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Ludzie z pasją
Grzegorz Popielski
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Wakacje z MOKSiR, Miejską Biblioteką i Muzeum Regionalnym

Złote Gody Państwa Gębalów

Inwestycje w mieście

Pumptrack
ul. Legnicka ul. Bielawska



Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do
skrzyżowania z ul. Sikorskiego (za stacją paliw) wraz z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych (3 przejścia). 

Trwają prace związane z budową nawierzchni ulicy Bielawskiej. Obecnie układana jest nawierzchnia z kostki betonowej na
odcinku ulicy Bielawskiej od skrzyżowania z ulicą Solskiego do torów kolejowych – ul. Kusocińskiego. Następnym etapem
będzie położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do ul. Solskiego.

Prowadzone są prace związane z budową skateparku i pumptracka. Główne roboty skupione sa na budowie pumptracka. Będzie to
miejsce do ćwiczeń sportów rowerowych. Składa się z 4 torów, które łączą się ze sobą bandami oraz z centralnym punktem 
w kształcie ronda.

Trwają prace związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych.
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"Ludzie nie umieraj¹, dopóki ¿yj¹ w naszej pamiêci i sercu"

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca,
duchowego wsparcia, wspó³czucia i ¿yczliwoœci, wziêli udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej

Œ.P. Reginy Dacyszyn
serdeczne podziêkowania sk³adaj¹ m¹¿ Stanis³aw, córka Izabela oraz syn £ukasz z ¿on¹ Elwir¹.

W szczególnoœci s³owa podziêkowania kierujemy do ks. Proboszcza Marka Osmulskiego za celebrowanie
mszy ¿a³obnej oraz wyg³oszenie wspomnienia o Reginie Dacyszyn. Równie mocno jesteœmy wdziêczni chórowi "Skoranta" za
wzruszaj¹c¹ oprawê muzyczn¹ oraz w³adzom miasta w osobie Pana Burmistrza za obecnoœæ i deklarowan¹ pomoc.
Podziêkowania przekazujemy tak¿e tym, którzy odprowadzili w ostatni¹ drogê Nasz¹ Ukochan¹ ¯onê i Mamê, przede wszys-
tkim ca³ej rodzinie, gronu nauczycielskiemu, delegacjom, s¹siadom, znajomym, chojnowianom. 
Dziêkujemy za Wasz¹ obecnoœæ, modlitwê, pamiêæ, z³o¿one wieñce i kwiaty oraz Zak³adowi Pogrzebowemu "Gloria" 
i Administracji Cmentarza za pomoc oraz profesjonaln¹ obs³ugê.

ZUS bêdzie wyp³aca³ 
œwiadczenia Dobry Start

Program "Dobry Start" to inwestycja w edu-
kacjê polskich dzieci. To 300 z³ jednora-
zowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynaj¹cych rok szkolny. Od roku
szkolnego 2021/2022 œwiadczenie (tzw.
300+) w ramach programu Dobry
start bêdzie przyznawa³ i wyp³aca³
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 listopada
tylko drog¹ elektroniczn¹ - z portalu
Platformy Us³ug Elektronicznych (PUE)
ZUS, za poœrednictwem portalu
Emp@tia lub przez serwisy banko-
woœci elektronicznej banków, które
udostêpni¹ tak¹ mo¿liwoœæ. ZUS wy-
p³aci œwiadczenie na konto bankowe
wskazane we wniosku.
W ramach programu rodzice - bez
wzglêdu na dochody - mog¹ otrzymaæ
jednorazowo 300 z³ na zakup podrê-
czników, zeszytów, sprzêtów potrzeb-
nych uczniom oraz pozosta³ego wyposa-
¿enia niezbêdnego dzieciom ucz¹cym siê
w szko³ach podstawowych, liceach, szko-
³ach policealnych oraz innych placów-
kach edukacyjnych do ukoñczenia 20.
roku ¿ycia lub 24 lat w przypadku osób 
z niepe³nosprawnoœciami.
Decyzje oraz zawiadomienia dotycz¹ce
œwiadczeñ 300+ bêd¹ przekazywane 
w formie elektronicznej. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-

wie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach:
* od 09.07.2021 r. do 30.07.2021 r. wykazu
nieruchomoœci przeznaczonych do:
- dzier¿awy - czêœæ dzia³ki nr 284/25,
czêœæ dzia³ki 22/11 obr. 4 - Zarz¹dzenie
Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa.
- oddania w u¿yczenie - czêœæ dzia³ki
nr 295/18 obr. 4 - Zarz¹dzenie Burmis-
trza Miasta Chojnowa nr 94/2021.
* od 14.07.2021 r. do 04.08.2021 r.
wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej, po³o¿onych w budyn-
kach przy ul. Z³otoryjskiej 10, ul. Grun-
waldzkiej 2,4,6 (klatka nr 6) w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 98/2021 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 12 lipca 2021 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie 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
25.08.2021 r.
Wykazy dostêpne s¹  w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

Burmistrz Miasta Chojnowa dzia³aj¹c na
podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U.
2021 poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 208 r. o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywa-
nia na œrodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247
ze zm.) zawiadamia siê wszystkie
strony w sprawie, ¿e na wniosek firmy
FEERUM S.A., ul. Okrzei 6, 59-225
Chojnów reprezentowanej przez pe³no-

mocnika Pana Miros³awa Nawracaj,
ul. Otwarta 2b/7, 56-400 Oleœnica zo-
sta³o wszczête postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia pod nazw¹: "Budowa
zbiornika ciœnieniowego do przecho-
wywania ciek³ego azotu i zbiornika
ciœnieniowego do przechowywania cie-
k³ego tlenu wykorzystywanego do ce-
lów technologii produkcji na dzia³ce
ewidencyjnej 12/52 obrêb 0005 Chojnów".
Strony zainteresowane postêpowaniem
mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ doty-
cz¹c¹ ww. sprawy w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów pok. nr 12 II
piêtro. 
Wniosek zosta³ zamieszczony w publicz-
nym wykazie danych, prowadzonym
Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 

UM dziêkuje
Urz¹d Miejski w Chojnowie serdecznie
dziêkuje Pañstwu Alinie i Ryszardowi
Franckim za przekazanie okaza³ego
kwiatu sansewieria, który sta³ siê ozdob¹
wejœcia do Domu Schrama.
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Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka
Okazuje siê, ¿e legenda o wawelskim smoku i jego tragicznej
œmierci by³a wyssana z palca przez ówczesnych kronikarzy.
Nie doœæ, ¿e smok wcale nie by³ z³y, to jeszcze przyjaŸni³ siê 
i z krakowsk¹ królewn¹, i z szewczykiem, i to dziêki nim (nie
mog¹c znaleŸæ w Krakowie spokoju) uciek³ przez pó³ œwiata do
tajemniczego Kitaju. 

O tym wszystkim opowiedzia³ nam Robert Maci¹g, autor
ksi¹¿ki "Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka", którego goœ-
ciliœmy 7 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nowie. Spotkanie autorskie po³¹czone z warsztatami odby³o siê
w ramach Wakacji z WyobraŸni¹. 
Pan Robert zabra³ dzieci w podró¿ z Krakowa do Chin - kraju
le¿¹cego za wielk¹ pustyni¹ i wielkim murem, w którym ko-
chaj¹ smoki. Uczestnicy spotkania poznawali tajniki chiñskiej
kaligrafii, uczyli siê jak pokazaæ po chiñsku dziesiêæ oraz jak
trzymaæ poprawnie pa³eczki do jedzenia.

Na zakoñczenie zajêæ dzieci otrzyma³y bardzo specjaln¹ wyci-
nankê, z której wycina³y tradycyjne wzory, jakimi Turcy zdo-
bi¹ kilimy. Dowiedzia³y siê tak¿e dlaczego akurat te symbole
zdobi¹ dywany, co dok³adnie oznaczaj¹, a nastêpnie zaprojek-
towa³y i wykona³y swój w³asny kilim.
Zapraszamy do korzystania z kolejnych propozycji choj-
nowskiej biblioteki. 
21 lipca: spotkanie autorskie i warsztaty z Karolin¹ Grabarczyk;
28 lipca: I ty mo¿esz byæ artyst¹ - zajêcia czytelniczo-plastyczne;
4 sierpnia: Podró¿e Misia Wojtka - spotkanie autorskie z Artu-
rem Guzickim;
11 sierpnia: Moje miasto - zajêcia czytelniczo-plastyczne;
18 sierpnia: Kwiatowy zawrót g³owy - zajêcia czytelniczo-plas-
tyczne;
30 sierpnia: warsztaty ilustracji z Magdalen¹ Kozie³-Nowak;
* Konkurs plastyczny "Pocztówka z wakacji" i pokonkursowa
wystawa.
Zajêcia skierowane s¹ dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. Na wszys-
tkie zajêcia obowi¹zuj¹ zapisy, iloœæ miejsc ograniczona, re¿im
sanitarny. 

Miejska Biblioteka Publiczna

Tanecznie i sportowo
Wakacje w MOKSiR s¹ dla sprawnych, aktywnych, kreatyw-
nych i dynamicznych. Zajêcia w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji nastawione s¹ g³ównie na ruch, grupow¹
rywalizacjê i rozwój fizyczny. Krêgle, zawody sprawnoœciowe,
uk³ady taneczne, zabawy ruchowe, a dla rozrywki umys³owej
kalambury, wype³ni³y pierwsze dni lipca. Uczestnicy korzystali
z bazy placówki pod okiem instruktorki Jagody Zderskiej. 

WWaakkaaccjjee   ww  mmiieeœœcc ii ee
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Mnóstwo zabawy, œmiechu, nieco wysi³ku fizycznego i umy-
s³owego - wakacyjny luz, którego powtórkê zaplanowano 
w sierpniu. Zachêcamy!

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Z histori¹ w tle
Jedn¹ z popularniejszych miejskich legend jest opowieœæ 
o Belladonie, m³odym 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 zajê-
ciach plastycznych, to zapraszamy do Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie.
* Czas zajêæ: 2 godziny
* Koszt udzia³u: 5 z³/os
* Miejsce: Muzeum Regionalne w Chojnowie

* Terminy zajêæ:
- 22.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób
- 29.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób 
Podczas zajêæ dzieci zapoznaj¹ siê z losem chojnowskiego
kuchcika wed³ug legendy spisanej w ksi¹¿ce "Stare i nowe
gawêdy o Ziemi Chojnowskiej" S. Horodeckiego, a nastêpnie
przystêpuj¹ do zajêæ plastycznych, których celem jest stworze-
nie ilustracji do us³yszanej opowieœci. Pierwsze zajêcia odby³y
siê 1 lipca. Powsta³o wiele kolorowych i kreatywnych prac,
które ukaza³y zupe³nie nowy i odmienny od pierwowzoru fina³
trudnej historii sprzed wieków. Warsztatom towarzyszy wiele
uœmiechu i wakacyjny lekki nastrój. Jest te¿ miejsce dla
dyskusji i poszukiwania ukrytego mora³u. 

Muzeum zaprasza tak¿e na niezwyk³y spacer po Chojnowie.
Wakacyjne spacery edukacyjne to propozycja spêdzenia czasu
dla ca³ych rodzin. Dzieci, rodzice oraz dziadkowie mog¹ wy-
braæ siê na przechadzkê œladami dawnego Chojnowa podczas,
której przedstawiamy historiê istniej¹cych zabytków, poszuku-
jemy budynków, których historia zgas³a przed laty, dowiaduje-
my siê o dawnych obyczajach i wa¿nych postaciach.
Zapraszamy we wtorki, wstêp wolny. Wa¿ne, by zabraæ ze
sob¹ uœmiech i pozytywny nastrój. 
Pierwszy spacer odby³ siê 6 lipca, udzia³ wziêli podopieczni 
i opiekunowie chojnowskich Warsztatów Terapii Zajêciowej.
By³o ciekawie, wakacyjnie, upalnie i weso³o. 

Muzeum Regionalne

WWaakkaaccjjee   ww  mmiieeœœcc ii ee
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Kocha siê naprawdê i do koñca 
tylko wówczas, 
gdy kocha siê zawsze
- w radoœci i smutku 
bez wzglêdu na dobry czy z³y los. 

S³owami Jana Paw³a II, burmistrz Jan
Serkies przywita³ goœci niecodziennej
uroczystoœci Z³otych Godów. 3 lipca
Pañstwo Ma³gorzata i Miros³aw Gêba-
lowie w otoczeniu najbli¿szych cele-
browali 50. rocznicê swojego œlubu.

- 50 lat temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo
przysiêgê ma³¿eñsk¹. To nie przysiêga
sprawia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale
cz³owiek - ¿e wierzymy przysiêdze - kon-
tynuowa³ burmistrz - Tê wyj¹tkow¹ oko-
licznoœæ, najwy¿sze w³adze pañstwowe
postanowi³y uhonorowaæ nadaj¹c Pañ-
stwu odznaczenia bêd¹ce symbolicznym
wyrazem uznania, jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia
rodzinnego oraz wagi, jak¹ przywi¹zuj¹
do pomyœlnoœci ka¿dej rodziny. W imie-
niu Prezydenta RP, z ogromn¹ satys-
fakcj¹ wrêczam Pañstwu Medale za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

¯yczenia, gratulacje, kwiaty, a potem
wspólne œwiêtowanie by³y wspania³ym
dope³nieniem tego jubileuszu. 

***

Ma³gorzata i Miros³aw Gêbalowie
Chojnów, koniec lat 60.tych. Rozrywk¹
ówczesnej m³odzie¿y by³o kino, prywat-
ki i spotkania w miejskich lokalach. 
Z tych przyjemnoœci korzysta³ tak¿e
m³ody Mirek, który przyjecha³ do Choj-
nowa z œrodkowej Polski za chlebem.
By³ czêstym bywalcem Jubilatki i Alfy.

Przy kawie, herbacie, ciasteczkach, przy
rytmach dancingowej muzyki, spotyka³
siê ze znajomymi, poznawa³ nowych.
Wœród tych nowych pewnego dnia zna-
laz³a siê ONA - 18.letnia Ma³gorzata.
- Ktoœ nas sobie przedstawi³ - wspomina
Pan Miros³aw. - To nie by³a mi³oœæ od
pierwszego wejrzenia, ale od tamtej
chwili szuka³em jej wzrokiem na ka¿dej
kolejnej imprezie. By³a drobn¹ dziew-
czyn¹, z piêknymi, d³ugimi w³osami upiê-
tymi w koñski ogon… i te zgrabne nogi 
w wysokiej szpilce… do dziœ w uszach
dŸwiêczy mi stukot tych szpilek podbitych
metalowymi flekami.
Pani Gosia wspomina z kolei, sytuacjê,
kiedy spotka³a m³odego Mirka w ksiê-
garni. Bez skrêpowania powiedzia³a
wtedy do kole¿anki szeptem: s³uchaj, ten
ch³opak bêdzie moim mê¿em…

I sta³o siê! Po trzech latach znajomoœci,
po odbytej s³u¿bie wojskowej, Mirek
oœwiadczy³ siê, zosta³ przyjêty i 6 czerwca
1970 roku wziêli œlub.
Zamieszkali u rodziców Ma³gorzaty. Tu
urodzili siê ich synowie. Wkrótce ca³a -
teraz ju¿ czteroosobowa rodzina - prze-
nios³a siê do w³asnego mieszkania. 
W ferworze obowi¹zków zawodowych 
i rodzinnych mija³y lata. Wytchnieniem
dla obojga by³y wyjazdy na ¿agle. To
zawsze by³a ich wspólna pasja. I chyba
w³aœnie cechy ¿eglarza scala³y tê parê.
Opanowanie, odpowiedzialnoœæ, precy-
zyjnoœæ i szacunek - przymioty wilka
morskiego doskonale przek³adaj¹ siê na
odpowiednie relacje w zwi¹zku. 

- Wa¿ne jest uczucie. Pierwsze uniesie-
nia szybko mijaj¹. Kiedy nie ma mi³oœci
zwi¹zek nie przetrwa - wyjaœniaj¹ Jubi-
laci. - Dotrzymanie przyrzeczenia sk³a-
danego przed o³tarzem to kolejny waru-
nek udanego zwi¹zku. I odpowiedzialnoœæ
za rodzinê. 

Rodzina by³a i jest najcenniejsza w ¿yciu
Jubilatów. Dziœ, wci¹¿ z przyjemnoœci¹,
wspólnie z najbli¿szymi spêdzaj¹ czas.
To ich najwiêksza radoœæ - synowie, dwie
wnuczki i wymarzony domek letniskowy
nad jeziorem. Oaza, któr¹ znaj¹ od lat
(przez d³ugi czas oboje pracowali tu la-
tem prowadz¹c kolonie dla dzieci), teraz
jest stref¹ pe³nego odpoczynku, ich dru-
gim domem i ulubionym miejscem ro-
dzinnych spotkañ.
Pytani o marzenia zgodnie twierdz¹, ¿e
wiele ich marzeñ ju¿ siê spe³ni³o. W pla-
nach maj¹ jeszcze kolejne jubileusze
(upragnionym celem jest 70.rocznica
œlubu, któr¹ jakiœ czas temu celebrowali
u brata pana Miros³awa), doczekaæ praw-
nucz¹t i cieszyæ siê beztroskim ¿yciem 
u boku ukochanej osoby, jak najd³u¿ej. 

¯yczymy zatem du¿o zdrowia, pogody
ducha, spe³nienia wszystkich marzeñ 
i do zobaczenia przy Diamentowych
(60.tych) i Kamiennych (70.tych)
Godach.

eg

Z³ote Gody Pañstwa Gêbalów
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Grzegorz Popielski, kolejny nasz boha-
ter "Ludzi z pasj¹", prowadzi bardzo
aktywny tryb ¿ycia. 
Wiele lat gra³ w pi³kê no¿n¹, biega, jeŸ-
dzi na rowerze, pomaga innym, anga-
¿uje siê w spo³eczne akcje…
Twórczy, kreatywny, pe³en zapa³u i po-
mys³u na siebie…

Gazeta Chojnowska - Najpierw by³a
pi³ka no¿na.
Grzegorz Popielski - W pi³kê gra³em od
najm³odszych lat. W wieku 10 lat debiu-
towa³em w dru¿ynie trampkarzy Chojno-
wianki Chojnów. Spêdzi³em tam dwa
sezony. Po kilku latach przerwy, wróci-
³em do pi³ki i przez kolejne 18 lat by³em
zawodnikiem P³omienia Michów. Nie-
stety przytrafi³a mi siê powa¿na kontuzja
kolana. Przygodê z pi³k¹ no¿n¹ ostate-
cznie zakoñczy³em w wieku 36 lat. By³ to
wyj¹tkowy okres w moim ¿yciu. Pozna-
³em tam wielu wspania³ych ludzi i pod-
trzymujê te znajomoœci do dnia dzisiejszego.

G.Ch. - Teraz buduje pan kondycjê
biegaj¹c, je¿d¿¹c na rowerze. 
Czy o kondycjê w³aœnie chodzi?
G.P. - Tak. Regularne uprawianie sportu
pozwala mi utrzymaæ dobr¹ kondycjê.
Jeœli uprawiasz sport przez tyle lat, ciê¿-
ko jest z niego zrezygnowaæ z dnia na dzieñ.
W zwi¹zku z tym musia³em doœæ szybko
zape³niæ pustkê po przygodzie z pi³k¹ no¿n¹.
Po wyleczeniu kontuzji kolana postano-
wi³em kontynuowaæ przygodê uprawia-
j¹c amatorsko kolarstwo MTB oraz bie-
ganie. Niemal natychmiast bieganie sta³o
siê kolejn¹ pasj¹. 

G.Ch. - I okazj¹ do sportowej rywali-
zacji…
G.P. - Mam na swoim koncie biegi na
krótszych dystansach od 5km po mara-
ton. £¹cznie kilkadziesi¹t startów w zawo-
dach. W 2019 roku zdoby³em Koronê
Pó³maratonów Polski.
W bie¿¹cym sezonie postanowi³em skoñ-
czyæ z biegami ulicznymi i poœwiêciæ siê
biegom górskim. Mam ju¿ na swoim kon-
cie starty w dwóch pó³maratonach w Ru-
dawach oraz Górach Sto³owych. W lipcu
debiutujê w maratonie w L¹dku Zdrój.
Rok 2021 planujê zakoñczyæ startem 
w pierwszym ultramaratonie na dystan-
sie 56,5km.

G.Ch. - Pochodn¹ pasji sportowej jest
dzia³alnoœæ spo³eczna, charytatywna.
G.P. - Poza dzia³alnoœci¹ sportow¹ od
niedawna udzielam siê spo³ecznie. ROZ-
BIEGANI CHOJNÓW, bo tak nazywa siê
grupa, powsta³a ponad 3 lata temu. W tej
chwili liczy ona 86 osób. Wspó³prowadzê
stronê internetow¹ naszej biegowej spo-
³ecznoœci. Jako administrator dbam o jej
oprawê graficzn¹. Mia³em tak¿e swój
wk³ad w projekt i realizacjê koszulek klu-
bowych oraz flagi. Dziêki temu startuj¹c
w zawodach jesteœmy rozpoznawalni i pro-
mujemy nasze miasto. 
W czasie pandemii COVID-19 zorgani-
zowa³em dwukrotnie wirtualne 4 eta-
powe zawody biegowe oraz bieg sylwe-
strowy. Obie inicjatywy zosta³y przyjête 
z entuzjazmem.
Joanna Stêpieñ, znana chojnowskiej
spo³ecznoœci jako Pszczó³ka Maja, za-
szczepi³a w mojej g³owie chêæ pomocy.
Jako Rozbiegani Chojnów staramy siê,
poprzez inicjatywy sportowe, zbieraæ

œrodki na pomoc potrzebuj¹cym. Zorga-
nizowaliœmy m.in. piknik sportowy, 
a ka¿dy przebiegniêty lub przejechany na
rowerze kilometr zamieniliœmy na z³o-
tówki i przekazaliœmy na szczytny cel. 

G.Ch.- Rodzina podziela Pana pasje?
G.P. - Staram siê wci¹gn¹æ rodzinê 
w aktywny tryb ¿ycia. Czasami zabieram
ich na zawody, aby poczuli tê atmosferê.
Rodzinnie jeŸdzimy rowerami, spaceruje-
my, chodzimy na wycieczki.
¯ona jest mi³oœniczk¹ MTB. Córka (10 lat)
ma talent p³ywacki. Zdoby³a ju¿ kilka
medali na zawodach. Czas poka¿e jak
rozwinie siê jej talent. 
Syn ma dopiero 5 lat, wiêc przygoda ze
sportem dopiero przed nim, w tej chwili
skupia siê na zabawie i poznawaniu
œwiata. 

G.Ch. - Plany na przysz³oœæ zwi¹zane 
z pasjami?
G.P. - Jak wspomnia³em wczeœniej, swo-
j¹ sportow¹ przysz³oœæ wi¹¿ê z górskimi
biegami ultra. 
Moim celem na najbli¿sze lata jest poko-
nanie dystansu 100 km. Zbudowanie
takiej wytrzyma³oœci wymaga du¿ej cier-
pliwoœci i pracy na treningach. Wierzê,
¿e za 2-3 lata osi¹gnê ten cel. 
Przy okazji zapraszam wszystkich sympa-
tyków biegania do do³¹czenia do naszej
grupy na FB.
Byæ mo¿e w niedalekiej przysz³oœci zor-
ganizujemy w Chojnowie jakiœ cykliczny
bieg.

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿y-
czymy sukesów i spe³niania siê w roli
biegacza i organizatora.
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Przy kilku przejœciach dla pieszych 
w mieœcie pojawi³y siê niedawno
napisy "Od³¹cz siê i przejdŸ bezpiecz-
nie". To efekt spo³ecznej akcji maj¹cej
na celu zwrócenie uwagi na kwestiê
uzale¿niania od telefonu komórko-
wego - fonoholizmu.
- W wyniku obserwacji i badañ prowa-
dzonych na zlecenie Forbesa dostrze¿ono
niepokoj¹ce zjawisko, które obejmuje
dzieci oraz m³odzie¿ - uzale¿nienie od
urz¹dzeñ elektronicznych, g³ównie tele-
fonu, na które przeciêtny mieszkaniec
Dolnego Œl¹ska przeznacza 02:05 godzin
dziennie, co daje miesi¹c w skali roku.
Chc¹c wyjœæ naprzeciw temu zjawisku,

projekt "Od³¹cz siê" jest inicjatyw¹,
której celem jest wskazanie dobrych, jak
i z³ych stron korzystania z telefonu w pracy,
podró¿y i w wolnym czasie - podkreœlaj¹
organizatorzy wydarzenia, Stowarzy-
szenie M³ody Dolny Œl¹sk. 
Akcja organizowana jest na ca³ym
Dolnym Œl¹sku. W naszym powiecie
realizuje j¹ Starostwo Powiatowe i pod-
leg³e mu jednostki organizacyjne. St¹d
czynny udzia³ Powiatowego Zespo³u
Szkó³ i Œrodowiskowego Domu Pomocy
Spo³ecznej nr 1.
- Kampania spo³eczna "Od³¹cz siê" ma
zwróciæ uwagê, na coraz czêstsze zjawisko
w przestrzeni publicznej, które z ró¿nych

przyczyn jest bagatelizowane - podkreœla
Damian Fiet, prezes Stowarzyszenia
M³ody Dolny Œl¹sk. - Wp³yw urz¹dzeñ
elektronicznych na ¿ycie cz³owieka jest
ogromny. Naszym celem nie jest walka 
z rozwojem technologicznym, lecz zachê-
ta do inteligentnego i bezpiecznego korzys-
tania z telefonów.
Czy wymalowane przed przejœciem dla
pieszych has³o zwróci uwagê zapatrzo-
nych w ekran telefonu? Mamy nadziejê,
¿e tak. Gdyby jednak akcja okaza³a siê
nie doœæ skuteczna przypominamy, ¿e od
1 czerwca tego roku zakaz korzystania
m.in. ze smartfonów przy przechodzeniu
przez jezdniê jest uregulowany prawnie 
i mo¿na ponieœæ bolesne konsekwencje.

opr. eg

Ten przyk³ad doskonale obrazuje, jak
wa¿ne jest zgniatanie plastikowych opa-
kowañ. Dotyczy to tak¿e kartonów, pu-
de³ek, itp.
Nie wrzucamy do pojemnika ca³ych kar-
tonów. Nale¿y je posk³adaæ i w miarê
mo¿liwoœci pozgniataæ.
Niezgniecione opakowania zabieraj¹
cenne miejsce w pojemnikach, musz¹
byæ zatem czêœciej wywo¿one, a to natu-
ralnie generuje koszty. 

To takie proste 
- pust¹ butelkê, pusty karton, 
w kilka sekund, bez wysi³ku 

zgniatamy i wyrzucamy! 
A korzyœci ogromne:
* EKONOMICZNE

rzadszy transport firm wywo¿¹cych
odpady = mniejsze koszty

* ŒRODOWISKOWE 
transport odpadów, a nie powietrza 

- to mniejsza czêstotliwoœæ odbioru tych 
odpadów = mniejsza emisja dwutlenku

wêgla

* OSOBISTE 
wystawiamy worek do odbioru 
z plastikiem kilka razy rzadziej 

= oszczêdzamy czas;

zamiast gromadziæ odpady w kilku
workach wystarczy jeden, który zajmuje
o wiele mniej miejsca = dobrze gospo-

darujemy w³asn¹ przestrzeni¹

* EDUKACYJNE 
zmniejszamy objêtoœæ zgniatanych

butelek w worku o prawie 80%, 
chronimy œrodowisko i dajemy dobry

przyk³ad innym = kszta³tujemy postawy
proekologiczne

Wszyscy mamy realny wp³yw na wyso-
koœæ ponoszonej op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
Prawid³owa segregacja odpadów powin-
na odbywaæ siê ju¿ w miejscu ich pow-
stawania, czyli w naszych domach.

opr. eg

""OOdd³³¹¹cczz   ss ii êê   ii   pprrzzee jjddŸŸ   bbeezzppiieecczznniiee""

Zgniatajmy - to siê op³aca
120.litrowy worek mieœci oko³o 40 butelek pe³nych powietrza. Zgniecionych
wejdzie do takiego worka od oko³o 180 do 220 sztuk. 
Zgnieciona butelka traci na swojej objêtoœci ok. 80%.

Nabór do ¿eñskiej dru¿yny

Akademia Pi³karska FemGol
Lubin we wspó³pracy z UKS

Oriens Chojnów 
og³asza nabór do dru¿yny

¿eñskiej w Chojnowie.
Dziewczynki urodzone w latach

2010-2011-2012-2013. 
Zapisy i informacje

pod numerem telefonu 
669 35 73 73 

oraz mailowo: 
akademia@femgol.pl"



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 14/977 9

Tradycyjne "Powitanie lata", zaniechane
przez dwa sezony z powodu pandemii,
powróci³o ku uciesze organizatorów 
i uczestników. 
Cykliczne spotkanie cz³onków Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów odby³o
siê 3 lipca w piêknych plenerach Gospo-
darstwa Agroturystycznego Pañstwa
Ma¿uchowskich w Michowie.
Nikt nie kry³ radoœci z mo¿liwoœci po-
nownego obcowania w zaprzyjaŸnionym

gronie. Kilkanaœcie miesiêcy separacji
bardzo doskwiera³o naszym aktywnym
emerytom. Z ogromn¹ przyjemnoœci¹
zatem, w pe³ni si³ i skomasowanej ener-
gii, uczestniczyli w biesiadzie.
Rozmowom o tym, jak radzono sobie 
w tym trudnym czasie, co siê zmieni³o
przez pandemiê, jaka czeka nas przy-
sz³oœæ, jak sprawdzi³y siê silne rodzinne
relacje…, nie by³o koñca. 
Spotkanie z przyjació³mi, relaks w ple-
nerze, pl¹sy na parkiecie - wszystko to
sta³o siê wielk¹ dawk¹ pozytywnych
emocji i nadziej¹ na powrót do normal-
noœci.

Nasza redakcja, jak zawsze, otrzyma³a
zaproszenie na "Powitanie lata". Wie-
rzymy, ¿e to kolejny zwiastun standar-
dowych, powszednich, cyklicznych wy-
darzeñ w mieœcie, na które te¿ ju¿ bardzo
czekaliœmy.                                          eg

SSeenniioorrzzyy   pprrzzyywwii ttaa ll ii   ll aa ttoo

- Dzisiaj obchodzimy 80. urodziny naszej
"Ma³ej Kazi" - powiedzia³a rozpoczy-
naj¹c spotkanie cz³onków Zwi¹zki In-
walidów Narz¹du Ruchu jego prezes
Teresa Kamiñska. - Dziêkujemy, ¿e jest 
z nami, ¿e jest dla nas wsparciem. Sk³a-
damy Jej bardzo, bardzo serdeczne ¿y-
czenia zdrowia i wierzymy, ¿e d³ugo
jeszcze bêdzie z nami.
- Radoœci z ka¿dego dnia, du¿o zdrowia,
niech Bóg Ci zawsze b³ogos³awi, darzy
Ciê pokojem i szczêœciem - dope³ni³ ¿y-
czeñ obecny na spotkaniu ks. kanonik
Marek Osmulski.
Cz³onkowie ZINR maj¹ w zwyczaju ce-
lebrowaæ okr¹g³e urodziny zwi¹zkow-
ców. Ten mi³y rytua³ jest wielkim œwiê-
tem dla jubilata i uczestników. 

Pani Kazimiera O¿ga ze wzruszeniem
przyjê³a moc szczerych ¿yczeñ, kwiaty 
i drobne podarunki. Niespodziank¹ by³
okaza³y tort i lampka szampana, a grom-
kie "Sto lat" zakoñczy³o czêœæ nieco
oficjaln¹, daj¹c jednoczeœnie sygna³ do
rozpoczêcia towarzyskich pogawêdek
przy urodzinowym stole. 

Nasza redakcja do³¹cza do wszystkich
piêknych powinszowañ!

eg

Prezes Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du
Ruchu w Chojnowie 

sk³ada serdeczne podziêkowania
Stanis³awowi Kryszczukowi 

- w³aœcicielowi piekarni.

Urodziny "Ma³ej Kazi"
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JAK WYWO£A£EM BY£¥ ¯ONÊ
23/24/25.07. - godz. 17.00 i 19.00

Przebojowa komedia o ma³¿eñstwie, któ-
re przypadkowo nawiedza duch poprzed-
niej ¿ony. W rolach g³ównych Dan Ste-
vens, Leslie Mann, Isla Fisher i znako-
mita Judi Dench!
Ruth i Charles s¹ na pozór idealnym
ma³¿eñstwem. Pieni¹dze, s³awa, piêkny
dom i ocean wolnego czasu - ka¿dy
chcia³by tak ¿yæ. Jednak ich domowa
idylla zostanie wkrótce przerwana.
Pewnego dnia ma³¿onkowie bior¹ udzia³
w seansie spirytystycznym, w czasie któ-
rego zostaje przywo³any duch ekscen-
trycznej Elwiry - by³ej ¿ony Charlesa.
Od tej pory wszyscy musz¹ radziæ sobie
z zaskakuj¹cym mi³osnym trójk¹tem.
Miêdzy ¿onami iskrzy, Elwira nie chce
odejœæ, Charles nie wie, co robiæ, a Ruth
pragnie jak najszybciej pozbyæ siê swojej
rywalki.

RAYA I OSTATNI SMOK
24/25.07. - 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 podupad-
³ym œwiecie.

KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA
06/07/08.08. - godz. 17.00

Witajcie na meczu! Mistrz NBA i œwia-
towa ikona LeBron James prze¿ywa fan-
tastyczn¹ przygodê u boku nieœmiertel-
nego bohatera Looney Tunes Królika
Bugsa w aktorskim filmie z elementami
animacji pt. Kosmiczny mecz: Nowa era.

LeBron i jego m³odszy syn Dom zostaj¹
uwiêzieni w przestrzeni cyfrowej przez
zbuntowan¹ sztuczn¹ inteligencjê. Spor-
towiec musi bezpiecznie wróciæ z synem
do domu, prowadz¹c Bugsa, Lolê i ca³¹
paczkê notorycznie niezdyscyplinowa-
nych bohaterów Looney Tunes do zwy-
ciêstwa na koszykarskim parkiecie z dru-
¿yn¹ cyfrowych mistrzów, stworzonych
przez sztuczny umys³. Takiej parady
gwiazd profesjonalnej koszykówki
jeszcze nie widzieliœcie. Tunes kontra
Goons to mecz o najwy¿sz¹ stawkê,
który odmieni relacjê LeBrona z synem 
i udowodni, jak¹ moc ma zwyk³e bycie
sob¹.

ELFINKI
07/08.08. - godz. 15.00

Przez ponad 200 lat Elfinki ¿y³y pod zie-
mi¹, ukrywaj¹c siê przed ludŸmi. Ale
pewnego dnia elfinka Elfie, nie mog³a
ju¿ d³u¿ej znieœæ ciasnoty i braku œwiat³a
dziennego. Wraz z dwoma towarzyszami
wysz³a na powierzchniê ziemi w poszu-
kiwaniu czegoœ nowego. Tam spotka ich
wiele zabawnych przygód oraz nawi¹¿¹
przyjaŸñ z wyj¹tkow¹ osob¹ - cukier-
nikiem Theo. To wszystko przypomni
Elfinkom o ich prawdziwym celu w ¿yciu:
pomaganiu innym.

W JAK MORDERSTWO
20/21/22.08. - godz. 17.00

Spokojn¹ Podkow¹ Leœn¹ wstrz¹sa mor-
derstwo. Cia³o ofiary, m³odej kobiety,
znajduje Magda (Anna Smo³owik), go-
spodyni domowa i na³ogowa czytelnicz-
ka krymina³ów. Policyjne œledztwo pro-
wadzi komisarz Jacek Sikora (Pawe³ Do-

maga³a). Niestety, brak mu zmys³u ra-
sowego detektywa - ten ma Magda.
Kiedy okazuje siê, ¿e ofiara mia³a na
szyi wisiorek w kszta³cie litery "W",
nale¿¹cy do dawno zaginionej przyja-
ció³ki Magdy, kobieta postanawia wyjaœ-
niæ tê sprawê na w³asn¹ rêkê. A to ozna-
cza nieustanne wtr¹canie siê w pracê
nieporadnego komisarza. 

Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak nie-
wiele. Tropy prowadz¹ do najbardziej
szanowanych mieszkañców Podkowy, 
a nawet szejka Kataru… Czy Magdzie 
i Sikorze uda siê dojœæ do prawdy i roz-
wi¹zaæ zagadkê tajemniczego morderstwa?

ELLA BELLA BINGO
21/22.08. - godz. 15.00

Piêcioletnia Ella Bella i Henry s¹ najlep-
szymi przyjació³mi, razem spêdzaj¹ czas,
dziel¹ siê swoimi radoœciami i smutkami.
Pewnego dnia wszystko siê zmienia.
Dzieje siê tak za spraw¹ ch³opca, który
zamieszka³ w s¹siedztwie. Jak odnajd¹
siê przyjaciele w nowej sytuacji? W jaki
sposób Ella Bella wykorzysta swoj¹ kre-
atywnoœæ i zdolnoœæ do rozwi¹zywania
codziennych problemów?

http://kino.chojnow.eu/repertuar
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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.

27 czerwca, w chojnowskich parafiach odby³ siê kiermasz ciast
zorganizowany przez Joannê Stêpieñ i Stowarzyszenie Imelda.
Celem tego wydarzenia by³a pomoc w zebraniu œrodków na
terapiê genow¹ dla Amelki Gmyrek ze Strzegomia, która cho-
ruje na SMA. 

Obie parafie zebra³y kwotê 11872,25 z³ i 10 euro. 

Organizatorzy sk³adaj¹ najszczersze podziêkowania piekar-
niom Pana Kupczyka i Kryszczuka za podarowanie s³odkoœci
oraz wszystkim osobom prywatnym, które zaanga¿owa³y siê 
w akcjê. Za druk plakatów kierowane s¹ podziêkowania 
w stronê firmy Unifot na czele z panem Andrzejem Bobikiem.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ chojnowskim probosz-
czom, ksiê¿om oraz osobom pracuj¹cym przy koœciele, rodzi-
com nale¿¹cym do ERM i Stowarzyszenia Imelda, za pomoc
w organizacji tego wydarzenia. 

J. Stêpieñ

Dla Amelki
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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 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 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 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 lipcu: 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

SIERPIEÑ

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) 

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

08.08. - FARMED 

15.08. - STOKROTKA 

22.08. - MELISA

29.08. - 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: elek-
tryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

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.

Zainteresowanych informujemy, że spisu można dokonać
samodzielnie poprzez https://spis.gov.pl, przez telefon 22 279 99 99

lub wybrać jedną z proponowanych opcji 
Gminnego Biura Spisowego (tel. 76 8188505)

* codziennie w godz. 10.00- 14.00 w Gminnym Biurze Spisowym, 
Rynek - Dom Schrama

* w każdy wtorek w godz. 14.00 - 17.00 w Mobilnym Punkcie
Spisowym – Rynek (w razie niepogody Dom Schrama)

* w najbliższą sobotę tj. 17 lipca w godz. 10.00- 14.00
w Mobilnym Punkcie Spisowym w Żłobku Miejskim

- ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20

* codziennie w Punkcie Spisowym w budynku Urzędu Miejskiego 
(pl. Zamkowy 1, pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu, tj. 

Poniedziałek 7.30- 15.30 
Wtorek 7.30 - 16.30 
Środa 7.30- 15.30 

Czwartek 7.30 - 15.30 
Piątek 7.30 - 14.30  

ZACHĘCAMY!

Przypominamy o obowiązku spisania się 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przepro
wadza się go w Polsce co dekadę. 

Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie  jest on
legalny i obowiązkowy.

Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne.

Nie podawaj informacji o swoim majątku  nikt
o niego nie zapyta.

Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu 
 udział w spisie zajmuje kwadrans.

Nie korzystasz z Internetu  odbierz telefon 
i zaufaj rachmistrzowi.

Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy.

Nie odkładaj spisu na później, oszczędź sobie
stresu.

Nie odmawiaj udziału w spisie  odmowa jest
zagrożona karą grzywny.

Nie kieruj się komentarzami czy filmikami 
z Internetu! Czerp wiedzę o spisie ze spraw
dzonych źródeł .



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Adam Czarny w grudniu skończy 7 lat.
Skacze na trampolinie, gra w Brawl Stars 
i Fortnite, wcina arbuzy i lody Ekipa. Słucha
Gangam Style. W przyszłości chce ratować
ludzi od zła…

Podziel się z nami 

swoimi fotografiami!

Jeżeli masz w swoim domowym archiwum

ciekawe zdjęcia Chojnowa, chętnie opu-

blikujemy je na łamach naszej gazety, 

oficjalnej stronie chojnow.eu i miejskim 

facebooku.

Czekamy!

Zdjęcia  Zbigniew Stefanicki


