami. Ogląda ba-
jeczki pt. „Świnka Pepa” i „Bing”. Mama
Magdalena chciałaby żeby jej córka została
kimkolwiek zechce, aby była szczęśliwa.

Podziel się z nami 
swoimi fotografiami!

Jeżeli masz w swoim domowym archiwum
ciekawe zdjęcia Chojnowa, chętnie opubliku-
jemy je na łamach naszej gazety, oficjalnej
stronie chojnow.eu i miejskim facebooku.

Czekamy!

Zdjęcia  Andrzej Sobczak


