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Pracownia przedmiotowa Interatkin 
Pracownia przedmiotowa Interatkin w Szkole Podstawowej nr 3
jest przeznaczona do pracy trzydziestu uczniów i jednego na-
uczyciela. Jej wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć z che-
mii, geografii, biologii i fizyki. Multimedia oraz oprogramo-
wanie pozwoli na prowadzenie interaktywnych zajęć eduka-
cyjnych na najwyższym poziomie, co z pewnością przełoży się
na podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Chojnowie z przedmiotów przyrodniczych.

Pracownia przedmiotowa Interaktin dzięki swojemu wyposaże-
niu gwarantuje najwyższy poziom edukacji z przedmiotów
przyrodniczych. W jej skład wchodzi biurko nauczycielskie, 
5 stolików „wysp" dla uczniów, szafa laboratoryjna, 30 ergo-
nomicznych krzeseł dla uczniów, jeden fotel dla nauczyciela oraz
12 tapet tematycznych. 

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt multi-
medialny – monitor dotykowy zintegrowany z blatem, kompu-
ter stacjonarny nauczyciela, monitor interaktywny 75" oraz
oprogramowanie takie jak: Class VR Premium wirtualne labo-
ratorium przedmiotowe, licencja na roczny dostęp do portalu
wirtualnych lekcji, interaktywne plansze przyrodnicze (chemia,
fizyka, biologia, geografia). 

Mobilne miasteczko rowerowe 
Lokalizacja projektu: boisko przy Szkole Podstawowej nr 4.
Podstawowym celem projektu jest promocja codziennej jazdy
rowerem wraz z praktyczna nauką bezpiecznego poruszania się
dzieci w ruchu drogowym w warunkach miejskich i poza miej-
skich oraz oswajaniem ich z codziennymi sytuacjami, które
mogą wydarzyć się na drodze. Specjalnie przygotowane mias-
teczko umożliwi przeprowadzenie w sposób profesjonalny
praktycznego egzaminu na kartę rowerową. 
Mobilne miasteczka drogowe w zestawie, oprócz rozkłada-
nych, antypoślizgowych gumowych mat, które imitują asfalt 
i wyznaczają drogi miasteczka rowerowego, są wyposażone
także w mini znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną w for-
mie sterowanych ręcznie standardowych sygnalizatorów, jak 
i sygnalizatorów kolejowych połączonych z automatycznie
podnoszonymi i opuszczanymi rogatkami. Takie elementy
miasteczka są w stanie zasymulować różne sytuacje na drodze,
które mogą zdarzyć się w rzeczywistości. Dzięki nim dziecko
może sobie je w przyszłości odtworzyć, kiedy będzie poruszało
się rowerem po prawdziwej drodze. 
Bardzo ważną zaletą mobilnych miasteczek rowerowych jest
to, że można je w dowolny sposób rozkładać i składać. Poz-
wala to na ich wykorzystywanie nie tylko na zewnątrz (np. na
boisku czy na placu), ale także w pomieszczeniach zamknię-
tych (jak chociażby sala gimnastyczna czy hala). W zależności
od okazji można je przenosić z miejsca na miejsce, a także 
w dowolny sposób układać tak, by za każdym razem symu-
lowały one inny układ ulic, znaków i sygnalizacji świetlnej.
Pozwala to na zrozumienie zasad ruchu drogowego, a nie ucze-
nie się ich na pamięć.

KJ



Solidarni z Ukrain¹ 
Chojnowianie, jak ca³y polski naród,
b³yskawicznie do³¹czyli do szeroko rozu-
mianej pomocy humanitarnej na rzecz
Ukrainy zaatakowanej przez Rosjê 
w czwartek 24 lutego 2022r. Instytucje
samorz¹dowe, organizacje pozarz¹dowe,
firmy, osoby prywatne - ka¿dy organizu-
je siê jak mo¿e oferuj¹c pomoc transpor-
tow¹, zbiórkê darów lub schronienie.
Odzew jest ogromny. Mieszkañcy, poru-
szeni sytuacj¹ naszych s¹siadów, jedno-
cz¹ siê w wysi³kach i pomagaj¹ w ró¿nej
formie inicjuj¹c pomoc b¹dŸ odpowia-
daj¹c na apele. Z deklaracj¹ niesienia
pomocy wyst¹pi³y te¿ nasze miasta part-
nerskie. To buduj¹ce, krzepi¹ce i takie
ludzkie… 
Do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³y podziê-
kowania od Wojewody Dolnoœl¹skiego
Jaros³awa Obremskiego za zaanga¿o-
wanie w wielkie wyzwanie zwi¹zane 
z agresj¹ Rosji na Ukrainê. W tym samy
piœmie Wojewoda przekaza³ informacje
dotycz¹ce zarz¹dzania kryzysowego. Wska-
zuje procedury kwaterunku, zbiórek
charytatywnych, logistyki transportowej,
dzia³añ pomocy spo³ecznej, s³u¿by zdro-
wia, rynku pracy i edukacji. Szczegó³y
w³adze Chojnowa omawia³y podczas
wideokonferencji z przedstawicielami
w³adz wojewódzkich. 
Ka¿dy obywatel Ukrainy, który prze-
kroczy³ granicê po 24 lutego 2022 r.
mo¿e liczyæ na wsparcie instytucjonalne.
Osoby te, po zarejestrowaniu w punkcie
recepcyjnym na granicy zostan¹ rozlo-
kowane w poszczególnych miejscowoœ-
ciach. Wojewodowie odpowiadaj¹ za
rozlokowanie osób i nakazuj¹ gminom
oraz powiatom w trybie art. 25 ustawy
o wojewodzie i administracji rz¹dowej
w województwie, zorganizowanie lo-
kum oraz wy¿ywienia wraz z inn¹ niez-
bêdn¹ pomoc¹ np. prawn¹, medyczn¹
lub psychologiczn¹.
Osoby przybywaj¹ce do Polski, które nie
przesz³y przez punkt recepcyjny na gra-
nicy, powinny w pierwszej kolejnoœci
zg³osiæ siê do Domu Studenckiego Poli-
techniki Wroc³awskiej przy ul. Wittiga
10 we Wroc³awiu lub Placówce Stra¿y
Granicznej przy ul. Partyzantów 22-23 
w Legnicy (telefon +48 76 877 62 00) 

w celu uzyskania statusu uchodŸcy i wska-
zania miejsca docelowego przez Wojewodê.
Aktualnie procedowana jest nowelizacja
ustawy o cudzoziemcach, która umo¿liwi
pomoc systemow¹ dla uchodŸców. 
Dodatkowe informacje na temat po-
mocy socjalnej mo¿na uzyskaæ 
w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Chojnowie przy ul. Kolejowej 9
(telefon: 76 818 82 18).
Koordynatorem dzia³añ w sprawie
rozlokowania osób uciekaj¹cych przed
konfliktem zbrojnym jest Wojewoda
Dolnoœl¹ski.
UchodŸcom z Ukrainy pomóc mo¿na tak¿e
przekazuj¹c œrodki pieniê¿ne m.in. na
konta organizacji takich jak:
Polska Akcja Humanitarna (PAH)

www.pah.org.pl
Caritas Polska                          caritas.pl
Polskie Centrum Pomocy Miêdzynaro-
dowej (PCPM)                      pcpm.org.pl
Polski Czerwony Krzy¿ (PCK)       pck.pl
UNICEF Poland                         unicef.pl

O ewentualnych potrzebach obywateli
Ukrainy bêdziemy informowaæ na stronie
chojnow.eu i facebooku Chojnow.eu -
Oficjalny Serwis Internetowy Miasta
Chojnów
Wiele istotnych informacji zaintereso-
wani znajd¹ na https://www.gov.pl/

Dofinansowanie w ramach
Konkursu: "Granty PPGR 
- wsparcie dzieci z rodzin

popegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym"

Wniosek Gminy Miejskiej Chojnów 
w konkursie na wsparcie dla dzieci 
i wnuków by³ych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym zosta³ zaakcepto-
wany i gmina otrzyma dofinansowanie 
w wysokoœci a¿ 401.500,00 z³ na realiza-
cjê przedsiêwziêcia. W ramach programu
166 uczniów z terenu miasta otrzyma
nastêpuj¹cy sprzêt komputerowy: 20
komputerów stacjonarnych, 137 lap-
topów oraz 9 tabletów. Teraz kolejnym
etapem przedsiêwziêcia bêdzie podpi-
sanie umowy o dofinansowanie z Opera-
torem konkursu, a nastêpnie przepro-
wadzenie postêpowania o udzielenie
zamówienia w celu wy³onienia dostawcy

sprzêtu komputerowego. Po dokonaniu
przez Gminê Miejsk¹ Chojnów zakupu,
sprzêt zostanie przekazany u¿ytkowni-
kom na w³asnoœæ.

Zwyciêski projekt 
- pieni¹dze dla szkó³! 

W ramach naboru wniosków w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹-
skiego dot. projektu "Powrót uczniów do
szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej
Chojnów po kszta³ceniu zdalnym - dzia-
³anie: zapewnienie równego dostêpu do
wysokiej jakoœci edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej"
Szko³a Podstawowa nr 3 i Szko³a Podsta-
wowa nr 4 otrzyma³y dofinansowanie 
w kwocie 528 892,50 z³ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Projekt zosta³
wysoko oceniony przez Instytucjê Orga-
nizuj¹c¹ Konkurs (IOK). Koordynatorem
wniosku jest Dyrektor SP3 pan Mariusz
Szklarz. Otrzymane œrodki przyczyni¹
siê do realizacji ró¿nych programów
edukacyjnych do wspólnego wykorzysta-
nia dla uczniów obu szkó³. 
Gratulujemy!

Wydzia³ GGIOŒ informuje
Zgodnie z art. 35. ust. 1. ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach:

- od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. wy-
kazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej:
- dzia³ki nr 23/44 zabudowanej gara-
¿em po³o¿onej przy ul. Wojska Pol-
skiego, obrêb 6 miasta Chojnowa -
sprzeda¿ na rzecz najemcy - Zarz¹dze-
nie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z 24 lutego 2022 roku.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 08.04.2022 roku.

- od 08.03.2022 r. do 29.03.2022 r.
wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nych do oddania w u¿yczenie, tj. czêœæ
dzia³ki numer 160/7 po³o¿onej w obrê-
bie 6 Gminy Miejskiej Chojnów oraz
czêœci dzia³ek numer: 306/32, 295/18
i 356/2 po³o¿onych w obrêbie 4 Gminy
Miejskiej Chojnów - Zarz¹dzenie Nr
37/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z 01 marca 2022 r. 

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Bliskim 
zmar³ego 24 lutego 2022r.

œp. Stanis³awa Zawiœlañskiego 
wieloletniego spo³ecznika; 

prezesa chojnowskiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków 
sk³adaj¹

Burmistrz Miasta Chojnowa 
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków 
Ko³o w Chojnowie
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Jednym z tematów styczniowej sesji by³a
dzia³alnoœæ Spo³ecznej Komisji Miesz-
kaniowej w minionym 2021r.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa zos-
ta³a powo³ana przez Radê Miejsk¹ Choj-
nowa 26 marca 2015 r. w 7.osobowym
sk³adzie. Z tego sk³adu wybrano zespó³
roboczy do sprawdzania oraz oceny wa-
runków mieszkaniowych wnioskodaw-
ców, zainteresowanych przydzia³em lo-
kalu komunalnego, mieszkalnego, socjal-
nego, zamiennego lub do remontu we
w³asnym zakresie.
W roku 2021 Komisja 14 odby³a spotkañ,
na których omówiono 160 spraw mieszka-
niowych dotycz¹cych  m.in:
- przed³u¿enia umowy najmu lokalu so-
cjalnego,
- przydzia³u lokalu socjalnego,
- przydzia³u lokalu mieszkalnego lub za-
miennego,
- przydzia³u lokalu komunalnego po œmierci
najemcy lub wyprowadzeniu siê najemcy,
- przydzia³u pomieszczeñ tymczasowych,
- przydzia³u lokalu do remontu we w³as-
nym zakresie.
W terenie sprawdzono 58 wniosków o przy-
dzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych
spraw spornych.
Przeprowadzono weryfikacjê listy przy-
dzia³u lokali komunalnych opracowanej
na rok 2022. 
Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali za-
miennych, mieszkalnych, socjalnych, do
remontu we w³asnym zakresie i przy-
dzia³u lokali zamiennych w zwi¹zku 
z remontem lub wyburzeniem budynku
przy ul. Legnickiej 41AB na rok 2022. 
Na rok 2022 zaplanowano przydzieliæ 45
mieszkañ, z tego 14 lokali zamiennych,
26 lokali mieszkalnych, 5 lokali socjalnych.
W roku 2021 przydzielono ³¹cznie 18 lo-
kali, 18 lokali po sp³aceniu zaleg³ego za-
d³u¿enia, 46 lokali socjalnych (dotyczy
przydzia³ów lokali socjalnych oraz prze-
d³u¿eñ umów najmu lokali), 6 lokali po
œmierci najemcy, przeprowadzono 3 za-
miany miêdzy lokatorskie.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Choj-
nowa wg oceny Komisji, wynosz¹ oko³o
41 mieszkañ, w tym:
- 10 lokali na realizacjê wyroków s¹dowych,
- 26 lokali na realizacjê listy w zakresie
przydzia³u lokali mieszkalnych,
- 5 lokali socjalnych dla osób /rodzin za-
kwalifikowanych przez SKM.

Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci
s¹ w bardzo z³ym stanie technicznym.
Najczêœciej s¹ to mieszkania do remontu. 
Remonty wykonuje ChZGKiM lub czêœ-
ciowo zainteresowani najemcy w ramach
porozumienia z ChZGKiM.

Sprawozdanie 1/2022 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 01 stycznia 2022 r. 
do 22 lutego 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Gmina Miejska Chojnów pozyska³a
grant w wysokoœci 401.500,00 z³ na dofi-
nansowanie zakupu sprzêtu dla 166 dzieci
w ramach Konkursu Grantowego Cyfro-
wa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfrowym -
"Granty PPGR" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020.
* Z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego wniosek 
o dotacjê na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku na zadanie pn.: "Remont pod³óg 
w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego
piêtra w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie" w ramach naboru wniosków 
o udzielenie dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajduj¹cych siê na
obszarze województwa dolnoœl¹skiego.
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie 
w ramach 2 naboru z Programu Polski £ad
na zadanie "Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni œcieków w Goliszowie -
etap II".
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie 
w ramach naboru dla gmin PPGR z Pro-
gramu Polski £ad na zadanie "Wykona-
nie instalacji elektrycznych i niskopr¹-
dowych dla g³ównego budynku Szko³y
Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego
w Chojnowie".
* Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie 
z Programu Polski £ad na zadanie
"Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej, prze-
budowa Placu Dworcowego oraz budowa
sieci wodoci¹gowej z pompowni¹ wody, ka-
nalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczo-
wej ul. Leœna, ul. Wrzosowa w Chojnowie".
* Z³o¿ono wniosek o przyznanie pomocy
na operacjê pn. "Rewitalizacja Parku
Piastowskiego w Chojnowie" w ramach
poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie
operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ"
objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. 
* Z³o¿ono do Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie wniosek o dofinansowa-
nie ze œrodków PFRON projektu w ramach
obszaru B "Programu wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami III" na zakup
schodo³azu g¹sienicowego.
* Zawarto umowê na wykonanie kon-
cepcji przebiegu œcie¿ek parkowych z to-
warzysz¹c¹ im ma³¹ architektur¹ oraz
wykonanie czêœciowej inwentaryzacji
dendrologicznej wraz z projektem nasa-
dzeñ zastêpczych w Parku Piastowskim.

* Zawarto umowê na opracowanie pro-
jektu zagospodarowania terenu w zakre-
sie przebiegu œcie¿ek parkowych z towa-
rzysz¹c¹ im ma³¹ architektur¹. 
* Trwaj¹ prace przy przebudowie istnie-
j¹cego zbiornika na komorê tlenowej sta-
bilizacji osadu nadmiernego na terenie
oczyszczalni œcieków w Goliszowie.
* Uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu rekreacyjnego obejmuj¹cego Ska-
tepark i Pumptrack.
* Na bie¿¹co utrzymywano tereny zie-
lone i ogrody zabaw poprzez sprz¹tanie,
naprawy sprzêtu. 
* Poprawiono stan techniczny dróg i chod-
ników na terenie miasta poprzez uzupe³-
nianie ubytków w nawierzchniach jezdni
i chodników z kostki brukowej.
* Zakupiono 75 ton kruszywa bazalto-
wego w celu utrzymania nawierzchni
dróg gruntowych. 
* Utwardzono i wyrównano nawierzch-
nie ulic: Reymonta, Ogrodowa, Ró¿ana,
Fabryczna,  Tulipanowa.
* Zamontowano 10 koszy ulicznych. 
* Zamontowano dodatkowe oœwietlenie
na przejœcie dla pieszych na ul. D¹brow-
skiego.
* Wymieniono oprawy oœwietlenia ulicz-
nego na pl. Zamkowym.  
* Rozpoczêto prace przy budowie oœwiet-
lenia w ci¹gu ul. Paderewskiego. 
* Z³o¿ono wniosek do Starosty Legnic-
kiego na usuniêcie obumar³ych drzew
gatunku topola z terenu zielonego przy
ul. Lubiñskiej.
* Przyciêto ¿ywop³oty w mieœcie celem
ich odm³odzenia. 
* Prowadzone jest postêpowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego na "Prze-
budowê ulic Sikorskiego, Boh. Powst.
Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Ko-
narskiego, Andersa, Gen. Maczka i bu-
dowê parkingu przy ul. Kiliñskiego 
w Chojnowie". 
* Prowadzone jest postêpowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego na "Wykonanie na-
praw cz¹stkowych nawierzchni asfalto-
wych dróg miejskich przy u¿yciu emulsji 
i grysów bazaltowych - planowana iloœæ
materia³u do wbudowania 120t.". 
* Przyjêto i przetworzono 46 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 2 wnioski o wpis do CEIDG przedsiê-
biorcy,
- 26 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 7 wniosków o zawieszenie wykonywa-
nia dzia³alnoœci,
- 4 wnioski o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 7 wniosków o wykreœlenie przedsiê-
biorcy z CEIDG.
* Przyjêto 34 oœwiadczenia od przed-
siêbiorców prowadz¹cych sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
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sprzeda¿y o wartoœci sprzeda¿y napojów
alkoholowych za rok 2021.
* Wprowadzono do systemu deklaracje
dotycz¹ce Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania:
57 w budynkach jednorodzinnych, 82 w bu-
dynkach wielorodzinnych, 7 w budyn-
kach i lokalach niemieszkalnych.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano:
- w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego 19 dzia³ek w okolicy ul. Sikor-
skiego przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
- w drodze bezprzetargowej na rzecz do-
tychczasowych  najemców 2 lokale miesz-
kalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat,
- w drodze bezprzetargowej udzia³ 28/100
w dzia³ce numer 288/6 po³o¿onej przy
ul. Komuny Paryskiej w obrêbie 4 miasta
Chojnowa.
* Og³oszono przetargi ustne nieograni-
czone na  sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Kiliñskiego 5,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Witosa 32,
- 5 dzia³ek przy ul. Zielonej przeznaczo-
nych pod zabudowê gara¿ami.
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku
(podwórko) ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹
przy ul. Kolejowej 4 oraz umowê dzier-
¿awy na grunty rolne przy ul. Parkowej 
z osob¹ fizyczn¹.
* Wydano: 
- zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce przeksz-
ta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych  na cele miesz-
kaniowe w prawo w³asnoœci tych grun-
tów,
- 2 informacje o wysokoœci op³aty jedno-
razowej, 
- decyzjê o przekszta³ceniu prawa u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
* Sporz¹dzono 2 zgody na wykreœlenie
hipoteki umownej z ksi¹g wieczystych
lokali mieszkalnych sprzedanych z boni-
fikat¹ na rzecz najemców, w zwi¹zku 
z up³ywem 5.letniego okresu od sprzeda¿y.
* Zlecono przeprowadzenie badañ geot-
echnicznych gruntu kompleksu 7 dzia³ek
po³o¿onych w obrêbie 3 miasta Choj-
nowa przy ul. Stanis³awa Wyspiañskiego
oraz kompleksu 9 dzia³ek po³o¿onych 
w obrêbie 1 miasta Chojnowa przy ul.
Jerzmanowickiej, w celu okreœlenia wa-
runków wodno-gruntowych pod³o¿a pod
inwestycjê - zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
* Zawarto umowy:
- z geodet¹ na œwiadczenie us³ug geo-
dezyjnych w 2022 r.,
- z rzeczoznawcami na wykonywanie us³ug

w zakresie szacowania wartoœci nieru-
chomoœci w 2022 r. 
* Wydano: 
- 2 wypisy i wyrysy oraz 10 zaœwiadczeñ
o przeznaczeniu dzia³ki w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
i obszarze rewitalizacji, 
- decyzjê zatwierdzaj¹c¹ podzia³ nieru-
chomoœci przy ul. Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego, 
- 3 zaœwiadczenia o zgodnoœci z miejs-
cowym planem zagospodarowania prze-
strzennego zmiany sposobu u¿ytkowa-
nia obiektu budowlanego.
* Wydano  decyzjê  zezwalaj¹c¹ na  usu-
niêcie drzew gatunku  sosna przy  ul. Fa-
brycznej dla  Agencji Ochrony Pracy 
i Œrodowiska BHPE Pawe³ Pacu³a.
* Uczestniczono w comiesiêcznych tre-
ningach zgrywaj¹cych system wczes-
nego ostrzegania i alarmowania o zagro-
¿eniach  województwa dolnoœl¹skiego
oraz  treningu sta³ego dy¿uru.
* W zwi¹zku ze stanem zagro¿enia epi-
demiologicznego prowadzono sta³y moni-
toring sytuacji na terenie miasta oraz
wspó³pracowano z Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Legnicy
oraz Starost¹ Legnickim. 
* Ostrzegano mieszkañców o silnych
wiatrach oraz monitorowano w Choj-
nowie sytuacjê z nimi zwi¹zan¹.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- wyp³acono 1.991 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 991.989,40  z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono  66 wniosków
- wyp³acono 266 dodatków mieszkanio-
wych  na kwotê 64.903,69  z³.
* Dodatki energetyczne
- wyp³acono 121 dodatków mieszkanio-
wych na kwotê 2.312,43  z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Sporz¹dzono 4 akty urodzenia, 4 akty
ma³¿eñstwa i 28 aktów zgonów oraz 90
przypisków i 73 wzmianki przy aktach
stanu cywilnego.
* Sprostowano i uzupe³niono 12 aktów
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 9 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 8, zaœwiad-
czenia do œlubu poza granicami RP - 1).
* Przeprowadzono 167 migracji aktów.
* Wydano 409 odpisów akt stanu cywil-
nego.
* Przyjêto 330 wniosków o wydanie
aktów stanu cywilnego.
* Usuniêto 291 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL i wydano 4 decyzje w sprawie
zmiany imienia lub nazwiska.

NNaa  LLIIVV  SSEESSJJII

Pandemia zdecydowanie ograniczy³a kon-
takty naszego miasta z miastami partner-
skimi. Przez ostatnie dwa lata jednak
relacje nie os³ab³y. Korespondencja mai-
lowa, tradycyjna, rozmowy telefoniczne
czy spotkania online skutecznie podtrzy-
mywa³y wiêzi. 
Nastêpstwem tych nieoficjalnych spot-
kañ s¹ wizytowe plany. W maju tego roku
odwiedz¹ nas mieszkañcy Egelsbach.
Dwukrotnie przek³adany przyjazd na-
szych partnerów z Niemiec w koñcu
dojdzie do skutku. 
We wtorek (22.02.) burmistrz Chojnowa
Jan Serkies i mer Commentry Sylvian
Bourdier na spotkaniu online uzgodnili
wizytê m³odzie¿y z Francji. 3 maja przy-
sz³ego roku do Chojnowa przyjad¹ pi³-
karze i grupa gimnazjalistów. 

Podtrzymywanie sta³ego kontaktu, wspólne
dzia³ania, aktywizacja i wspó³praca miesz-
kañców oraz ³¹czenie wysi³ków, by wspo-
magaæ realizacjê koniecznego dla pokoju
postêpu, to jedne z kilku postanowieñ za-
wartych w partnerskich umowach.
Wszyscy razem skutecznie je realizuje-
my, nawet w trudnym czasie pandemii!
Mimo odleg³oœci, mimo ró¿nic kulturo-
wych, bariery jêzykowej, partnerstwo
wci¹¿ trwa, rozwija siê, zmierza w dobrym
kierunku.
Pokój na œwiecie zale¿y od wzajemnego
zrozumienia miêdzy narodami, to zaœ,
mo¿liwe jest tylko poprzez wzajemne
poznanie. Ka¿dy z cz³onków miêdzyna-
rodowej wspólnoty wnosi do jej struktur
w³asne wartoœci, wzbogacaj¹c europejski
pejza¿. Uczestniczymy w ten sposób 
w przek³adaniu procesu zjednoczenia Eu-
ropy na jêzyk lokalnej praktyki.
Wspólnie budujemy porozumienie bez
granic i urzeczywistniamy zjednoczenie
Europy.

eg

Partnerstwosiê uaktywnia



Siostra Zenobia ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek 
w Chojnowie 4 lutego obchodzi³a swoje 98 urodziny! 
Z tej okazji Burmistrz Miasta Chojnowa odwiedzi³ jubilatkê 
i z³o¿y³ najserdeczniejsze ¿yczenia. Siostra Zenobia nie kry³a
wzruszenia i radoœci. 
- Cieszê siê, ¿e mam tyle lat. Kto by pomyœla³? To bardzo sym-
patyczny wiek. Na 100. urodziny zrobimy mo¿e jakieœ przyjê-
cie? - mówi³a z radoœci¹ Siostra Zenobia. 
W Chojnowie jest od 39 lat. Jest najstarsz¹ siostr¹ zakonn¹ 
w naszym mieœcie i wyró¿nia siê nietuzinkow¹ pogod¹ ducha 
i poczuciem humoru. Znana jest nie tylko z gorliwej modlitwy
i skromnoœci, ale tak¿e z talentu do recytowania wierszy, uk³a-
dania rymowanek i artystycznego usposobienia.
Wraz z burmistrzem poruszy³a wiele interesuj¹cych tematów
od obecnych spraw zwi¹zanych z miastem, po wspomnienia 
z ró¿nych momentów ¿ycia. 
- Muszê zaznaczyæ, ¿e Siostry s¹ prawdziwym darem dla
naszego miasta. Praca Sióstr jest dostrzegana przez miesz-
kañców, którzy doceniaj¹ trud i dobro niesione przez S³u¿eb-
niczki. - stwierdzi³ burmistrz. 

- Wielu mieszkañców Chojnowa kojarzy Siostrê Zenobiê.
Czêsto jest wspominana i pozdrawiana. Siostry s¹ w Choj-
nowie bardzo szanowane, na wielu p³aszczyznach to odczu-
wamy - zaznaczy³a Siostra Szymona, która na co dzieñ opieku-
je siê Siostr¹ Zenobi¹. 
Droga Siostro Zenobio sk³adamy Ci jeszcze raz najserdecz-
niejsze ¿yczenia! Du¿o zdrowia, pomyœlnoœci, uœmiechu na
ka¿dy dzieñ. Niezmiennego optymizmu i radoœci. Niech Twój
ulubiony kwiecisty maj goœci w Twoim sercu. B³ogos³awieñstwa
Bo¿ego i Opieki Matki Najœwiêtszej! 
Szczêœæ Bo¿e! KJ
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98 lat Siostry Zenobii!

Konwent w Chojnowie Konwent w Chojnowie 
24 lutego odby³ siê w Domu Schrama konwent, w którym udzia³
wziêli samorz¹dowcy miast i gmin Powiatu Legnickiego. 
Gospodarzem spotkania by³ Burmistrz Chojnowa Jan Serkies.  
Na konwencie obecni byli: starosta Adam Babuœka i wicestaros-
ta Janina Mazur, cz³onek zarz¹du Powiatu Legnickiego
Krzysztof Sowiñski,  wójtowie Rui - Pawe³ Gregorczuk, Mi³ko-
wic - Dawid Stachura, gminy Chojnów - Andrzej Pyrz, Kroto-
szyc - Wojciech WoŸniak, sekretarz gminy Legnickie Pole -
Mariola K¹dziela oraz przedstawiciel gminy Prochowice. 
Na spotkanie zaproszony zosta³ równie¿ by³y wójt gminy Kunice
Zdzis³aw Tersa, któremu samorz¹dowcy podziêkowali za lata
wspó³pracy.
Tematem przewodnim by³y plany inwestycyjne w³adz Powiatu
Legnickiego w zakresie infrastruktury drogowej. 
- Potrzeby w³adz powiatu legnickiego i poszczególnych gmin 
w zakresie modernizacji dróg s¹ ogromne. Warto jednak pod-
kreœliæ, ¿e samorz¹dowcy z naszego powiatu "graj¹ w jednej"
dru¿ynie i korzystaj¹c z rz¹dowego wsparcia sukcesywnie reali-
zuj¹ kolejne inwestycje. - mówi³ burmistrz Chojnowa Jan Serkies.

Wojciech Cichoñ dyrektor Wydzia³u Dróg i Mostów w Staros-
twie Powiatowym w Legnicy zreferowa³ aktualn¹ sytuacjê le-
gnickich, strategicznych inwestycji drogowych prowadzonych
przez powiat. Zaprezentowane zosta³y tak¿e plany na rok bie¿¹cy.

KJ

Nauczycielka w Przedszkolu nr… - mgr Sylwia Osadkowska
w organizowanym przez Gazetê Wroc³awsk¹ Plebiscycie Edu-
kacyjnym zajê³a I miejsce w kategorii Nauczyciel Przed-
szkola na terenie powiatu legnickiego. 

23 lutego w Starostwie Powiatowym w Legnicy odby³o siê
spotkanie finalistów etapu wojewódzkiego. Tu te¿ w³adze
powiatu i Miasta Chojnowa oficjalnie pogratulowa³y Pani
Sylwii sukcesu i, jak dowiod³y wyniki plebiscytu, ogromnej
sympatii ze strony dzieci i ich rodziców.
- To wielka radoœæ i zaszczyt, ¿e doceniono chojnowsk¹
nauczycielkê w skali województwa. To tak¿e dowód na to, jak
profesjonaln¹, ¿yczliw¹ i serdeczn¹ opiekê maj¹ dzieci w lo-
kalnych placówkach oœwiatowych - mówi³ burmistrz 
J. Serkies. - Gratuluj¹c raz jeszcze ¿yczê wielu kolejnych
sukcesów, satysfakcji z codziennej pracy, zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci.

I my do³¹czamy do wszystkich ¿yczen i gratulacji!
eg

Przedszkolanka na medal!Przedszkolanka na medal!



Julia Kamiñska jest sekretarzem M³o-
dzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa. Jej
pasj¹ s¹ taniec, muzyka, sport i podró¿e.
Bohaterka cyklu "Ludzi z pasj¹" wie, ¿e
wszystkie plany i marzenia spe³niaj¹ siê
tylko dziêki wytrwa³oœci i ciê¿kiej pracy. 

Gazeta Chojnowska - Julia, sprawu-
jesz funkcjê sekretarza M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Chojnowa. Jakie masz
w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ obo-
wi¹zki? Jak oceniasz dzia³ania m³o-
dzie¿y w mieœcie? 

Julia Kamiñska - Do moich obowi¹zków
nale¿y gromadzenie dokumentów doty-
cz¹cych MRM oraz pisanie protoko³ów
sesji m³odzie¿owej rady. Szczerze mó-
wi¹c bardzo obawia³am siê objêcia tak
wa¿nej, a zarazem odpowiedzialnej
funkcji w naszej Radzie. D³ugo siê zas-
tanawia³am, czy podo³am. Czy obo-
wi¹zki, powaga oraz zobowi¹zania wo-
bec radnych mnie nie przerosn¹. Po
przemyœleniach zada³am sobie pytanie:
Dlaczego mia³abym nie podo³aæ? Zro-
zumia³am wtedy, ¿e nie warto siê podda-
waæ pomimo strachu lub stresu. Trzeba
iœæ przed siebie i podejmowaæ wyzwania.
Atmosfera panuj¹ca na spotkaniach M³o-
dzie¿owej Rady Miasta, jak i poza ni¹
jest wrêcz wspania³a. Bez problemu po-
trafimy siê ze sob¹ dogadaæ oraz ustaliæ
plany dzia³añ dotycz¹ce ,,lepszego miasta".
Niestety nasze plany zosta³y pokrzy-
¿owane przez pandemiê, lecz nie podda-
jemy siê i w miarê mo¿liwoœci dzia³amy. 

G.Ch. - Od 10 lat tañczysz w choj-
nowskim zespole Brooklyn. Wolter
niegdyœ napisa³ "Taniec jest sztuk¹, bo
ma zasady" - czy zgadzasz siê z myœl¹
francuskiego pisarza?

J.K. - Zgadzam siê. Ka¿da sztuka cechu-
je siê danymi zasadami. Najwa¿niejsz¹
zasad¹ w tañcu jest, aby pokazaæ siebie 
i czuæ siê z tym dobrze. Moj¹ przygodê 
z tañcem rozpoczê³am jako 4.letnia
dziewczynka w chojnowskim zespole
“Brooklyn”. Oczywiœcie ju¿ wczeœniej
uwielbia³am tañczyæ, pl¹saæ lub po pros-
tu poruszaæ siê w rytm danej muzyki.
Pierwszy oficjalny wystêp odby³ siê 2012
roku. Mo¿e moja grupa nie tañczy³a
przez ca³y wystêp, ale zadebiutowa³yœmy
na scenie jako piêcio. i szeœcioletnie
biedroneczki. W nastêpnych latach za-
czê³y siê wyjazdy na turnieje taneczne.
Na ka¿dym z nich by³a ze mn¹ zawsze
wspieraj¹ca mnie mama. Dla niej nie
by³o ró¿nicy czy bêdziemy jechaæ trzy
godziny, czy godzinê. Mama zawsze by³a,
aby mi kibicowaæ, trzymaæ kciuki, a przede
wszystkim, aby byæ przy mnie. Równie
chêtnie pomaga³a mi przygotowywaæ siê
do wystêpów np. zrobiæ makija¿, uczesaæ
w³osy lub dokupiæ potrzebne rzeczy do
stroju. Zawsze mog³am na ni¹ liczyæ.
Moja mama nawet wraz z innymi mama-
mi zrobi³a sobie specjaln¹ koszulkê, która
wszystkim g³osi³a, ¿e jest "mamuœk¹
Brooklynu". 
Taniec jest bardzo wa¿ny w moim ¿yciu,
poniewa¿ pomaga mi odnaleŸæ spokój,
wyciszyæ siê, a nieraz dodaje mi energii,
radoœci i szczêœcia. Dziêki niemu mo¿na
przekazaæ wiele emocji nie u¿ywaj¹c do
tego s³ów. Kocham tañczyæ, lecz mam te-
raz wiele innych zainteresowañ, które
staram siê rozwijaæ w miarê moich mo¿li-
woœci. Zostanie on na zawsze w moim
sercu, a czy w przysz³oœci stanie siê moj¹
prac¹? Zobaczymy co przyniesie przy-
sz³oœæ.

G.Ch. - Mo¿na powiedzieæ, ¿e masz
naturê sportsmenki?
J.K. - Myœlê, ¿e tak. Od najm³odszych lat
interesowa³o mnie aktywne spêdzanie
czasu. Tu towarzyszy mi tato. To on
nauczy³ mnie jeŸdziæ na rowerze, na
rolkach czy ³y¿wach lub gry w badmin-
tona. Zawsze chêtnie spêdza³ ze mn¹
aktywnie czas. Lecz ¿eby nie by³o tak mo-
notonnie, pewnego razu zaproponowa-
³am tacie naukê jazdy na nartach. Z po-
cz¹tku by³ nastawiony sceptycznie, ale
czego nie robi siê dla osoby, któr¹ siê
kocha. I tak parê razy pojechaliœmy na
wykupion¹ lekcjê z instruktorem, ¿eby
pod³apaæ podstawy jazdy. Potem za-
czêliœmy ju¿ wyje¿d¿aæ sami. Nie zawsze

sz³o nam to bezb³êdnie, ale wstawaliœmy
i jechaliœmy dalej. I tak ju¿ jeŸdzimy ra-
zem szósty rok. To wspania³a aktywnoœæ
fizyczna oraz niezapomniany wspólnie
spêdzony czas. Moim hobby poza tañcem
oraz sportami zimowymi i letnimi jest
równie¿ gra w siatkówkê. Od pó³ roku
zaczê³am na powa¿nie trenowaæ pi³kê
siatkow¹. Gra w siatkówkê sprawia mi
ogromn¹ radoœæ i daje o pozytywne zmê-
czenie. O moich zainteresowaniach spor-
towych mog³abym mówiæ godzinami i na-
prawdê polecam trenowanie i rozwijanie
swoich pasji.

G.Ch. - Jedn¹ z Twoich pasji jest mu-
zyka. Stefan ¯eromski mówi³, ¿e
"muzyka - to córa wszystkich muz"…
J.K. - Muzyka to moje drugie imiê. Jest
prawie ca³y czas obecna w moim ¿yciu.
To taka moja najlepsza przyjació³ka 
i czasem mam wra¿enie, ¿e teksty pio-
senek s¹ pisane pod moje uczucia lub
sytuacje z mojego prywatnego ¿ycia. Mój
gust muzyczny jest bardzo rozbudowany,
poniewa¿ ka¿da piosenka, melodia czy
tekst s¹ wyj¹tkowe na swój w³asny sposób. 

G.Ch. - Masz jeszcze bardzo ciekawe
hobby, które realizujesz z tat¹… 
J.K - Tak, to prawda. Uwielbiam spê-
dzaæ wolny czas na podró¿owaniu z tat¹
motorem i zwiedzaniu Dolnego Œl¹ska.
Wycieczka, która najbardziej zapad³a mi
w pamiêæ to wyjazd na Zaporê Pilcho-
wick¹ oraz elektrowniê wodn¹ Wrzesz-
czyn. Widok z tych obiektów zapar³ nam
dech w piersiach. Bardzo polecam wy-
cieczkê w te dwa miejsca.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu. ¯yczymy dalszego rozwijania
pasji! 
J.K. - Ja te¿ bardzo dziêkujê za mo¿li-
woœæ udzielenia wywiadu. Pozdrawiam
wszystkich serdecznie.
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MMuuzzeeuumm  RReegg iioonnaa llnnee
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia
nowej wystawy zatytu³owanej "Artyœci
Andersa", u¿yczonej przez Towarzystwo
Projektów Edukacyjnych. 
Ekspozycja skupia siê na dzia³alnoœci

artystycznej w Armii Genera³a Andersa,
która mimo wojny i dalekiej wêdrówki
wci¹¿ prê¿nie funkcjonowa³a ¿o³niers-
kich szeregach. Prócz plansz eduka-
cyjnych, sa tu tak¿e osobiste pami¹tki 
i odznaczenia Pana Mariana Fudela
dokumentuj¹ce zarówno przemarsz
Armii Andersa, jak i jedn¹ z najkrwaw-
szych walk II wojny œwiatowej - Bitwê 
o Monte Cassino w maju 1944 roku. Pan
Marian Fudel razem z matk¹ zosta³
zes³any w g³¹b ZSRR, które opuœci³ wraz
z armi¹ gen. Andersa. Jego losy obrazuje
album, w którym zamieszczone zosta³y
fotografie przedstawiaj¹ce dzia³ania
wojenne z Palestyny, Egiptu i W³och. 
W zwi¹zku z wystaw¹ pt. "Artyœci An-
dersa" Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Chojnowie serdecznie zaprasza na
tematyczn¹ lekcjê muzealn¹ dotycz¹c¹
przemarszu i dzia³añ wojennych armii
gen. W³adys³awa Andersa. Wszystkie
chêtne grupy szkolne prosimy o zapisy
wybieraj¹c numer telefonu 76 818 83 53
lub o zg³oszenia na adres mailowy
muzeumr@wp.pl. Udzia³ w lekcji mu-
zealnej to koszt 2 z³ od osoby.
Przypominamy, ¿e czas obejrzenia wys-
tawy oraz uczestnictwa w lekcji muzeal-
nej jest ograniczony (marzec 2022). Prze-
widziana zosta³a kontynuacja tematu
armii gen. W³adys³awa Andersa w przy-
sz³oœci. 

MMOOKKSSiiRR
Chcesz oderwaæ siê choæ na chwilê od
codziennych obowi¹zków, zrelaksowaæ,
a przy tym twórczo spêdziæ czas? Mamy
coœ specjalnie dla Ciebie.

10 marca (czwartek) MOKSiR zaprasza
do pracowni na warsztaty z ceramiki.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy czwar-
tek w nastêpuj¹cych godzinach:

10.00-12.00- grupy zorganizowane
(szko³y, przedszkola)

13.00-15.00- grupa seniorów (U3W) 
17.00-19.00 - pozosta³e osoby, w tych

godzinach szczególnie zapraszamy
m³odzie¿ i rodziców z dzieæmi 

Koszt zajêæ: 25 z³/os/2 godziny
grupy zorganizowane: 20 z³/os/2godziny
Zapisy: moksir@moksir.chojnow.eu

MMBBPP
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na spotkanie z Wojciechem Drzewic-
kim „Meksyk – w krainie piasku 
i kaktusów”, które odbêdzie siê 11.03.2022r.
o godz. 18.00 w Domu Schrama (wstêp
wolny, re¿im sanitarny). 

Spotkanie jest zwi¹zane z wystaw¹ fo-
tograficzn¹ „Meksyk – w krainie piasku 
i kaktusów” prezentowan¹ w naszej
Galerii M³odych. Pochodz¹cy z Choj-
nowa dr Wojciech Drzewicki, adiunkt
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego i zarazem niestru-

dzony podró¿nik, niejeden raz goœci³ ju¿
w bibliotece. Dwa lata temu, w lutym,
rozpocz¹³ swoj¹ opowieœæ o Meksyku -
krainie Majów. A po ostatniej podró¿y, 
a w³aœciwie wyjeŸdzie dydaktycznym ze
studentami w listopadzie 2021 roku, na
wystawie obejrzeæ mo¿na fotografie 
z innych miejsc tego wielkiego kraju.
Zapraszamy i na spotkanie, i na wys-
tawê, która bêdzie czynna do po³owy
marca.
Zapraszamy i na spotkanie, i na wys-
tawê, która bêdzie czynna do po³owy
marca.

***
Chojnowskie Spotkania z Ksi¹¿k¹ Re-
gionaln¹: spotkanie autorskie z Jo-
ann¹ Lamparsk¹ i promocja ksi¹¿ki
“Ostatni œwiadek. Historie stra¿ników
hitlerowskich skarbów”
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Jo-
ann¹ Lamparsk¹ i promocjê ksi¹¿ki
"Ostatni œwiadek. Historie stra¿ników
hitlerowskich skarbów": 16 marca 2022,
godz.17.00, Dom Schrama (wstêp wol-
ny, obowi¹zuj¹ zasady re¿imu sanitar-
nego). Podczas spotkania bêdzie mo¿na
zakupiæ ksi¹¿ki autorki. 

Joanna Lamparska - autorka reporta¿y
historycznych i licznych ksi¹¿ek o tajem-
nicach zwi¹zanych z Dolnym Œl¹skiem,
przewodników po dolnoœl¹skich zam-
kach, pa³acach, podziemnych trasach tu-
rystycznych, lochach i jaskiniach. Od lat
wspó³pracuje m. in. z "National Geo-
graphic", "Travellerem" i "Witaj w Po-
dró¿y". Prowadz¹ca kana³ "Dolnoœl¹skie
Tajemnice" na YT oraz program "Kup
Pan Zamek". Oficjalna ambasadorka sto-
warzyszenia najwiêkszych atrakcji Dol-
nego Œl¹ska - Turystyczna Trzynastka.
Pomys³odawczyni i dyrektor Dolnoœl¹-
skiego Festiwalu Tajemnic w Zamku
Ksi¹¿. Fundatorka i cz³onek zarz¹du
Fundacji Joanny Lamparskiej na rzecz
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
"Projekt Historia". 
Spotkaniem z Joann¹ Lamparsk¹ rozpo-
czynamy cykl "Chojnowskie Spotkania 
z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹".

WWyyddaarrzzeenniiaa   ww  mmiieeœœcc ii ee
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Najwiêksze w regionie targi edukacyjne

OFERTA SZKO£Y:
» Technikum Ekonomiczne - 5.letnie,
kszta³ci w zawodzie: technik ekonomista
» Technikum Hotelarstwa - 5.letnie, te-
chnik hotelarstwa
» Technikum Logistyczne - 5.letnie, tech-
nik logistyk
» Technikum Mechaniczne - 5.letnie,
technik mechanik
» Technikum Pojazdów Samochodo-
wych - 5.letnie, technik pojazdów samo-
chodowych
» Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastrono-
micznych - 5.letnie, technik ¿ywienia 
i us³ug gastronomicznych
» Technikum Architektury Krajobrazu -

5.letnie, technik architektury krajobrazu
» Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 4.letnie,
profil humanistyczny z edukacj¹ jêzy-
kowo-medialn¹
» Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 4.letnie,
profil biologiczno-chemiczny z edukacj¹
ekologiczn¹ i ochron¹ œrodowiska
» Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 4.letnie,
profil matematyczno-informatyczny 
z edukacj¹ po¿arnicz¹
» Bran¿owa Szko³a I stopnia - 3.letnia,
sprzedawca
» Bran¿owa Szko³a I stopnia - 3.letnia,
mechanik pojazdów samochodowych

• Zajêcia adaptacyjne dla uczniów klas
pierwszych
• Udzia³ w projektach unijnych
• Zajêcia pozalekcyjne (przedmiotowe,
przygotowuj¹ce do egzaminu potwier-
dzaj¹cego kwalifikacje, egzaminu matu-
ralnego, inne)
• Warsztaty teatralne
• Wycieczki i warsztaty zawodoznawcze
• Wyjazdy zagraniczne w ramach projek-
tów unijnych (Francja, Rumunia, Turcja,
Niemcy, W³ochy, Portugalia, Wielka Bry-
tania)
• Zagraniczne praktyki zawodowe (W³ochy,
Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania)
• Zawody sportowe (Olimpiada Lekkoatle-
tyczna, Turniej Szachowy)
• Miêdzyszkolny Konkurs Jêzykowy
DENG DENG
• Indywidualne toki i programy naucza-
nia, wspieranie uczniów zdolnych
• Zajêcia, wyk³ady w szko³ach wy¿-
szych, instytucjach kultury, m. in. Mu-
zeum Narodowym, Uniwersytecie Przy-
rodniczym, Politechnice, Uniwersytecie
Wroc³awskim oraz PWSZ w Legnicy.

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pande-
miczne - oferty szkó³ œrednich, uczelni
wy¿szych i instytucji zwi¹zanych z edu-
kacj¹ w regionie - s¹ w tym roku dostêp-
ne wy³¹cznie w formule online. Za to
potrwaj¹ a¿ dwa miesi¹ce, do po³owy
kwietnia.
Ide¹ XIII Legnickich Prezentacji Edu-
kacyjnych - tradycyjnie organizowanych
przez Collegium Witelona Uczelniê Pañ-
stwow¹ - jest przybli¿enie uczniom szkó³
podstawowych i ponadpodstawowych
oraz doros³ym, dostêpnej w regionie oferty
edukacyjnej i mo¿liwoœci rozwoju oso-
bistego. 
To tak¿e œwietna okazja, by zapoznaæ siê
z zasadami rekrutacji do poszczególnych
placówek/instytucji kszta³cenia.

Legnicka Uczelnia zaprasza wszystkich,
którzy stoj¹ przed wyborem zawodowej
drogi. 
Poza ofert¹ placówek edukacyjnych, na
stronie targów znajdziecie te¿ m.in. po-
mocne w podjêciu decyzji o zawodowej
przysz³oœci wyk³ady i prelekcje, które
przygotowali dla Was œwietni wyk³a-
dowcy i dydaktycy Collegium Witelona. 
Wszystkie treœci zawarte na platformie
XIII Legnickich Prezentacji Edukacyj-
nych zosta³y przygotowane tak, by móc
je pobraæ na swój komputer lub urz¹dze-
nie mobilne.
XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne
odbywaj¹ siê pod honorowym patro-
natem JM Rektora Collegium Witelona
Uczelni Pañstwowej prof. dra hab.
Andrzeja Panasiuka.

Lista uczestników XIII Legnickich Pre-
zentacji Edukacyjnych i wiêcej szcze-
gó³ów na stronie:
www. lpe.collegiumwitelona.pl

XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne, organizowane przez Collegium Witelona Uczelniê Pañstwow¹, wystartowa³y 
16 lutego. W tym roku najwa¿niejsze w regionie targi edukacyjne odbywaj¹ siê w bezpiecznej formule online. 
Mo¿na je bezp³atnie odwiedzaæ przez dwa miesi¹ce, na aktywnej stronie: www. lpe.collegiumwitelona.pl

Wœród licznych prezentacji znajdziemy tak¿e Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
SZKO£A DAJ¥CA WIELE MO¯LIWOŒCI ROZWOJU! TA SZKO£A SPE£NI TWOJE OCZEKIWANIA!

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie utworzony zosta³ w 2001 roku w wyniku po³¹czenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im Miko³aja Kopernika, Zespo³u Szkó³ Rolniczych im W.Szafera 

oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. H.Mierzejewskiego.
W sk³ad PZS wchodzi:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla m³odzie¿y; Technikum dla m³odzie¿y; Bran¿owa Szko³a I Stopnia 
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W pi¹tek 18 lutego w Jubilatce kolejny
raz wybrzmia³a muzyka. Tym razem
przestrzeñ naszego kultowego lokalu
wype³ni³y dŸwiêki melodyjne, lekkie,
powszechnie znane i lubiane. Przed
publicznoœci¹ wyst¹pi³a grupa folkowa
"Przyjació³ki".
Pochodz¹ce z NiedŸwiedzic "Przyja-
ció³ki" to jeden z najstarszych, a jedno-
czeœnie jeden z najm³odszych zespo³ów
ludowych dzia³aj¹cych w Gminie Choj-
nów. Wszystko za spraw¹ przerwy, jak¹
Panie zrobi³y w swojej dzia³alnoœci. 

Po niemal 40 latach z inicjatywy Rad-
nego Gminy Chojnów i So³tysa NiedŸ-
wiedzic Józefa Przy³uckiego zespó³ reak-
tywowa³ siê. Pan Józef Przy³ucki zosta³
kierownikiem zespo³u a opiekunem muzycz-
nym pan Franciszek Soko³owski. 
Do 5-osobowego sk³adu sprzed lat do³¹-
czy³y nowe g³osy, tworz¹c najwiêksz¹ 
w gminie Chojnów grupê wokaln¹.
Zespo³owi akompaniuj¹ muzycy na akor-
deonie, gitarze, saksofonie, klarnecie i in-
strumencie perkusyjnym. 

Muzyka ludowa w Jubilatce, to niety-
powe wydarzenie. Ka¿dy jednak kto
spodziewa³by siê tradycyjnych  przyœpiewek
zapewne mocno siê zdziwi³. "Przyja-
ció³ki" celuj¹ w utworach z polskiej es-
trady, klasykach muzyki biesiadnej 
i ogólnie przyjêtych utworach klasyfi-
kowanych jako ³atwe, mi³e i przyjemne.
Dodatkowym atutem takiego repertuaru
jest fakt, ¿e publicznoœæ chêtnie w³¹cza
siê i wspólnie z Przyjació³kami wype³nia
koncert. 

Tak by³o i tym razem. Goœcie "Przyja-
ció³ek" wspaniale siê bawili œpiewaj¹c,
nieliczni te¿ tañcz¹c. Za spraw¹ mu-
zyków, pañ z zespo³u i - co podkreœlano
bardzo mocno - w³aœcicielki lokalu, nie-
samowitej pani Alicji Dul, pi¹tkowy
koncert zapadnie w pamiêci wszystkim
jego uczestnikom.                                 eg

““PPrrzzyyjjaacc iióó ³³kkii””   zz   pprrzzyyjjaacc iióó ³³mmii

Ostatni walentynkowy "Punk Rock Live"
w kawiarni Jubilatka otwiera³ szerzej nie-
znany Royal Beggars -"legnicki zespó³
hardrockowy powsta³ w listopadzie
2018r. Gramy przede wszystkim dla
siebie…" - tak pisz¹ o sobie w inter-
necie. W czteroosobowym sk³adzie jest
chojnowianin - gitarzysta Szymon Ci-
chocki. Hard rock w ich wykonaniu nie
k³óci³ siê wcale z tym co nast¹pi³o póŸ-
niej czyli ¿ywio³owym i czadowym punk-
rockiem. Wokalistka grupy Magdalena
Radwañska udowodni³a, ¿e mo¿na wy-
konaæ numery z pazurem bez udziw-
nieñ i po polsku. Spodoba³o siê - by³y
bisy, autografy i zdjêcia… Zacna to for-
macja.                                                 pm

Przed Pañstwem - Royal Beggars!

Pi³ka no¿na
Trzy mecze kontrolne rozegra³a kadra se-

niorów Chojnowianki.

Trener Miros³aw Zieleñ po tych spotka-

niach na pewno bêdzie mia³ wiele uwag 

i wniosków. Analiza wyników daje do

myœlenia.

Sparingi odby³y siê na wyjeŸdzie.

KS Chojnowianka Chojnów
- Przysz³oœæ Prusice

5:4

Iskra Ksiêginice 
- KS Chojnowianka Chojnów

11:0
Sparta Paszowice

- KS Chojnowianka Chojnów
5:5

W sobotê 5 marca rusza runda rewan-

¿owa o mistrzostwo A klasy. 

Chojnowianka bêdzie podejmowa³a Iskrê

Kochlice II na Stadionie Miejskim o godz.

15.00.

Zapraszamy!
pm

Nie pró¿nuje ekipa punkrockowców 
z Polish Fiction (PF). Ostatni weekend 
i kolejne granie. Pi¹tek 25 lutego zespól
zawita³ do wroc³awskiego klubu "Alive".
Niewielka miejscówka, ale têtni¹ca non
stop koncertami. 

Tym razem PF zagrali u boku grup
Franca i Izerbejd¿an. 

Kilka godzin snu, trochê odpoczynku 
i kierunek Wolimierz. Legendarny punkt
niezale¿nych, kulturalnych imprez na
mapie polskiej awangardy. Wspólny
koncert z wroc³awsk¹ Prawd¹, Sedesem,
Stanem Zagro¿enia i innymi. 

19 marca w sali Menuet przy ul. Drzy-
ma³y w Chojnowie odbêdzie siê chary-
tatywny koncert na rzecz Tadeusza Cyrka.
Zagra kilka kapel, m.in. PF.

pm

II   zz nn oo ww uu   kk oo nn cc ee rr tt yy   PP oo ll ii ss hh   FF ii cc tt ii oo nn
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Z MI£OŒCI DO MODY
04/05/06.03. 2022 - godz. 17.00

Pracuj¹ca dla domu mody Christiana Diora Esther pragnie
zakoñczyæ swoj¹ karierê g³ównej krawcowej w wielkim sty-
lu. Ostatnia nadzorowana przez ni¹ kolekcja ma byæ uko-
ronowaniem jej dotychczasowych dokonañ. Pewnego dnia
zostaje okradziona w metrze przez 20-letni¹ Jade - zbun-
towan¹ dziewczynê, której w ¿yciu daleko do luksusów sym-
bolizowanych przez markê Dior. Losy obu kobiet splataj¹ siê
i Esther, mimo pocz¹tkowego uprzedzenia, dostrzega w z³o-
dziejce wielki modowy talent. Zamiast wezwaæ policjê - ko-
bieta postanawia zaopiekowaæ siê Jade i proponuje jej pracê
w swojej pracowni krawieckiej. Bêdzie to pocz¹tek szorst-
kiej, ale te¿ niezwykle wa¿nej i piêknej relacji miêdzy obiema
bohaterkami. Jade dostanie szansê na spe³nienie swoich
marzeñ, a Esther byæ mo¿e znajdzie godn¹ nastêpczyniê,
która przywróci modowym kolekcjom spod znaku Diora
œwie¿oœæ i œwietnoœæ.

MI£OŒÆ JEST BLISKO
04/05/06.03. 2022 - godz. 19.00

Natalia i Adam znaj¹ siê od dziecka. Nigdy nie byli par¹, ale od
zawsze byli razem. S¹ s¹siadami, korzystaj¹ wspólnie z po-
mieszczeñ w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli
tylko cienka œciana. Natalia pragnie mê¿czyzny, najlepiej
opiekuñczego domatora, który by³by oparciem dla niej i jej
syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchêtniej
wybra³by siê do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii 
i Adama siê spe³niaj¹. Na jego drodze los stawia piêkn¹ Ma-
rikê, podró¿niczkê i pisarkê, która zaprasza go do swojego
œwiata. Tymczasem w Natalii zakochuje siê Bruno, bogaty
dentysta, który chce spe³niaæ jej wszystkie marzenia. Przy-
padkowe znajomoœci zapowiadaj¹ siê obiecuj¹co...

UPS 2! BUNT NA ARCE
05/06/12/13.03.2022 - godz. 15.00

Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlep-
szymi przyjació³mi Finim i Id¹ na pok³adzie. Niestety wci¹¿
nie widaæ brzegu, a zapasy ¿ywnoœci powoli siê koñcz¹. Tym
samym pokój miêdzy miêso¿ercami i roœlino¿ercami zaczyna
byæ zagro¿ony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych
zdarzeñ, w wyniku których resztki jedzenia i nasi boha-
terowie zostaj¹ wyrzuceni za burtê. Rozdzieleni przez fale
trafiaj¹ do niezwyk³ych miejsc. Ida wraz z nowym kumplem

¯elkiem zostaje uwiêziona na odleg³ej wyspie. Natomiast
Fini budzi siê bajecznym zak¹tku wype³nionym dziwnie zna-
jomymi istotami. Stworzeniami, które ¿yj¹ razem w har-
monii, ale te¿ z niepokojem spogl¹daj¹ w kierunku coraz czê-
œciej dymi¹cego wulkanu. Kiedy wstrz¹sy sejsmiczne przy-
bior¹ na sile, Fini bêdzie musia³ dokonaæ niemo¿liwego i zro-
biæ wszystko, by uratowaæ nowych przyjació³, odnaleŸæ Idê
oraz w³asn¹, pozostawion¹ na Arce rodzinê.

PIES
11/12/13.03.2022 - godz. 18.00

By³y Ranger Jason Briggs nie umie sobie u³o¿yæ ¿ycia bez
wojska. Gdy dostaje szansê powrotu do s³u¿by przyjmuje j¹ 
z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa siê Lulu 
i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii s³u¿by woj-
skowej. Briggs bêdzie móg³ wróciæ w kamasze pod warun-
kiem, ¿e zawiezie Lulu na pogrzeb jej zmar³ego pana. Kilku-
dniowa podró¿ kalifornijskim wybrze¿em wydaje siê byæ nie
tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I by³aby taka, gdyby
nie charakterek Lulu. Delikatnie mówi¹c owczarek nie prze-
pada za ludzkim towarzystwem, a wygl¹da na to, ¿e Briggsa
nie toleruje bardziej ni¿ innych. Wykazuje siê wobec niego
nie tylko ostentacyjnym lekcewa¿eniem, ale otwart¹ agresj¹
w myœl zasady "mam zêby i nie zawaham siê ich u¿yæ".
Wy¿arta tapicerka ukochanego auta, wyczerpuj¹ce wielo-
godzinne gonitwy, œwiecenie oczami za psie wybryki w luk-
susowym hotelu, to tylko niektóre straty jakie na tym nie³at-
wym froncie poniesie Ranger Briggs. Wkrótce jednak oka¿e
siê, ¿e Lulu choæ charakterna i krn¹brna do bólu, to serce ma
dobre. Rzecz w tym, ¿e trzeba umieæ do niej dotrzeæ. Czy
Briggsowi uda siê ta sztuka i czy bêdzie to pocz¹tek piêknej
przyjaŸni? Po¿yjemy, zobaczymy.

Bilet normalny - 20 z³
Bilet ulgowy - 15 z³

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

KASA CZYNNA 1 GODZ. 
PRZED ROZPOCZÊCIEM SEANSU

Kup bilet online:
kino.chojnow.eu/cennik,m5,s500.html
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Zarz¹dzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja
2021 r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dzia³ka zlokalizowana
jest w pó³nocno - zachodniej czêœci miasta, na terenie osiedla domów
jednorodzinnych, pomiêdzy ulicami: St. Wyspiañskiego i G.  Zapol-
skiej. Kszta³t dzia³ki w formie wieloboku, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym po-
stêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Dzia³ka
posiada dostêp do drogi publicznej od ulicy St. Wyspiañskiego. 
W ewidencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rolny - past-
wiska trwa³e Ps III i nabywca, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu grun-
tów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ka
po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.1.MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi
komercyjne wy³¹cznie wbudowane w budynku mieszkalnym.
W granicach dzia³ki przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna. Ponadto przy granicy dzia³ki przebiega sieæ elektroenergetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabu-
dowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Teren, na którym usytuowana jest dzia³ka uzbrojony jest w sieæ ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê 
w przyleg³ych ulicach. 
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ki wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - w pod³o¿u wystêpuj¹ nasypy
niebudowlane oraz grunty organiczne, wskazana jest g³êboka wymi-
ana gruntów, wykonanie nasypów budowlanych z dobrze uziarnionej
pospó³ki, po czym posadowienie obiektów na p³ytach fundamen-
towych; alternatywnie na studniach fundamentowych lub mikro-
palach. Wymiana gruntów wymagaæ bêdzie odwodnienia pod³o¿a. 
Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w projektowaniu obiek-
tów budowlanych.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoz-
naæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, 
z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji plano-
wanej 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 zainwest-
owania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podsta-
wie posiadanych dokumentów.
Przetarg odbêdzie siê 12 kwietnia 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-

wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem
drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z 25.02.1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej, dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê z opinia geotechniczn¹ dla wstêp-
nego rozpoznania geotechnicznych warunków pod³o¿a terenu projek-
towanej zabudowy mieszkaniowej oraz opini¹ geotechniczn¹ dla
potrzeb rozpoznania warunków gruntowo - wodnych na dzia³kach
12/18 - 12/23 w Chojnowie u zbiegu ulic Wyspiañskiego i Zapolskiej,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stoso-
wne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2354 ze zm.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 05.04.2022 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium
jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez
nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem 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 zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, 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. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 20.10.2021 r.
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
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Stanis³awa Wyspiañskiego 
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 12/18 o powierzchni 634 m2 (KW nr LE1Z/00013611/7), 
z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

£¹czna cena wywo³awcza nieruchomoœci gruntowej - 72 000,00 z³ ( w tym VAT 23%)
Wadium - 14 400,00 z³.
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 grud-
nia 2020 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 (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego 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 Chojnowa
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 w dniu 13.04.2022 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 Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 06.04.2022 r. Dat¹ doko-
nania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku banko-
wego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia
25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz.
1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stoso-
wne 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 nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez
nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2354 ze zm.), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychczasowy
sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 
4 250,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, 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 za-
warciem 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 usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 01.04.2021 r.,
drugi 14.07.2021 r., trzeci 09.11.2021 r., czwarty 11.01.2022 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.) sprzeda¿ lokalu
zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.03.2022 r. - 12.04.2022r.
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 Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
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pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy ul. J. Kiliñskiego 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.



Domy Mieszkania Lokale

Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe na
pierwszym piêtrze w centrum miasta.
Mieszkanie jest czêœciowo wyposa¿one
w meble i sprzêty. 
Wiadomoœæ: tel. 781-644-060. (056562) 
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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

MARZEC

6.03. Centrum
13.03. Salix

20.03. Stokrotka
27.03. Farmed

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

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
z siedzib¹ przy ul. Drzyma³y 30
w Chojnowie, jako dozorca mie-
nia zabezpieczonych ruchomoœci
z lokalu nr 5 przy ul. Koœciuszki 1

wzywa wszystkich 
spadkobierców 

Pani Wies³awy Tit 
do kontaktu 

z Chojnowskim Zak³adem
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
w terminie do dnia 31.03.2022r.

Kontakt w powy¿szej sprawie
pod numerem tel. 76/506-59-21
lub drog¹ elektroniczn¹: e-mail:
obm@chzgkim.pl 
lub remonty@chzgkim.pl

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
Dozorca wniesie wniosek o wy-
danie orzeczenia S¹du w sprawie
likwidacji lub innego rozporz¹-
dzenia rzeczy (podstawa prawna:
art. 1046 § 10 Ustawy Kodeksu
Postêpowania Cywilnego z 17 listo-
pada 196r. Dz.U. 1964 Nr 43 poz.
296).

"Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
z siedzib¹ przy ul. Drzyma³y 30
w Chojnowie, jako dozorca mienia
zabezpieczonych ruchomoœci z lo-
kalu nr 1 przy ul. Rynek 6 

wzywa wszystkich 
spadkobierców 

Pani Pauliny Mazur 
do kontaktu 

z Chojnowskim Zak³adem
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
w terminie do dnia 22.04.2022r. 

Kontakt w powy¿szej sprawie
pod numerem tel. 76/81-88-371
lub drog¹ elektroniczn¹ : e-mail:
obm@chzgkim.pl 
lub remonty@chzgkim.pl

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
Dozorca wniesie wniosek o wyda-
nie orzeczenia S¹du w sprawie
likwidacji lub innego rozporz¹-
dzenia rzeczy (podstawa prawna:
art. 1046 § 10 Ustawy Kodeksu
Postêpowania Cywilnego z 17 lis-
to-pada 196r. Dz.U. 1964 Nr 43
poz. 296)."

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
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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. 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, 
o powierzchni użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących
pomieszczeń:  pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2,
pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie
nr 5 - 30,7 m2,  pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2,
łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu 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.
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Hania Soboń – urocza 4.latka spod
znaku Wodnika. Uwielbia małe za-
baweczki  i gofry z czekoladą. Chętnie
ogląda Reksia. W przyszłości chce być
dobrym człowiekiem.

Karnawałowy szał


