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Ludzie z pasją

Martyna Myśliborska

Orientpark Winter Cross w Chojnowie 

„Konsultacje szyte na miarę” 
- śledź nas na chojnow.eu

Na L sesji
- władze miasta podziękowały
przechodzącemu na emeryturę
Stanisławowi Horodeckiemu 

- dyrektorowi MOKSiR

Kia dla Policji - chojnowscy policjanci odebrali
nowy radiowóz - SUV marki Kia Sportage 



W niedzielę 19 grudnia w Parku Piastowskim odbył się pierw-
szy etap biegów w ramach cyklu OrientPark Winter Cross.
Organizatorem wydarzenia był Orientpark.pl. 
Aprobatę dla biegaczy wyraził burmistrz Chojnowa Jan Serkies: 
- Cieszę się, że dołączyliśmy do miast w naszym regionie, 
w którym odbywają się imprezy biegowe. Mam nadzieję, że
Chojnów wejdzie na stałe do kalendarza OrientPark Winter
Cross i że za rok uczestników będzie co najmniej dwa razy tyle.  
Na trasie pojawili się biegacze z wielu miejscowości. Nie za-
brakło także przedstawicieli miasta Chojnów. Malownicza, ale
i trudna trasa w „dużym” parku okazała się przyjazna. Nikt nie
nabawił się kontuzji, a większość zawodników pokonywała
kolejne okrążenia z coraz większym entuzjazmem. 
Wszyscy uczestnicy pokonali wyznaczony dystans na 5 i 10 km.
Z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem przemierzali kolej-
ne okrążenia. Warto zaznaczyć, że zanim wystartowali dorośli,
trasę pokonały dzieci. 
Na wszystkich zawodników po skończonym biegu czekał cie-
pły żurek. Koniec zwieńczyło wyczekiwane z niecierpliwością
rozdanie pucharów. Pomimo zimna, deszczu i niezbyt przyjem-

nej aury było dużo radości z osiągniętych wyników i kolejnych
sportowych sukcesów. 
Biegacze i biegaczki zostali nagrodzeni w kilku kategoriach.
Chojnowski samorząd ufundował puchary dla najlepszych. Na-
grody wręczali burmistrz Chojnowa Jan Serkies oraz dyrektor
MOKSiR Stanisław Horodecki. 
Kolejne trasy czekały na biegaczy w  Bolesławcu, Jurkowie i na
Grodźcu. 
Wszystkim biegaczom gratulujemy! 

KJ
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Orientpark Winter Cross w Chojnowie 

Powołana nie tak dawno Młodzieżowa
Rady Miasta szybko wyszła ze społeczną
inicjatywą. Przedstawiciele chojnow-
skich szkół zebrali w swoich placówkach
ręcznie robione świąteczne ozdoby i wy-
posażeni w kilkadziesiąt różnego rodzaju
dekoracyjnych zawieszek podjęli się
ubrania choinki w holu urzędu miejskiego. 

Urzędnicy tuż przed świętami poczuli
klimat zbliżającego się Bożego Naro-
dzenia, a młodzież miała okazję zinte-
grować się i w wyjątkowej atmosferze
omawiać kolejne pomysły.

eg

RADA UBRAŁA CHOINKĘ



Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny 

w Legnicy przej¹³ opiekê

œwi¹teczn¹ w Chojnowie

Od 1 stycznia 2022r. nocn¹ i œwi¹teczn¹

opiekê zdrowotn¹ w Centrum Medycznym

przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 pro-

wadzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

z Legnicy. 

Nocna i œwi¹teczna ambulatoryjna 

i wyjazdowa opieka lekarska 

oraz pielêgniarska 

w godz. 18-8 w dni powszednie; 

ca³odobowo w soboty, niedziele

i inne dni wolne od pracy

Tel. 510-784-412 lub 661-999-140

Punkt poboru wymazów

W Chojnowie uruchomiono punkt

poboru wymazów.

- Szpital w Boles³awcu zwróci³ siê z pro-

pozycjê uruchomienia w Chojnowie pun-

ktu poboru wymazów zwi¹zanych z covid-19,

jak równie¿ innych badañ. Taki Punkt

powsta³ w budynku by³ej Szko³y Podsta-

wowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Koœ-

ciuszki - wyjaœnia burmistrz Jan Serkies.

Wymazy pobieraj¹ pielêgniarki z Przy-

chodni Rejonowej. Odpowiedzialny za

Punkt jest szpital w Boles³awcu.

Godziny otwarcia punktu: 

Poniedzia³ek 08:00 - 11:00 

Wtorek 08:00 - 15:00 

Œroda 08:00 - 11:00 

Czwartek 08:00 - 11:00 

Pi¹tek 08:00 - 15:00 

Telefon kontaktowy: 571-223-513

Biuro cmentarza 

w Domu Schrama

Na czas remontu administracja Cmen-

tarza Komunalnego z ul. Parkowej zosta-

je przeniesiona do Domu Schrama (ul.

Rynek 20). Zarz¹dca przyjmuje w pokoju

nr 3 (parter), od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach od 7.30 do 15.30; 

tel. 76 8186680; 

e-mail: cmentarz@chojnow.eu

Basen Miejski informuje

Od 1 stycznia 2022 roku miejska p³ywal-

nia podnosi ceny biletów. Decyzja wy-

muszona jest podwy¿k¹ cen energii 

i gazu, która automatycznie generuje

koszty utrzymania ca³ego obiektu. 

Bilet ulgowy - 12z³/h; Bilet rodzinny -

12z³/h; Bilet normalny - 14z³/h; Bilet

basen+sauna - 17z³/h.
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Podziêkowania 
za wsparcie i obecnoœæ 
uczestnikom ceremonii

pogrzebowej  
œp.

Edwarda
Ewkowskiego

sk³ada 
pogr¹¿ona w ¿alu 

Rodzina 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany 
studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa
Na podstawie art. 11 pkt  1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z póŸn. zm.), zawia-
damiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹
Chojnowa uchwa³y nr XLIV/214/21 
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w  sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa oraz o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ Chojnowa uchwa³y nr XLIX/238/21
z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniaj¹cej
uchwa³ê w  sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
do wy¿ej wymienionej zmiany studium,
kieruj¹c je do Burmistrza Miasta Choj-
nowa, w terminie do dnia 14 stycznia
2022 r. Zgodnie z art. 8c ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, wnioski mog¹ byæ wnoszone w formie:
- papierowej w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów,
- papierowej drog¹ pocztow¹ na adres:
Urz¹d Miejski w Chojnowie, Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów, 
- elektronicznej, w tym za pomoc¹ œrod-
ków komunikacji elektronicznej, w szcze-
gólnoœci poczty elektronicznej - na
adres: urzad.miejski@chojnow.eu 
Wniosek powinien zawieraæ: imiê,
nazwisko lub nazwê wnioskodawcy,
jego adres zamieszkania lub siedziby,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomoœci, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy 
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 247 z póŸn. zm.), in-
formujê o jednoczesnym przyst¹pieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹-
dzanej wraz z projektem zmiany studium.
Wnioski w trybie postêpowania w spra-
wie strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko - stosownie do przepisu
art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostêp-
nieniu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko - mog¹ byæ
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protoko³u lub za pomoc¹ œrodków ko-
munikacji elektronicznej bez koniecz-
noœci opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w terminie do
dnia 14 stycznia 2022 r.

Dewastacja fontanny Tkacza 
Zdewastowano czêœæ rzeŸby Tkacza w cen-

trum chojnowskiego Rynku. Wandale

ukradli elementy odlane z br¹zu - imi-

tacja sukna z napisami "1333 Prawa

miejskie" oraz "2012 rewitalizacja

Rynku". Fragmenty umieszczone po obu

stronach misy stanowi³y czêœæ ca³oœci

okaza³ej fontanny z pomnikiem Tkacza

- symbolu Chojnowa. Dewastacja poru-

szy³a mieszkañców i w³adze miasta. 

Zdjêcie ilustruje skradzione elementy -

jeœli ktoœ ma wiedzê na temat tego wan-
dalizmu bardzo prosimy o kontakt 
z chojnowsk¹ policj¹ - tel.47 87 462 00.



Grudniowa sesja poœwiêcona by³a g³ównie
bud¿etowi miasta Chojnowa na 2022 rok. 

W projekcie bud¿etu Chojnowa na rok
2022, zaplanowano dochody w wysokoœci
62.072.930,00 z³, a dochody w³asne na
niespe³na 33 mln z³. Dotacje z bud¿etu
pañstwa maj¹ wynieœæ prawie 11 mln z³, 
a subwencja ogólna, to ponad 14 mln z³.
Planowane wydatki maj¹tkowe na 2022 
w ³¹cznej kwocie 8.896.200,00 z³ przewi-
duj¹ realizacjê zadañ inwestycyjnych m.in.
z zakresu:
* Dróg publicznych gminnych na ³¹czn¹
kwotê 4.780.000,00 z³, w tym na:
- Przebudowê przejœcia dla pieszych przy
ul. D¹browskiego - 100.000,00 z³;
- Przebudowê ulic Sikorskiego,  Boh. Powst.
Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Ko-
narskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowê
parkingu przy ul. Kiliñskiego - 4.680.000,00 z³
- zadanie objête wstêpn¹ promes¹ doty-
cz¹c¹ dofinansowania inwestycji z progra-
mu Rz¹dowy Fundusz Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5078/-
PolskiLad na kwotê 4.446.000,00 z³ oraz
œrodki w³asne 234.000,00 z³;
* W gospodarce mieszkaniowej na kwotê
70.000,00 z³ na dotacjê celow¹ dla CHZGKiM
na wymianê okien w zasobie komunalnym;
* Dzia³alnoœæ us³ugowa - cmentarze - za-
planowano kwotê 120.000,00 z³ na - Bu-
dowê Kolumbarium na Cmentarzu komu-
nalnym;
* W zakresie oœwiaty na ³¹czn¹ kwotê
448.380,00 z³, w tym na: 
- Wykonanie instalacji elektrycznych i nisko-
pr¹dowych dla g³ównego budynku Szko³y
Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 
- 400.000,00 z³;
- Pracowniê przedmiotow¹ Interaktin w Szko-
le Podstawowej nr 3 - 48.380,00 z³;
* W zakresie Przeciwdzia³ania alkoholiz-
mowi na kwotê 174.500,00 z³ z przeznacze-
niem na budowê placów zabaw dla dzieci 
i m³odzie¿y;
* W zakresie polityki spo³ecznej:
- Przebudowa budynku by³ej szko³y pod-
stawowej przy ul. Koœciuszki na potrzeby
utworzenia Centrum Integracji Spo³ecznej 
i Edukacyjnej w Chojnowie - projekt na
kwotê 130.000,00 z³;
* W zakresie gospodarki komunalnej i ochro-
ny œrodowiska na:
- Budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicach Leœnej 
i Wrzosowej w Chojnowie - 900.000,00 z³;
- Modernizacjê oczyszczalni œcieków -
1.165.000,00 z³, w tym 750.000,00 z³ to
niewykorzystane œrodki z Rz¹dowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych oraz œrodki
w³asne 415.000,00 z³.
- Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej przy
ul. Sikorskiego w Chojnowie - II etap -
wykonanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej - 8.500,00 z³.

- Opracowanie koncepcji przesy³u wody z ujê-
cia w Jaroszówce do Chojnowa- 5.000,00 z³;
- dofinansowanie do wymiany Ÿróde³ cie-
p³a opartych na paliwie sta³ym na proeko-
logiczne w lokalach mieszkalnych lub
nieruchomoœciach o charakterze mieszkal-
nym na terenie miasta Chojnowa w kwocie
100.000,00 z³;
- Budowê oœwietlenia drogowego w ci¹gu
ul. Tulipanowej - projekt - 4.500,00 z³;
- Budowê oœwietlenia drogowego wraz 
z rozbiórk¹ istniej¹cego oœwietlenia w ul.
Paderewskiego - 150.000,00 z³;
- Rewitalizacja Parku Œródmiejskiego - pro-
jekt- 20.000,00 z³;
* W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego zaplanowano kwotê
128.000,000 z³ na "Remont pod³óg w po-
mieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piêtra
Muzeum Regionalnego w Chojnowie";
* Ponadto zaplanowano rezerwê na zadania
w ramach bud¿etu obywatelskiego 100.000 z³
i rezerwê na zadanie objête Polskim £adem
oraz na pozosta³e zadania inwestycyjne 
w kwocie 437.320,00 z³.

***
Tego dnia w³adze miasta oficjalnie podziê-
kowa³y przechodz¹cemu na emeryturê
dyrektorowi MOKSiR Stanis³awowi Horo-
deckiemu za wiele lat pracy na rzecz choj-
nowskiej spo³ecznoœci. 
- W imieniu w³adz miasta, mieszkañców
Chojnowa oraz swoim w³asnym pragnê
serdecznie podziêkowaæ Panu Dyrektorowi
za wieloletni¹, efektywn¹ pracê na rzecz
lokalnej kultury i lokalnej spo³ecznoœci -
dziêkowa³ burmistrz Jan Serkies. - Wyra-
¿am ogromn¹ wdziêcznoœæ za podejmo-
wane inicjatywy, organizacjê miejskich
wydarzeñ, za wspó³pracê i niezwyk³e zaan-
ga¿owanie w rozwój kulturalno-artystyczny
i sportowo-rekreacyjny mieszkañców Choj-
nowa. Doœwiadczenie, ¿yczliwoœæ i pasja po-
zostan¹ w naszej pamiêci jako szczególne
cechy Dyrektora Stanis³awa Horodeckiego.

- W przysz³ym roku minie 40 lat jak zwi¹-
za³em siê z Chojnowem, a z tego po³owa, to
czas pracy w tzw. Kulturze - mówi³ ze
wzruszeniem Stanis³aw Horodecki. - Ser-
decznie dziêkujê, za ca³y ten czas wspó³pracy.
Stanis³aw Horodecki karierê zawodow¹ roz-
pocz¹³ w Chojnowie w 1983r. jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej Nr 2. W lutym
1986r. przeniós³ siê do Szko³y Podstawo-
wej Nr 4 w Chojnowie i tam do stycznia
1988r. pracowa³ równie¿ na stanowisku
nauczyciela. W lutym 1988r. obj¹³ funkcjê
Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Chojnowie i sprawowa³ j¹ do 31

sierpnia 1991r. Równoczeœnie od wrzeœnia
1990r. pracowa³ w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Chojnowie. W lutym 1992
roku za spraw¹ S. Horodeckiego ukaza³ siê
pierwszy numer Gazety Chojnowskiej.
Funkcjê red. nacz. pe³ni³ do roku 1996. We
wrzeœniu tego samego roku zosta³ zatrud-
niony w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu
jako inspektor, a póŸniej jako dyrektor biu-
ra Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Legnickiego. W grudniu 2004r. Pan Sta-
nis³aw Horodecki wróci³ do pracy w kul-
turze i obj¹³ funkcjê Dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Chojnowie. Wyda³ wiele
publikacji m.in. "Gawêdy o Ziemi Choj-
nowskiej", "Chojnów dawniej i dziœ".
Dzia³a³ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, w la-
tach 1990-1994 by³ radnym i cz³onkiem
Zarz¹du Miasta Chojnowa, w latach 1998-
2002 radnym Powiatu legnickiego. Pro-
wadzi³ tak¿e grupy terapeutyczne dla m³o-
dzie¿y.

Sprawozdanie 7/2021 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie

od 24 listopada 2021 r. 
do 27 grudnia 2021 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Zawarto umowê na wykonanie zadania
"Przebudowa przejœcia dla pieszych przy
ul. D¹browskiego w Chojnowie".
* Zakoñczono roboty budowlane w zwi¹z-
ku z realizacj¹ zadania inwestycyjnego pod
nazw¹ "Budowa ogrodzenia panelowego
na terenie skateparku i pumptracka w Choj-
nowie". 
* Z³o¿ono rozliczenie dofinansowania otrzy-
manego z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa
terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pump-
trucka wraz z dojœciami i elementami ma³ej
architektury" w ramach Programu rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej - Spor-
towa Polska Edycja 2021. Kwota dofinan-
sowania 671.800 z³.
* Trwaj¹ prace remontowe w budynku
administracyjnym Cmentarza Komunal-
nego w Chojnowie - wykonano instalacjê
centralnego ogrzewania, wymieniana jest
instalacja elektryczna.
* Trwaj¹ roboty budowlane i instalacyjne
w Przedszkolu Miejskim nr 3 w zakresie
zabezpieczenia po¿arowego budynku zgod-
nie z zaleceniami PPO¯ w zakresie polega-
j¹cym na dostawie i monta¿u drzwi przeciw-
po¿arowych.
* Zakoñczono realizacjê zadania pn. "Do-
stawa mobilnego miasteczka rowerowego
w Szkole Podstawowej nr 4" w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego 2021.
* Prowadzone jest postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na dostawê wyposa¿enia
pracowni przedmiotowej Interaktin w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach Bud¿etu Obywa-
telskiego 2021.
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* Przeprowadzono procedurê weryfikacji
oœwiadczeñ z³o¿onych przez wnioskodaw-
ców w ramach Konkursu Grantowego Cy-
frowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty
PPGR" w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
* Prowadzone jest postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na opracowanie wielo-
bran¿owej dokumentacji projektowo - kosz-
torysowej dotycz¹cej przebudowy budynku
by³ej szko³y podstawowej przy ul. Koœ-
ciuszki na potrzeby utworzenia Centrum
Integracji Spo³ecznej i Edukacyjnej w Choj-
nowie.
* Prowadzone jest postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na "Budowê
oœwietlenia drogowego wraz z rozbiórk¹
istniej¹cego oœwietlenia w ul. Paderew-
skiego w Chojnowie" w trybie podstawowym.
* Przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy
sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami i sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
planowanego zespo³u domów jednorodzin-
nych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie
(etap II) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowê. 
* Zakoñczono postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. "Odbieranie i transport od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nieru-
chomoœci zamieszka³ych i niezamieszka-
³ych znajduj¹cych siê na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów". W dniu 01.12.2021 r.
podpisano umowê z Wykonawc¹ tj.: Kon-
sorcjum Firm: 
1) Econ Trader Sp. z o.o., Wojkowice -
Lider Konsorcjum,
2) EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Lubin -
Partner Konsorcjum,
3) Remondis Legnica Sp. z o.o., Kunice -
Partner Konsorcjum.
* Zakoñczono postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym na zadanie "Moder-
nizacja oczyszczalni œcieków". Umowa zo-
sta³a podpisana 10.12.2021 r. z Wykonawc¹
HYDROWODKAN Sp. z o.o., 
* Zakupiono 25 ton kruszywa bazaltowego
w celu utrzymania nawierzchni dróg grun-
towych oraz 50 ton piasku w ramach akcji
zima.
* Zakupiono i zamontowano lustro drogowe
na skrzy¿owaniu ul. Witosa i Ma³achow-
skiego w celu poprawy bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym.
* Wykonano oœwietlenie przejœcia dla pie-
szych pod wiaduktem w ul. Kraszewskiego.
* Wykonano instalacje monitoringu wizyj-
nego na terenie skateparku. 

* Zakoñczono monta¿ dekoracji œwi¹tecznych.
* Sprz¹tane by³y tereny zielone i ogrody
zabaw, uzupe³niano ubytki w nawierzch-
niach dróg i chodników.
* Przyjêto i rozliczono 38 wniosków o wy-
p³atê dotacji celowej ze œrodków bud¿etu
Gminy Miejskiej Chojnów na realizacjê
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Chojnowa.
* W ramach punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego Programu Czyste Powietrze
prowadzono konsultacje indywidualne.
* W Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci Bu-
dynków wprowadzono deklaracje dotycz¹ce
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania:
- 48 w budynkach jednorodzinnych,
- 52 w budynkach wielorodzinnych, 
- 6 w budynkach i lokalach niemieszkalnych.
* Przed³u¿ono 13 umów najmu lokali na
czas nieoznaczony oraz 8 umów najmu lo-
kalu socjalnego. 
* Przyjêto i przetworzono 15 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 9 wniosków o zmianê wpisu,
- 5 wniosków o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- wniosek o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
poprawê warunków zagospodarowania
s¹siedniej nieruchomoœci dzia³kê numer
177 po³o¿on¹ w obrêbie 6 miasta Choj-
nowa.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- 2 dzia³ki przy ul. Parkowej przeznaczone
pod zabudowê gara¿ami,
- 4 dzia³ki przy ul. Zielonej przeznaczone
pod zabudowê gara¿ami,
- 4 dzia³ki przy ul. Zapolskiej przezna-
czone pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹.
* Przejêto na w³asnoœæ na podstawie umowy
darowizny od Starosty Legnickiego nieru-
chomoœæ bêd¹c¹ w u¿ytkowaniu wie-
czystym - dzia³ka nr 202/4 pow. 0,0342 ha
przy ul. Z³otoryjskiej.
* Przygotowano i przeprowadzono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.
Witosa 32, zakoñczony wynikiem negatyw-
nym,
- 19 dzia³ek w obrêbie 6 miasta Chojnowa
(okolice ul. Sikorskiego) przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
zakoñczony wy³onieniem nabywców.
* Og³oszono przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego po³o¿onego
przy ul. Kiliñskiego 5.
* Zawarto 10 umów u¿yczenia terenów pod
lokalizacjê wiat œmietnikowych dla Wspól-
not Mieszkaniowych oraz umowê u¿ycze-
nia punktu handlowego przy ul. Legnickiej
(plac Wogezów) na okres 3 dni (od
09.12.2021 r. do 11.12.2021 r.) dla Stowa-

rzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie. 
* Zawarto 2 umowy dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku (pod-
wórko).
* Wydano 2 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz informacjê o wysokoœci op³aty
jednorazowej.
* Wydano 2 zgody na wykreœlenie hipoteki
umownej z ksi¹g wieczystych lokali miesz-
kalnych sprzedanych z bonifikat¹ na rzecz
najemców, w zwi¹zku z up³ywem 5.letniego
okresu od sprzeda¿y.
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 7 zaœwiad-
czeñ o przeznaczeniu dzia³ki w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego.
* Wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ podzia³
nieruchomoœci przy ul. Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego.
* Uczestniczono w treningu systemu ostrze-
gania ludnoœci cywilnej o zagro¿eniach ude-
rzeniami z powietrza.
* Uczestniczono w æwiczeniu obronnym
Wojewody Dolnoœl¹skiego "STA£Y
DY¯UR".
* Wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew zagra¿aj¹cych gatunku œwierk
przy ul. Okrzei dla firmy KOMERC Sp. 
z o.o. i dla firmy DOLPAP Sp. z o.o.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze: 
- przyjêto i rozpatrzono 10 wniosków
- wyp³acono 1.946 œwiadczeñ wychowaw-
czych na kwotê 970,397,84 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 22 wnioski
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 30.667,49 z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono 17 wniosków
- wyp³acono dodatki energetyczne na
kwotê 1.319,76 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Sporz¹dzono 3 akty urodzenia, 3 akty
ma³¿eñstwa i 15 aktów zgonów.
* Sporz¹dzono 77 przypisków i 52 wzmian-
ki przy aktach stanu cywilnego.
* Sprostowano i uzupe³niono 6 aktów stanu
cywilnego.
* Sporz¹dzono 2 zapewnienia do zawarcia
ma³¿eñstwa - œlub cywilny.
* Przeprowadzono 103 migracje aktów.
* Wydano 167 odpisów aktów stanu cywil-
nego.
* Przyjêto 130 wniosków o wydanie odpi-
sów aktów stanu cywilnego.
* Usuniêto 278 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.

opr. eg

NNaa  LL  sseess jj ii



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 01/987oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Ju¿ wkrótce, w³adze Miasta 
zapytaj¹ o Twoj¹ opiniê na temat 

OFERTY KULTURALNO - SPORTOWEJ
Chojnowa

Bêdziesz móg³/mog³a wyraziæ swoje zdanie na temat wy-
darzeñ, które odbywaj¹ siê w Mieœcie, a tak¿e pomóc w stwo-
rzeniu nowej oferty.
Nie odmawiaj. W³¹cz siê w konsultacje, bo Twój g³os ma znaczenie!
Miasto Chojnów bierze udzia³ w projekcie "Konsultacje
spo³eczne szyte na miarê". Projekt ten zosta³ stworzony, by 
w praktyce przybli¿yæ ideê partycypacji obywatelskiej
mieszkañcom mniejszych gmin Dolnego Œl¹ska.
Projekt "Konsultacje spo³eczne szyte na miarê" jest reali-
zowany przez Fundacjê na Rzecz Studiów Europejskich
(FEPS) z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Co mamy na myœli, pisz¹c "partycypacja"?
Rozumiemy przez to zaanga¿owanie mieszkañców w sprawy
spo³ecznoœci, w której ¿yj¹.
Co to s¹ konsultacje spo³eczne?
To forma dialogu, któr¹ prowadz¹ przedstawiciele w³adz
(miasta lub pañstwa) z mieszkañcami na ró¿ne istotne tematy.
Konsultuje siê np. planowanie przestrzeni publicznych, dzia³añ
w obiektach prowadzonych przez samorz¹d, dokumenty
omawiaj¹ce przyjête programy i strategie.
Istot¹ konsultacji spo³ecznych jest wspólny namys³ nad mo-
¿liwymi propozycjami, które odpowiedz¹ na zró¿nicowane
potrzeby danej spo³ecznoœci. Bior¹c udzia³ w konsultacjach,
nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ostateczne decyzje zarezerwowane
s¹ dla w³adz. 
Po co siê je robi?
Dziêki zebraniu wielu ró¿norodnych opinii urz¹d miasta
zdobywa wiedzê o potrzebach (i obawach) mieszkañców.
Dowiaduje siê, co s¹dz¹ o zaproponowanych pomys³ach.
Równie¿ uczestnicy konsultacji zyskuj¹ wiedzê w danym
temacie, gdy¿ mog¹ poznaæ ró¿ne punkty widzenia i przepisy
prawne.
Kto mo¿e braæ udzia³ w konsultacjach?
W konsultacjach spo³ecznych mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto ma
tak¹ potrzebê, niezale¿nie od tego, czy mieszka w Chojnowie
na sta³e, czasowo, uczy siê lub pracuje. 
W celu wzmocnienia roli konsultacji spo³ecznych w Choj-
nowie zosta³ powo³any specjalny zespó³, w którego sk³ad
wchodz¹:

- Emilia Grzeœkowiak, inspektor ds. administracyjnych i infor-
macji publicznej 
- Katarzyna Jaworska, podinspektor ds. administracyjnych 
i promocji
- Barbara Landzberg, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Marzena Anton, prezes UKS Oriens

Wypowiedz siê online
Przez miesi¹c - od 17.01.2022 do 17.02.2022 - dostêpny bêdzie
formularz, w którym odpowiadaj¹c na proste pytania wyrazisz
opiniê na temat dotychczasowej oferty, na temat jej dostêpnoœci,
zaproponujesz swoje sugestie... np:
- W jaki sposób powinniœmy informowaæ Ciê o planowanych
wydarzeniach i zajêciach w ramach aktualnej oferty kulturalno-
sportowej?
- W jakiego rodzaju zajêciach prowadzonych w MOKSiR lub
wydarzeniach kulturalnych/sportowych w Chojnowie chcia³-
byœ/chcia³abyœ uczestniczyæ? 
- Czy masz jakieœ pomys³y na nowy rodzaj zajêæ lub dzia³ania
kulturalne/sportowe? 
- Jak¹ kwotê jesteœ w stanie przeznaczyæ miesiêcznie na udzia³
w wydarzeniach/dzia³aniach kulturalnych i sportowych? 
- W jakich dniach i godzinach powinny odbywaæ siê zajêcia/
wydarzenia kulturalno-sportowe?

Spotkajmy siê
20 stycznia zapraszamy na konsultacje z mieszkañcami - to
okazja do bezpoœredniej konfrontacji i sformu³owania swoich
oczekiwañ.

Chcesz wiedzieæ wiêcej? 
ŒledŸ stronê www.chojnow.eu 
oraz strony na Facebooku:

* Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Internetowy 
Miasta Chojnowa

* Konsultacje spo³eczne szyte na miarê

CCHHOOJJNNÓÓWW  PPYYTTAA……  OO  TTWWOOJJ¥¥  OOPPIINNIIÊÊ

Chojnowscy policjanci odebrali nowy
radiowóz - SUV marki Kia Sportage 
o mocy 177km i napêdzie 4x4 wzmocni
lokaln¹ flotê i pozwoli na skuteczne
dzia³ania w trudnym terenie. 
Zakup oznakowanego pojazdu sfinanso-
wano w 50% ze œrodków z dostaw cen-
tralnych realizowanych przez Komendê
G³ówn¹ Policji, drug¹ po³owê wy³o¿y³y
trzy samorz¹dy - Miasto Chojnów, Gmina
Chojnów i Gmina Mi³kowice.

Kluczyki do nowego radiowozu na rêce
Komendanta Komisariatu Policji w Choj-
nowie kom. Alicji S³onina przekaza³, Jan

Serkies Burmistrz Miasta Chojnów,
Andrzej Pyrz Wójt Gminy Chojnów 
i Dawid Stachura Wójt Gminy Mi³kowice
wraz z Komendantem Miejskim Policji
w Legnicy podinsp. Zbigniewem Kopij.
Nowy radiowóz wykorzystywany bêdzie
do codziennej s³u¿by patrolowej. Z uwa-
gi na wyposa¿enie i przystosowanie po-
jazdu, niew¹tpliwie umo¿liwi podejmo-
wanie wszelkie dzia³añ poza drogami
asfaltowymi.

eg
Fot. KMP Legnica

Kia dla policji



Martynka Myœliborska jest wyj¹tkowo
pracowit¹ uczennic¹ Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie. Stypendystka
mo¿e siê pochwaliæ œredni¹ 6.0! Poza
nauk¹ uwielbia malowaæ i braæ udzia³
w konkursach plastycznych. Nasza bo-
haterka jest bardzo zmotywowana do
spe³niania swoich marzeñ i jak sama
mówi, nie poddaje siê, gdy coœ nie wy-
chodzi, wrêcz przeciwnie, pracuje tak,
aby osi¹gn¹æ sukces!

Gazeta Chojnowska - Martynko, nie
tak dawno otrzyma³aœ stypendium bur-
mistrza za œredni¹ 6,0 w roku szkol-
nym 2020/2021! Jak Ty to robisz?
Martyna Myœliborska - Zdobycie wyso-
kiej œredniej na œwiadectwie, wi¹¿e siê 
z ciê¿k¹ prac¹ przez ca³y rok. Nie jest to
³atwe, bo zdarzaj¹ siê tygodnie, kiedy
praktycznie w ka¿dy dzieñ jest jakiœ
sprawdzian czy kartkówka. Wówczas
muszê tak u³o¿yæ mój plan dnia by siê ze
wszystkim wyrobiæ. £¹czy siê to z tym, ¿e
spêdzam przy nauce wiele godzin i
niestety muszê zrezygnowaæ z zajêæ
dodatko-wych. Na szczêœcie s¹ przedmio-
ty, które bardzo lubiê np. biologia,
chemia, historia czy jêzyk polski. Wiêcej
czasu muszê poœwiêciæ matematyce czy
fizyce, ale uwierzcie te¿ mo¿na siê ich
nauczyæ :) 

G.Ch. - Ostatnio w konkursach plasty-
cznych osi¹gasz du¿e sukcesy! Zdo-
by³aœ III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym "Prawa
Dziecka oczami dzieci" na podstawie
wiersza J. Korczaka "Prawa Dzieci"
pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki, Rzecznika Praw Dziecka
i Marsza³ka Województwa Zachodnio-
pomorskiego i I miejsce w V Dolnoœl¹s-
kim Konkursie Plastyczno - Literackim
"Wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli" organi-
zowanym we Wroc³awiu. Na stronie
internetowej szko³y czytamy, ¿e Twoj¹
wielk¹ pasj¹ jest sztuka… 
M.M. - To prawda, kocham malowaæ.
Odk¹d pamiêtam zawsze malowa³am. 
W pierwszym konkursie plastycznym wys-
tartowa³am maj¹c 6 lat. By³ to konkurs
zoorganizowany przez Towarzystwo Przy-
jació³ Dzieci, gdzie uzyska³am wyró¿nie-
nie w kategorii klas 1-3. Od tego siê
wszystko zaczê³o. Obecnie staram siê
regularnie uczestniczyæ w konkursach
dolnoœl¹skich i ogólnopolskich. Od 4 lat
uczêszczam na zajêcia plastyczne do Pra-

cowni Poddasze, prowadzonej przez dwie
niesamowite nauczycielki: Pani¹ Agnieszkê
Gasztold-Wierzbickiej i Pani¹ Dorotê
Wojtyniak. Obie Panie na pewno przy-
czyniaj¹ siê do osi¹ganych przeze mnie
sukcesów. W pracowni szlifujê swój ta-
lent, uczê siê nowych technik malar-
skich, a dziêki przyjaznej atmosferze mi³o
spêdzam czas. 

G.Ch. - Uwielbiasz œpiewaæ! Czym dla
Ciebie jest muzyka i œpiew? 
M.M. - Muzyka zawsze by³a, jest i bêdzie
czêœci¹ samej mnie. Tak jak Pani wspomi-
na³a uwielbiam œpiewaæ, ale traktujê to
jako hobby. Raczej nie wyst¹piê w The
Voice kids. Chocia¿ kto wie ;) 

G.Ch. - Kim chcia³abyœ zostaæ w przy-
sz³oœci ?
M.M. - Uwa¿am, ¿e mój przysz³y zawód
bêdzie zwi¹zany z moj¹ pasj¹. Nie wiem
jeszcze kim tak dok³adnie bêdê, ale po
g³owie chodzi mi projektant mody. Uwiel-
biam rysowaæ stroje. 

G.Ch. - Jesteœ na pewno w grupie osób,
które nie tylko maj¹ wiele talentów, ale
tak¿e ambicji, aby je rozwijaæ. Jak
zachêci³abyœ innych uczniów do
poœwiêcania czasu dla nauki? 
M.M. - Byæ mo¿e bêdê staroœwiecka w tym
co powiem, ale s¹dzê, ¿e to czego siê
dzisiaj nauczê, bêdê mog³a wykorzystaæ
w przysz³oœci. Uwa¿am, ¿e warto siê
uczyæ, bo jest to inwestycja w samego
siebie. Codzienne zdobywanie nowej
wiedzy poszerza nasz horyzont myœlenia,
dziêki czemu wiele spraw staje siê ³at-
wiejszych. 

G.Ch. - Obecnie mierzymy siê z trud-
nym czasem zwi¹zanym z covid-19. Co
wed³ug Ciebie jest najtrudniejsze 
w nauce zdalnej? Czy s¹ mo¿e tak¿e
plusy?
M.M. - Co do nauki zdalnej, uwa¿am ¿e
ma swoje plusy i minusy. Zdecydowanie
z³¹ stron¹ nauki zdalnej jest brak bez-
poœredniego kontaktu z nauczycielem. S¹
przedmioty, które trudniej przyswaja siê
przez komputer. Mowa tu o matematyce
czy fizyce. Bêd¹c w szkole, zarówno ucz-
niowi jak i nauczycielowi ³atwiej jest wy-
t³umaczyæ zadanie np. bior¹c go do tablicy.
Przy zdalnym nauczaniu, niestety nie jest
to ju¿ takie proste. Minusem nauki zdal-
nej jest równie¿ sam sprzêt jakim obie
strony dysponuj¹. Czêsto zdarza³o siê, ¿e
z powodu np. braku internetu, nie mo¿na
by³o uczestniczyæ w lekcji. Nauka zdalna
pozbawi³a nas równie¿ kontaktów z rówieœ-
nikami. Plusem nauki zdalnej jest to, ¿e
mo¿na siedzieæ na lekcji w pi¿amie :). 

G.Ch. - Co jest dla Ciebie najwiêksz¹
motywacj¹ do osi¹gania kolejnych suk-
cesów? 
M.M. - S¹dzê, ¿e najwiêksz¹ motywacjê
do osi¹gniêcia nowych sukcesów, s¹
sukcesy, które ju¿ osi¹gnê³am, ale rów-
nie¿ i pora¿ki. Pamiêtam, jak pierwszy
raz zg³osi³am swoj¹ pracê na ogólnopol-
skich konkurs plastyczny. Oczywiœcie nie
wygra³am. To chyba zmotywowa³o mnie
jeszcze bardziej i w kolejnym roku posta-
nowi³am spróbowaæ ponownie. Tym ra-
zem siê uda³o. To motywuje mnie do
tego, by siê nie poddawaæ i robiæ swoje. 

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê. Gra-
tulujemy dotychczasowych dokonañ 
i ¿yczymy wielu jeszcze ciekawych do-
œwiadczeñ, rozwoju i satysfakcji...
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Narodowy Dzieñ Zwyciêskiego Powstania
Wielkopolskiego, to œwiêto maj¹ce upa-
miêtniaæ rocznicê wybuchu powstania.
Apel o jego ustanowienie zosta³ zaini-
cjowany przez Wielkopolskie Muzeum
Niepodleg³oœci, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu, Fundacjê Zak³ady Kórnickie,
poznañski Oddzia³ Instytutu Pamiêci
Narodowej, Towarzystwo Pamiêci Pow-
stania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski. 
Celem ustanowienia œwiêta jest upamiêt-
nienie zwyciêskiego zrywu z lat 1918-

1919 oraz z³o¿enie ho³du jego bohate-
rom. Mieszkañcy Prowincji Poznañskiej
walczyli przeciwko Republice Weimar-
skiej o zwrot ziem pozostaj¹cych pod
zaborem pruskim. Powstanie by³o wy-
razem d¹¿eñ ludnoœci polskiej do w³as-
nego pañstwa i sprzeciwu wobec nasila-
j¹cej siê germanizacji.

Chojnów upamiêtni³ ten dzieñ sk³adaj¹c
symboliczn¹ wi¹zankê pod pomnikiem
Pamiêci ¿o³nierzom poleg³ym w walce 
o niepodleg³oœæ Ojczyzny.

27 grudnia 
- Narodowy Dzieñ Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego

Panuj¹ca od dwóch lat pandemia spo-
wodowana przez Covid19 wywar³a du¿y
wp³yw na nasze ¿ycie. Lockdown i na-
³o¿one na nas ograniczenia oraz lêk
przed zachorowaniem na nieznan¹ 
i groŸn¹ chorobê zmieni³y nasze ¿ycie
diametralnie. Zamknêliœmy siê w na-
szych domach, przestaliœmy siê spotykaæ
i uczestniczyæ w ¿yciu publicznym.
Równie¿ Chojnowskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Miast Partnerskich zawiesi³o

swoje trwaj¹ce od 17-stu lat, comie-
siêczne spotkania. Pandemia i towarzy-
sz¹ce jej obostrzenia by³y przyczyn¹
dwukrotnego odwo³ania odbywaj¹cej siê
w ramach istniej¹cego partnerstwa miast
wizyty mieszkañców niemieckiego Egel-
sbach. Kolejny, trzeci ju¿ termin rewizy-
ty naszych niemieckich przyjació³, pla-
nowany jest w maju br. Czy tym razem
dojdzie do skutku? Miejmy nadziejê, ¿e
tak. Têsknimy ju¿ za naszymi spotkaniami,
rozmowami i wspólnymi dzia³aniami.
Brakuje nam naszych kontaktów i aktyw-
noœci. Têsknimy za naszymi przyja-
ció³mi z Egelsbach i wiemy, ¿e im te¿
brakuje tych naszych wzajemnych, bezpo-
œrednich kontaktów, czemu daj¹ wyraz 
w telefonach, mailach i kartkach oraz 
z wielk¹ uwag¹ œledz¹c ka¿d¹ informacjê
o przebiegu pandemii w naszym mieœcie.

Ta wzajemna troska i lêk o zdrowie s¹
najlepszym dowodem naszej partnerskiej
przyjaŸni. 

¯yczmy sobie w tym nowym roku, ¿eby
znów by³o normalnie i piêknie i ¿ebyœmy
mogli kontynuowaæ tê piêkn¹ historiê,
jakiej jeszcze nikt nie napisa³...

***
W lutym zamierzamy reaktywowaæ co-
miesiêczne spotkania. 
Zapraszamy ka¿dego, kto chce dzia³aæ
w Chojnowskim Stowarzyszeniu Przy-
jació³ Miast Partnerskich. 

¯yczymy wszystkim 
szczêœliwego Roku 2022!

Zarz¹d Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich

DDoo  ttrrzzeecchh  rraazzyy   sszz ttuukkaa .. .. .. ?? !!
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Dobieg³a koñca realizacja kilkumie-
siêcznego projektu "Szko³a po lekcjach",
który skierowany by³ do chojnowskiej
m³odzie¿y i cz³onków jej rodzin. Rea-
lizacja odby³a siê dziêki sfinansowaniu
dzia³añ przez Fundacjê Edukacja dla
Demokracji, Polsko-Amerykañska Fun-
dacja Wolnoœci.

Przeprowadzono cyklu zajêæ eduka-
cyjno-rozwojowych, które pozwoli³y
wyjœæ z izolacji domowej, rozwi¹zaæ
wiele problemów, z którymi boryka³a siê
m³odzie¿. Nawi¹za³y siê nowe znajo-
moœci, a nawet przyjaŸnie, ponadto ufor-
mowa³a siê grupa, która nadal chce kon-
tynuowaæ zajêcia. Pozytywna opinia o tym,
jakie dzia³ania s¹ realizowane w stowa-
rzyszeniu doprowadzi³a to tego, ¿e mamy
kolejn¹ grupê m³odzie¿y i rodziców, która
jest chêtna na podjêcie pracy nad sob¹.

Ze spotkañ wynik³o wiele cennych kon-
kluzji. Uczestnicy otwarcie mówili o swo-
ich potrzebach, oczekiwaniach i oba-
wach. Okaza³o siê, ¿e najbardziej braku-
je im akceptacji, potrzebuj¹ zaintere-
sowania ze strony rodziców - kontaktu,
bezpieczeñstwa, konsekwencji…
Kolejny wa¿ny wniosek to, taki, ¿e chc¹
siê spotykaæ z rówieœnikami, tylko nie maj¹
z kim, bo nikt nie wychodzi z inicjatyw¹
- najczêœciej obcuj¹ w wirtualnym œwiecie -
"na kamerkach mo¿na siê zobaczyæ, ale
jak siê spotykamy tutaj, to jest du¿o
fajniej i zabawniej".
Przeprowadzono "Szko³ê dla Rodziców",
która podnios³a kompetencje wycho-
wawcze i umiejêtnoœci komunikacji
opiekunów z m³odszym pokoleniem.
Rozmowa, interakcja oraz metody
wspó³pracy z dzieckiem, to droga do
unikniêcia wielu problemów lub zmini-
malizowania ich skutków. Dojrza³y,
œwiadomy i czujny rodzic jest w stanie
nie dopuœciæ do zagro¿enia zdrowia
dziecka lub pomóc mu w problemach 
z jakimi siê boryka.
M³odzie¿ wraz z doros³ymi stworzy³a

Park integracji, który jest miejscem bez-
piecznych spotkañ na œwie¿ym powie-
trzu. £awki, sto³y, miejsce na ognisko, to
jest to, czego m³odzie¿y brakowa³o. Do
tego praca zespo³owa na powietrzu i ko-
ntakt z natur¹ wp³ynê³y na zmêczenie
fizyczne, które bardzo dobrze oddzia³uje
na prawdziwy odpoczynek cielesny 
i psychiczny, wy³adowanie emocji 
i dobry sen.

Objêto pomoc¹ psychologiczno-terapeu-
tyczn¹ m³odzie¿ oraz jej rodziny. Prze-
³amano stereotyp o pomocy specjalistów
- psychologów i terapeutów. 
Praca w ujêciu systemowym nad ca³¹ ro-
dzin¹ jest kluczem do zminimalizowania
wielu niepo¿¹danych sytuacji.

Bez w¹tpienia takich dzia³añ potrzeba
wiêcej.

Artyku³ Creative Commons
Stowarzyszenie Imelda

Agnieszka Malik-Demiañczuk

Mijaj¹cy rok ze œwiatow¹ pandemi¹ mia³
niezaprzeczalny wp³yw na strefê kultury.
Tak¿e na chojnowskie œrodowisko ar-
tystyczne. Skupiaj¹ca lokalnych poetów,
muzyków, malarzy Gildia popad³a w ma-
razm. Mimo kilku prób spotkañ niewiele
siê zadzia³o… Strach przed wirusem,
rodzinne i zawodowe zobowi¹zania wp³y-
nê³y na absencjê wielu gildian. 
Nie powstanie ju¿ ¿adna praca pani
Józefy Pawlak. Odesz³a na zawsze…
Wierzymy, ¿e teraz spe³nia siê po wie-
lokroæ.
Z nadziej¹ czekamy na wiosnê. 
Oby szybko wróci³a "normalnoœæ". Tego
¿yczymy sobie i wszystkim mieszkañ-
com. 
Szczêœliwego Nowego Roku - zdrowia 
i wszelkiej pomyœlnoœci!

pm 

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Anny i Juliusza PoŸniaków 2

Punkt konsultacyjny zdrowia
psychicznego w Chojnowie 

oferuje 
bezp³atn¹ pomoc w zakresie: 
psychoterapii indywidulanej

doros³ych, 
terapii ma³¿eñstw / par, 

terapii uzale¿nieñ, konsultacji
dla rodziców, warsztatów 

i wyk³adów. 

Punkt otwarty jest 
we wtorki 

od godz. 9:00 do 12:00 
oraz w œrody 

od 14:00 do 17:00.

tel. 511 833 628

Gildia Artystów Chojnowa"Szko³a po lekcjach" - projekt Imeldy
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"Tylko nie k³am! Patrz mi w oczy! Pamiêtaj, ¿e ci, którzy k³ami¹, sma¿¹ siê w piekle!".
Takich i podobnych zdañ - nauk i przestróg - ka¿dy z nas móg³by z pewnoœci¹ przy-
toczyæ wiêcej. Wiemy, ¿e k³amstwo jest "be", ¿e "nie wypada", "nie mo¿na", ¿e… 
I - k³amiemy! Jak z nut. Bez mrugniêcia powiek. Jak najêci. Widaæ taka nasza
ludzka natura…

"K£AMSTWO" w Chojnowie
19 grudnia w Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaprosi³ na
wyre¿yserowan¹ przez Wojciecha Malajkata sztukê francuskiego dramaturga
Floriana Zellera zatytu³owan¹ "K³amstwo". Œciœlej rzecz bior¹c zaprosi³ wczeœniej,
tak by chêtni mieli czas zaopatrzyæ siê w bilety. O dziwo - mimo niema³ej ceny -
spektakl sprzeda³ siê praktycznie w ca³oœci i - jak to mówi¹ - na pniu. W grudniu
pozosta³y jedynie pojedyncze bilety, a 19 grudnia - jeden…
Zaniepokojonych sanitarnym bezpieczeñstwem widzów spieszymy uspokoiæ - 75% 
z nich legitymowa³o siê szczepieniem przeciw covid-19.
O czym¿e opowiada przedstawienie? W drukowanym programie Piotr Szwedes -
odtwórca roli Paula, a jednoczeœnie producent spektaklu - mówi tak:
"Dwie pary ma³¿eñskie, dwie pary przyjació³, dwie pary kochanków, a ich nadal
tylko czworo, jak to jest mo¿liwe? Autor wie sporo o zwi¹zkach damsko-mêskich.
Ktoœ móg³by powiedzieæ, a kto nie wie? On jednak umiejêtnie i prowokacyjnie
prze³o¿y³ to na s³owa… S³owa, które tn¹. Jak brzytwa. A ton¹cy?... No w³aœnie."

Na scenie w Chojnowie ogl¹daliœmy Katarzynê Skrzyneck¹ (Alice), Adrianê Kalsk¹
(Laurence), Miko³aja Roznerskiego (Michel) i wspomnianego ju¿ Piotra Szwedesa.
B³yskotliwe zwroty akcji, s³owna ekwilibrystyka, starania, by k³amaæ tak sprytnie, by
w zasadzie nie by³o to k³amstwem, bo przecie¿ czêsto dla czyjegoœ dobra pos³uguje-
my siê tym zabiegiem… Mam wra¿enie, ¿e widownia bawi³a siê przednio.
- To jedna z najtrudniejszych sztuk, w jakich gra³am - powiedzia³a po spektaklu
Katarzyna Skrzynecka - najtrudniejsza przez sw¹ iœcie koronkow¹ kombinacjê s³ów.
Tu wszystko musi do siebie pasowaæ, nic nie da siê "podmieniæ", bo wtedy rozsypie
siê piramida k³amstw…
Prawda. Sztuka zosta³a przemyœlana i zaplanowana do ostatniego s³owa. Piêtrowe
k³amstwo rozpoznajemy doœæ szybko, ale przygl¹danie siê, jak w nim siê pl¹cz¹ 
i motaj¹ sceniczni bohaterowie - wci¹ga i bawi!
"Cokolwiek zobaczycie i us³yszycie, nie próbujcie tego robiæ w domu!" ostrzegali 
w drukowanym programie producenci - Kompania Teatralna. I s³usznie. Mam jednak
wra¿enie, ¿e p³yn¹cy ze spektaklu humor i wnioski widzowie zabrali jednak z sob¹.
- Staramy siê tak dobieraæ repertuar - powiedzia³ z kolei Piotr Szwedes (Paul) - by
pod p³aszczem œmiechu i zabawy kry³a siê te¿ refleksja na temat nas - ludzi. Byœmy
mogli, bawi¹c siê sytuacjami na scenie, dowiadywaæ te¿ czegoœ o naszej naturze 
i - byæ mo¿e - wyci¹gali wnioski.

Stanis³aw Horodecki

Przychodnia Rejonowa 
w Chojnowie

zaprasza 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

DDAARRMMOOWWEE  

SSZZCCZZEEPPIIEENNIIEE  

PPRRZZEECCIIWW  GGRRYYPPIIEE

Przychodnia Rejonowa 

w Chojnowie informuje, 

¿e wznowi³a 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



Dzia³ dla Doros³ych
Marzena Mróz-Bajon 

"Domy pisarzy"
Wydawnictwo Marginesy, 2021
Nie ma chyba na œwiecie nikogo, kto nie
mia³by swojego ulubionego autora. Jak
wygl¹da jego dom, biurko przy którym
pisa³, widok z okna, otoczenie? Czy
mo¿na tam znaleŸæ œlady bohaterów lite-
rackich?

Jaki by³ widok z okna domu, w którym
urodzi³ siê Mi³osz? Jak wysoka by³a sto-
do³a, w której Faulkner z butelk¹ bour-
bona pisa³ powieœci? W jaki sposób uk³a-
daj¹ siê po po³udniu promienie s³oñca 
w mieszkaniu Kawafisa w Aleksandrii?
Marzena Mróz pojecha³a te¿ do hanze-

atyckiej Lubeki, po której w¹skich ulicz-
kach biega³ ma³y Mann. Do Anchiano,
gdzie wci¹¿ stoi dom wielkiego Leonarda
da Vinci. Wdar³a siê podstêpem do
mieszkania Gombrowicza w Buenos
Aires i - ca³kiem legalnie - do domu
Vargasa Llosy w Limie. Spêdzi³a noc 
w ³ó¿ku, w którym umar³ Wilde. A¿ 
w koñcu dotar³a do Macondo - wypra-
nego z barw, ale pe³nego motyli mia-
steczka Aracataca w Kolumbii, w którym
Marquez stworzy³ od nowa œwiat.
Autorka odwiedza domy pisarzy, prze-
gl¹da ksi¹¿ki w ich bibliotekach, zagl¹da
do biurek i szaf, najchêtniej ugotowa³aby
jakieœ skomplikowane dania w ich kuch-
niach, gdyby tylko potrafi³a gotowaæ.
Wszystkim, którzy pytaj¹, dlaczego po-
rzuci³a domowy porz¹dek, odpowiada za
Marquezem: "Wszystko, czym jestem,
wziê³o siê z tamtej podró¿y”.
https://marginesy.com.pl
Dzia³ dla Dzieci

Cynthia Littlefield 
"Ksiê¿niczki gotuj¹. 

50 pysznych przepisów"
Wydawnictwo Olesiejuk, 2021
Ksi¹¿ka kucharska, szczypta magii i odro-
bina wyobraŸni - oto twój przepis na sukces!
W tym niezwyk³ym tomie znajdziesz
mnóstwo pomys³ów na pyszne dania
sygnowane przez Roszpunkê, Królewnê
Œnie¿kê i inne ksiê¿niczki Disneya. Przy-
stêpne instrukcje, kulinarne porady oraz

zdjêcia, od których a¿ œlinka cieknie -
wszystko to sprawi, ¿e bez problemu wy-
czarujesz dania godne ksiê¿niczki.
https://www.empik.com

Agnieszka No¿yñska-Demiañczuk
"Szlaki polskich gór"

Wydawnictwo SBM, 2020
Który szczyt jest najwy¿szy? Jakie góry
udawa³y Narniê? Kim by³ Liczyrzepa?
Gdzie mo¿na zobaczyæ najwiêksz¹ ko-
ronkê? W których górach krokusy s¹ naj-
piêkniejsze? Dziêki Szlakom polskich
gór zdobêdziesz najpiêkniejsze górskie
szczyty! Ksi¹¿ka adresowana jest do
m³odych wêdrowców i zawiera opisy naj-
ciekawszych pasm górskich, najlepszych
atrakcji, które warto zobaczyæ, a tak¿e za-
bawne legendy i interesuj¹ce fakty o zwie-
rzêtach zamieszkuj¹cych nasze góry.
https://www.znak.com.pl
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca

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 pracy
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 instru-
mentów 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
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Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o obowi¹zku prowadzenia segregacji
wytwarzanych odpadów oraz obowi¹zku
utrzymania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych w odpowiednim sta-
nie sanitarnym i porz¹dkowym. 
Obowi¹zki te spoczywaj¹ na w³aœcicie-
lach nieruchomoœci korzystaj¹cych z miejsc
gromadzenia odpadów i obejmuj¹ m.in.
dbanie o czystoœæ takiego miejsca, sprz¹-
tanie odpadów nieznajduj¹cych siê w po-
jemnikach oraz usuwanie innych zanie-
czyszczeñ.

Standardy segregacji zwi¹zane s¹ 
z obowi¹zkowym dzieleniem odpadów

na nastêpuj¹ce frakcje:
1. papier - pojemniki lub worki koloru
niebieskiego oznaczone napisem "Papier"

• co wrzucamy? 
odpady z papieru, tektury, tekturowe i pa-
pierowe opakowania , gazety, czasopis-
ma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ, aby opakowa-
nia z papieru i tektury by³y czyste!

• czego nie wrzucamy? 
brudnych opakowañ z papieru, zu¿ytych
rêczników papierowych i chusteczek,
papierów powleczonych innym mater-
ia³em, kartonów po mleku czy sokach,
tapet, pieluch itp.
2. szk³o -  pojemniki lub worki koloru
zielonego oznaczone napisem "Szk³o"

• co wrzucamy? 
odpady ze szk³a i szklane opakowania,
np. puste butelki szklane, s³oiki, szklane
opakowania po kosmetykach czy lekach.

• czego nie wrzucamy? 
np. szk³a okiennego, luster, szyb, po-
t³uczonego szk³a sto³owego (talerzy, kie-

liszków), ceramiki, wyrobów ze szk³a
¿aroodpornego, ¿arówek œwietlówek,
reflektorów, zniczy z pozosta³oœciami po
wosku, opakowañ po substancjach
niebezpiecznych (np. rozpuszczalni-
kach), czy monitorów. 
3. pojemniki lub worki koloru ¿ó³tego
oznaczone napisem "Metale i tworzy-
wa sztuczne"

• co wrzucamy?
odpady i opakowania  z metali ( takie

jak puszki po napojach i konserwach,
zakrêtki od s³oików czy kapsle), odpady 
i opakowania z tworzyw sztucznych (ta-
kie jak plastikowe butelki po napojach 
i opakowania po produktach spo¿yw-
czych, reklamówki, plastikowe worki,
folie aluminiowe, niedu¿e plastikowe
zabawki czy plastikowe opakowania po
œrodkach czystoœci i kosmetykach) oraz
odpady opakowaniowe wielomateria-
³owe (np. kartony po mleku czy  kartony
po sokach)

• czego nie wrzucamy? 
np. sprzêtu elektrycznego oraz elektro-
nicznego, zu¿ytych baterii i akumulato-
rów, butelek i pojemników z zawartoœci¹
(np. opakowañ po aerozolach, butelek po
olejach samochodowych, opakowañ po
olejach silnikowych, opakowañ po far-
bach), zu¿ytych artyku³ów medycznych.
4. pojemniki lub worki koloru br¹zo-
wego oznaczone napisem "Bio"

• co wrzucamy? 
odpady ulegaj¹ce biodegradacji, np. trawa,
liœcie, odpady kuchenne, odpadki warzyw-
ne i owocowe, pozosta³oœci po kwiatach,
zwiêd³e kwiaty, skorupki jaj, fusy, resztki
jedzenia.

• czego nie wrzucamy? 
popio³u, kamieni, odchodów zwierzê-
cych, resztek miêsnych i koœci, t³uszczy
zwierzêcych, oleju jadalnego, impreg-
nowanego drewna.
5. pojemniki w kolorze czarnym ozna-
czone napisem "Odpady zmieszane" 

• co wrzucamy? 
wszystkie odpady, których nie da siê za-
kwalifikowaæ do jednej z frakcji wska-
zanych powy¿ej, czyli takie, których nie
uda³o siê przyporz¹dkowaæ do wymie-
nionych pojemników na odpady posegre-
gowane oraz takie, których nie zawozi-
my do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

Obowi¹zkowej segregacji podlegaj¹
równie¿ odpady wielkogabarytowe,
remontowo - budowlane, zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny czy zu¿yte
opon. 
Odpady te nie podlegaj¹ zbiórce akcyj-
nej ani nie podlegaj¹ odbiorowi przez
firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi odbioru odpa-
dów komunalnych z terenu nierucho-
moœci.  Mo¿na je natomiast wywieŸæ
na PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 
w Chojnowie w ramach op³aty za odbiór
odpadów komunalnych.

podstawa prawna:
- art. 5 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminie z 13 wrzeœnia 1996 r.
- Rozporz¹dzenie ministra Klimatu i Œro-
dowiska z 10 maja 2021r. w sprawie sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów  
- Regulaminem utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów, przyjêtym Uchwa³¹ nr XXVI/123/20
Rady Miejskiej Chojnowa z 06.05.2020r.

B¹dŸ EKO - jak segregowaæ odpady!B¹dŸ EKO - jak segregowaæ odpady!
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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 do 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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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 -18.00TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

STYCZEÑ-LUTY

09.01. Centrum
16.01. Stokrotka

23.01. Salix
30.01. W Intermarche

06.02. Pod S³oñcem
13.02. Farmed
20.02. Melisa

27.02. Stokrotka

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

Badanie jest bezp³tane
dla Pañ w wieku 

50-69 lat, 
które w ci¹gu 24

miesiêcy nie mia³y
przeprowadzonego
profilaktycznego 

badania 
mammograficznego 

na koszt NFZ.

Przerwa w badaniach 13:00-14:00

13.01.2022r.

DO REJESTRACJI ZAPRASZAMY 
RÓWNIE¯ PANIE URODZONE W 1972r.



Chesz być na bieżąco? Chcesz wiedzieć co wydarzy się w najbliższym czasie 
w naszym mieście? Chcesz mieć świadomość zbliżających się zagrożeń pogodowych? 

ZAINSTALUJ DARMOWĄ APLIKACJĘ „BLISKO”
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

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 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. 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. 

Pobierz aplikację „BLISKO”.
Wpisz swoją, lub inną interesującą
Cię miejscowość. BLISKO zapro-
ponuje Ci nadawców z tego obszaru,
a Ty zdecydujesz z jakich serwisów
tematycznych będą mogli przesyłać
do Ciebie informacje. 
O otrzymaniu informacji aplikacja
powiadomi Cię tak, jak przy nadejś-
ciu SMS-a. 

Otrzymuj lokalne informacje 
prosto ze źródła: 

- aktualne sprawy dotyczące
mieszkańców 

- lokalne wydarzenia 
- zagrożenia i niebezpieczeństwa 

- istotne utrudnienia i awarie 

https://
sisms.pl/3-kanaly-komunikacji

BLISKO zrzesza największą liczbę nadawców, należą do nich m.in. urzędy gmin i miast, spółki energetyczne, 
wodociągowe i różne podmioty ważne dla mieszkańców. 

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. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

Przetarg odbędzie się 11.01.2022r. - szczegóły str 13



ChojnowskieChojnowskie
dzieciakidzieciaki Rynek nocą...

fot. Andrzej Sobczak

Natan Ziembowski – 8,5 lat, zodiakalny Lew, uczeń
drugiej klasy SP4. Lubi jazdę na rowerze, grę w piłkę
nożną, jego ulubiony polski piłkarz to Robert Le-
wandowski , w przyszłości chce zostać policjantem.


