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„Pokolenia” dla pogorzelców
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Ludzie z pasją

Piotr Lizak

„Z różą w tle”
- wystawa Danuty Dudek w Muzeum Regionalnym Koncert Kuby Michalskiego 

Będziemy działać 
- wywiad z Laurą Ziembowską Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Mejskiej
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24 listopada w Domu Schrama odbył się koncert Kuby
Michalskiego pt. "Do kraju tego... czyli Norwid i inni
romantycy". Organizatorem spotkania była Miejska
Biblioteka Publiczna. Artysta wykonał kompozycje do
wierszy wielkich polskich poetów romantycznych, przede
wszystkim Cypriana Kamila Norwida - któremu de-
dykowany jest rok 2021 - Mickiewicza, Słowackiego, 
a także inspirujących się romantyzmem Staffa i Leśmiana.
Pojawiły się także utwory Leonarda Cohena. 
Kuba Michalski występuje również z interpretacjami
piosenek Cohena i Kaczmarskiego. Nagrał pięć płyt z ze-
społem „Cotton Cat” oraz pięć albumów solowych. Był
wielokrotnie nagradzany, m.in. w duecie z Justyną Bacz
wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie. 
Koncert w Domu Schrama był transmitowany na żywo
on-line.                                                                           KJ

Koncert Kuby Michalskiego 

Zespół wokalno-instrumentalny „Pokolenia” działający
przy zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Le-
gnicy w naszym mieście koncertował już nie raz. Muzyka
chrześcijańska w wykonaniu trzypokoleniowej grupy
muzyków i wokalistów trafia do wielu odbiorców. 
Czarujące głosy, dojrzali instrumentaliści, melodyjny re-
pertuar w nowoczesnym brzmieniu, to składowe wyjątko-
wego występu tej grupy.
Członkowie Pokoleń często swoje występy łączą z po-
mocą charytatywną. Tym razem włączyli się w pomoc
pogorzelcom z Rodzinnego Domu Dziecka w Rębi-
szowie. W kwietniu 2021 r. na skutek pożaru rodzina
straciła prawie cały dorobek życia. Wkrótce po tej tra-
gedii dotknęła ich kolejna – zmarła opiekunka dzieci. 
- Ta zbiórka to spontaniczny odruch niesienia pomocy
zainicjowany przez członków Moto Club Helix z Legnicy
– wyjaśniła witając liczną publiczność w chojnowskim
MOKSiR Agata Pellowska – Z tego powodu mamy nieco
utrudnione zadanie. Jeżeli datki będą małe, to znak, że
zespół kiepsko śpiewał…
25 listopada w sali widowiskowej domu kultury otwar-
tych serc nie brakowało – otwartych na tragedię dzieci 
i na muzyczny przekaz. Mocno zaangażowani w pomoc
rodzinie z Rębiszowa członkowie Moto Club Helix ze-
brali tego dnia 3.369,59 zł. To znacząca kwota. Trudno
się dziwić, bo nawiązując do słów A. Pellowskiej kwota
zbiórki była proporcjonalna do poziomu koncertu –
mrowienie, gęsia skórka i skrywane łzy wzruszenia…

Religijne pieśni w nowoczesnej aranżacji, wykonywane
na kilka głosów robią wrażenie.
- Naszym pragnieniem jest to, aby muzyka, którą śpie-
wamy dotarła do serc słuchaczy. Chcemy, aby treść
naszych pieśni budowała ludzi szukających nadziei –
zgodnie twierdzą członkowie zespołu.
- Kwota przerosła nasze oczekiwania - komentują zbiórkę
inicjatorzy z Moto Club Helix - Serdecznie dziękujemy za
tak szczere serca. Pieniądze wkrótce spożytkujemy przy
odbudowie rodzinnego domu w Rębiszowie, gdzie nasza
grupa ciężko pracuje fizycznie pomagając przywrócić
budynek do stanu używalności. Jeszcze raz dziękujemy.
Atrakcyjnym dopełnieniem koncertu były wtrącenia pas-
tora - Andrzej Sieja przytaczając życiowe historie, umie-
jętnie i dowcipnie nawiązywał do wiary.
Piękny koncert, piękna idea, pięknie spędzony wieczór…
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„Pokolenia” dla pogorzelców



Nowe dowody
Mo¿na sk³adac ju¿ wnioski o dowody
osobiste z drug¹ cech¹ biometryczn¹. 
Odciski palców i odwzorowanie podpisu
w³aœciciela dowodu osobistego, to nowe
elementy, które dzia³aj¹ w warstwach
elektronicznej i graficznej wydawanych
w Polsce dowodów osobistych. 
Prace wdro¿eniowe nowych regulacji nie
zak³óci³y codziennego funkcjonowania
wydzia³u Spraw Obywatelskich UM,
mieszkañcy Chojnowa nie musz¹ siê
zatem obawiaæ kolejek.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. urzêdu w dniach od
24.11.2021 r. do 15.12.2021 r.:
- wykazu obejmuj¹cego  nieruchomo-
œci zabudowane budynkami gospodar-
czymi po³o¿one przy ul. Tkackiej przez-
naczone do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców 
- dz. nr 277/12 i 277/13 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 165/2021
z 23 listo-pada 2021r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 05.01.2022 r.
Wykaz dostêpny jest  na stronie inter-
netowej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

Od 1 grudnia ograniczenia

Ministerstwo Zdrowia od 1 grudnia wpro-
wadzi³o tzw. pakiet alertowy. Jakie niesie
on ze sob¹ ograniczenia?
* 50 proc. ob³o¿enia w koœcio³ach, gas-
tronomii, hotelach, obiektach kultury
(np. kinach, teatrach, filharmoniach,
operach, domach kultury) i obiektach
sportowych (baseny, aquaparki). Do tej
pory dopuszczalne ob³o¿enie w tych
placówkach wynosi³o 75 proc.
* maksymalnie 100 osób na uroczystoœ-
ciach typu wesela, spotkania, konsolacje
i zgromadzeniach innego typu, a tak¿e 
w dyskotekach (do tej pory by³o to 150 osób).
* jedna osoba na 15 m2 w si³owniach,
centrach sportowych, muzeach, galer-
iach sztuki, targach, wystawach, konfe-
rencjach, bibliotekach, punktach handlu

(do tej pory mog³a to byæ 1 osoba na 10 m2).
* w przypadku koncertów i widowisk cyr-
kowych od 1 grudnia obowi¹zuje zasa-
da: maks. 50 proc. zajêtych miejsc i nie
wiêcej ni¿ 1 osoba na 15 m2.
Obostrzenia wprowadzono tak¿e dla po-
dró¿uj¹cych. Od 1 grudnia obowi¹zuje
zakaz lotów do Polski z: Botswany, Eswa-
tini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA,
Zimbabwe. Osoby wracaj¹ce z tych kra-
jów nie mog¹ zostaæ zwolnione z kwa-
rantanny przez 14 dni.
Dla podró¿uj¹cych z krajów non-Schen-
gen wprowadzone zosta³o wyd³u¿enie
kwarantanny do 14 dni i zwolnienie 
z niej na podstawie testu PCR wykona-
nym po up³ywie 8 dni od przekroczenia
granicy.

Chojnowianka 
w TVP 3 Wroc³aw

30 listopada w Telewizji Regionalnej TVP 3
Wroc³aw, w ramach programu Rozmowa
o poranku, emitowano wywiadu na ¿ywo
z chojnowiank¹ Urszul¹ £uczkanyn,
która kilka tygodni temu bra³a udzia³ 
w œwiatowym pokazie mody Vancouver
Fashion Week (pisaliœmy o tym wyda-
rzeniu w G.Ch. nr 20). Zajmuj¹ca siê
profesjonalnie projektowaniem oraz szy-
ciem gorsetów i zjawiskowych sukien 
p. Ula opowiada o pocz¹tkach swojej przy-
gody z gorseciarstwem, o pokazie w Ka-
nadzie i cennych nastêpstwach tego
wydarzenia. Zainteresowanych odsy-
³amy na stronê chojnow.eu, gdzie za-
mieœciliœmy link do wtorkowego wyda-
nia Rozmowy o poranku. 
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Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
zaprasza wszystkich chêtnych 

na szczepienie przeciw COVID-19.  

DDaajj   ssoobbiiee  ii   iinnnnyymm  sszzaannssêê  nnaa  lleeppsszzee  jjuuttrroo  
--   ZZAASSZZCCZZEEPP  SSIIÊÊ!!

Szczegó³owe informacje 
w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu 

(76) 818 85 14             531 543 017
****************************************

DARMOWE SZCZEPIENIE 
PRZECIW GRYPIE

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje 
¿e od dnia 23.11.2021 

wznawia zapisy na szczepienia przeciw grypie. 
Szczepienie jest bezp³atne, mog¹ z niego skorzystaæ wszyscy

powy¿ej 18 roku ¿ycia. 
Szczegó³owe informacje w rejestracji ogólnej 

lub pod numerem telefonu: 

(76) 818 85 14, 531-543-017

Szczere wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
Pani Bo¿enie Konopnickiej z powodu œmierci

MAMY
w imieniu w³adz miasta sk³adaj¹ 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Chojnowa
Jan Skowroñski Jan Serkies



Wiod¹cym tematem listopadowego po-
siedzenia Rady Miejskiej Chojnowa by³a
informacja o dzia³alnoœci niepublicznych
placówek oœwiatowych w roku szkolnym
2020-2021.
Ciekawe prezentacje multimedialne przy-
gotowa³y trzy placówki - Ochronka
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole, Punkt Przed-
szkolny Klub Malucha "Skrzat" Przed-
szkole Niepubliczne oraz Niepubliczne
Przedszkole Terapeutyczne.

Ochronka Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebniczek BDNP 

Niepubliczne Przedszkole
referuj¹ca: Siostra dyrektor Anna Policht 
Ochronka to nie tylko przedszkole - to
dom, w którym ochraniane jest to, co dla
dziecka najwa¿niejsze. Jesteœmy g³êboko
przekonane, ¿e wszystko ma wp³yw na
rozwój dziecka, dlatego jako wykwali-
fikowana, pe³na twórczoœci i kreatyw-
noœci kadra troszczymy siê o najdrob-
niejsze szczegó³y, o jakich pisa³ b³ogo-
s³awiony Edmund Bojanowski.

Ochronka jest przedszkolem katolickim,
wychowuj¹cym dzieci w duchu wartoœci
chrzeœcijañskich, w oparciu o koncepcjê
pedagogiczn¹ b³. Edmunda Bojanow-
skiego, z wykorzystaniem jego metod 
i œrodków wychowawczych. Bardzo nam
zale¿y na tym, by dzieciom przekazywaæ
wartoœci chrzeœcijañskie i patriotyczne,
co te¿ staramy siê czyniæ. Wiemy, ¿e gdy
ca³a osobowoœæ dziecka oparta bêdzie na
tych dwóch filarach, wyroœnie ono na
szlachetnego cz³owieka, dla którego naj-
wa¿niejsze bêd¹ takie wartoœci jak Bóg,
Honor, Ojczyzna, Rodzina.

Czujemy siê obdarzone przez Rodziców
wielkim zaufaniem. Oznak¹ tego jest dla
nas ka¿de z 50 aktualnie zapisanych do
Ochronki dzieci. 
W naszej Ochronce prowadzimy dwie
grupy: m³odsza to dzieci 3 i 4.letnie oraz
starsza 5 i 6.letnie, w której zrealizowane
jest roczne przygotowanie obowi¹zku
przedszkolnego. Tego zaufania nie chce-
my zawieœæ, dlatego staramy siê, aby
nasza Ochronka by³a przytulna, czysta 
i kolorowa, a dzieci czu³y siê bezpieczne
i kochane. Prowadzimy ponadto ró¿ne
ciekawe zajêcia pobudzaj¹ce do twór-
czoœci, rozwijaj¹ce odpowiedzialnoœæ 
i samodzielnoœæ dzieci. 
Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ korzystania 
z zajêæ jêzyka angielskiego, zajêæ umuzy-
kalniaj¹cych oraz katechezy. Wszystko
to odbywa siê poprzez zabawê.

Obok budynku ochronki mamy kolorowy
plac zabaw, który jesieni¹ 2020r. zosta³
wyposa¿ony w nowe sprzêty rekrea-
cyjne, z których dzieci mog¹ korzystaæ
ka¿dego dnia.
W roku szkolnym 2020/2021 niektóre 
z zaplanowanych wydarzeñ mogliœmy
zrealizowaæ: Pasowanie na Przedszko-
laka, Dzieñ Anio³ów Stró¿ów, Akcja
"Ciasto Rodziców" zbiórka na Dom
Dziecka w Boles³awcu, Akcja "Grosz na
misje" - budowa ochronki w Tacna - Peru,
List do misjonarza, Teatr Eden "Jonasz 
i wielka ryba", "Przypowieœæ o talen-
tach", Spotkanie z œw. Miko³ajem, Uro-
czystoœæ Niepokalanego Poczêcia, Kon-
kurs pt. "Choinka moich marzeñ", Spot-
kanie op³atkowe, Dzieñ Babci i Dziadka,
Rodzinny konkurs "Ekodomek dla pta-
ków", Wspólne kolêdowanie dzieci i ro-

dziców przy ¿³óbku, Bal karnawa³owy,
Konkurs pt. "Kolorowa pisanka", Szu-
kanie Zaj¹czka w ogrodzie przedszkol-
nym, Akademia z okazji Dnia Mamy 
i Taty, Po¿egnanie 6.latków, Wyjazd do
Jaroszówki spotkanie integracyjne: 
"U Babuni", Œwiêtowanie dnia urodzin 
i Chrztu œwiêtego ka¿dego dziecka.

Punkt Przedszkolny 
Klub Malucha "Skrzat" 

Przedszkole Niepubliczne
referuj¹ca: dyr. Alina Francka 
Przedszkole posiada 2 du¿e, przejrzyste,
widne, ³adnie pomalowane i wyposa-
¿one sale. Do przedszkola uczêszcza 46
dzieci, utworzone s¹ 2 grupy: 5-6.latki 
i 3-4.latki. 26 dzieci, to dzieci ¿ Choj-
nowa, 17 dzieci z gminy Chojnów, 
3 dzieci z gminy Zagrodno.

Tworz¹c to miejsce, moim podstawo-
wym celem by³o, aby panowa³a tu do-
mowa atmosfera, aby ka¿de dziecko
czu³o siê tu szczêœliwe i docenione. ¯eby
by³o du¿o œmiechu i radoœci. "Bo gdy
œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat".
Naszym has³em przewodnim jest "To
dzieci s¹ najwa¿niejsze i nasz kontakt 
z nimi". I tak jest. Dopilnowuj¹ tego
wspania³e Panie. Praca wychowawcza
przedszkola jest w³aœciwie zaplanowana,
systematyczna, prowadzona w oparciu 
o podstawê programow¹. Nauczyciele
dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby wycho-
wankowie byli jak najlepiej przygoto-
wani do podjêcia nauki w szkole. Panie
nauczycielki s¹ po odpowiednich stu-
diach, ale co najwa¿niejsze, s¹ to Panie
kompetentne, m¹dre i dobre. 
Mamy bardzo dobry kontakt z rodzicami,
którzy w ka¿dej chwili mog¹ porozma-
wiaæ z opiekunem.
W ci¹gu ca³ego roku szkolnego organi-
zowanych jest wiele imprez i uroczystoœci
z udzia³em dzieci. Obchodzimy: Dzieñ
Babci i Dziadka, Dzieñ Rodziny, Dzieñ
Dziecka, wspólnie organizujemy Wigiliê,
co roku odwiedza nas Miko³aj, co roku
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bawimy siê na Balu Karnawa³owym, wi-
tamy Wiosnê, obchodzimy Œwiêta Naro-
dowe i inne œwiêta, np. œwiêto Dyni,
Dzieñ Ch³opca, Dzieñ Pluszowego Misia,
obchodzimy urodziny dzieci. Co miesi¹c
odwiedza nas Lubuskie Biuro Koncer-
towe - Skrzaty uwielbiaj¹ te koncerty.
Uwielbiamy równie¿ spacery o ka¿dej
porze roku. W tym roku nasze Skrzaty
wziê³y udzia³ w akcji dla Amelki ze
Strzegomia chorej na SMA.
Bardzo du¿y nacisk k³adziemy na wys-
trój, czystoœæ pomieszczeñ, wiêc co roku
coœ remontujemy, doposa¿amy placówkê
w sprzêt gospodarczy i edukacyjny. Dziê-
kujemy w³adzom Miasta za otrzymane
dotacje.

W naszym przedszkolu jest zawsze przy-
tulnie i weso³o. Na prze³omie tych nie-
mal ju¿ 10 lat, (w nastêpnym roku bê-
dziemy obchodziæ 10.lecie) naprawdê
du¿o siê dzia³o i dzieje, mam nadziejê,
¿e jeszcze przed nami nie jedna dziesi¹tka.
Ró¿norakie dzia³ania i starania wszyst-
kich pracowników naszej placówki zmie-
rzaj¹ do stworzenia jak najlepszych wa-
runków dzieciom pozostawionym naszej
opiece.
Zale¿y nam, aby rodzice powierzali nam
swoje pociechy z zaufaniem i przeko-
naniem, ¿e s¹ one bezpieczne, szczêœliwe
i otoczone fachow¹ opiek¹.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne

referuj¹ca: dyr. Edyta Czernigiewicz 
W placówce pracuj¹ 2 nauczycielki, 
6 specjalistów: psycholog, pedagog spe-
cjalny, logopeda, rehabilitant, dogotera-
peuta, terapeuta integracji sensorycznej,
3 pomoce nauczyciela, dyrektor. Pod
opiek¹ jest 13. dzieci - 7 dzieci autysty-
cznych, 2 dzieci z niepe³nosprawnoœcia-
mi sprzê¿onymi, 2 dzieci z afazj¹ i nie-
pe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, 2 dzieci 
z Zespo³em Downa.
G³ównymi celami wyznaczonymi do re-
alizacji w Przedszkolu jest wspomaganie
wszechstronnego rozwoju naszych wy-
chowanków na miarê ich indywidual-
nych mo¿liwoœci i potrzeb; wieloprofi-
lowa rehabilitacja, dostosowana do po-
trzeb i mo¿liwoœci dzieci; jak najlepsze
przygotowanie dzieci do ¿ycia spo³ecz-
nego; przygotowanie dzieci do podjêcia
nauki w szkole; wspó³dzia³anie z rodzi-
cami w celu ujednolicenia oddzia³ywañ
wychowawczych.

Do zadañ przedszkola nale¿y:
- prowadzenie zajêæ wychowawczych,
edukacyjnych i terapeutycznych umo-
¿liwiaj¹cych wszechstronny rozwój
dziecka;
- wspieranie wielokierunkowej aktyw-
noœci dziecka poprzez organizacjê wa-
runków sprzyjaj¹cych nabywaniu do-
œwiadczeñ w fizycznym, emocjonalnym,
spo³ecznym i poznawczym obszarze jego
rozwoju;
- tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych
dzieciom swobodny rozwój, zabawê 
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeñstwa,
- wspieranie aktywnoœci dziecka podno-
sz¹cej poziom integracji sensorycznej 
i umiejêtnoœci korzystania z rozwijaj¹cych
siê procesów poznawczych;
- zapewnienie prawid³owej organizacji

warunków sprzyjaj¹cych nabywaniu
przez dzieci doœwiadczeñ, które umo¿li-
wi¹ im ci¹g³oœæ procesów adaptacji oraz
pomoc dzieciom rozwijaj¹cym siê w spo-
sób nieharmonijny, wolniejszy;
- wspieranie samodzielnej dzieciêcej ek-
sploracji œwiata, dobór treœci adekwat-
nych do poziomu rozwoju dziecka, jego
mo¿liwoœci percepcyjnych, wyobra¿eñ 
i rozumowania, z poszanowaniem indy-
widualnych potrzeb i zainteresowañ;
- tworzenie sytuacji sprzyjaj¹cych roz-
wojowi nawyków i zachowañ prowa-
dz¹cych do samodzielnoœci, dbania 
o zdrowie, sprawnoœæ ruchow¹ i bezpie-
czeñstwo
Programy i projekty:
Ogólnopolski Program Kraina Muzyki -
DŸwiêki Przyrody; Ogólnopolski Pro-
gram Kraina Zmys³ów - Sensorycznie siê
rozwijam, bo skaczê biegam dotykam;
Program Edukacyjno-Naukowy dla
Przedszkoli i Szkó³ - Szkolne Przygody
Gangu Swojaków; Miêdzynarodowy
Projekt Edukacyjny - Ma³y Miœ w Œwie-
cie Wielkiej Literatury; Projekt Ekolo-
giczny dla Przedszkoli - Ekologiczne
Przedszkole; Ogólnopolski Program Edu-
kacyjny - Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Prowadzone s¹ zajêcia grupowe i indy-
widualne.

W placówce dzieci uczestnicz¹ w terapii
logopedycznej, pedagogicznej, psycho-
logicznej, w rehabilitacji ruchowej,
dogoterapii, integracji sensorycznej,
logorytmice, sensoplastyce, w zajêciach
prowadzonych metod¹ Weroniki Sher-
borne, w zajêciach polisensorycznych,
dydaktyczno-wychowawczych, korzys-
taj¹ z Sali Doœwiadczania Œwiata, uczest-
nicz¹ w okolicznoœciowych wydarze-
niach i koncertach muzycznych dedyko-
wanych dzieciom.

opr. eg
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16 listopada w Domu Schrama odby³a
siê pierwsza sesja M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa, na której m³odzie¿
podjê³a kluczowe i wstêpne dzia³ania,
jakimi by³y wybory. Przewodnicz¹c¹
zosta³a Laura Ziembowska, która za-
powiedzia³a prê¿ne dzia³anie m³odych 
i zdeterminowanych uczniów Szko³y
Podstawowej nr 3, Szko³y Podstawowej
nr 4 i Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie.  
Laura uczêszcza do pierwszej klasy Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w PZS. Jej
pasj¹ s¹ jêzyki obce, z którymi wi¹¿e
przysz³oœæ. 

Gazeta Chojnowska - Zosta³aœ Prze-
wodnicz¹c¹ M³odzie¿owej Rady Miej-
skiej Chojnowa. Jakie pomys³y i plany
rodz¹ siê w Twojej g³owie w zwi¹zku 
z tak odpowiedzialn¹ funkcj¹? 
Laura Ziembowska - Bycie przewodni-
cz¹c¹ bardzo mnie cieszy. Jestem zmoty-
wowana do pe³nienia tej wa¿nej funkcji.
W poprzedniej kadencji by³am sekre-
tarzem, wiêc mam ju¿ pewne doœwiad-
czenie i czujê siê pewnie na tym sta-
nowisku. Muszê te¿ podkreœliæ, ¿e moty-
wujemy siê wszyscy. Jesteœmy z trzech
szkó³, ale chodzimy tymi samymi ulicami,
korzystamy z tych samych terenów re-
kreacyjnych, postrzegamy nasz ma³y, lo-

kalny œwiat podobnie. Dlatego pomys³y,
plany i zamierzenia s¹ wspólnym mia-
nownikiem naszych oczekiwañ, a mo¿e
nawet marzeñ. 

G.Ch. - Zatem uwa¿asz, ¿e M³odzie¿owa
Rada Miasta to dobra inicjatywa? 
L.Z. - M³odzie¿owa Rada Miasta to
bardzo dobra inicjatywa dla aktywnej 
i anga¿uj¹cej siê m³odzie¿y. Poprzez
dzia³ania w Radzie mo¿emy nauczyæ siê
odpowiedzialnoœci, a aktywne uczestnic-
two determinuje do bycia sumiennym,
dojrza³ym i obowi¹zkowym. M³odzie¿
mo¿e rozwijaæ swoje pasje, wdra¿aj¹c je

w ró¿ne projekty. Patrzymy na nasze
miasto z perspektywy oczekiwañ m³odych
ludzi. Zamierzamy s³uchaæ wielu g³osów,
które pomog¹ nam coœ ulepszyæ czy
wprowadziæ. 

G.Ch. - Planujecie ju¿ pierwsze spotka-
nia. Na czym chcecie siê skupiæ? Jaki
jest plan dzia³ania? 
L.Z. - Mamy w planie bardzo du¿o dzia-
³añ. Ostatni czas by³ i wci¹¿ jest trudny
przez wzgl¹d na sytuacjê zwi¹zan¹ 
z obostrzeniami i koronawirusem. Przy-
znam szczerze, ¿e ostatniej Radzie pod-
ciê³o to skrzyd³a. Nie zrealizowaliœmy
naszych pomys³ów z racji pandemii. Po

ponad roku "oswajania" siê z obecnym
stanem rzeczy, mamy w g³owach tzw.
burze mózgów, które na pewno bêdziemy
chcieli wcielaæ w ¿ycie. Nasze dzia³ania
chcemy oprzeæ na inicjatywach zwi¹-
zanych z ochron¹ œrodowiska. Chojnów
jest naszym "domem", chcemy, aby m³o-
dzie¿ wspólnymi si³ami anga¿owa³a siê 
w ochronê przyrody. W koñcu natura jest
naszym dziedzictwem. Myœlimy intensyw-
nie o miêdzyszkolnych zawodach. Sport
to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy
duch! Chcemy zachêcaæ wszystkich do
uprawiania ró¿nych sportów i æwiczeñ.

W naszym mieœcie jest wiele miejsc,
gdzie mo¿na tak¹ aktywnoœæ podj¹æ.
Bêdziemy pracowaæ nad promocj¹ tego,
co dobre zarówno dla m³odszych, jak 
i starszych mieszkañców. I tutaj chcia-
³abym zwróciæ uwagê na integracjê choj-
nowian. Na pewno jednym z g³ównych
celów rady jest, abyœmy wszyscy wspólne
poczuwali siê do lokalnego patriotyzmu,
który bêdzie przyk³adem dobrze wypra-
cowanych projektów, a tak¿e przyjaznych
relacji na linii m³odzie¿ i przys³owiowa
"reszta œwiata". 
G.Ch. - Gratulujemy raz jeszcze! Po-
zostaje nam ¿yczyæ tylko realizacji
wszystkich planów!        

rozmawia³a KJ

"Bêdziemy dzia³aæ"
- wywiad z Laur¹ Ziembowsk¹ Przewodnicz¹c¹ M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa

Laura Ziembowska
- przewodnicz¹ca

Sara Luszniewska
- wiceprzewodnicz¹ca

Julia Kamiñska
- sekretarz

Wiktoria Budz Julia GrzechPaulina Fudala

Mateusz Wojak

Julia Ga³ecka

Kamil Suwa³a Tomasz ¯arnowski

Zuzanna Kozio³

Yelyzaveta YermolenkoDominik ŒliwaFranciszek Olszewski

Natasza Idkowiak



Od ponad dziesiêciu lat jest harcerzem. Od
prawie szeœciu prowadzi 1 Chojnowsk¹
Dru¿ynê "Bia³e Or³y". Na co dzieñ studiu-
je In¿ynieriê chemiczn¹ i procesow¹ na
Politechnice Wroc³awskiej i pracuje w Cen-
trum Przygody. Bohater "Ludzi z pasj¹" 
- Piotr Lizak godzi swoje obowi¹zki z pasj¹,
która jest wyj¹tkowa. Jak sam mówi: "Nie-
wiele jest organizacji, które stawiaj¹ sobie za
cel po prostu wychowaæ m³odego cz³owieka
na wspania³ego, radosnego obywatela. ¯adna
nie robi tego tak dobrze, jak harcerstwo". 

Gazeta Chojnowska - Jak siê rozpoczê³a
Twoja przygoda z harcerstwem? 
Piotr Lizak - Harcerzem zosta³em na po-
cz¹tku czerwca 2011 roku, tu¿ przed rozpo-
czêciem wakacji. Pierwszy kontakt z dru¿yn¹
mia³em jednak we wrzeœniu poprzedniego
roku, kiedy do naszej szko³y zawita³ ks. hm.
Krzysztof Bojko. Wszed³ na lekcjê w mundu-
rze, opowiedzia³ krótko o harcerstwie i zaprosi³
na zbiórkê dru¿yny. Czêœæ moich kolegów na
ni¹ posz³a, ju¿ nie pamiêtam, dlaczego nie
by³o mnie z nimi. Sprawa jednak wróci³a na
wiosnê, na wycieczce szkolnej, kiedy dwóch
moich kolegów zaczê³o opowiadaæ o swoich
przygodach na zbiórkach i o pe³nym wra¿eñ
wyjeŸdzie zimowym. Najbardziej zafascy-
nowa³y mnie zdobywane przez nich umiejêt-
noœci, na potwierdzenie czego zdobywali spraw-
noœci, wyszywane póŸniej na mundurze. To
wystarczy³o, ¿eby wymóc na mamie pozwole-
nie i pojawiæ siê na pierwszej zbiórce. Kolejne
lata to kolejne wyjazdy, zdobywanie stopni 
i sprawnoœci. Mieliœmy bardzo zgran¹ grupê
kolegów, z którymi wci¹¿ utrzymujemy kon-
takt, choæ nie wszyscy dzia³aj¹ aktywnie w ZHR.
Spotykamy siê wci¹¿ prywatnie lub na wigilii
harcerskiej. Wspólne prze¿ycie burzy w œrod-
ku lasu, zimowe wejœcie na Babi¹ Górê w Be-
skidach czy nocne podchody - to doskonale
hartuje relacje. Z czasem zosta³em zastêpo-
wym, czyli wodzem grupy harcerzy, póŸniej
przybocznym. W miêdzyczasie dru¿yna prze-
nios³a siê z Bia³ej do Chojnowa. Natomiast 
w 2016 roku otrzyma³em sznur dru¿ynowego.
By³o to ju¿ po œmierci ksiêdza Krzysztofa,
który odszed³ do Pana trzy lata wczeœniej.
Dru¿ynê prowadzi³ przez jakiœ czas Ireneusz
Wawrzo³a, ale studia w Zielonej Górze unie-
mo¿liwi³y mu prowadzenie i tym sposobem
sta³em siê odpowiedzialny za 1 Chojnowsk¹
Dru¿ynê "Bia³e Or³y". Prowadzê j¹ od prawie
6 lat. Przez ten czas prze¿ywa³a gorsze mo-
menty, teraz jednak funkcjonuje bardzo do-
brze i wci¹¿ siê rozwija. Niedawno byliœmy
na biwaku ko³o W¹wozu Myœliborskiego.
Obecnie godzê funkcjê dru¿ynowego z pro-
wadzeniem hufca, który tworz¹ œrodowiska
harcerskie ze Strzegomia, Jeleniej Góry, Wa³-
brzycha i G³ogowa. Pracy jest wiêc sporo,
ale daje olbrzymi¹ satysfakcjê.

G.Ch. - Dlaczego wed³ug Ciebie warto zostaæ
harcerzem?
P.L. - Bo to przygoda ¿ycia! Bardzo ceniê
sobie wszelkie zajêcia dodatkowe, których
wiele oferuj¹ teraz szko³y oraz organizacje
pozaszkolne. Sam gra³em po lekcjach w siat-
kówkê i chodzi³em na kó³ko teatralne. Ale
harcerstwo to coœ zupe³nie innego - to bardzo

naturalna grupa rówieœników, która ¿yje
w³asnym ¿yciem. Metoda harcerska opiera siê
na dzia³aniu w naturze - w lesie, w górach,
nad jeziorem. Harcerze zajmuj¹ siê wszystkim,
co sprawia im przyjemnoœæ i prowadzi do
rozwoju. Mamy swoje turnieje pi³karskie,
rajdy na orientacjê, a znajoma dru¿yna wys-
tawi³a kiedyœ w Strzegomiu sztukê dla podo-
piecznych domu dziecka. Starsi harcerze, zwani
wêdrownikami je¿d¿¹ na obozy wêdrowne do
Rumunii, Finlandii, skacz¹ ze spadochronem
i ucz¹ siê nurkowaæ. Spora grupa harcerzy 
i harcerek z Dolnego Œl¹ska by³a na ostatnich
Œwiatowych Dniach M³odzie¿y w Panamie
jako s³u¿ba medyczna - szkolili siê do tego w ra-
mach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i w ramach dzia³añ harcerskich
uzyskali pañstwowe uprawnienia. To te¿ kszta³-
towanie swojego charakteru i wszechstronny
rozwój - pocz¹tkowo poprzez zabawê, a pod-
czas wchodzenia w doros³oœæ poprzez œwia-
domie stawiane cele we wszystkich istotnych
obszarach rozwoju - duchowego, fizycznego
czy intelektualnego. Niewiele jest organizacji,
które stawiaj¹ sobie za cel po prostu wycho-
waæ m³odego cz³owieka na wspania³ego,
radosnego obywatela. ¯adna nie robi tego
tak dobrze, jak harcerstwo.

G.Ch. - Dlaczego wybór studiów pad³ na
In¿ynieriê chemiczn¹ i procesow¹? Jaki
masz plan na przysz³oœæ zwi¹zany z kierun-
kiem, który obecnie studiujesz? 
P.L. - Od gimnazjum interesowa³em siê che-
mi¹, by³em typowym "œcis³owcem". W liceum
trafi³em na œwietn¹ nauczycielkê, która pomo-
g³a w rozwoju tego zainteresowania i decy-
duj¹c siê na In¿ynieriê Chemiczn¹ na Poli-
technice Wroc³awskiej nie mia³em w¹tpliwoœci,
¿e podejmujê dobr¹ decyzjê. Teraz, pisz¹c
pracê magistersk¹, mogê tylko podtrzymaæ to
zdanie. Chcia³bym w przysz³oœci zaj¹æ siê
projektowaniem aparatury chemicznej dla
przemys³u - to ciekawa praca, w której ka¿dy
projekt jest niepowtarzalny. Obecnie ³¹czê studia
z programem stypendialnym, na który dosta-
³em siê w firmie PCC Rokita w Brzegu Dolnym
i tam pewnie bêdê pracowa³ po studiach. Do-
dam, ¿e w rozwoju tego zainteresowania te¿
pomog³o harcerstwo. Na jednej ze zbiórek
uczyliœmy siê rozpalaæ ogieñ ró¿nymi meto-
dami - okaza³o siê, ¿e oprócz zapa³ek i krzesi-
wa, œwietnie sprawdza siê te¿ mieszanka nad-
manganian potasu i wody utlenionej. PóŸniej
mia³em mo¿liwoœæ w³asnorêcznie wykonywaæ
œwiece dymne na gry terenowe. W harcers-
twie jest miejsce na ka¿d¹ pasjê.

G.Ch. - Czym dla harcerza jest patriotyzm? 
P.L. - Patriotyzm jest moim zdaniem bardzo
czêsto u¿ywanym s³owem, a przez to traci

swoj¹ wartoœæ. Harcerstwo kojarzy siê z Sza-
rymi Szeregami, z walk¹ o okupowan¹ ojczyzn¹
- i bardzo dobrze. Kiedy by³o trzeba, harcerze
wziêli odpowiedzialnoœæ za Polskê i byli go-
towi oddaæ za ni¹ ¿ycie. Ale patriotyzm to nie
tylko bohaterowie i martyrologia, w której tak
dobrze siê odnajdujemy. Program Szarych
Szeregów opiera³ siê na haœle Dziœ - Jutro -
Pojutrze, gdzie Dziœ oznacza³o walkê z oku-
pantem poprzez dywersjê, dzia³anie z ukrycia
w konspiracji, Jutro natomiast jawn¹ walkê
poprzez powstanie. Ale kluczowy w tym by³
ostatni cz³on - Pojutrze. Oznacza³ ¿ycie w wol-
nej Polsce, odbudowanie jej i przys³u¿enie siê
jej dobru. Dlatego ch³opcy chodzili na tajne
komplety, a znany wszystkich z brawurowych
akcji Jan Bytnar ps. "Rudy" uczêszcza³ na tajne
kursy in¿ynieryjne i zapamiêtale uczy³ siê an-
gielskiego. Pojutrze wci¹¿ trwa i, maj¹c w pa-
miêci poœwiêcenie naszych przodków, staram
siê pokazywaæ harcerzom, ¿e to jak bêdziemy
wykszta³ceni i na ile odpowiedzialni za nasze
otoczenie, czyni nas bohaterami na równi 
z Powstañcami.

G.Ch. - Pracujesz w bardzo ciekawej fir-
mie Centrum Przygody/Surwiwal dla œwia-
domych ojców. 
P.L. - Jednym z bardzo zauwa¿alnych proble-
mów naszych czasów jest kryzys ojcostwa.
Nie chcê wchodziæ w szczegó³y, ale tempo ¿y-
cia i pracy bardzo negatywnie wp³ywaj¹ na
relacje rodziców z dzieæmi. Problem ten szcze-
gólnie dotyka ojców. Centrum Przygody stwarza
im okazjê do spêdzenia wspólnie czasu w bar-
dzo trudnych warunkach. Przetrwanie w œrodku
lasu, przeprawa mostem linowym nad prze-
paœci¹ czy odnalezienie skarbu w ciemnej
jaskini - we wszystkich tych wyzwaniach,
bardzo realnych i wymagaj¹cych, ojciec i dziecko
maj¹ tylko siebie. To ju¿ samo w sobie wzmac-
nia relacje i pozwala przezwyciê¿aæ kryzysy, ale
oprócz tego ojcowie maj¹ te¿ mo¿liwoœæ prze-
pracowaæ problemy podczas warsztatów pro-
wadzonych przez trenera z olbrzymim, wci¹¿
rosn¹cym doœwiadczeniem. Niepowtarzaln¹
satysfakcjê i radoœæ daje mi ogl¹danie, jak syn,
który jeszcze w sobotê rano nie chcia³ roz-
mawiaæ z tat¹, w niedzielê po po³udniu (po
przejœciu przez bagno, wspólnym pokonaniu
jaskini i zgubieniu siê w lesie) mówi temu
samemu tacie, ¿e go kocha. W³aœnie dlatego,
mimo ¿e to praca dorywcza, wci¹¿ staram siê
znajdowaæ na ni¹ czas. Uczy mnie, ¿e relacja
z drugim cz³owiekiem jest bezcenna.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. ¯yczymy kolejnych wielu satys-
fakcji zwi¹zanych z harcerstwem, studiami
i prac¹. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
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PRZYCHODNIA REJONOWA W CHOJNOWIE
UL. LEGNICKA 12

ZAPRASZA DO WSPÓ£PRACY LEKARZY

Mile widziane specjalizacje:
Medycyna rodzinna, Choroby

wewnêtrzne, Pediatria

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracê lub umowy cywilno-prawne
(kontrakt);
- mo¿liwoœæ rozwoju i doskonalenia 
posiadanych umiejêtnoœci;
- bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
z sekretariatem Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

pod nr tel. 76-8178095

Z ró¿¹ w tle
Muzeum Regionalne w Chojnowie
zaprasza na wystawê Pani Danuty
Dudek. To ju¿ druga wystawa lokalnej
rzeŸbiarki, malarki, snycerki. Ekspo-
zycja "Z ró¿¹ w tle" prezentuje kopie
dzie³ s³ynnych artystów o tej tema-
tyce. 
W sali wystaw znajduj¹ siê równie¿
rzeŸby w drewnie z wczeœniejszego
okresu twórczoœci artystki.
Danuta Dudek jest samoukiem. Ko-
piuje obrazy wielkich twórców
takich jak Van Gogh czy Leonardo
da Vinci. Zanim jednak zaczê³a swo-
bodnie w³adaæ pêdzlem, zajmowa³a
siê rzeŸb¹. 

Z zawodu Pani Dudek jest rzeŸbia-
rzem-snycerzem. Pierwsza wystawa
malarska pt. "Kopie obrazów wiel-
kich mistrzów" mia³a miejsce w Je-
leniej Górze, by³a to ekspozycja de-
dykowana Tadeuszowi Kaczmarkowi,
który notabene namawia³ j¹ jako na-
uczyciel i przyjaciel do malowania.
Pani Danuta Dudek jest przede wszyst-
kim cenion¹ rzeŸbiark¹. W 1977
roku otrzyma³a tytu³ Mistrza Rzemio-
s³a Artystycznego nadany przez Mini-
stra Kultury i Sztuki. Swoje prace pre-
zentowa³a zarówno w Polsce, jak i za
granic¹. 
Zachêcamy do odwiedzin chojnow-
skiego zamku!                            KJ

MOTO
MIKO£AJE
zapraszaj¹ 

chojnowskie
dzieci

Witajcie!
Miko³aje na motocyklach po
raz kolejny wkraczaj¹ do akcji!
W zesz³ym roku dziêki  wspól-
nym wysi³kom zakupiliœmy
s³odkie upominki oraz sper-
sonalizowane prezenty i obda-
rowaliœmy nimi dzieci spot-
kane w centrum Chojnowa
i Legnicy, odwiedziliœmy tak¿e
dwa domy dziecka i rodzinê
zastêpcz¹.
W tym roku po raz kolejny zor-
ganizowaliœmy zbiórkê fundu-
szy, które pozwol¹ nam na za-
kup prezentów i upominków.
Ponownie naszym celem jest
odwiedzenie i obdarowanie
dzieci z Chojnowa, Legnicy
oraz rodzin potrzebuj¹cych.

Zapraszamy 
rodziców z dzieæmi 

do spêdzenia z nami czasu
oraz motocyklistów 

do aktywnego udzia³u 
w wydarzeniu!

05.12.2021r.
godz. 10.00

RYNEK
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Dotacje dla m³odych przedsiêbiorców z Dolnego Œl¹ska
Dolnoœl¹ski Park Innowacji i Nauki uruchomi³ projekt "Dotacje dla M³odych", którego celem jest wsparcie m³odych
przedsiêbiorców z Dolnego Œl¹ska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tys. z³ na za³o¿enie dzia³alnoœci gospodar-
czej dla osób w wieku 18-29 lat. 
Projekt wystartowa³ w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r.
Adresowany jest do osób mieszkaj¹cych lub ucz¹cych siê na terenie
Dolnego Œl¹ska. 
Do projektu mog¹ przyst¹piæ osoby spe³niaj¹ce poni¿sze kryteria:
· po 1 marca 2020 r. utraci³y zatrudnienie i pozostaj¹ poza rynkiem pra-
cy do dnia rozpoczêcia udzia³u w projekcie; 
· nie posiada³y wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesiêcy do dnia
poprzedzaj¹cego przyst¹pienie do projektu;
· nie uczestnicz¹ w innych projektach aktywizacji zawodowej ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego;
· nie korzystaj¹ równolegle z innych œrodków publicznych, w tym
instrumentów wsparcia COVID-19;

W ramach programu mo¿na uzyskaæ bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
nawet do 34 tysiêcy z³otych. 

Wiêcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, 
pod numerem telefonu -+48 608 555 058 lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oœ priory-
tetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia³anie: 1.2 Wsparcie osób m³odych na regionalnym rynku pracy.
Koordynator projektu: Dorota Sa³o; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. +48 608 555 058

Pi³ka no¿na
Dobieg³a koñca jesienna runda pi³karska A klasy Grupy III Legnica, gdzie swoje rozgrywki ma nasza dru¿yna z nowym trenerem
Miros³awem Zieleniem. Odm³odzony sk³ad ca³kiem nieŸle sobie radzi³. Pora¿ki te¿ by³y wliczone w ogólny rozrachunek, dlatego
trzecie miejsce w tabeli wygl¹da bardzo obiecuj¹co jesli chodzi o rundê rewan¿ow¹. pm

Œwi¹teczne ozdoby od WTZ

Nie da siê ukryæ, ¿e Bo¿e Narodzenie tu¿, tu¿... wiedz te¿, ¿e ten czas zleci 
nie wiadomo kiedy, dlatego ju¿ dziœ skontaktuj siê z nami odnoœnie rêkodzielniczych

wyrobów naszych r¹k... papierowe, gipsowe, drewniane, te mniejsze i wiêksze, 
klejone, szyte czy skrêcane - damy z siebie wiele, by te Œwiêta by³y œwi¹teczne. 

Zapraszamy - zrób wyj¹tkowy prezent sobie lub komuœ bliskiemu!!!
kkoonnttaakktt   7766  881188  8822  1144
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Po serii "Dyskoteka dla doros³ego cz³o-
wieka" w chojnowskiej Jubilatce przyszed³
czas na rocka. Sobotni wieczór 13 listo-
pada up³yn¹³ pod znakiem przebojów 
w wykonaniu wroc³awskiego bluesrocko-
wego trio Niewinni. Który to ju¿ raz gru-
pa zawita³a do Chojnowa? Pytanie z ga-
tunku retorycznych. Niewa¿na jednak sta-
tystyka a jakoœæ, a ta jest na profesjonal-
nym poziomie. Utwory z repertuaru ró¿-
nych wykonawców zapewniaj¹ spor¹
dozê rozrywki. Pojawi³y siê tak¿e autor-
skie kawa³ki - tych chcielibyœmy us³yszeæ
wiêcej. Kolejna udana impreza.

Tydzieñ póŸniej Jubilatka œci¹gnê³a t³umy
na muzyczne spotkanie pod nazw¹ Me-
moria³ Zdzis³awa Teklika.
Koncerty poœwiêcone zmar³ym artystom
maj¹ zazwyczaj podnios³y charakter i nie-
samowit¹ atmosferê. 

20 listopada uczczono zmar³ego w tym
roku muzyka i wokalisty chojnowskiego
Polish Fiction i chocianowskiego Ostat-
niego Krzyku Mody. Punkrock na ca³ego.
Rozwój wydarzeñ przeszed³ najœmielsze
oczekiwania. 
Do naszej Jubilatki zjechali tego dnia zna-
jomi i przyjaciele Teklika z okolicznych
miast oraz Wroc³awia, Zielonej Góry,
Szczecina, Œwinoujœcia. T³umy. Dech za-
piera³o. Mi³o by³o patrzeæ i s³uchaæ. A by³o
kogo. Grupa Nic ze Z³otoryi, która istnieje

od kilku miesiêcy zagra³a cztery utwory 
w klimatach rocka alternatywnego.
Wroc³awski The Vets z wybuchow¹ mie-
szank¹ ska i reggae rozpali³ do czerwo-
noœci atmosferê ca³ego lokalu. Klimat
podtrzyma³ punkrockowy Polish Fiction
- to ich pierwszy wystêp w ca³kiem no-
wym sk³adzie. Gitarzysta Andrzej "Re-
¿yser” Wajda i wokalista Micha³ "Hippis"
Zwonnik stworzyli kolejne, ostrzejsze
oblicze tej grupy. 

Na koniec niespodzianka - Polish Fiction
zagra³ kilka utworów z goœæmi z repertu-
aru Ostatniego Krzyku Mody. Zaœpiewa³
brat Zdis³awa Teklika - Adam, jego cór-
ka Julita oraz gitarzyœci: Krzysiek Wolski
(OKM) i Krzysiek "Afgan" Jaskot (Wara).
I Memoria³ Zdzis³awa Teklika ju¿ obrós³
legend¹. Pora na nastêpne.

pm

Jubilatkowy maratonJubilatkowy maraton

DZIEWCZYNY Z DUBAJU
03/04/05.12.2021 - godz. 19.30
Emi to m³oda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wiel-
kim œwiecie. Gdy tylko nadarza siê okazja, bez wahania wska-
kuje w jego tryby, staj¹c siê ekskluzywn¹ dam¹ do towarzystwa.
Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna wer-
bowaæ polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.
Jednak ten niedostêpny, op³ywaj¹cy w luksusy œwiat ju¿
nied³ugo poka¿e swoj¹ mroczn¹ stronê… Oparte na prawdzi-
wych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskuj¹
hipokryzjê polskiego show biznesu i ujawni¹ ca³¹ prawdê na
temat tzw. "afery dubajskiej".

LOKATORKA
03/04/05.12.2021 - godz. 17.00
Spokój mieszkañców kamienicy na warszawskim Mokotowie
burzy pojawienie siê rzekomego, prawnego w³aœciciela bu-
dynku. Stosuj¹c bezwzglêdne metody, mê¿czyzna zaczyna
zmuszaæ kolejne rodziny do wyprowadzki. Najbardziej zdeter-
minowana w walce o prawo do swego mieszkania jest Janina
Markowska (S³awomira £oziñska). Kobieta nie zamierza opuœ-
ciæ domu, w którym jej rodzina mieszka od ponad 70 lat. Kiedy
jednak obiekt pustoszeje, a Janina znika w tajemniczych
okolicznoœciach, policja rozpoczyna dochodzenie...

NASZE MAGICZNE ENCANTO
04/05/11/12.12.2021 - godz. 15.00
"Nasze magiczne Encanto" opowiada historiê niezwyk³ej ro-
dziny Madrigal. Ich pe³en magii dom znajduje siê w têtni¹cym
¿yciem mieœcie - w cudownym i urokliwym miejscu zwanym
Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto
sprawi³a, ¿e ka¿de dziecko w rodzinie posiada wyj¹tkow¹ moc
uzdrawiania, z wyj¹tkiem Mirabel. Kiedy magia otaczaj¹ca

Encanto jest w niebezpieczeñstwie, Mirabel odkrywa, ¿e to
w³aœnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyj¹tkowej
rodzinie, mo¿e byæ jej ostatni¹ nadziej¹.

POWRÓT DO TAMTYCH DNI
10/11/12.12.2021 - godz. 17.00
Jest pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych. Czternastoletni Tomek,
mieszka wraz z matk¹ (Weronika Ksi¹¿kiewicz) na jednym 
z wroc³awskich osiedli. Ch³opiec, podobnie jak wielu rówieœ-
ników, wychowuje siê bez ojca, który wyemigrowa³ do USA.
Jednak pewnego dnia Alek (Maciej Stuhr) nieoczekiwanie staje
w drzwiach rodzinnego mieszkania. Wraz z nim w ¿yciu
Tomka pojawiaj¹ siê: kolorowy telewizor, klocki Lego, buty
Nike i wymarzony magnetowid. Szczêœcie Malinowskich nie
trwa jednak d³ugo. 

DOM GUCCI
10/11/12.12.2021 - godz. 19.00
"Dom Gucci" inspirowany jest szokuj¹c¹, prawdziw¹ histori¹
rodzinnego imperium stoj¹cego za w³oskim domem mody
Gucci. Trzy dekady mi³oœci, zdrady, dekadencji, zemsty,
zwieñczone w koñcu morderstwem, pokazuj¹, co znaczy
nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie siê rodzina,
by nie wypuœciæ z r¹k kontroli nad fortun¹.

Bilet normalny - 20 z³
Bilet ulgowy - 15 z³

Bilet zbiorowy - 15 z³
Bilet na filmy dla dzieci - 15 z³

KASA CZYNNA 1 GODZ. 
PRZED ROZPOCZÊCIEM SEANSU

Kup bilet online:
kino.chojnow.eu/cennik,m5,s500.html
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 gru-
dnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z 27.03.2002 r.)
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszanej i mniejsze budynki
wielorodzinne.  
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.).
Przetarg odbêdzie siê 11.01.2022 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 Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 04.01.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.

Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu,
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci 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 pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych 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¿ 4 600,00 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 za-
warciem 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 2021 r. poz. 1899 ze zm.) je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
01.04.2021 r., drugi 14.07.2021 r., trzeci 09.11.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.) sprze-
da¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.12.2021 r. - 10.01.2022r.
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76
81-86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicz
nej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy ul. J. Ki-
liñskiego 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 o powierzchni 436 m2 wraz z udzia³em 
w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019306/8.
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Zarz¹dzeniem Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
28 wrzeœnia 2021 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dzia³ki
zlokalizowane s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta 
w bezpoœrednim s¹siedztwie wspó³czesnych budynków jedno-
rodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków (bloków) wielo-
rodzinnych przy ul. gen. W³adys³awa Sikorskiego, budynków
handlowo-us³ugowych oraz budynku u¿ytecznoœci publicznej -

¿³obka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20.  Kszta³t dzia³ek w for-
mie regularnego czworoboku, teren stosunkowo p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu stosownego zezwolenia 
w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owo-
cowych). Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej
stanowi¹cej ulicê gen. W³. Sikorskiego oraz gen. St. Maczka, po-
przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013613/1:
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dzonej t³uczniem drogowym. W ewidencji gruntów dzia³ki nr:
290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10,
295/11, 295/12, 295/13 sklasyfikowane s¹ jako zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp, dzia³ki nr
295/14 i 295/15 sklasyfikowane s¹ w czêœci jako rola - R klasy
IIIa oraz w czêœci jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy - Bp, dzia³ki nr: 295/18, 295/19 i 295/20
sklasyfikowane s¹ w czêœci jako rola - R klasy IVa oraz w czêœci jako
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp,
dzia³ka nr 295/16 sklasyfikowana jest w niewielkiej czêœci jako
rola - R klasy IIIa, w czêœci ³¹ka - £ klasy V oraz w czêœci jako
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp,
natomiast dzia³ka nr 295/17 sklasyfikowana jest w czêœci jako rola - R
klasy IIIa i IVa, w czêœci ³¹ka - £ klasy V oraz w czêœci jako zurba-
nizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z dnia
30 maja 2016 r.), dzia³ka nr 290/3 oznaczona jest symbolem
22.15.MN, dzia³ki nr: 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8,
295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 oznaczone s¹ symbolem
22.13.MN, natomiast dzia³ki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17,
295/18, 295/19 i 295/20 oznaczone s¹ symbolem 22.4.MN - zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne -wy³¹cznie wbudowane w budynku mieszkalnym.
W granicy dzia³ki nr 295/14 przebiega sieæ wodoci¹gowa, a w gra-
nicach dzia³ek nr 295/5, 295/6, 295/15 przebiega sieæ uzbrojenia
terenu: wodoci¹gowa i kanalizacyjna. Ponadto w granicy dzia³ki
nr 290/3 przebiega sieæ elektroenergetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi (za-
rz¹dcy) sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny, beztermi-
nowy i nieodp³atny do niej dostêp w celu jej konserwacji, remon-
tów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa
bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹
siê w przyleg³ych ulicach. Przy³¹cza kosztem i staraniem nabywcy.
Na obszarze dzia³ek, w gruncie, mog¹ znajdowaæ siê fragmenty
gruzu, betonu lub zbrojenia. Na terenie dzia³ek nr 290/7, 290/9 
i 295/11, 295/12 zlokalizowane s¹ zakopane fundamenty budynku
- szko³y budowanej na prze³omie lat 80-90 (lokalizacja fundamen-
tów nie jest dok³adnie okreœlona). Powy¿sze czynniki mog¹ sta-
nowiæ utrudnienia w posadowieniu nowych obiektów budowla-
nych. Ewentualne usuniêcie i utylizacja elementów betonowych lub
zbrojeniowych le¿y po stronie nabywcy. Dzia³ki nie posiadaj¹ doku-
mentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi
odpowiedzialnoœci za warunki hydrogeologiczne. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest za-
poznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci
nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców
nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podsta-
wie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
21.12.2021 r. o godz. 1300  w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1:
Dzia³ki nr: 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8,
295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 o godz. 1000

Dzia³ki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19,
295/20 

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pu-
blikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy -
Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej, dodatkowo aktualny wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 14.12.2021 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem 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). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz.U. z2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
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.
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

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

Og³oszenia drobne

GRUDZIEÑ
05.12. - FARMED 

12.12. - W INTERMARCHE 
19.12. - W INTERMARCHE 

25.12. - SALIX 
26.12. - POD S£OÑCEM 

Domy Mieszkania Lokale

Do wynajêcia kawalerka - Chojnów
Rynek, nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel.601-498-504. (53624)

Inne
Gara¿ do wynajêcia w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-068-370. (53287)

AUTO MARS Serwis

uull..  KKooœœcciiuusszzkkii  2288bb  
((ssttaarryy  GGSS))

Tel. 797-811-002

* Wymiana olejów 
i wszystkich p³ynów

* Wymiana kó³

* Diagnostyka 
i naprawa podwozia

* Prace spawalnicze

* Naprawa 
i konserwacja 

uk³adu hamulcowego

* Naprawa 
i serwis silników

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie 
og³asza nabór na wolne stanowisko

urzêdnicze 
Zastêpcy kierownika ds. remontów 

w Oddziale Budynków Mieszkalnych.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru
na w/w stanowisko dostêpne s¹ w Urzêdzie
Pracy w Chojnowie, na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne
oraz chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia, 
a tak¿e  na tablicy informacyjnej w sie-
dzibie Zak³adu przy ul. Drzyma³y 30.

Wymagane dokumenty
nale¿y sk³adaæ w terminie 

od 01.12.2021 r. - do 31.12.2021 r. 
listownie lub osobiœcie w sekretariacie
Zak³adu II piêtro pok. nr 1 (decyduje
data faktycznego wp³ywu do Zak³adu),
pod adresem: 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 

ul. Drzyma³y 30, 59-225 Chojnów; 
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko: zastêpcy
kierownika ds. remontów w Oddziale
Budynków Mieszkalnych".

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie               76 818 82 85
MOPS 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  112,    999;
Stra¿ Po¿arna 112,    998;   76 856 74 71
Policja  112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;    76 818 83 95
Pogotowie gazowe 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne                                991
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Miasto ogłosiło przetarg 
na sprzedaż  działek 

przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

przy ul. Sikorskiego 
w Chojnowie.

Przetarg odbędzie się 21.12.2021r.
- szczegóły str. 12

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie 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 znaj-dująca się
w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wypo-sażony 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 komer-
cyjne nieuciążliwe. Przetarg odbędzie się 09.12.2021r. 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o powierzchni
użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących pomieszzeń:  pomieszczenie nr 1 -
14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr
4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,  pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2,
w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze budynku 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. eta-
żowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 
Przetarg odbędzie się 11.01.2022r. - szczegóły str 11

Tradycyjnie w Chojnowie przed
świętami Bożego Narodzenia poja-
wiają się w dwóch centralnych miejs-
cach w mieście, piękne choinki.
Świąteczne drzewka zdobią Rynek
oraz teren przy kościele Niepokala-
nego Poczęcia NMP. 
Urodziwe i dorodne świerki poda-
rowane zostały przez państwa
Urszulę i Wojciecha Marciniszyn,
którzy ofiarowali choinkę ze swojej
posesji (drzewko na Rynku) oraz
nadleśniczego Jacka Kramarza 
i leśniczego Roberta Tomczaka 
z Nadleśnictwa Złotoryja (drzewko
przy ul. Dąbrowskiego). 
Świąteczny klimat w naszym mieście
będzie trwać przez najbliższych kilka
zimowych tygodni. Mieniące się
światełkami, ubrane w bombki cho-
inki będą ozdabiać miasto w tym wy-
jątkowym czasie… 

Serdecznie dziękujemy!

Podziękowanie za piękne choinki 



Mama i myMama i my „Z różą w tle” „Z różą w tle” 
- - wystawa Danuty Dudek w Muzeum Regionalnym wystawa Danuty Dudek w Muzeum Regionalnym 

Pani Izabela Papież jest szczęśliwą matką
dwóch synków –  4.letniego Bartka (Wo-
dnik) i 6.letniego Alusia (Byk). Starszy lubi
piłkę nożną, młodszy samochodziki.


