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Gazeta Chojnowska ma 30 lat!

Stanisław Horodecki
Zasłużony dla Miasta Chojnowa

Projekt „Konsultacje szyte na miarę”
dobiega końca - możesz jeszcze wypełnić ankietę
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Zasłużony dla Miasta Chojnowa

Z wnioskiem o przyznanie tytułu Zasłu-
żonego dla Miasta Chojnowa wystąpił do
Rady Burmistrz Miasta Jan Serkies. 
W uzasadnieniu czytamy:
Pan Stanisław Horodecki karierę zawo-
dową w Chojnowie rozpoczął w 1983 r.
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Chojnowie. Od lutego 1986 r. do
stycznia 1988 r. pracował na stanowisku
nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie. W lutym 1988 r. objął
funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Chojnowie i spra-
wował ją do 31 sierpnia 1991 r.
Równocześnie w latach 1990-1997 pra-
cował w Liceum Ogólnokształcącym 
w Chojnowie na stanowisku nauczyciela
języka polskiego. Od 1992 r. do 1997 r.
pełnił funkcję redaktora naczelnego „Ga-
zety Chojnowskiej” i w tym samym cza-
sie, od 1995r. do 1998 r. był redaktorem
naczelnym „Przeglądu Regionalnego –
Legnica”.
We wrześniu 1996 r. został zatrudniony
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
jako inspektor ds. promocji gmin, 
a później awansował na stanowisko dy-
rektora biura Sejmiku Samorządowego
Województwa Legnickiego. W latach
1995- 2004 był właścicielem wydawnic-
twa „Skryba”. W grudniu 2004 r. Pan
Stanisław Horodecki ponownie wrócił do
pracy w chojnowskiej kulturze i objął
funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury w Chojnowie, którą sprawował
do chwili przejścia na emeryturę.
Pan Stanisław Horodecki wydał wiele
publikacji, m.in.: „Interpretacje poezji
Kazimierza Wierzyńskiego”, „Legnickie
– zabytki, przyroda”, „Przeszłości okruchy.
Zabytki i przyroda powiatu legnickiego”,
„Gawędy o Ziemi Chojnowskiej”, „Choj-
nów dawniej i dziś”.
Pan Stanisław Horodecki działał również
na rzecz społeczności lokalnej:
- w latach 1990-1994 był radnym i człon-
kiem Zarządu Miasta Chojnowa, 
- w latach 1998-2002 pełnił funkcję rad-
nego Powiatu Legnickiego, 
- w latach 90. prowadził grupy terapeu-
tyczne dla chojnowskiej młodzieży.
Przez wiele lat związany był z Chojnowem
– zawodowo i społecznie. Popularyzował
wiedzę o Chojnowie i jego historii. Jego
działania przyczyniały się do promocji
miasta w zakresie kultury i oświaty.
Oprócz opracowanych i wydanych publi-
kacji o Chojnowie, czynnie uczestniczył

w życiu miasta organizując i prowadząc
imprezy kulturalne, teatralne, historyczne
i sportowe, angażując i zapraszając do
udziału w nich dzieci i młodzież z choj-
nowskich szkół, przedszkoli oraz lokalną
społeczność. 
Uczestniczył w projektach teatralnych
entuzjastycznie przyjętych przez miesz-
kańców: „Eliksir starości”, „Dobranocki
dla dorosłych”, „Upiór w kuchni”.
Redagując Gazetę Chojnowską m.in.
przybliżał mieszkańcom historię Choj-
nowa. W swej działalności zawodowej 
i społecznej promował wartości językowe
i kulturowe. Przez wiele lat tworzył kli-
mat dla aktywności wielu środowisk
naszego miasta. 
Pan Stanisław Horodecki jest osobą
powszechnie szanowaną, godną przyzna-
nia tytułu „Zasłużony dla Miasta
Chojnowa”.
Radni Rady Miejskiej przyjęli wniosek
Burmistrza jednomyślnie. 
W tej szczególnej chwili Zasłużonemu
towarzyszyli współpracownicy i przyja-
ciele. Gratulacji, podziękowań i życzeń
było zatem wiele. 
- Chciałbym serdecznie podziękować za
docenienie mych działań i obdarzenie
zaszczytnym tytułem ZASŁUŻONY DLA
MIASTA CHOJNOWA - mówił Stanisław
Horodecki. - Dziękuję Panu Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi, który postanowił nomi-
nować mnie do tego tytułu i całej Radzie
Miejskiej Chojnowa pod przewodnictwem
Pana Jana Skowrońskiego, która jedno-
myślnie ten wniosek zaaprobowała.
Dziękuję osobom, które w popularyzacji
wiedzy o mieście wspierały mnie swym
doświadczeniem, pracą i talentem – Panu
Andrzejowi Bobikowi i Panu Zbignie-
wowi Halikowskiemu. Dziękuję pracowni-
kom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie, bo to ich praca
i poświęcenie wspierały fachowo realiza-
cję wielu zamierzeń.
Dziękuję Dyrektorom i Pracownikom
wielu, przede wszystkim kulturalnych 
i edukacyjnych, instytucji, z którymi
przyszło mi współpracować. Dziękuję
"Gazecie Chojnowskiej". Dziękuję grupie
teatralnej „Antykwariat”, z Panią Bar-
barą Słotwińską na czele i wielu, na-
prawdę wielu osobom, które na różnych
etapach inspirowały mnie do podejmo-
wania działań na rzecz tworzenia wize-
runku Chojnowa. Bez Państwa nie zdobył-
bym tego zaszczytu! DZIĘKUJĘ!
Redakcja Gazety Chojnowskiej dołącza
do wszystkich powinszowań. 
Znamiennym jest fakt, że Stanisław Horo-
decki - założyciel, pierwszy redaktor na-
czelny Gazety Chojnowskiej - ten zasz-
czytny tytuł odebrał dokładnie w 30.lecie
działalności JEGO Gazety. 
Dla naszej redakcji to tajemniczy omen...

Gratulujemy Staszku!

Tytuł przyznawany uchwałą Rady Miejskiej dotyczy nielicznych. W historii
Chojnowa tej godności dostąpiło dotychczas tylko dwóch mieszkańców - Andrzej
Pawłowski i Jerzy Janus.
28 stycznia na Sesji Nadzwyczajnej do grona wyróżnionych dołączył Stanisław
Horodecki – mieszkańcom znany głównie jako dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji i autor kilku publikacji.
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Trzecia czêœæ programu

CzystePowietrze
25 stycznia 2022 r. rozpocz¹³ siê nabór
wniosków do trzeciej czêœci programu,
gdzie przewidziano nawet 69 tys. z³
maksymalnej dotacji przy 90% kosztów
kwalifikowanych. Przeciêtny dochód na
jednego cz³onka gospodarstwa domo-
wego w tym przypadku wynosi do 900 z³
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do
1260 z³ (gospodarstwa jednoosobowe).
Alternatyw¹ do dochodowego kryterium
kwalifikowalnoœci jest ustalone prawo do
otrzymywania przez wnioskodawcê za-
si³ku sta³ego, zasi³ku okresowego, zasi³-
ku rodzinnego lub specjalnego zasi³ku
opiekuñczego. Liczbê transz rozliczeñ i wy-
p³at dotacji dla najwy¿szego poziomu do-
finasowania zwiêkszono do piêciu (z trzech
obowi¹zuj¹cych w pozosta³ych czêœciach).
Najwy¿szy poziom dofinansowania nie
jest dostêpny w œcie¿ce bankowej, czyli
Kredycie Czyste Powietrze dostêpnym 
w przypadku pierwszej i drugiej czêœci
programu. Przy naborze dla trzeciej czêœci
programu obowi¹zuje nowy za³¹cznik
(nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksy-
malny poziom dofinansowania dla
Czêœci 3 Programu dla Beneficjentów
uprawnionych do najwy¿szego poziomu
dofinansowania"). Dokument ten oraz
zmieniony program jest dostêpny za-
równo na stronie https://czystepowi-
etrze.gov.pl/ (zak³adka "WeŸ dofinan-
sowanie"), jak i na stronach poszczegól-
nych wojewódzkich funduszy ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej. Rozwi¹-
zania dla osób o najni¿szych dochodach
przewidziane na 2022 r. maj¹ byæ rozsze-
rzane.
- Przymierzamy siê do drugiego etapu
prac, obejmuj¹cego miêdzy innymi pre-
finensowanie wydatków oraz pomoc
wnioskodawcom w przygotowaniu, reali-
zacji i rozliczeniu inwestycji - wyjaœnia
wiceprezes Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej Pawe³ Mirowski. 
Wiêcej informacji:
https://czystepowietrze.gov.pl

Kolory frakcji odpadów
- dostosuj do lipca

Urz¹d Miejski w Chojnowie maj¹c na
uwadze Rozporz¹dzenie Ministra Kli-
matu i Œrodowiska z 10 maja 2021 r. 
w sprawie sposobu selektywnego zbiera-

nia wybranych frakcji odpadów przy-
pomina o obowi¹zku dostosowania po-
jemników oraz worków przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych
do wymogów okreœlonych przepisami
prawa w terminie do 1 lipca 2022 r.
Zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia
Ministra Klimatu  i Œrodowiska zbiórkê
odpadów komunalnych po dniu 1 lipca
2022r. nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w po-
jemnikach lub workach o okreœlonej kolo-
rystyce, z podzia³em na poszczególne
frakcje odpadów komunalnych, tj.:
1) Frakcjê odpadów, w której sk³ad wcho-
dz¹ odpady z papieru, w tym odpady 
z tektury, odpady opakowaniowe z pa-
pieru i odpady opakowaniowe z tektury,
zbiera siê w pojemnikach lub workach
koloru niebieskiego, oznaczonych na-
pisem "Papier",
2) Frakcjê odpadów, w której sk³ad wcho-
dz¹ odpady ze szk³a, w tym odpady opa-
kowaniowe ze szk³a, zbiera siê w pojem-
nikach lub workach koloru zielonego,
oznaczonych napisem "Szk³o",
3) Frakcje odpadów, w których sk³ad wcho-
dz¹ odpady metali, w tym odpady opa-
kowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowanio-
we z tworzyw sztucznych, oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, zbiera siê
w pojemnikach lub workach koloru ¿ó³-
tego, oznaczonych napisem "Metale i two-
rzywa sztuczne".
4) Frakcjê odpadów, w których sk³ad wcho-
dz¹ bioodpady zbiera siê w pojemnikach
lub workach koloru br¹zowego, oznaczo-
nych napisem "Bio".
5) Frakcjê odpadów niesegregowanych
(zmieszanych ), zgodnie  z § 10. ust.2 pkt 5
Regulaminu utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Choj-
nów, przyjêtym Uchwa³¹ nr XXVI/123/20
Rady Miejskiej Chojnowa z 6 maja 2020 r.
nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
workach koloru czarnego.
Niedostosowanie pojemników do po-
wy¿szych wymogów w terminie do dnia
1 lipca 2022 r. mo¿e skutkowaæ brakiem
odbioru odpadów komunalnych w ter-
minie przewidzianym harmonogramem
odpadów komunalnych. 
Informujemy jednoczeœnie, ¿e zasady
prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych nie uleg³y zmianie.

Ferie w mieœcie
W dniach 7-11.02.2022 zapraszamy
dzieci w wieku 7-12 lat, do udzia³u w za-
jêciach zorganizowanych przez Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. 
W programie zajêcia sportowo-rekrea-
cyjne, warsztaty teatralne, na których
bêdziemy siê bawiæ, rozwijaæ wyobraŸ-
niê i wymyœlaæ m¹dre historie. Poprzez
zabawy teatralne spróbujemy odkryæ
swoje marzenia i wymyœlimy, jak spra-
wiæ, ¿eby zaczê³y siê spe³niaæ. Ponadto
zajêcia plastyczne oraz projekcja filmów
animowanych z VIII Ogólnopolskiego
Przegl¹du Filmów Animowanych Two-
rzonych przez Dzieci OKO KALEJDOS-
KOPU oraz z Legnickiej Akademii Fil-
mowej - Warsztatów Filmu Animowanego.
Bêd¹ warsztaty ilustracji z Magdalen¹
Kozie³-Nowak, zajêcia czytelniczo-plas-
tyczne. A ju¿ dziœ mo¿esz wzi¹æ udzia³
w konkursie plastycznym pn. MÓJ KOT.
Konkurs jest organizowany z okazji
przypadaj¹cego 17 lutego Œwiatowego
Dnia Kota. 
Termin sk³adania prac: do 12.02.2022 r.
Regulamin na stronie:
biblioteka.chojnow.eu

UWAGA
Iloœæ miejsc na zajêcia ograniczona. 

O szczegó³y prosimy pytaæ:
MOKSiR tel. 76 81 88 621 

MBP tel. 76 818 83 46
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

ZA 2021r.  

I. W zakresie inwestycji, projektów 
inwestycyjnych i infrastruktury miejskiej 

oraz remontów w sferze komunalnej
* Zrealizowano zadanie pn.: "Przebudowa 
ul. Bielawskiej w Chojnowie z budow¹ par-
kingów i chodników wraz z wykonaniem
sieci oœwietlenia ulicznego, przykanalików ka-
nalizacji deszczowej, prze³o¿eniem istniej¹-
cego hydrantu" na odcinku od ul. D¹brow-
skiego do ul. Kusociñskiego o d³ugoœci 328 m.
Koszt zadania wyniós³ 742.606,21 z³ i zosta³
w ca³oœci sfinansowany ze œrodków Rz¹do-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
* Zrealizowano zadanie pn.: "Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego 
w Chojnowie". Wartoœæ inwestycji wynios³a
488.857,42 z³, z czego 203.054,05 z³ sfinan-
sowano z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
* Zrealizowano zadanie w ca³oœci sfinanso-
wane ze œrodków Rz¹dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych pn.: "Budowa oœwietlenia
na terenie miasta Chojnowa", które obejmowa³o: 
- budowê oœwietlenia ulicznego ul. Andersa -
Gen. St. Maczka; wartoœæ inwestycji 39.394,44 z³, 
- budowê oœwietlenia drogowego ul. Legnic-
kiej; wartoœæ inwestycji 98.825,30 z³.
* Zakoñczono przebudowê ul. S³owiañskiej
w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz
budowy kanalizacji deszczowej na ³¹czn¹
kwotê 305.870,33 z³. 
* Wybudowano teren rekreacyjny - skatepark
i pumptruck wraz z dojœciami i elementami
ma³ej architektury. Wartoœæ zadania wynios³a
1.402.613,87 z³, z czego 671.800,00 z³ pozys-
kano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ra-
mach Programu rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej - Sportowa Polska Edycja 2021.
* Wykonano ogrodzenie  panelowe na terenie
skateparku i pumptracka; wartoœci zadania
41.528,42 z³. 
* Wybudowano plac zabaw na terenie rekrea-
cyjno-sportowym przy Miejskim Oœrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji o wartoœci 129.765,00 z³. 
* Zakoñczono roboty budowlane i instala-
cyjne w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Choj-
nowie w zakresie zabezpieczenia po¿arowego
budynku (zgodnie z zaleceniami PPO¯) pole-
gaj¹ce na dostawie i monta¿u drzwi przeciw-
po¿arowych oraz elektronicznych trzymaczy
drzwiowych na ³¹czna kwotê 129.064,30 z³. 
* Przeprowadzono prace remontowe dachu
budynku Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojno-
wie za kwotê 104.680,84 z³. 
* Zakoñczono realizacjê zadania "Dostawa
mobilnego miasteczka rowerowego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Chojnowie" w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego 2021. 
Wartoœæ zadania 50.800,00 z³. 

* Rozpoczêto realizacjê zadania "Przebudowa
przejœcia dla pieszych droga nr 104386D, 
ul. D¹browskiego w Chojnowie". Wartoœæ za-
dania wynosi 97.809,60 z³; dofinansowanie 
w wysokoœci 49.773,60 z³ w ramach Rz¹do-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego
na przejœciach dla pieszych. 
* Wykonano malowanie oznakowania pozio-
mego przejœæ dla pieszych na drogach miej-
skich o wartoœci robót 55.417,65 z³.
* Zakupiono 250 ton piasku w ramach akcji zima.
* Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
dróg przy pomocy grysu i emulsji oraz wy-
równano nawierzchnie dróg gruntowych. 
* Zlecono odnowienie witaczy na wjazdach
do miasta.
* Zamontowano nowe kosze uliczne wzd³u¿
ul. Kolejowa i Legnicka.
* Zawarto umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej na budowê boiska wielofunkcyj-
nego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Choj-
nowie,
- wykonanie dokumentacji obejmuj¹cej wykona-
nie projektu zagospodarowania terenu na bu-
dowê placu zabaw przy ul. D¹browskiego,
- opracowanie wielobran¿owej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dotycz¹cej prze-
budowy budynku by³ej szko³y podstawowej
przy ul. Koœciuszki na potrzeby utworzenia
Centrum Integracji Spo³ecznej i Edukacyjnej
w Chojnowie,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej budowy sieci wodoci¹gowej z przy-
³¹czami i sieci kanalizacji sanitarnej z przy-
kanalikami dla planowanego zespo³u domów
jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Choj-
nowie (etap II) wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowê,
- opracowanie i aktualizacjê dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy sieci ka-
nalizacyjnej i wodoci¹gowej na ul. Wrzosowa
i Leœna. 

II. W zakresie gospodarki gruntami 
i ochrony œrodowiska:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 21 lo-
kali z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- na rzecz dotychczasowych najemców 3 ga-
ra¿e przy ul. Witosa oraz 2 gara¿e przy ul. Ko-
lejowej,
- 2 dzia³ki na poprawienie warunków zago-
spodarowania posiadanych nieruchomoœci
przy ul. Boles³awieckiej oraz ul. Okrzei.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 12,
- 3 dzia³ki niezabudowane po³o¿one przy 
ul. Jana Paw³a II, przeznaczone pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
- 4 dzia³ki niezabudowane po³o¿one przy 
ul. Gabrieli Zapolskiej, przeznaczone pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹

przy ul. Tulipanowej, przeznaczon¹ pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,

- 8 dzia³ek niezabudowanych przeznaczonych
pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej oraz 
4 dzia³ki przy ul. Zielonej.
- lokal u¿ytkowy nr 1a przy ul. Rynek 4 oraz

lokal u¿ytkowy nr 1b przy ul. Kolejowej 25.
* Sprzedano w drodze przetargu ograniczo-
nego lokal u¿ytkowy nr 1a przy ul. Chmielnej 2.
* Wydano 20 zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo w³asnoœci tych gruntów, 23 in-
formacje o wysokoœci op³aty jednorazowej za
przekszta³cenie gruntów i 6 informacji o wy-
sokoœci rocznej op³aty przekszta³ceniowej. 
* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w od-
niesieniu do trzech dzia³ek po³o¿onych w obrêbie
Miasta Chojnowa.
* Przygotowano i przeprowadzono 28 prze-
targów na sprzeda¿  i dzier¿awê nieruchomoœci.
* Zawarto 27 umów dzier¿awy gruntu pod
ogrody przydomowe i podwórka, pawilon han-
dlowy na targowisku miejskim oraz 3 umowy
najmu na kiosk handlowy przy ul. Legnickiej 
i lokal u¿ytkowy przy ul. D¹browskiego.
* Zawarto 25 umów u¿yczenia na postawie-
nie wiat œmietnikowych przez wspólnoty
mieszkaniowe.
* Wydano:
- 17 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³ dzia³ek, 
- 9 zawiadomieñ o ustaleniu numerów po-
rz¹dkowych dla nieruchomoœci oraz 2 za-
œwiadczenia potwierdzaj¹ce nadanie numeru
porz¹dkowego.
- 17 zezwoleñ na wykreœlenie hipotek obci¹-
¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe z tytu³u
zwrotu bonifikaty. 
- 20 zaœwiadczeñ na wykreœlenie z ksiêgi
wieczystej roszczenia o roczne op³aty przek-
szta³ceniowe, w zwi¹zku z wniesieniem
op³aty jednorazowej z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoœci tych gruntów. 
- 35 wypisów i wyrysów, 51 zaœwiadczeñ 
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta oraz 14 postanowieñ pozy-
tywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia³ek pod
wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
* Za³o¿ono kartê OT na wprowadzenie do
ewidencji œrodków trwa³ych nieruchomoœci
gminnych oraz 64 kart PT i 60 kart LT 
w zwi¹zku ze sprzeda¿¹, podzia³em i ³¹cze-
niem dzia³ek.
* Wydano 15 decyzji zezwalaj¹cych na usu-
niêcie drzew oraz przeprowadzono 13 oglê-
dzin drzew wzglêdem zamiaru ich usuniêcia
przez osoby fizyczne.
* Po wichurze przeprowadzono oglêdziny 
i wykonano dokumentacjê po³amanych drzew,
w tym pomnika przyrody.
* Uczestniczono w æwiczeniach obronnych
oraz w treningach zgrywaj¹cych system wczes-
nego ostrzegania i alarmowania o zagro¿e-
niach  województwa dolnoœl¹skiego. 
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* Uczestniczono w wojewódzkim æwiczeniu
obronnym "SUDETY-21".
* Uczestniczono w treningu w systemie ostrze-
gania ludnoœci cywilnej o zagro¿eniach ude-
rzeniami z powietrza.
* Uczestniczono w æwiczeniu obronnym Woje-
wody Dolnoœl¹skiego "STA£Y DY¯UR".
* Uczestniczono w treningu akcji kurierskiej
Wojewody Dolnoœl¹skiego.
* Wyst¹piono z wniosek do Wód Polskich Za-
rz¹du Zlewni w Legnicy o pilne i wa¿ne dla
miasta, wykonanie inwestycji w zakresie po-
g³êbienia i udro¿nienia rzeki Skory.
* W ramach akcji antysmogowej przeprowad-
zono 5 kontroli z udzia³em funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Chojnowie w zakresie
spalania niedozwolonych substancji.
* Wydano 5 decyzji uchylaj¹cych obowi¹zek
œwiadczeñ na rzecz obrony kraju oraz 9 de-
cyzji nak³adaj¹cych obowi¹zek œwiadczeñ
rzeczowych na rzecz obrony kraju.
* W Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci Bu-
dynków wprowadzono 110 deklaracji doty-
cz¹ce Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania, w tym:
- 52 w budynkach jednorodzinnych,
- 52 w budynkach wielorodzinnych,
- 6 w budynkach i lokalach niemieszkalnych.
* W zakresie wymiany Ÿróde³ ciep³a dofinan-
sowanych ze œrodków z bud¿etu Gminy Miej-
skiej Chojnów:
- z³o¿ono 59 wniosków o udzielenie dotacji,
- rozliczono 39 wniosków o wyp³atê dotacji
celowej ze œrodków bud¿etu Gminy Miejskiej
Chojnów na realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹-
zanych z ograniczeniem niskiej emisji na te-
renie Miasta Chojnowa na ³¹czn¹ kwotê
91.248,47 z³.
* W ramach prowadzonego punktu konsulta-
cyjno-informacyjnego Programu Czyste Po-
wietrze prowadzono konsultacje indywidu-
alne, 3 spotkania informacyjno-konsultacyjne. 
* Opracowano Program opieki nad zwierzêta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
noœci zwierz¹t na terenie miasta Chojnowa.

III. W zakresie dzia³alnoœci gospodarczej 
* Przyjêto, przekszta³cono w formê elektro-
niczn¹, podpisano i przekazano do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospo-
darczej 296 wniosków przedsiêbiorców, w tym
w sprawach dotycz¹cych:
-  wpisów do ewidencji (rozpoczêcie dzia³al-
noœci) - 54,
- zmiany wpisów (zmiana treœci wpisu, zawie-
szenia lub wznowienia dzia³alnoœci) - 210,
- wykreœlenia z ewidencji (zaprzestanie dzia-
³alnoœci) - 32.
* Wydano:
- 22 decyzje zezwalaj¹ce na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spo-
¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i 3 decyzje 
w miejscu sprzeda¿y,

- 9 decyzji wygaszaj¹cych zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
- 2 decyzje wygaszaj¹ce zezwolenia na sprze-
da¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

IV. W zakresie organizacji 
prac spo³ecznie-u¿ytecznych

* Zawarto porozumienie z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Legnicy, Filia w Chojno-
wie na aktywizacjê bezrobotnych w okresie
od 15.02.2021 r. do 17.12.2021 r.
Zaktywizowano w ramach tej formy 25 osób
bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, bêd¹cych
jednoczeœnie podopiecznymi Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Bezrobotni wy-
konywali pracê w wymiarze 45 godzin mie-
siêcznie, bez zawierania umowy o pracê, w za-
mian za œwiadczenie finansowe w wysokoœci
8,70 z³. za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê 
w okresie od lutego do maja. Czêœæ tej war-
toœci tj. 5,22 z³ (60 %) refundowa³ PUP nato-
miast pozosta³a kwota 3,48 z³ (40 %) wyp³a-
cana by³a ze œrodków samorz¹dowych. 
Od 01.06.2021r. stawka podstawowa wzros³a
do 9,00 z³ za godzinê, przy refundacji 60% 
= 5,40 z³, oraz kosztach w³asnych 40% = 3,60 z³. 
Osoby bezrobotne w ramach prac spo³ecznie
u¿ytecznych wykonywa³y prace takie jak:
- utrzymanie czystoœci ulic w mieœcie,
- sprz¹tanie w Muzeum Regionalnym,
- utrzymanie porz¹dku na terenach Cmentarza
Komunalnego oraz na terenach MOKSiR,
- utrzymanie porz¹dku na terenach komunal-
nych miasta. 

V. Z zakresu spraw organizacyjnych
i promocji

* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy 
7 umów na organizacjê robót publicznych,
prac interwencyjnych i sta¿y dla 8 osób.
* Sporz¹dzono 85 wniosków o refundacjê
czêœci wynagrodzenia w zwi¹zku z zatrudnie-
niem bezrobotnych skierowanych w ramach
prac interwencyjnych, publicznych, spo³ecznie-
u¿ytecznych.
* Z archiwum urzêdu wystawiono 4 zaœwiad-
czenia o zatrudnieniu oraz wydano duplikat
œwiadectwa pracy.
* Przeprowadzono 4 nabory na wolne stano-
wiska urzêdnicze w tut. Urzêdzie.
* Przeprowadzono 3 konkursy na stanowiska
kierownicze w jednostkach podleg³ych: 
- dyrektor Muzeum Regionalnego,
- kierownik Przychodni Rejonowej, 
- dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji.
* Zawarto umowê z Poczt¹ Polsk¹ S.A na
œwiadczenie us³ug pocztowych.
* Podpisano umowê na dozór, konserwacjê 
i obs³ugê kot³owni w budynku Urzêdu.
* Zawarto umowy na monitorowanie Urzêdu
Miejskiego, przeprowadzenie badañ lekars-
kich pracowników oraz na prowadzenie spraw
z zakresu BHP. 
Dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ i promo-
waniem wydarzeñ kulturalnych, sportowych

oraz naukowych zosta³y w 2021 r. ograniczone
ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia bezpie-
czeñstwa zwi¹zanego z pandemi¹. 
* Na bie¿¹co prowadzono wpisy na stronach
internetowych oficjalnego portalu miejskiego
www.chojnow.eu, serwisie spo³ecznoœcio-
wym Facebook i aplikacji Instagram. 
* Cyklicznie - raz w miesi¹cu - emitowano  
w Radiu Plus audycje "Prosto z Chojnowa" -
radiowe nagrania dotycz¹ wa¿nych, cie-
kawych wydarzeñ w mieœcie, komunikatów,
materia³ów promocyjnych.
* Nagrano film z drona w efektowny sposób
ukazuj¹cy miasto z "lotu ptaka" - film dostêp-
ny na stronie chojnow.eu, FB oraz Yotube.
* Wydarzenia, zabytki, komunikaty doty-
cz¹ce miasta, placówek oœwiatowych, kultu-
ralnych, sportowych emitowane s¹ na bie¿¹co
na monitorze w holu urzêdu i miejskiej p³ywalni.
* Publikowano materia³ promocyjny w Gmi-
nie Polskiej.
* Wydano 23 numery Gazety Chojnowskiej
kolportowanej w kilkunastu punktach sprze-
da¿y w mieœcie.
* Do lokalnych mediów przekazywano infor-
macje dotycz¹ce wydarzeñ i miejskich og³o-
szeñ istotnych dla mieszkañców.
* Prowadzono system esemesowego powia-
damiania czyli Samorz¹dowy Informator
SiSMS oraz aplikacjê "Blisko" na smartfony,
informuj¹c o zagro¿eniach, np. meteorolo-
gicznych.
* Wydano 13 stronicowy kalendarz na rok
2022, prezentuj¹cy atrakcyjne miejsca i obiekty
Chojnowa widziane oczami mieszkañców.
* Samorz¹d by³ organizatorem lub wspó³orga-
nizatorem wydarzeñ: 
- Miodowe Lato,
- Œwiêto Wojska Polskiego/Imieniny Marii
Maryœ Marysieniek,
- uroczystoœæ wrêczenia stypendiów Burmistrza
dla uczniów za wysokie wyniki w nauce,
osi¹gniêcia naukowe, artystyczne i sportowe,
- Narodowe Czytanie,
- Muzykowanie nad Skor¹,
- Dzieñ Edukacji Narodowej,
- Konwent burmistrzów i wójtów powiatu
legnickiego, 
- Orientpark Winter Cup,
- uroczystoœci z okazji œwi¹t narodowych.

VI. Z zakresu spraw obywatelskich
* Dowody osobiste:
- wydano 934 dowody osobiste i 122 zaœwiad-
czenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu
osobistego.
* Ewidencja ludnoœci:
- wszczêto 10 postêpowañ administracyjnych
o wymeldowanie oraz zaktualizowano 769
danych mieszkañców dot. zameldowania i wy-
meldowania, 
- zrealizowano 777 spraw zwi¹zanych z udo-
stêpnianiem danych osobowych i wydawa-
niem zaœwiadczeñ, 
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy dzieci podle-
gaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
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- aktualizowano sta³y rejestr wyborców, 
- przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ 2021.
* Œwiadczenia wychowawcze 500+
- przyjêto 1.453 wnioski i wyp³acono 23.482
œwiadczenia na kwotê 11.699.973,94 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 240 wniosków o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego,
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
351.169,47 z³. 
* Dodatki energetyczne: 
- przyjêto i rozpatrzono 219 wniosków, w tym
dla gospodarstwa domowego prowadzonego
przez osobê samotn¹ - 449, dla gospodarstwa
domowego sk³adaj¹cego siê od 2 do 4 osób -
466, dla gospodarstwa domowego
sk³adaj¹cego siê co najmniej z 5 osób - 141,
- wyp³acono dodatki energetyczne na kwotê
15.512,21 z³.
* Sprawy wojskowe: 
- do kwalifikacji wojskowej wezwano z rocz-
nika podstawowego 48 mê¿czyzn i jedn¹
kobietê oraz 6 mê¿czyzn z rocznika starszego.
* Urz¹d Stanu Cywilnego: 
- sporz¹dzono 298 aktów stanu cywilnego, w tym
31 aktów urodzenia, 107 aktów ma³¿eñstwa i 160
aktów zgonów,
- przeprowadzono 1.172 migracje aktów,
- przyjêto 1.945 wniosków o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego,
- wydano 2.561 odpisów aktów stanu cywilnego,
- wys³ano 10 wniosków do Prezydenta RP o na-
danie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie;
- sporz¹dzono 99 zapewnieñ do zawarcia ma³-
¿eñstwa (w tym: do œlubu cywilnego 48, do
œlubu konkordatowego 49 oraz do œlubu za
granic¹ 2). 

VII. Z zakresu oœwiaty
* Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³ 
i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.
* Przeprowadzono 4 postêpowania kwalifika-
cyjne o uzyskanie awansu na stopieñ nauczy-
ciela mianowanego.
* Wydano 3 decyzje w sprawie przyznania do-
finansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku
z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika
na kwotê 23.793,98 z³.
* Wydano 129 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 85.113,60 z³.
* Przyznano 82 stypendia naukowe i 5 na-
gród sportowych Burmistrza Miasta Chojnowa
na kwotê 50.300 z³. 
* Rozpatrzono wnioski i przyznano dla nau-
czycieli 9 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa
na kwotê 30.700 z³.
* Wydano 3 zaœwiadczenia o udzieleniu po-
mocy de minimis. 
* Zrealizowano rz¹dowy program wyposa-
¿ania szkó³ w podrêczniki, materia³y eduka-

cyjne lub materia³y æwiczeniowe w ramach
dotacji w wys. 148.354,74 z³. Programem
objêto 1.138 uczniów szkó³ podstawowych.
* Zrealizowano rz¹dowy program pomocy
uczniom "Wyprawka szkolna" na kwotê 960 z³.
* Zorganizowano dowo¿enie 28 uczniów nie-
pe³nosprawnych, mieszkañców Chojnowa, do
szkó³ specjalnych w Legnicy, Z³otoryi i Szkla-
rach Górnych.
* Otrzymano dofinansowanie w kwocie
81.600,00 z³ na realizacjê zadañ z zakresu orga-
nizacji opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3.

VIII. Z zakresu podatków 
i op³at lokalnych 

* Wydano:
- 5.399 decyzji oraz wys³ano 320 wezwañ i pism
w sprawie podatku od nieruchomoœci osób fi-
zycznych,
- 501 decyzji ustalaj¹cych i okreœlaj¹cych wy-
sokoœæ zobowi¹zañ lub ich zmianê w sprawie
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz po-
datku rolnego,
- 15 decyzji w zakresie ulg w sp³acie nale¿-
noœci podatkowych,  
- 9 decyzji w sprawie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego,
- 27 zaœwiadczeñ o udzieleniu pomocy de
minimis.
* Sporz¹dzono 123 pisma i wezwania do po-
datników podatku od nieruchomoœci osób
prawnych. 
* Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych w za-
kresie 405 deklaracji i informacji podatkowych.
* W zakresie czynszu najmu i dzier¿awy wysta-
wiono 675 faktur. 
* Wys³ano 1.138 upomnieñ w sprawie zaleg-
³oœci podatkowych oraz z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego.
* Sporz¹dzono 36 pism do urzêdów skarbo-
wych w sprawie podatków oraz wystawiono
182 tytu³y wykonawcze oraz 4 wnioski z roz-
liczenia 2% wp³ywów z podatku rolnego,
przekazywanych na rzecz Dolnoœl¹skiej Izby
Rolniczej.
* Sporz¹dzono 10 wniosków do S¹du o wpis
w ksiêdze wieczystej hipoteki przymusowej,
celem zabezpieczenia zaleg³oœci podatko-
wych na ³¹czna kwotê 350.735,04 z³.
* Sporz¹dzono 73 pisma i wezwania do podat-
ników i urzêdów skarbowych dotycz¹cych
op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.
* Przeprowadzono 948 czynnoœci sprawdza-
j¹cych w zakresie deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
* Wystawiono 630 upomnieñ oraz wystaw-
iono 157 tytu³ów wykonawczych na zaleg-
³oœci w op³atach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
* Wystawiono 38 postanowieñ o zarachowa-
niu wp³at za odpady komunalne.
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowa



Pasj¹ pani Teresy Siniak-¯ywieckiej
jest pisanie wierszy. Obecnie bohaterka
"Ludzi z pasj¹" udziela siê w Interne-
cie na licznych grupach poetyckich.
Chêtnie bierze udzia³ w konkursach
literackich, czêstokroæ zdobywaj¹c wy-
ró¿nienia oraz uznanie. 

Gazeta Chojnowska: Pani pasj¹ jest
poezja i pisanie wierszy. O czym naj-
chêtniej Pani pisze? 
Teresa Siniak-¯ywiecka - O tematach,
na które piszê decyduje dusza i serce, bo
wówczas od pocz¹tku do koñca jednym
tchem piszê. Czasem wracam i poprawiam,
ale z regu³y, wiersze w ca³oœci wychodz¹
jak spod ig³y. 

G.Ch.- Bierze pani udzia³ w konkur-
sach literackich.
T.S-¯ - Tak. Biorê udzia³ w ró¿nych kon-
kursach literackich. Od jakiegoœ czasu
zebra³am siê na odwagê i wysy³am moj¹
twórczoœæ w tzw. œwiat. Du¿¹ rolê odgry-
wa Internet oraz popularny facebook.
Nale¿ê do blisko czterdziestu grup zwi¹-
zanych z poetami - amatorami, publiku-
j¹cymi na facebooku. To dla mnie rodzaj
wyzwania i jednoczeœnie nauki, któr¹
czerpiê od innych poznaj¹c nowe formy
pisania wierszy. Mam w swoim dorobku
sporo wyró¿nieñ i nagród. S¹ te¿ dwie
antologie wydane na papierze. Znajduje
siê w nich po dziesiêæ wierszy. Obie poda-
rowa³am Bibliotece Miejskiej w Choj-
nowie: "ZANIM ZABIERZE NAS WIATR"
i "SERCA NATCHNIONE".

G.Ch. - Czym dla pani jest poezja? 
T.S-¯ - Kocham czytaæ poezjê, a jej pisa-
nie mnie uskrzydla. Daje moc, by ¿yæ
najlepiej jak potrafiê. Poezja jest lekiem
na wszelkie z³o, które dotknê³o mnie w ¿y-
ciu. Swoje wiersze zaczê³am publikowaæ
na facebooku 23 maja 2018 r. Pocz¹t-
kowo traktowa³am je jako kontynuacjê
terapii oczyszczenia siê z bólu oraz oso-
bistych traum. M³odo siê rozwiod³am 
i praktycznie sama wychowa³am czworo
dzieci. Zaczynaj¹c od przys³owiowego
zera. Troje biologicznych, czwarte w ro-

dzinie zastêpczej. Instytucje, które mia³y
byæ wsparciem by³y niestety przys³owio-
wym kamieniem u nogi. Niczym Syzyf,
trudny ¿ywot samotnej matki, jak kamieñ,
pcha³am pod górê lodow¹. Spadaj¹c
wielokrotnie. Nie obnosi³am siê z proble-
mami przed ludŸmi, ale podnosi³am z ko-
lan id¹c dalej. K³opoty zostawi³am za
drzwiami mieszkania przywdziewaj¹c
maski. Walczy³am jak lwica o ka¿dy dzieñ
przetrwania. Ciê¿ko pracowa³am. Dba-
³am najlepiej jak umia³am o rodzinê, by
dzieci nie czu³y siê gorsze od innych. Ro-
dzina to najwiêkszy skarb. Wspomaga³a
si³a charakteru, któr¹ odziedziczy³am po
kochanym Tacie. Niestety pêk³am jak
zapa³ka, przerasta³y mnie problemy,
wielokrotnie rozczarowania, brak zrozu-
mienia, mi³oœci, odrzucenie… To wszystko
by³o przyczyn¹ okrutnej choroby, jak¹
jest depresja. 
Tata, który ju¿ niestety nie ¿y³, nie móg³
podaæ pomocnej d³oni, jak to czyni³ zaw-
sze. To jedyna osoba, na któr¹ mog³am
liczyæ o ka¿dej porze dnia i nocy. By³ mi
jedyn¹ blisk¹ osob¹, która nigdy nie skrzyw-
dzi³a, ani nie zrani³a moich uczuæ. I do
dziœ niestety jedynym cz³owiekiem, który
dawa³ odczuæ, ¿e kocha bezwarunkowo,
bezinteresownie w pe³ni akceptuj¹c tak¹,
jak¹ jestem. Dziêkujê Bogu za cudow-
nego Tatê i za wszystko, co mam. 

G.Ch. - Myœli pani o wydaniu swojej
twórczoœci? 
T.S-¯ - Coraz czêœciej o tym myœlê i bar-
dzo chcê wydaæ to, co piszê w tomiku.
Lecz nie jest to ani tanie ani proste. Choæ
nie chcê dorabiaæ siê maj¹tku na pisa-
niu, nie marzê nawet o s³awie, mimo, ¿e
mi³o i serce roœnie widz¹c, ¿e coraz wiê-
cej osób œledzi moj¹ twórczoœæ docenia-
j¹c wyró¿nieniami i miejscami na podium.
Pragnê z ca³ego serca pozostawiæ œlad
po sobie. Tak po prostu. Skoro Bóg w³o-
¿y³ pióro w d³oñ bym pisa³a wiedz¹c, ¿e
mam dysortografiê...

G.Ch. - Jakie s¹ Pani plany i marzenia
odnoœnie pasji i zainteresowañ? 
T.S-¯ - Nic nie planujê, bo jak siêgam
pamiêci¹ moje plany zawsze bra³y w ³eb.
Staram siê ¿yæ i cieszyæ ka¿d¹ chwil¹ tu 
i teraz. Jestem osob¹ spontaniczn¹. Te-
rapia pisaniem przerodzi³a siê w bia³e
wiersze. To ogromna radoœæ dla duszy 
i serca. Jednoczeœnie moj¹ pasj¹ poza
pisaniem jest obcowanie z przyrod¹,
muzyka, taniec. Uwielbiam d³ugie spa-
cery, lubiê tuliæ siê do drzew i rozma-

wiaæ z nimi. Porównujê je do rodziny
zastêpczej. W najtrudniejszym czasie
by³y dla mnie - Kasztan matk¹ - D¹b
ojcem - Brzoza babci¹, a - Sosna dziad-
kiem. Dzieci, co odesz³y odnajdywa³am
w kwiatach, a œniê i marzê o wielkiej praw-
dziwej mi³oœci. Choæ ju¿ coraz rzadziej,
gdy¿ wreszcie poczu³am smak mi³oœci
w³asnej. W kwietniu obchodziæ bêdê
drug¹ rocznicê przebudzenia do ¿ycia 
w pe³ni, kiedy zaakceptowa³am swoje
wady i zalety. Marzê o twórczoœci swojej
na kr¹¿ku, czytanej na podk³adzie muzycz-
nym. Mi³o by by³o us³yszeæ œpiewane
wiersze. Jeœli dobry Bóg da zdrowie w miarê
dobre i jeszcze trochê lat ¿ycia, byæ mo¿e
dojrzeje wewn¹trz mnie ksi¹¿ka, co myœli
zaprz¹ta od jakiegoœ czasu.

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczymy
powodzenia, radoœci, spe³nienia... 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 03/989 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹

MODLITWA
Sponiewierana matczyna mi³oœæ.
Siedzi na schodach koœcio³a... 
Z uniesionymi oczyma prosi. 
O Bo¿e ty widzisz i nie grzmisz... 
A diabe³ siê ci¹gle œmieje. 
Drwi matce w twarz chichotem 
Te dusze s¹ moje.
Szepcze do ucha kobiety straci³aœ je...
Choæ ¿ycie da³aœ. 
Ty Bo¿e widzia³eœ ¿e kocha³a ... 
Za ka¿de pod prêgierz stawa³a...
Razy przyjmowa³a w pokorze... 
Choæ czêsto krwawymi ³zami p³aka³a ... 
Wyj¹c jak wilk do ksiê¿yca... 
By drogi im oœwieca³ gdy siê oddali...
Nie s¹dŸ ich Panie nie karaj ... 
Diabe³ tych dzieci dostaæ nie mo¿e...
Oddaj matkê jeœli to pomo¿e...
Wesprzyj by zdrowi szczêœliwi byli...
Matka zniesie jak trzeba i piekielne
ognie... 
Wyrwij je z diabelskiej mocy szponów
jego... 
Nie pozwól by nadal b³¹dzi³y... 

Teresa S.¯.
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Trzy dekady naszej lokalnej prasy, to
wyj¹tkowe wydarzenie. Jesteœmy 
z Pañstwem 30 lat i prawdê mówi¹c,
gdyby nie daty na winiecie nikt z nas
nie zorientowa³by siê, ¿e to ju¿ taki
szmat czasu.

Pierwszy numer "Gazety Chojnow-
skiej" - pisma samorz¹du terytorial-
nego ukaza³ siê w lutym 1992 roku. 

Stanis³aw Horodecki
red. nacz. 1992-1996

marzec 2000 - maj 2000
- A¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e mija 30 lat,
odk¹d "Gazeta Chojnowska" pojawi³a siê
na lokalnym rynku. Pocz¹tkowo jako mie-
siêcznik, by po kilku ledwie numerach
zrobiæ skok na g³êbok¹ wodê i przedzierz-
gn¹æ siê w tygodnik!
Pocz¹tków pisma mo¿na doszukiwaæ siê
w dwu Ÿród³ach. Tym najwa¿niejszym by³
czas, w jakim znajdowa³a siê wówczas
Polska, a Chojnów szczególnie. Pocz¹tek
transformacji nie przys³u¿y³ siê miastu.
Wrêcz wstrz¹sn¹³ jego posadami. Du¿e
zak³ady pracy upada³y, b¹dŸ te¿ szuka³y
ratunku w ró¿nego rodzaju przekszta³-
ceniach, a i tak czêsto nie radzi³y sobie 
z twardymi rygorami rynku. Bezrobocie
ros³o niczym lawina, a samorz¹d, do-
piero co buduj¹cy swe podwaliny, musia³
mierzyæ siê z zaspokajaniem potrzeb
mieszkañców, myœleæ o przysz³oœci, a jedno-
czeœnie budowaæ przywi¹zanie do miejs-
ca, do "ma³ej ojczyzny", jak wówczas
chêtnie mawiano. Wielu rzeczy trzeba siê
by³o nauczyæ "na ju¿", wiele te¿ decyzji wy-
jaœniæ b¹dŸ skonsultowaæ.
W du¿ym skrócie to w³aœnie by³o pier-
wsze, najwa¿niejsze Ÿród³o decyzji o utwo-
rzeniu samorz¹dowego miesiêcznika.
S³uchaæ. Pokazywaæ. T³umaczyæ. Trochê
bawiæ. I staraæ siê jednoczyæ chojnowian.
Drugie Ÿród³o, a raczej Ÿróde³ko, bi³o 
w chêci "wybicia siê na niepodleg³oœæ".
Nie tylko my mieliœmy pomys³ gazety. Tak¿e
w s¹siedniej Z³otoryi myœlano o stworze-
niu lokalnej prasy. Pojawi³a siê nawet
propozycja objêcia jednym tytu³em obu
samorz¹dów. I - gdyby nie tzw. "za-
sz³oœci" - byæ mo¿e z tak¹ chojnowsko-
z³otoryjsk¹ formu³¹ mielibyœmy do dziœ
do czynienia. W mieœcie pamiêtano jed-
nak czasy Polski powiatowej, w której to
Chojnów do 1975 roku znajdowa³ siê 
w powiecie z³otoryjskim i co nijak - jak
twierdzi³o wielu - miastu na dobre nie
wysz³o. Przypominano stare porzekad³o
o jaskó³kach, wed³ug których "niedobre
s¹ spó³ki" - i tym bardziej d¹¿ono do
samodzielnego Ÿród³a informacji.
Pierwszy, ale te¿ kolejne numery "Gazety
Chojnowskiej" spotka³y siê - tak to pa-
miêtam - z ¿yczliwym zainteresowaniem
mieszkañców. Szukano informacji o his-

torii grodu nad Skor¹, o dniu dzisiej-
szym, planach i zamierzeniach samo-
rz¹du. Bawi³y satyryczne rysunki Ro-
berta Wierzbickiego, pojawia³y siê te-
maty spo³eczne, których podj¹³ siê nieod-
¿a³owany Jerzy Józefowicz. W ogóle sto-
sunkowo szybko pismo obros³o gronem
oddanych wspó³pracowników i a¿ bojê
siê siêgaæ po ich nazwiska, by kogoœ przez
zapomnienie nie pomin¹æ. 
Wszystkich wdziêcznie wspominam!

Przez siedem miesiêcy Gazeta Choj-
nowska ukazywa³a siê jako mie-
siêcznik. Od paŸdziernika 1992 roku
do marca 2003 roku wychodzi³a jako
tygodnik. Od dziewiêtnastu lat jest
dwutygodnikiem.

El¿bieta Sandecka-Pultowicz
red.nacz 1996-1999 

- Gazeta Chojnowska" i ludzie z ni¹ zwi¹-
zani zajmuj¹ w moim sercu bardzo wa¿ne
miejsce. To by³a moja pierwsza praca,
która zawa¿y³a na ca³ym ¿yciu i póŸ-
niejszych osi¹gniêciach zawodowych.
Mia³am doskona³ych i nietuzinkowych
nauczycieli. Przede wszystkim Redaktora
Naczelnego Stanis³awa Horodeckiego
oraz œp. Jerzego Józefowicza. To, co
potrafiê dzisiaj, zawdziêczam w³aœnie
tym osobom, które przez 7 lat mojej
redakcyjnej przygody, uczy³y mnie
wszystkiego. Pisanie, które kiedyœ nie
by³o moj¹ mocn¹ stron¹, dziêki ciê¿kiej
pracy i pokonywaniu wielu trudnoœci,
sta³o siê dziœ dla mnie prawdziw¹ przy-
jemnoœci¹ i pasj¹ do tego stopnia, ¿e 
z powodzeniem prowadzê od kilku lat swo-
jego bloga. £atwo policzyæ, ¿e obchodzê
w tym roku 30-lecie mojej pracy zawodo-
wej, a tak siê równie¿ sk³ada, ¿e 50 uro-
dziny. Jest zatem kilka dodatkowych po-
wodów do œwiêtowania.
Zapewne zabrak³oby miejsca w gazecie,
gdybym chcia³a opisaæ ciekawe i zabawne
anegdotki zwi¹zane z wydawaniem gazety
w owym czasie. Przedstawiê tylko kilka 
z nich, pokazuj¹c te¿ warunki i okolicz-
noœci wydawania pierwszych numerów
czasopisma. Nie by³o nawet pomiesz-
czenia dla redakcji, a spotkania odby-
wa³y siê w domach. Pamiêtam jak na
pierwsze spotkanie redakcyjne z wiel-

kiego stresu posz³am do domu p. Józef-
czuka, a nie p. Józefowicza. Panowie
mieszkaj¹ pod innymi adresami, ale to
zbie¿noœæ nazwisk mnie zmyli³a. Widz¹c
w drzwiach zdziwionego p. Ireneusza
Józefczuka, który oczywiœcie nic nie wie-
dzia³ o spotkaniu redakcyjnym, zreflek-
towa³am siê, ¿e coœ mocno posz³o nie tak.
Dotar³am nieco spóŸniona na ulicê D¹brow-
skiego, gdzie mieszka³ wówczas p. Jerzy
Józefowicz i do koñca spotkania siedzia-
³am ca³a w p¹sach i zawstydzeniu. Oczy-
wiœcie nie by³o wtedy telefonów komór-
kowych, a rzadkoœci¹ by³o równie¿ posia-
danie telefonu stacjonarnego w domu. 
Pierwszy komputer w Urzêdzie Miejskim
by³ tak szczególnym i skomplikowanym
urz¹dzeniem, ¿e przez jakiœ czas "roz-
gryza³" go (oczywiœcie równie¿ w domu)
ówczesny radny Bogus³aw Mras z ¿on¹
Barbar¹, którzy mieli techniczne pojêcie
o dzia³aniu komputerów. To w³aœnie w ich
domu wpisywa³am pierwsze teksty. Czu-
³am siê trochê jak intruz, bo ingerowa-
³am w ¿ycie rodziny, a wklepywanie tek-
stu sz³o mi jak przys³owiowa krew z nosa.
Nasza pierwsza redakcja mieœci³a siê 
w ma³ym budynku, tu¿ obok gmachu
Urzêdu Miejskiego. Siedzieliœmy w poko-
ju obok stra¿ników miejskich. Pracowa-
liœmy w skromnych warunkach, ale nie
brakowa³o nam pasji, pomys³ów, ini-
cjatywy i zapa³u do planowania kolej-
nych numerów. Stanowiliœmy jedn¹ wielk¹
rodzinê i nie ukrywam, ¿e ze wzrusze-
niem wspominam tamte czasy, a nawet
wpadki redakcyjne. 
Jednym z naszych sta³ych wspó³pracowni-
ków by³ niewidzialny tzw. chochlik rozra-
biaka, który buszowa³ wœród literek i cyfr
przestawiaj¹c tu i ówdzie. Zrzucaliœmy
oczywiœcie na jego barki swoje niedopa-
trzenia. Pamiêtam, jak z powodu mojej
pomy³ki w dacie, a by³o to jakieœ wa¿ne
spotkanie z udzia³em w³adz miasta, wszyscy
w redakcji, ³¹cznie z Redaktorem Naczel-
nym, rêcznie poprawialiœmy mazakami
b³¹d w ka¿dej gazecie (nak³ad oko³o ty-
si¹ca egzemplarzy). Z moich pamiêtnych
wpadek wspominam te¿, jak zap³akana
przeprasza³am osobiœcie za b³¹d w na-
zwisku prezesa Spó³dzielni Mleczarskiej
w Chojnowie, z którym przeprowadzi³am
wywiad. Dyplomatycznie stwierdzi³ wtedy,
¿e nie nazwisko jest wa¿ne, a treœci, które
przekazujê. To by³o jeszcze przed wydru-
kiem gazety, a potem okaza³o siê, ¿e
drukarzowi uda³o siê dokonaæ zmian 
i gazeta w efekcie ukaza³a siê bez b³êdu.
Do dziœ nie wiem co pomyœla³ o mnie
ówczesny prezes.:) 
Oczywiœcie praca w redakcji to nie tylko
wpadki, ale setki wspania³ych spotkañ 
i rozmów z chojnowianami, udane repor-
ta¿e, ciekawe artyku³y, œwietne wywiady.
Wszystkiego uczy³am siê powoli, a teraz
mam wyj¹tkow¹ okazjê podziêkowaæ
wielu osobom za cierpliwoœæ, wyrozu-
mia³oœæ, wsparcie i zaufanie. Zw³aszcza
Burmistrzowi Dariuszowi Jedynakowi za
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odwagê w powierzeniu mi, po kilku la-
tach, funkcji Redaktora Naczelnego.
Trzeba te¿ wielkiej determinacji, du¿o
dobrej woli, zaanga¿owania, mi³oœci do
swojego miasta, aby na przestrzeni tak
d³ugiego czasu utrzymaæ lokalne czaso-
pismo. Nie wszystkim samorz¹dom to siê
uda³o. Nie by³oby to mo¿liwe przede
wszystkim bez Czytelników, mieszkañców
Chojnowa, dziêki którym tak naprawdê
mo¿emy obchodziæ tak wspania³y jubileusz. 
"Gazeta Chojnowska" to niezwykle wy-
j¹tkowa i cenna kronika miasta ostat-
niego 30-lecia, dlatego te¿ odczuwam
zaszczyt, ¿e mog³am pracowaæ na rzecz
tego wielkiego dzie³a, które ju¿ samo 
w sobie jest historyczn¹ dokumentacj¹.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim redak-
torom, wspó³pracownikom, drukarzom,
fotografom, przyjacio³om gazety, moim
rozmówcom, a nawet krytykom, scep-
tykom, a przede wszystkim mieszkañcom
Chojnowa, za wiele lat wspólnego two-
rzenia "Gazety Chojnowskiej". 
Obecnej Redakcji z Redaktor Naczeln¹
p. Emili¹ Grzeœkowiak na czele, ¿yczê co
najmniej kolejnych 30 lat w tworzeniu
kart historii Chojnowa na ³amach naszej
gazety. 

Jerzy Józefowicz 
red. nacz. lipiec 1999- luty 2000 

czerwiec 2000 - marzec 2002
Niestety, nie
mo¿e wypowie-
dzieæ siê sam.
Zmar³ w sierp-
niu 2011 roku.
Wielu jednak
m i e s z k a ñ c ó w
Chojnowa wci¹¿
kojarzy Pana
Jerzego.
Skromny, spo-
kojny, z ogromn¹
wiedz¹ i pamiê-
ci¹. 
W redakcji pracowa³ od pocz¹tku. Jego
felietony, dowcipne teksty i lekkie pióro
by³y sygnatur¹ szpalt Józefowicza. Nie-
zast¹pion¹ cech¹ Jurka by³a te¿ fenome-
nalna orientacja - potrafi³ wskazaæ, w któ-
rym roku, w którym numerze gazety pu-
blikowaliœmy poszukiwany tekst; zna³
wszystkie funkcje, nazwiska i imiona
osób, o których pisaliœmy, wiedzia³, kiedy
i gdzie mia³y miejsce zdarzenia sprzed
lat. Skarbnica wiedzy, prototyp wyszuki-
warki google… Przy tym ¿yczliwy, uprzej-
my, pomocny. By³ naszym redakcyjnym
guru.

Gazeta Chojnowska jest najd³u¿ej fun-
kcjonuj¹c¹ gazet¹ samorz¹dow¹ w na-
szym kraju. 
Wype³niaj¹ j¹ treœci spo³eczne, wyda-
rzenia kulturalne i sportowe, informa-

cje urzêdowe. Piszemy o mieszkañcach
i dla mieszkañców. 
W 1994 roku "Gazeta Chojnowska"
za "odegranie znacz¹cej roli w przeo-
bra¿eniach spo³ecznych, kszta³towaniu
demokracji, uto¿samianiu z "ma³¹
ojczyzn¹" otrzyma³a wyró¿nienie w kon-
kursie "Prasa Lokalna-Demokracja
Lokalny-Samorz¹d". To by³y pocz¹tki
tworzenia samorz¹dów terytorialnych
w Polsce - nasz tygodnik mia³ ambicje
w³¹czyæ siê w ten proces.

Od dwudziestu lat funkcjê redaktora
naczelnego pe³ni Emilia Grzeœkowiak

Emilia Grzeœkowiak 
red. nacz. od kwietnia 2002

- Do³¹czy³am do zespo³u krótko przed
pi¹t¹ rocznic¹. Zaproszono mnie do
redakcji proponuj¹c szpalty poradnicze.
"Gospodyni rady mini" redagowane przez
"Pyzê" to moje pocz¹tki. Potem by³y wy-
wiady, tematy spo³eczne, kulturalne…
Wszystkiego uczy³ mnie Jerzy Józefowicz.
Wspania³y, szczery cz³owiek, który by³,
jest i bêdzie dla mnie szczególn¹ postaci¹.
Od pocz¹tku redakcja nie by³a liczna, ale
liczby osób, które przez te lata wspó³-
tworzy³y "Chojnowsk¹" dziœ mo¿emy sza-
cowaæ w setkach… Ka¿dy kto czyta lo-
kaln¹ prasê ma œwiadomoœæ jak wiele 
w naszym mieœcie siê dzieje, ilu mamy
wspania³ych artystów, sportowców, spo-
³eczników, ludzi z pasj¹… Ka¿dego roku
(poza latami pandemii) nasi redaktorzy
uczestnicz¹ w ponad setce wydarzeñ,
przeprowadzaj¹ kilkadziesi¹t wywiadów,
selekcjonuj¹ tysi¹ce zdjêæ. 
Dziœ jest ³atwiej. Technologia pozwala
na wiêcej, szybciej, lepiej. Ale wszyscy 
z sympati¹ wspominamy godziny spê-
dzane w ksi¹¿kach w poszukiwaniu wie-
dzy, kiedy Internet nie by³ dla nas jeszcze
dostêpny, niewielkie dyskietki przekazy-
wane z komputera do komputera, powol-
ne dzia³anie sprzêtu, awarie, które niwe-
czy³y pracê kilku godzin, niedoskona³¹
korektê, stosy zdjêæ analogowych chowa-
nych w licznych pude³kach i nieustaj¹c¹
walkê z czasem, bo klisze trzeba wywo-
³aæ, bo sk³ad siê sypie, bo drukarz czeka,
bo komputer ustawicznie siê zawiesza…

Wspó³czesna redakcja to wydawnictwo
papierowe i promocja miasta poprzez
Internet. Wirtualn¹ rzeczywistoœci¹ zaj-
muje siê od kilku lat nieoceniona Kata-
rzyna Jaworska. M³oda, energiczna, pe³na
zapa³u i pomys³ów - przypomina mi mnie
sam¹ sprzed 20 lat.

Trudno wymieniæ wszystkich wspó³-
pracowników Gazety Chojnowskiej. 
W redagowaniu pomaga³y placówki
oœwiatowe (szko³y, przedszkola), jed-
nostki kultury (biblioteka, muzeum,
dom kultury), stowarzyszenia i zwi¹zki
dzia³aj¹ce w naszym mieœcie, kluby
sportowe, oœrodki s³u¿by zdrowia.
Wœród tych licznych redakcyjnych part-
nerów personalnie zapisali siê: 
- Ireneusz Józefczuk, Robert Wierz-
bicki - oprawa plastyczna
- Andrzej Bobik, Rafa³ Wyciszkiewicz,
Wies³aw Sandecki, Bogdan Misikie-
wicz - zdjêcia
- Piotr Misikiewicz (muzyka, sport,
kultura, wieloletni kolporta¿), Jerzy
Kucharski, Wojciech Urbaniak (ekolo-
gia), Marian Tynkaluk, Stefan Majew-
ski, Dariusz Ginda, Miros³aw Zieleñ,
(sport), Zbigniew Malinowski (rozrywka),
- Maria Zawiœlañska, Ireneusz Wiêc³aw -
sk³ad DTP
- Barbara Mras (korekta/nadzór tech-
niczny)
- Andrzej Bobik, Adam Nizio³ (druk) 
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Wydawca (samorz¹d), 
redaktorzy, fotografowie,

drukarze, kolporterzy,
wspó³pracownicy i Czytelnicy 

- wszyscy w tym roku 
obchodzimy jubileusz 30. lecia. 

W imieniu dotychczasowych
twórców NASZEJ "Gazety”

dziêkujê z ca³ego serca za ten
jubileusz. To za spraw¹

Mieszkañców-Czytelników 
samorz¹dowy periodyk ukazuje

siê od tylu lat. 
To za Wasz¹, Drodzy Pañstwo,

spraw¹ wkrótce uka¿e siê
tysiêczny numer. 

To dziêki Wam ³amy wype³niaj¹
interesuj¹ce wydarzenia,

postaci, informacje…

Dziêkujê i ¿yczê ca³ej "gazeto-
wej braci" kolejnych wra¿eñ
przy lekturze “G.Ch.”, odnajdy-
wania w niej w³asnych historii,
kreowania nastêpnych i dalszego
tworzenia wspólnej kroniki
Chojnowa.

Emilia Grzeœkowiak
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"Konsultacje szyte na miarê"
Projekt realizowany w naszym mieœcie od kilku tygodni ma
ju¿ wymierne efekty. Konsultacje z mieszkañcami Chojnowa
maj¹ na celu poznanie opinii o dotychczasowej ofercie kultu-
ralno-sportowej w mieœcie i stworzeniu nowej.
19 stycznia koordynatorzy projektu spotkali siê z m³odzie¿¹
klas siódmych i ósmych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole
Podstawowej nr 4. 

- Byliœmy ciekawi, czy m³odzi ludzie orientuj¹ siê w aktualnej
ofercie miasta - mówi Anna Cwynar, przedstawiciel Fundacji
na Rzecz Studiów Europejskich z Wroc³awia. - Okaza³o siê,
¿e nie maj¹ oni problemu ze wskazaniem instytucji kultural-
nych i sportowych, znaj¹ równie¿ cykliczne wydarzenia, które
odbywaj¹ siê w Chojnowie.
Podczas pracy grupowej m³odzie¿ zastanawia³a siê, jak
dobrze zna obiekty sportowe i kulturalne w swojej okolicy.
Rozmawiano te¿ o tym, kto z nich i w jakim zakresie uczê-
szcza na zajêcia, które s¹ oferowane w tych miejscach.
Potem by³a praca kreatywna - spisywano nowe wydarzenia,
warsztaty i zajêcia. Dziêki burzy mózgów powsta³y g³ównie
plany imprez na œwie¿ym powietrzu, poniewa¿ w³aœnie w ta-
kich miejscach m³odzi ludzie najbardziej lubi¹ spêdzaæ czas. 
Dzieñ póŸniej odby³o siê pierwsze, z dwóch planowanych,
spotkanie z mieszkañcami. 

W Domu Schrama zebra³a siê grupa osób niezwykle za-
anga¿owanych w sprawy miasta. Zastanawiano siê nad atrak-
cyjnoœci¹ obecnej oferty kulturalnej. Mieszkañcy rzeczywiœ-
cie korzystaj¹ zarówno z infrastruktury miejskiej, jak i z za-
jêæ, które odbywaj¹ siê w poszczególnych oœrodkach.
Pojawi³o siê wiele nowych pomys³ów na aktywnoœci, które
przyci¹gnê³yby m³odzie¿ oraz doros³ych. 

Kolejne zapowiadane spotkanie odby³o siê w formie online. 
- Poruszyliœmy kilka ciekawych tematów - wyjaœnia A. Cwynar.
- Wróciliœmy do w¹tków, które zaczêliœmy omawiaæ 20 stycz-
nia, ale poszliœmy te¿ nieco dalej w planach na kolejny rok.
Wiemy, ¿e chojnowianie maj¹ mnóstwo pomys³ów na pro-
mowanie swojego miasta: koncerty, warsztaty, imprezy plene-
rowe. Dziêkujemy za obecnoœæ i aktywnoœæ. 

Efektem partycypacji bêdzie raport, zawieraj¹cy podsumo-
wanie i wnioski z konsultacji spo³ecznych. Jego treœæ bê-
dziemy publikowaæ w Gazecie Chojnowskiej, na oficjalnej
stronie miasta, mediach spo³ecznoœciowych. 

Ka¿dy, kto ma wolê wypowiedzieæ siê w temacie 

oferty kulturalno-sportowej w Chojnowie 

zachêcamy do wype³nienia ankiety dostêpnej na stronie

chojnow.eu w zak³adce 

Chojnów-wydarzenia/Konsultacje spo³eczne/Ankieta
https://forms.gle/2rzJXdmvwgYnUZcT6

Ankieta aktywna bêdzie do 17 lutego 2022r. 

Projekt realizowany przez Fundacjê na Rzecz Studiów Europejskich z Wroc³awia, dotycz¹cego partycypacji
spo³ecznej w niedu¿ych miejscowoœciach i gminach Dolnego Œl¹ska.

Projekt „Konsultacje spo³eczne szyte na miarê” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
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C'mon C'mon
04.02. - godz. 17.00

Dziennikarz radiowy wyrusza wraz ze swoim bratankiem 
w podró¿ przez kraj.

GIEREK
04.02. - godz. 19.00

Historia ¿ycia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w la-
tach 1970–1980.

Sing 2
05.02. - godz. 15.00

Aby wyst¹piæ w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa
musz¹ odnaleŸæ i przekonaæ legendê rocka do powrotu na
scenê.

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

Kolejne Turnieje rozegrali m³odzi zawodnicy UKS Oriens
Chojnów oraz klas sportowych przy SP 4 w Chojnowie. 
W sobotê wziêli udzia³ w dwóch Turniejach rozgrywanych
równolegle.
Pierwszy Turniej Trampkarzy rozgrywany by³ w Legnicy pod
balonem na obiekcie Juventusu Legnica. Nasi zawodnicy
wygrywaj¹c wszystkie mecze, pewnie wygrali Turniej.
Podczas Turnieju mieli mo¿liwoœæ zmierzenia siê m.in 
z Football Academy Legnica, Iskr¹ Kochlice czy gospodarzem
Juventusem Legnica.

Drugi Turniej Trampkarzy rozgrywany by³ w hali sportowej 
w Jaworze, którego organizatorem by³a Jaworzanka 1946
Jawor. Nasi ch³opcy po dobrej grze równie¿ zwyciê¿yli w tym
Turnieju. Podczas Turnieju nasz zespó³ zmierzy³ siê m.in z go-
spodarzem czyli Jaworznka 1946 Jawor, Konfeksem Legnica
czy Wilkowianka Wilków.

By³ to kolejny etap przy-
gotowañ do nowego sezonu
w lidze Trampkarzy.

UKS Oriens Chojnów Mistrzem województwa 
w Futsalu w kategorii U-15!!!

W wojewódzkim Turnieju fina³owym rozgrywanym w Chocia-
nowie zdobyliœmy z³oty medal w Futsalu w kategorii U-15.
Rywalizowaliœmy z zespo³ami Karkonoszy Jelenia Góra oraz
Iskry Kochlice.
W pierwszym meczu pokonaliœmy zespó³ z Jeleniej Góry 4:3.
Mecz rozpocz¹³ siê od prowadzenia dru¿yny Karkonoszy, ale
to nasz zespó³ schodzi³ na przerwê prowadz¹c 2:1. Po przerwie
podwy¿szyliœmy prowadzenie na 3:1. Zespó³ Karkonoszy
ruszy³ do obrabiania strat i w krótkim czasie doprowadzi³ do
remisu 3:3. Nasz zespó³ jednak bardzo dobrze zareagowa³ w tym
trudnym momencie i na kilka minut przed koñcem strzeliliœmy
zwyciêsk¹ bramkê na 4:3. Do koñca spotkania nie oddaliœmy
prowadzenia i ostatecznie pokonaliœmy Karkonosze 4:3.
W drugim meczu rywalizowaliœmy z dru¿yn¹ Iskry Kochlice.
Szybko strzelone dwie bramki da³y pewnoœæ naszemu zespo-
³owi i kontrolê nad spotkaniem. Bardzo m¹dra gra szczególnie
w obronie z dobrze wyszkolonym technicznie przeciwnikiem
zaowocowa³a wygran¹ 3:0 naszego zespo³u.
Dodatkowo Królem Strzelców Turnieju z piêcioma trafieniami
zdoby³ niezawodny Marcel Guœciora, a miano Najlepszego
Bramkarza zdoby³ Dawid Iwanicki, który swoimi interwencjami
wiele razy zatrzymywa³ przeciwników!
Brawa dla ZESPO£U za zaanga¿owanie, determinacjê a przede
wszystkim za realizacjê za³o¿eñ przedmeczowych i m¹droœæ 
w grze. Dziêkujê rodzicom, którzy licznie przybyli na ten Tur-
niej i wspierali nasz¹ dru¿ynê. 

Chrystian Serkies

UKS Oriens Chojnów NAJLEPSZY
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 08.04.2020 r.
w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wewnêtrzn¹,
bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 
z 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem
61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycz-
nych 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 zainwes-
towania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹-
cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 lutego 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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 prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci 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 16.02.2022 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 Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zaœ pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny 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 (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 po-
danym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê 10.07.2020 r., drugi
23.10.2020 r., trzeci  09.02.2021 r., czwarty 09.04.2021 r., pi¹ty
23.06.2021 r, szósty 21.10.2021 r.
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: http://bip.chojnow.net.pl/.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

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

w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja
2021 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie
przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.)
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 24 lutego 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 17.02.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest 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.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem 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 t.j.).Wp³acone wadium

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec 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 zez-
wolenia 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 utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 2 900,00 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
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci 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 sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
07.10.2021 r., drugi 09.12.2021 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 17.01.2022 r. - 17.02.2022r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30,
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w nieru-
chomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.



Domy Mieszkania Lokale
Mieszkanie do wynajêcia (kawalerka)
Chojnów (Rynek). 
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (54508) 
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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

LUTY
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
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Punkt poboru wymazów                   571-223-513
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

ul. Fabryczna 1 

Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w 9-17; w sob 9-13
Tel.798-545-614  798 -779-370

Ogrodniczy MAGNOLIA

Ju¿ 
otwarte!!!
Zapraszamy

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), 
informuje o zamieszczeniu 

na stronie 
www.bip.gmina-chojnow.pl

wykazu nieruchomoœci 
przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego, 
tj.  niezabudowanych dzia³ek

numer 450/28 o pow. 4,0623 ha 
i 450/34 o pow. 3,3231 ha,

po³o¿onych w obrêbie Okmiany,
gmina Chojnów, powiat legnicki,

województwo dolnoœl¹skie.

Firma 
produkuj¹ca rêkawiczki

skórzane wyjœciowe 

zatrudni szwaczki 
z umiejêtnoœci¹ 

szycia rêkawiczek 
na maszynach

laszówkach 

Praca wy³¹cznie dla osób 
z doœwiadczeniem. 
Praca cha³upnicza. 

Wynagrodzenie
do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt 

telefoniczny: 

698 655 171
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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. 

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2022r.
- szczegóły str. 13

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. 

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m
kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.



Pierwszy numer
tygodnika

Pierwszy numer
- dwutygodnika

10 lat później...

Więcej koloru...

Pierwszy numer
- miesięcznik

Wybieraliśmy Dziewczynę 
Tygodnia/Miesiąca/Roku

Pierwsi naczelni okiem 
Roberta Wierzbickiego

20 lat później...

Prowadziliśmy plebiscyt na
„Chojnowianina Roku”

Gazeta Chojnowska ma 30 lat!


