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Ludzie z pasją 
Chór parafialny pod patronatem św. Józefa

Kobiety lat 60.tych
- koncert w Jubilatce

Otwarcie Skateparku i Pumptracka w Chojnowie

Solidarni z Ukrainą
- działania miasta
- wsparcie z Francji 

"Meksyk - w krainie piasku i kaktusów"
- spotkanie z dr Wojciechem Drzewickim
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11 marca uroczyście został otwarty teren rekreacyjny - skate-
park i pumptrack wraz z dojściami i elementami małej
architektury. Wartość zadania wyniosła 1.402.613,87 zł, 
z czego 671.800,00 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej - Sportowa Polska Edycja 2021. 

Budowa skateparku i pumptracka przy ul. Brzozowej to pomysł
ponad 100 młodych osób, które zwróciły się z prośbą i wnio-
skiem o rozpatrzenie budowy nowych rekreacyjnych obiektów
w Chojnowie. To właśnie młodzież, z głównym inicjatorem
Bartoszem Korbą składając wniosek o taką inwestycję, zain-
spirowała samorząd do podjęcia działań zmierzających do reali-
zacji przedsięwzięcia. 

Wykonawcą zadania jest Techramps Sp. z o.o. 
Na otwarcie przybyły dzieci wraz z nauczycielami ze cho-
jnowskich szkół i przedszkoli. 
- Budowę skateparku i pumptracka zaproponowała młodzież,
ale realizacją zajmowali się dorośli. To między innymi: Pro-
jektant – Pracownia Projektowa MODUS Mirosław Ma-
cioszek, Wykonawca – TECHRAMPS, Kierownik budowy -
Michał Marchwicki, Insp. nadzoru – Jerzy Zatylny i z ramienia
inwestora Urzędu Miejskiego – naczelnik wydziału Marta
Kucfir. Szczególne podziękowania należą się panu ministrowi
Krzysztofowi Kubów, to dzięki niemu uzyskaliśmy tak duże dofi-
nansowanie – mówił Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. 
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonały dzieci wraz z burmis-
trzem. Obiekt poświęcony został przez ks. proboszcza Dariusza
Pudełko, który życzył wszystkim bezpiecznego użytkowania.

Wydarzenie poprowadzili wielokrotni mistrzowie Polski, znani
w Europie zawodnicy sportów ekstremalnych, w tym jazdy na
rolkach, deskorolkach,  hulajkach. Były pokazy, quizy oraz
nagrody dla wszystkich, którzy zechcieli brać udział w konkursach. 
- Mam nadzieję, że obiekt spełni oczekiwania zaintereso-
wanych. Że będzie bezpiecznym miejscem rekreacji, rozwijania
umiejętności, miejscem spotkań pasjonatów tego rodzaju
sportu. Wierzę, że dla młodych mieszkańców Chojnowa będzie
to atrakcyjna rozrywka. – zaznaczył burmistrz. 
Na terenie skateparku i pumptracka zostało zamontowane
oświetlenie, które pozwoli korzystać z niego również po
zmroku. Pumptrack to tor przeszkód składający się z garbów,
małych uskoków, profilowanych zakrętów, różnic poziomów.
Specjalny tor o kształcie zamkniętej kuli, zbudowany z za-
krętów i muld jest torem typowo rowerowym, ale będą mogli 
z niego korzystać również miłośnicy rolek, hulajnóg i desko-
rolek.  
Elementy skateparku przeznaczone są do jazdy na desko-
rolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach.
Nowe rekreacyjne obiekty przyczynią się do aktywnego spę-
dzania czasu na powietrzu przez entuzjastów i miłośników jed-
nośladów i innych form aktywności fizycznej.

Skatepark jest otwarty codziennie od 9:00 do 21:00.
K.J.

Otwarcie Skateparku i Pumptracka w Chojnowie
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Polski £ad i inwestycje w mieœcie

Gmina Miejska Chojnów 7 marca br. pod-
pisa³a umowê na realizacjê zadania inwesty-
cyjnego pn: "Przebudowa ulic Sikorskiego,
Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Ja-
dwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka 
i budowa parkingu przy ul. Kiliñskiego w Choj-
nowie". Wykonawc¹ zadania bêdzie firma
BUDROMOS J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy.
Wartoœæ umowy to 4.915.126,38 z³.
Miasto Chojnów otrzyma³o promesê w kwo-
cie 4 446 000 z³otych z Rz¹dowego Funduszu
Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach zawartej umowy bêd¹ realizowane
roboty budowlane w podziale na nastêpuj¹ce
zadania: 
Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Sikorskiego 
i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego
wraz z budow¹ parkingów i chodników oraz
wykonaniem sieci oœwietlenia ulicznego i przy-
kanalików kanalizacji deszczowej.
Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Królowej Ja-
dwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budow¹
chodnika oraz zatoki postojowej w pasie dro-
gowym, budowa instalacji kanalizacji desz-
czowej, sieci oœwietlenia, przebudowa istnie-
j¹cego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa
parkingu.
Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Andersa i ulicy
Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni
dróg oraz budowa przykanalików kanalizacji
deszczowej.
Zadanie nr 4: Budowa parkingu przy ul. Ki-
liñskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla
osób niepe³nosprawnych), przebudowa zjazdu
na drogê gminn¹ (dz. nr 59), budowa chodni-
ków, remont nawierzchni istniej¹cych chodni-
ków i komunikacji wewnêtrznej, przebudowa
instalacji kanalizacji deszczowej oraz wyko-
nanie instalacji oœwietlenia, rozbiórka czêœci
istniej¹cych utwardzeñ.

Wydzia³ GGIOŒ informuje
Zgodnie z art. 35. ust. 1. ustawy z 21.08 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wydzia³ Gos-
podarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje: 
* o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 04.03.2022 r. do
25.03.2022 r. wykazu nieruchomoœci przez-
naczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej - dzia³ki nr 277/14 po³o¿onej przy ul.
D¹browskiego, obrêb 4 miasta Chojnowa,
przeznaczonej do sprzeda¿y na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej, oznaczonej numerem dzia³ki 277/4
- Zarz¹dzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 03 marca 2022 roku.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o-
¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do 15.04.2022 roku.
* o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 15.03.2022 r. do
05.04.2022 r. wykazu - nieruchomoœci nieza-
budowanych oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi dzia³ek 295/24 i 295/32 po³o-
¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy
ul. Gen. W³. Andersa - Zarz¹dzenie Nr
41/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
14 marca 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu ww. nieruchomoœci na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w termi-
nie do dnia 26.04.2022 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: 
http://bip.chojnow.net.pl/

Zaproszenie do uczestnictwa 
w szkoleniu "ABC prowadzenia

dzia³alnoœci gospodarczej"
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów infor-
muje, ¿e organizowane jest dla osób bezro-
botnych zarejestrowanych w Urzêdzie, szko-
lenie "ABC prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej"
Ze szkolenia mog¹ skorzystaæ:
- osoby, których wnioski o przyznanie œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej zosta³y
rozpatrzone pozytywnie,
- pozosta³e osoby bezrobotne zainteresowane
podjêciem dzia³alnoœci gospodarczej.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczest-
ników szkolenia, niezbêdnej wiedzy w zakre-
sie zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Szczegó³owe informacje nt. szkolenia mo¿na
uzyskaæ telefonicznie pod nr telefonu
76/818-85-25 lub 76/818-69-78 wewn. 26
Osoby zainteresowane mog¹ zapisywaæ siê
telefonicznie kontaktuj¹c siê z pracownikami
Urzêdu pod w/w telefonami, lub osobiœcie.
Warunkiem przyst¹pienia do szkolenia jest
wype³nienie u pracownika Urzêdu Deklaracji
uczestnictwa w szkoleniu.

Wa¿ne dla pracodawców 
i obywateli Ukrainy

Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów infor-
muje, ¿e wchodzi w ¿ycie Ustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego pañstwa, która
reguluje m.in. kwestiê legalnego pobytu na
terenie Polski oraz dostêp do rynku pracy dla
obywateli Ukrainy.
Jej g³ówne za³o¿enia dotycz¹ce rynku pracy:
1. Pobyt obywatela Ukrainy, który wje¿d¿a
od 24 lutego br. do Polski uznaje siê za legalny
przez 18 miesiêcy (nie dotyczy to tych oby-
wateli Ukrainy, którzy ju¿ maj¹ w Polsce pra-
wo legalnego pobytu)
2. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze spec-
jalnych uprawnieñ od 24 lutego br. oraz ka¿dy
obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa
legalnie w Polsce mo¿e podj¹æ u ka¿dego pra-
codawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleñ.
3. Pracodawca ma obowi¹zek zg³osiæ fakt po-
djêcia pracy przez obywatela Ukrainy korzys-
taj¹cego ze swobodnego dostêpu do rynku
pracy do powiatowego urzêdu pracy w swoim
powiecie poprzez system elektroniczny pra-
ca.gov.pl w ci¹gu 14 dni od podjêcia pracy.
4. Ka¿dy obywatel Ukrainy, który wczeœniej
legalnie pracowa³ w Polsce nie musi robiæ nic,
by dalej móc legalnie pracowaæ u tego praco-
dawcy. Jeœli chce zmieniæ pracodawcê nie po-
trzebuje do tego ¿adnego zezwolenia.
5. Ka¿dy obywatel Ukrainy mo¿e zarejestro-
waæ siê w urzêdzie pracy jako bezrobotny lub
poszukuj¹cy pracy na takich samych zasa-
dach jak dla obywateli RP, z tym, ¿e rejestro-
waæ bêd¹ mog³y siê równie¿ osoby starsze tj.
kobiety powy¿ej 60 roku ¿ycia i mê¿czyŸni
powy¿ej 65 roku ¿ycia.
6. Obywatele Ukrainy bêd¹ mogli korzystaæ 
z us³ug rynku pracy tak jak Polacy, a w szcze-
gólnoœci bêd¹ mogli korzystaæ z poœrednic-
twa pracy, poradnictwa zawodowego oraz
szkoleñ, bêd¹ mieæ równie¿ swobodny dostêp
do instrumentów rynku pracy, oraz aktyw-
nych form pomocy.
7. Obywatele Ukrainy bêd¹ mogli podejmo-
waæ i wykonywaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ta-
kich samych zasadach jak obywatele polscy.
Jedynym warunkiem prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej bêdzie uzyskanie numeru PESEL.
W zwi¹zku z powy¿szym zapraszamy do
wspó³pracy wszystkich pracodawców, u któ-
rych znajd¹ siê miejsca pracy dla uchodŸców
z Ukrainy. Prosimy o zg³aszanie swoich po-
trzeb w zakresie iloœci miejsc i preferencji
zawodowych. Na podstawie Pañstwa zg³oszeñ
powstanie baza pracodawców, która bêdzie
analizowana pod k¹tem pomocy obywatelom
Ukrainy, którzy znaleŸli siê, b¹dŸ znajd¹ na
terenie dzia³ania naszego Urzêdu.
Jednoczeœnie prosimy osoby, które przyjê³y
do swoich domów obywateli Ukrainy zain-
teresowanych podjêciem zatrudnienia, o udzie-
lenie im pomocy w kontaktach z tutejszym
Urzêdem. 
Osoba do kontaktu: Danuta Rajczakowska

Tel. 76/818-85-25 wewn. 22

Podziêkowania 
od w³adz

Burmistrz Chojnowa Jan Serkies sk³ada
serdeczne podziêkowania KGHM Polska
MiedŸ S.A. oraz Prezes Stowarzyszenia
"Imelda" Pani Agnieszce Malik-Demiañ-
czuk za pomoc i wsparcie w pozyskaniu
30 ³ó¿ek wraz z pe³nym wyposa¿eniem
dla uchodŸców z Ukrainy przebywaj¹-
cych na terenie naszego miasta, a tak¿e
Panu Manolisowi Pliatsikas z firmy P.H.U.
"Manol" za pomoc w ich przetranspor-
towaniu.
Podziêkowania kieruje tak¿e do Pana
£ukasza Marciniec z firmy AL-MAR -
Techniczne zaopatrzenie rolnictwa i prze-
mys³u za nieodp³atne przetransporto-
wanie 100 ³ó¿ek przeznaczonych dla osób
uciekaj¹cych przed konfliktem zbroj-
nym z Ukrainy. £ó¿ka trafi³y do by³ej Szko³y
Podstawowej nr 3 przy ul. Koœciuszki. 

***
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Choj-
nowa Jan Skowroñski, gor¹co dziêkuje
wolontariuszkom Annie i Ma³gorzacie,
radnym Rady Miejskiej Chojnowa,
Przewodnicz¹cej M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Laurze i jej kole¿ankom, choj-
nowskiej dru¿ynie Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczpospolitej powo³anej przez œp. Ks.
Krzysztofa Bojko oraz pracownikom
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie za nieo-
cenion¹ pomoc przy roz³adunkach, za³a-
dunkach i segregacji pomocy humani-

tarnej dla Ukrainy. 



Jesteœmy 
w ci¹g³ej gotowoœci

Od pocz¹tku wojny na Ukrainie chojnow-
ski samorz¹d zaanga¿owa³ siê w pomoc
dla uchodŸców. W pierwszych dniach, 
w porozumieniu z Urzêdem Wojewódz-
kim przygotowano 70 noclegów w choj-
nowskich hotelach - Pa³acyku i Cegla-
nym Dworku. Wynegocjowano dla
uchodŸców dzienn¹ stawkê od 80 do 120 z³
(noclegi z wy¿ywieniem). Jednak po wpro-
wadzonych przez rz¹d zmianach warun-
ków finansowania i obni¿enia kwoty utrzy-
mania uchodŸców do 40 z³, w³adze mias-
ta zmuszone zosta³y do znalezienia alter-
natywnego rozwi¹zania. Obecnie, na
przyjêcie 200 uchodŸców przygotowano
trzy sale gimnastyczne, trwaj¹ tak¿e
prace adaptacyjne budynku po by³ej
szkole SP3, gdzie instalowany bêdzie wê-
ze³ sanitarny - prysznice. 

Zbieramy tony darów
Niemal od pierwszych dni w pomiesz-
czeniach udostêpnionych przez Caritas
zbierane s¹ rzeczy potrzebne dla ofiar
wojny. Organizatorem zbiórek jest Urz¹d
Miejski we wspó³pracy z radnymi miej-
skimi, m³odzie¿ow¹ rad¹ i wolontariu-
szami. Ka¿dego dnia przyjmowane s¹,
segregowane, pakowane, opisywane
dziesi¹tki kartonów, które trafiaj¹ do po-
trzebuj¹cych. Dziêki ofiarnoœci mieszkañ-
ców, chojnowskich firm, instytucji, na
wschód z Chojnowa przetransportowano
ju¿ wiele artyku³ów pierwszej potrzeby:
medycznych, higienicznych, spo¿yw-
czych, odzie¿y, zabawek i wiele innych.

Wspiera nas zagranica
Do naszego miasta trafia te¿ pomoc z za-
granicy. Otrzymaliœmy kilka ton darów 
z Niemiec i ogromne wsparcie z Francji
z partnerskiego miasta Commentry i s¹-
siedniego Saint-Éloy-les-Mines. 
Dziêki zaanga¿owaniu Urzêdu i wolon-
tariuszy oraz firm prywatnych pomoc 
z Chojnowa dociera na wschód, gdzie prze-
kazywana jest dalej - do potrzebuj¹cych
miast, instytucji, obywateli..
Pomoc trafi³a ju¿ tak¿e do zaprzyjaŸnio-
nej z SP4 szko³y w Moœciskach. 
- Od pocz¹tku jesteœmy w pe³nej goto-
woœci, mamy sta³y kontakt z Panem Wo-
jewod¹. Otrzymujemy komunikaty, które

sukcesywnie realizujemy. Zespó³ Zarz¹-
dzania Kryzysowego w Chojnowie stale
monitoruje i reaguje na dynamicznie zmie-
niaj¹c¹ siê sytuacjê. Jesteœmy dumni 
z zaanga¿owania i pomocy, wzajemnej
serdecznoœci i spo³ecznej empatii. Pomoc
jest ogromna. - mówi Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies.

Pierwsi uchodŸcy
Od dawna mieszkañcy Chojnowa przyj-
muj¹ pod swój dach uciekaj¹cych przed
wojn¹. 
Samorz¹d, zobligowany decyzjami woje-
wody, do 13 marca oczekiwa³ na kiero-
wanych z Wroc³awia uchodŸców. W mi-
nion¹ niedzielê 16 osób - w tym 5 dzieci
w wieku od 3 do 17 lat - decyzj¹ Woje-
wody Dolnoœl¹skiego skierowane zosta³y
do Chojnowa. Kobiety z dzieæmi przy-
jecha³y do nas w niedzielê. Schronienie
znalaz³y w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego. 
W pomieszczeniach z osobnym wejœ-
ciem, pracownicy urzêdu i jednostek
przygotowali dla uchodŸców miejsca
noclegowe, pomieszczenia sanitarne,
socjalne, jadalniê…

- Przyjêliœmy piêæ rodzin - mówi insp.
ds. œrodowiska i reagowania kryzyso-
wego UM w Chojnowie Jadwiga Malik.
- Posi³ki - œniadania, obiady, kolacje -
przygotowuje restauracja Polka.

Dziêkujemy
- Ka¿da pomoc jest wa¿na i potrzebna. -
mówi burmistrz J. Serkies. - Dziêkujemy
wszystkim zaanga¿owanym Mieszkañcom,
instytucjom, przedsiêbiorcom. Gor¹co
dziêkujê panu Janowi Skowroñskiemu -
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Choj-
nowa, który od wielu dni koordynuje
sprawn¹ zbiórk¹ darów dla Mieszkañców
Ukrainy.

Konwój z Francji
Artyku³y chemiczne, higieniczne, me-
dyczne, poœciele, koce, d³ugoterminowa
¿ywnoœæ, odzie¿… - kilkaset kilogra-
mów darów przywieŸli nasi francuscy
przyjaciele do Chojnowa dla walcz¹cej
Ukrainy. 
12 marca, po wielogodzinnej podró¿y do
Chojnowa dotar³ konwój z naszego miasta
partnerskiego Commentry we Francji.
Do akcji mera Sylvain Bourdier do³¹-
czy³a pomoc z s¹siedniego miasteczka
Saint-Éloy-les-Mines z jego merem
Anthony Palermo. W 11.osobowej
grupie byli przedstawiciele obu merostw
i wolontariusze - m.in. w³aœciciele firmy
transportowej, którzy u¿yczyli swojego
taboru. 
W Commnetry i Saint-Éloy-les-Mines
mieszka wielu obywateli pochodzenia
polskiego. W³adze tych miasteczek do-
ceniaj¹ ogromny, wieloletni wk³ad Pola-
ków w budowanie (dos³owne i w prze-
noœni) lokalnej spo³ecznoœci.
- Zbiórkê darów uruchomiliœmy sponta-
nicznie i bez wahania. Chêtnych do po-
mocy by³o wielu. To jedyna w tym mo-
mencie, z naszej strony, mo¿liwoœæ po-
mocy - zgodnie twierdz¹ obaj merowie. 
- To piêkny gest przyjaŸni i solidarnoœci -
mówi³ witaj¹c konwój burmistrz Jan
Serkies. - Dziêkujemy za to wsparcie.
Wszystkie artyku³y przekazane przez
mieszkañców Commnetry i Saint-Éloy-
les-Mines wkrótce przetransportujemy
na wschód - do punktów, które rozdys-
ponuj¹ artyku³y wed³ug potrzeb.
Goœcie odwiedzili nasze Muzeum Re-
gionalne, Miejski Oœrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji, Miejski Basen, zwiedzili
miasto. Ka¿da z tych osób by³a w Choj-
nowie pierwszy raz. Mer Commentry
Sylvain Bourdier pe³ni¹cy swoj¹ funkcjê
od dwóch lat, nie ukrywa³ zadowolenia,
¿e móg³ nieco przyspieszyæ odwiedziny
naszego miasta. Planowana ju¿ wczeœ-
niej, przysz³oroczna wizyta w Chojno-
wie francuskiej m³odzie¿y, poprzedzona
nieoficjalnym spotkaniem przedstawi-
cieli miast, to z pewnoœci¹ dobry omen.
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies i mer
Commentry Sylvain Bourdier deklaruj¹
kontynuacjê siedemnastoletniej ju¿ his-
torii przyjacielskich, partnerskich relacji…

eg
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Plejada gwiazd polskiego i zagranicznego formatu zagoœci³a 
6 marca w Jubilatce. Autorski spektakl krakowskiego duetu -
Maja Grzeœkowiak, Agnieszka Pud³o - pod wiele mówi¹cym
tytu³em "Kobiety lat 60.tych" idealnie wpisa³ siê w kultow¹
przestrzeñ znanej kawiarni.
Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Maryla Rodowicz, Kalina
Jêdrusik, Karina Stanek, Violetta Villas - ikony tamtych cza-
sów opanowa³y salê przenosz¹c publicznoœæ w niezapomniane
klimaty…
Muzyczna opowieœæ oparta na autentycznych wypowiedziach
do medialnych wywiadów scali³a wszystkie postaci. Autorki
spektaklu - ich wokal, aran¿acje, dialogi, charakteryzacja - nie
pozostawia³y w¹tpliwoœci w jakiej czasoprzestrzeni siê znajdu-
jemy, i z któr¹ z gwiazd obcujemy.
Publicznoœæ dopisa³a, a s¹dz¹c po reakcjach, doskonale te¿ siê
bawi³a. Trudno nie do³¹czyæ wokalnie do ulubionych, œpie-
wanych przed laty utworów, trudno nie wyklaskiwaæ ryt-
micznej piosenki kojarzonej z nasz¹ m³odoœci¹, trudno nie ule-
gaæ emocjom, gdy melodia wyzwala najpiêkniejsze osobiste
wspomnienia… Tak by³o na tym koncercie, a wywo³any bis
jednoznacznie dowodzi³ zadowolenia i niedosytu.
To by³a czwarta ju¿ wizyta artystek z Krakowa w Jubilatce.
Dziêki ogromnej ¿yczliwoœci i sympatii Pani Alicji Dul - pro-
wadz¹cej Jubilatkê - nie tylko aktorki scen muzycznych mia³y
szansê prezentowania swoich umiejêtnoœci, ale i wielu choj-
nowian mog³o, kolejny raz, mi³o i sentymentalnie spêdziæ

niedzielne popo³udnie. Wielkie zaanga¿owanie Pani Ali 
w propagowanie muzyki - ró¿nego gatunku - znaj¹ chyba
wszyscy w naszym mieœcie. 
Organizatorzy dziêkuj¹ z ca³ego serca Pani Ali, wokalistkom 
i wspania³ej, ¿ywo reaguj¹cej publicznoœci. Mamy nadziejê, ¿e
za rok znów siê spotkamy!

eg

Marlin Monroe w JubilatceMarlin Monroe w Jubilatce

Namiastkê meksykañskiego kolorytu, 
11 marca w Domu Schrama, doœwiad-
czyli mieszkañcy Chojnowa za spraw¹
barwnej opowieœci dr Wojciecha Drze-
wickiego - chojnowianina, podró¿nika,
adiunkta Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Dr Drzewicki od kilkunastu lat spotyka
siê z mieszkañcami Chojnowa, opowiada
o swoich podró¿ach, ilustruje je prezen-
tacjami multimedialnymi i wystawami 
w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki
Publicznej. 
Ostatnia z jego podró¿y by³a kontynu-
acj¹ pierwszej wyprawy do Meksyku. Ta
pierwsza by³a bardziej prywatna. W listo-

padzie minionego roku w ramach wspó³-
pracy miêdzynarodowej pomiêdzy dwoma
uczelniami - Uniwersytetem Stanowym
w Sonorze i Uniwersytetem Wroc-
³awskim - dr Drzewicki uczestniczy³
wspólnie z trzema innymi wyk³adowca-
mi UW, w sta¿u dydaktycznym. W Mek-
syku spêdzili 31 dni. 

- To potê¿ny kraj zró¿nicowany pod
wieloma wzglêdami - etnicznym, kulturo-
wym, przyrodniczym, botanicznym i wie-
loma jeszcze innymi - zacz¹³ dr Woj-
ciech Drzewicki.
Barwna, jak zawsze w ustach tego po-
dró¿nika opowieœæ, dotyczy³a g³ównie

trzech rejonów Meksyku - stanu Her-
mosillo, potem pó³nocy czyli okolice
Morza Corteza i pogranicza z USA oraz
potê¿nego pasma Sierra Madre.
Roœlinnoœæ, ludnoœæ i jej zwyczaje, ale
przede wszystkim geologia tych terenów
by³y dla polskiej grupy celem wyprawy.
Dr Drzewicki z zachwytem opowiada³ 
o urokach, egzotyce, barwach natury, bo-
gactwie i wielorakoœci Meksyku, ale i o gro-
¿¹cych niebezpieczeñstwach - kontro-
lach, zagro¿eniach ze strony karteli narko-
tykowych czy chocia¿by wszechobecnych,
jadowitych gadów.
Opowieœæ uzupe³nia³y fotosy. Liczne
zdjêcia obrazowa³y kolejne etapu po-
dró¿y, w niewielkiej zapewne czêœci
oddaj¹c klimat tego rejonu œwiata. Dla
obecnych na spotkaniu by³a to jednak
pó³toragodzinna wyprawa w nieznane,
ciekawe, egzotyczne miejsca…

Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie - organizator spotkania - kolejny
raz zaprosi³a chojnowian na niezwyk³e
wydarzenie daj¹c mo¿liwoœæ teleportacji
w inn¹ czasoprzestrzeñ…

eg

""MMeekkssyykk  --   ww  kkrraaiinniiee  ppiiaasskkuu  ii   kkaakkttuussóóww""  
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Muzeum Regionalne serdecznie 

zaprasza na wystawê "ARTYŒCI ANDERSA"

Ekspozycja skupia siê na dzia³alnoœci artystycznej w Armii
Genera³a Andersa, która mimo wojny i dalekiej wêdrówki
wci¹¿ prê¿nie funkcjonowa³a w ¿o³nierskich szeregach. Prócz
plansz edukacyjnych, wystawiono osobiste pami¹tki i odz-
naczenia Pana Mariana Fudela dokumentuj¹ce zarówno prze-
marsz Armii Andersa, ale i jedn¹ z najkrwawszych walk II
wojny œwiatowej - Bitwê o Monte Cassino w maju 1944 roku.
Pan Marian Fudel wraz z matk¹ zosta³ zes³any w g³¹b ZSRR,
które opuœci³ wraz z armi¹ gen. Andersa. Jego losy obrazuje
album, w którym zamieszczone zosta³y fotografie przedsta-
wiaj¹ce dzia³ania wojenne z Palestyny, Egiptu i W³och. 
Wystawa dostêpna jest do koñca marca 2022 roku.

VII Ogólnopolski 
Nocny Maraton P³ywacki “Otyliada”

W nocy z 19 na 20 marca, po przerwie spowodowanej pande-
mi¹, w Chojnowie ponownie œledziæ bêdziemy zmagania wytr-
wa³ych p³ywaków. 
W tym roku w chojnowskim maratonie weŸmie udzia³ oko³o
40 uczestników w ró¿nym wieku. 
Zapraszamy kibiców od godz. 18 w sobotê do godz. 6 rano
w niedzielê.
Basen Miejski w Chojnowie w dniu 19.03.2022r. (sobota)
bêdzie czynny od 12:00 do 17:00 (ostatnie wejœcie mo¿liwe do
godziny 16:15)

Powiatowy Zespó³ Szkó³ 
zaprasza na koncert poœwiêcony pamiêci

¯o³nierzom Niez³omnym 
pt. "Miejcie nadziejê" 

24.03.2022r. godz. 18.00 MOKSiR

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza na koncert 

Zespo³u Pieœni i Tañca LEGNICA
02.04.2022r. godz. 17.00 MOKSiR

Bilety w cenie 10 z³ dorosli, 5 z³ dzieci do nabycia w kasie
MOKSiR - tel. 76 8188621 lub przed koncertem.



Œpiewaj¹ dla Pana Boga. Chór parafialny
pod patronatem œw. Józefa mo¿na us³y-
szeæ podczas ró¿nych uroczystoœci w ko-
œciele Niepokalanego Poczêcia Najœwiêt-
szej Maryi Panny. 
Spotykaj¹ siê raz w tygodniu w salce na
plebanii, aby uczyæ siê nowych pieœni 
i trenowaæ te, które ju¿ znaj¹, a jest ich
ju¿ ponad 200!

G.Ch. - Pocz¹tki chóru to rok 2018… 
Monika - Inspiracj¹ do powstania na-
szego chóru by³ utwór, który us³ysza³am
pt."Bonum est praestolari" w wykonaniu
Scholi Ventuno. Zapragnê³am, aby i u nas
powsta³ chór parafialny, który choæby raz
w miesi¹cu, bêdzie s³u¿yæ do Mszy Œwiê-
tej. Podzieli³am siê tym pomys³em z kil-
koma kole¿ankami ze Skoranty i osobami
z którymi, co roku œpiewa³yœmy do Tri-
duum Sacrum. Nie mia³yœmy dyrygenta -
osoby, która przyjmie odpowiedzialnoœæ
za ten projekt i zechce nas uczyæ i prowa-
dziæ. Zwróci³am siê do Anety, mówi¹c:
,,albo Ty to poprowadzisz, albo nic z tego
nie bêdzie". A teraz widzê, jak ogromne
postêpy poczyni³ nasz chór. 
Aneta - Wszystko zaczê³o siê od Akatystu,
pierwszy raz œpiewaliœmy go w 2017 roku.
Wczeœniej spotykaliœmy siê w kilka osób
na Odnowie w Duchu Œwiêtym, jako dia-
konia muzyczna. Na powa¿nie zebraliœmy
siê jednak po Œwiêtach Wielkanocnych 
w 2018 roku, które g³êboko nas zain-
spirowa³y i natchnê³y do œpiewania czêœ-
ciej, ani¿eli tylko raz w roku. Przysz³y te¿
nowe chêtne osoby i tak narodzi³ siê chór.
Naszym debiutem, jako chór parafialny
by³a oprawa mszy prymicyjnej ks. Ma-
teusza Wyspiañskiego.

G.Ch. - Œpiewanie w chórze to przede
wszystkim zespo³owoœæ… 
Gra¿ynka - Œpiew ma szczególnie dobre
dzia³anie, gdy dzieli siê go z innymi. Tak
jest w naszym przypadku. Zbudowaliœmy
dziêki niemu poczucie wspólnoty. Dla
mnie œpiew to ukojenie, pozbycie siê stre-
su, z³ych emocji, poprawa nastroju. Nie
mo¿na zapomnieæ o nauce, o osi¹ganiu
coraz lepszych rezultatów, o doskonale-
niu w³asnego warsztatu wokalnego. "Gdzie
s³yszysz œpiew, tam idŸ, tam dobre serca
maj¹, bo ludzie Ÿli, ach wierzaj mi, ci
nigdy nie œpiewaj¹". 
Mariola - Œpiewaj¹c pieœni religijne, zu-
pe³nie inaczej prze¿ywam uroczystoœci.
Nie wyobra¿am sobie œwi¹t bez œpiewu
chóru. Atmosfera w naszej grupie jest
bardzo rodzinna. Tu nie liczy siê wiek ani
umiejêtnoœci. Licz¹ siê natomiast wielkie
i serdeczne serca. Myœlê, ¿e wspólne zaan-
ga¿owanie i wiêŸ sprawia, ¿e czujemy tak

samo, a nasz œpiew po prostu trafia do
innych… I to bardzo cieszy! 

G.Ch. - W tym roku chór obchodzi 5.
lecie.
Justyna - W ci¹gu tych kilku lat nau-
czyliœmy siê wielu pieœni. Mieliœmy oka-
zjê œpiewaæ podczas ró¿nych œwi¹t, jak
np. peregrynacja obrazu œw. Józefa w koœ-
ciele œw. Ap. Piotra i Paw³a czy na Mszy
Odpustowej w koœciele œw. Micha³a Ar-
chanio³a w Konradówce. Jednak najwa¿-
niejsza jest dla nas Wielkanoc. Ca³e
Triduum Paschalne przygotowujemy z wiel-
kim zaanga¿owaniem i skupieniem. Zda-
rzy³o siê nam tak¿e œpiewaæ na œlubach 
i chrzcinach. 
Danusia - Bardzo mi³e jest, gdy po Mszy
Œwiêtej podchodz¹ ludzie i mówi¹, ¿e
by³o piêknie. To nas uskrzydla i daje
wiele radoœci. 

G.Ch. - Jak wygl¹daj¹ próby? 
Mirka - Kto œpiewa, ten podwójnie siê mo-
dli. Œpiew, zw³aszcza chóralny, wyzwala
poczucie przynale¿noœci do grupy, a nau-
kowcy udowodnili wydzielanie siê endor-
fin. A tak powa¿nie, to pieœni sakralne s¹
tak pe³ne harmonii, ¿e jak dobrze za-
œpiewamy, to jestem dumna i szczêœliwa.
Próby to ciê¿ka praca, ale te¿ mi³e spot-
kania. O repertuarze i sposobie wykona-
nia decyduje p. dyrygent, a my staramy
siê spe³niæ jej oczekiwania. 
Krysia K.- Œpiewanie i granie, to moja
pasja. Do chóru do³¹czy³am w 2020 r.
Próba chóru, to jest czas, kiedy ca³a
uwaga skierowana jest na tu i teraz, na
utwór i na, w zasadzie, pracê zespo³ow¹.
Jest to dla mnie czas odpoczynku. Muszê
przyznaæ, ¿e ostatnie próby s¹ szczegól-
nie poruszaj¹ce, gdy¿ bardziej ni¿ wczeœ-
niej daj¹ wytchnienie od otaczaj¹cej nas
trudnej rzeczywistoœci. Oprócz wymiaru
duchowego, jakim jest pomoc innym 
w spotkaniu z Bogiem to, choæ mo¿e
zabrzmi to egoistycznie, po prostu bar-
dzo mi siê podoba, jak chór œpiewa. 

G.Ch. - Tworzycie zgran¹ grupê. Jaka
panuje atmosfera na chórze? 

Krysia Cz. - Gdy pierwszy raz us³y-
sza³am chór, to poczu³am wielk¹ chêæ
do³¹czenia do grupy. Myœlê, ¿e spotkania
maj¹ dla ka¿dego inny wymiar, jednak
wszyscy mamy wspólny mianownik -
duchowy rozwój i spokój. Przyznam, ¿e
obawia³am siê, czy uda mi siê pogodziæ
ró¿ne obowi¹zki, ale okazuje siê, ¿e cho-
dz¹c na chór, czas siê wyd³u¿a… 
Ewa - Spotkania chóru przebiegaj¹ w mi-
³ej i ¿yczliwej atmosferze. Lubimy nie tylko
œpiewaæ, ale i ¿artowaæ. S¹ pieœni trud-
niejsze i ³atwiejsze, po polsku, po ³acinie…
- dla chc¹cego, nic trudnego. Wa¿ne jest
to, ¿e wszyscy bardzo siê staramy. W koñcu
nasz œpiew to piêkna modlitwa i osobista
rozmowa z Panem Bogiem… 

G.Ch. - Dlaczego warto przyjœæ i œpie-
waæ z chórem? 
Ró¿a - Od dziecka zawsze lubi³am i chcia-
³am œpiewaæ, by³o to moj¹ pasj¹. Dlatego
spe³niam swoje marzenia. Œpiew jest
moj¹ radoœci¹. Ka¿dy, kto œpiewa, jest
pogodny i radosny. Myœlê, ¿e nie liczy siê
wiek, tylko chêci, warto siê zatem reali-
zowaæ i robiæ, to co przynosi szczêœcie za-
równo sobie, jak i innym. 
Marysia - Œpiewanie, to moja ogromna
pasja, któr¹ od 13.lat mam przyjemnoœæ
dzieliæ ze wspó³uczestnikami chóru. Za-
chêcam wszystkie osoby chc¹ce œpiewaæ
z nami, do wspólnego muzykowania,
gdy¿ we mnie spotkania chóralne upo-
rz¹dkowa³y duchowoœæ i wiarê. 
Dominik - Zdecydowanie zachêcam do
przyjœcia na próbê chóru, by w³¹czyæ siê
w tê formê aktywnoœci religijnej, po³¹-
czonej z realizacj¹ zami³owania do œpiewu
czy szeroko pojêtej muzyki. Mo¿e staæ siê
to pocz¹tkiem odkrycia w sobie takich
umiejêtnoœci, jakich by siê po sobie nie
spodziewa³o. Chór, którego mam zasz-
czyt byæ czêœci¹, jest grup¹ ludzi, prag-
n¹cych dzieliæ siê radoœci¹ z tego, co
wspólnie wypracowujemy oraz prze-
strzeni¹, gdzie ka¿dy czuje siê dobrze.
Kasia - Zapraszamy zatem na próby
chóru w ka¿dy pi¹tek o godz. 18:00, 
w salce na plebanii przy “ma³ym koœciele”.
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Jeszcze niedawno

r o z p oczyna l i œmy

nowy rok szkolny, 

a tu okaza³o siê, ¿e

niepostrze¿enie minê³o prawie 7 miesiê-

cy pracy. Ca³y ten okres by³ czasem inten-

sywnej pracy po ubieg³orocznej nauce

zdalnej i pomimo nied³ugiej przerwy 

w kszta³ceniu stacjonarnym w tym roku

uczniowie naszej szko³y pracuj¹ coraz

wydajniej nad postêpami w nauce i nie

tylko nauce.

Zw³aszcza ostanie miesi¹ce obfitowa³y

w wiele szkolnych wydarzeñ oraz aktyw-

noœci uczniów w wydarzeniach poza-

szkolnych.

Oprócz wielu ciekawie prowadzonych

zajêæ szkolnych uczniowie brali udzia³ 

w wycieczkach i wyjazdach edukacyj-

nych. By³y to wycieczki bli¿sze i dalsze.

Skorzystali z nich ju¿ uczniowie wiêk-

szoœci klas. Jest to szczególnie wa¿ne po

ubieg³orocznej mizerii wyjazdowej spowo-

dowanej pandemi¹. 

W ostatnim czasie, w gronie uczniów

pojawi³a siê wiêksza grupa uczniów z Ukra-

iny. S¹ oni ciep³o przyjmowani przez

naszych uczniów, zapewniana jest im

najlepsza opieka, zachêcamy ich do

uczestnictwa w dodatkowych zajêciach

organizowanych przez szko³ê. Dla po-

trzebuj¹cych zosta³a zorganizowana

zbiórka pomocy w postaci ¿ywnoœci,

odzie¿y, materia³ów higienicznych i œrod-

ków lekarskich, które zosta³y przekazane

do wiêkszego transportu jad¹cego do

Lwowa.

Uczniowie uczêszczaj¹cy na popo³ud-

niowe zajêcia LMKS SFORA Taekwondo

Chojnów osi¹gaj¹ wysokie miejsca 

w zawodach i turniejach. W ostatnim

czasie to m. in. II miejsce Franciszka
Olszewskiego w Turnieju Polski Ka-
detów oraz medalowe miejsca Ani
Struskiej, Micha³a Bieleckiego i Wik-
torii Sa³ugi w turnieju w Zgorzelcu. 

Dziêki bud¿etowi obywatelskiemu ucz-

niowie maj¹ mo¿liwoœæ uczenia siê i pra-

cy w najnowoczeœniejszej pracowni przed-

miotowej. Uzupe³niona zosta³a ona o do-

datkowy sprzêt multimedialny zakupiony

w ramach "Laboratoriów przysz³oœci" 

i ju¿ s³u¿y uczniom. W najbli¿szym cza-

sie zostan¹ tam przeprowadzone zajêcia

równie¿ dla chojnowskich przedszko-

laków. Dziêki udzia³owi w programie "La-

boratoria przysz³oœci" szko³a pozyska³a

prawie 140 tys. z³ na dodatkowe pomoce

i sprzêt. Zosta³ on ju¿ w wiêkszoœci za-

kupiony i jest wykorzystywany do codzien-

nej pracy dydaktycznej. Pod koniec roku

2021 szko³a wykorzysta³a dofinanso-

wanie w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wys. 15 tys. z³

na doposa¿enie w sprzêt i nowe pozycje

czytelnicze biblioteki szkolnej. W naj-

bli¿szym czasie bêdzie sk³adany do MEiN

wniosek w ramach programu "Aktywna

tablica 2022", który w przypadku akcep-

tacji pozwoli pozyskaæ pomoce i opro-

gramowanie do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w wys. 40 tys. z³ dla ucz-

niów o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych. To wsparcie zapewni i zabezpie-

czy potrzeby uczniów szko³y na najbli¿-

sze lata.

W ramach RPO WD 201-2020 projekt

napisany przez nasz¹ szko³ê uzyska³ do-

finansowanie na realizacjê dodatkowych

zajêæ dla uczniów oraz wyjazdy eduka-

cyjne. £¹czna wartoœæ projektu to ponad

520 tys. z³ w tym dofinansowanie to po-

nad 440 tys. z³. Do udzia³u w projekcie

zosta³a zaproszona równie¿ Szko³a Pod-

stawowa nr 4. W najbli¿szym czasie zo-

stanie podpisana umowa na dofinan-

sowanie i rusz¹ zajêcia oraz wyjazdy

edukacyjne przewidziane projektem.

Potrwa on do koñca lutego 2023 r. i obej-

mie ponad 1100 uczniów z obydwu choj-

nowskich szkó³. Uczniowie bêd¹ mogli

skorzystaæ z dodatkowych zajêæ rozwi-

jaj¹cych, uzupe³niaj¹cych, artystycznych,

sportowych, pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej. Dla wszystkich uczniów

przewidziano ponad 3 tys. godzin wspar-

cia w tym okresie.

Jak widaæ czas pracy mija bardzo inten-

sywnie, a przysz³oœæ zapowiada siê równie

pracowicie. 

8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/992

SP 3 news



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 06/992 9

Z serca dla serca
- Pomoc Ukrainie

W obliczu wojny ka¿de wypowiedziane,
czy napisane s³owo wydaje siê byæ ba-
nalnym. Nie sposób opisaæ tragedii ludzi,
którzy trac¹ swoich bliskich, swój dom,
dobytek, bezpieczeñstwo, spokój i radoœæ
codziennego ¿ycia, normalnoœæ… Trac¹
wszystko to, co wydawa³oby siê oczy-
wist¹ ich w³asnoœci¹ oraz prawem. I choæ
wojny XX wieku na wielu narodach œwiata
pozostawi³y niezatarte znamiê i piêtno,
dziœ na Ukrainie maj¹ miejsce wyda-
rzenia, które wywo³uj¹  ból  i rozpacz nie
tylko narodu, któremu próbuje siê ode-
braæ wolnoœæ, ale ka¿dego cz³owieka,
który ma serce, w którym odzywa siê cz³o-
wieczeñstwo… Daj¹c dowód bezdysku-
syjnego sprzeciwu wobec tego co dzieje
siê za nasz¹ wschodni¹ granic¹, podej-
mujemy dzia³ania na rzecz pomocy oby-
watelom Ukrainy. Same s³owa wysy³ane
w ich stronê "ku pokrzepieniu serc" nie
wystarcz¹, liczy siê realna pomoc i wspar-
cie. Na terenie naszej szko³y w ostatnim
tygodniu zorganizowana zosta³a zbiórka,
której efekty przekroczy³y najœmielsze
oczekiwania. Dary przynoszone przez
uczniów, ich rodziców, wszystkich pra-

cowników szko³y zape³ni³y sale po same
brzegi  i ku naszej radoœci nie jest to prze-
noœnia. Od ¿ywnoœci, medykamentów,
œrodków opatrunkowych i higienicznych
przez ubrania, koce, œpiwory, akcesoria
dla niemowl¹t a¿ do przytulanek i innych
zabawek dla dzieci. Dary zosta³y zawie-
zione wprost do zaprzyjaŸnionej Szko³y
Podstawowej w ukraiñskim mieœcie Moœ-
ciska, w której otwarty zosta³ punkt po-
mocowy dla cywilów z Ukrainy.
Dyrekcja szko³y oraz organizatorzy
zbiórki - p. Alina Kozubska, p. Aneta
Czapska oraz p. Maciej Zderski, sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania dla
wszystkich osób, które w³¹czy³y siê 
w akcjê pomocow¹ pn. "Pomoc dla
Ukrainy", za wszystkie dary i wielkie
serca serdecznie dziêkujemy! Jednak
zbiórka nie zakoñczy³a siê definitywnie,
trwa dalej! Zbierane rzeczy bêdziemy
sukcesywnie rozdawaæ potrzebuj¹cym
Ukraiñcom. Nie ograniczaj¹c siê w ¿a-
den sposób, spo³ecznoœæ szkolna SP4
przy³¹cza siê równie¿ do innych akcji
organizowanych na terenie Chojnowa, na
rzecz naszych wschodnich s¹siadów, bo
przecie¿ razem mo¿emy wiêcej.

P³ywackie wydarzenie roku, 
czyli "Otyliada"!

W SP4 jak zawsze na horyzoncie nie-
codziennie wydarzenie! Jako, ¿e lubimy
wyzwania, a chêæ bicia rekordów nas nie
opuszcza przystêpujemy do organizacji
kolejnej Otyliady! Nocny maraton p³y-
wania rozpocznie siê 19 marca o godz.
18.00, zaœ jego koniec nastanie dnia na-
stêpnego, czyli 20 marca o godzinie 6.00
rano. Czterdziestu œmia³ków z miasta
Chojnów podejmie walkê z w³asnymi
s³aboœciami, a tak¿e wynikami ubieg³ych
edycji, które nie ³atwo bêdzie przebiæ.
Ale pamiêtajmy, grunt to dobra zabawa 
i rekreacja! Nie mniej jednak trzymamy
mocno kciuki za osi¹gniêcia wszystkich
uczestników- niech moc bêdzie z Wami!

Akcja projekt - czas start!
Od pocz¹tku marca realizujemy w naszej
szkole nowy projekt marsza³kowski pn.
"Powrót uczniów do szkó³ podstawo-
wych Gminy Miejskiej Chojnów po kszta³-
ceniu zdalnym". W ramach projektu orga-
nizowane s¹ zajêcia rozwijaj¹ce, takie
jak ko³a zainteresowañ - biologiczne, che-
miczne dla klas 3 i starszych, fizyczne,

geograficzne, jêzyka niemieckiego, ma-
tematyczno- ekonomiczne, przedsiêbior-
czoœci z elementami finansów, polonisty-
czne, robotyka, a tak¿e zajêcia wyrów-
nuj¹ce szanse - dydaktyczno-wyrównaw-
cze z j. polskiego, matematyki, angiel-
skiego, chemii, fizyki, edukacji wczes-
noszkolnej oraz zajêcia w zakresie opieki
psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajê-
cia logopedyczne, korekcyjno-kompen-
sacyjne, psychoedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji spo³ecznej,
a tak¿e gimnastyka korekcyjna.
Kszta³cenie zdalne nie by³o ³atwym okre-
sem dla ¿adnego uczestnika procesu edu-
kacji, dlatego dziœ z nadziej¹ na nieprzer-
wane nauczanie stacjonarne, realizujemy
szerok¹ ofertê zajêæ, która zapewnia
uczniom nadrobienie zaleg³oœci w nauce,
rozwój pasji, wiedzy, umiejêtnoœci i za-
interesowañ oraz specjalistyczn¹ pomoc
skierowan¹ do wszystkich uczniów, któ-
rzy jej potrzebuj¹. W ramach projektu
przewidziana jest tak¿e wycieczka do
Hydropolis we Wroc³awiu wraz z warszta-
tami dla uczniów. W zwi¹zku z powy¿-
szym czeka nas intensywny i efektywny
rok!

Mamy Laureata
Olimpiady Kopernika !

Mi³o nam og³osiæ, ¿e uczeñ klasy VII d -
Franciszek Salastowicz uzyska³ tytu³
laureata w konkursie "Olimpiada Koper-
nika" z geografii. 
Franek znalaz³ siê w czo³ówce najlep-
szych uczniów szkó³ podstawowych z Lu-
bina, Polkowic, Chocianowa, Krzeczyna
Wielkiego i Chobieni.
Olimpiada Kopernika to konkurs, któ-
rego bloki zosta³y wpisane przez Dolno-
œl¹skie Kuratorium Oœwiaty na listê za-
wodów wiedzy uprawniaj¹cych laure-
atów do otrzymania dodatkowych punk-
tów w rekrutacji do szkó³ ponadpodsta-
wowych. 
Gratulacje Franku!!

Natalia Halikowska

SP 4 news
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(NIE)D£UGO I SZCZÊŒLIWIE
18/19/20.03.2022; godz. 18.00

Cztery ma³¿eñstwa dowiaduj¹ siê, ¿e ich œluby by³y nie-
wa¿ne, bo zosta³y udzielone przez osobê podszywaj¹c¹ siê
pod ksiêdza. Czy zgodz¹ siê po raz kolejny powiedzieæ sobie
"tak", a mo¿e wykorzystaj¹ tê nadarzaj¹c¹ siê okazjê do roz-
stania?

POTWORNA RODZINKA 2
19/20.03.2022; godz. 15.00

Aby uwolniæ Babê Jagê i Renfielda ze szponów ³owczyni
potworów Mili Starr, cz³onkowie rodziny Wishbone po-
nownie przekszta³caj¹ siê odpowiednio w wampira, potwora
Frankensteina, mumiê i wilko³aka. Wspierana przez swoje
trzy nietoperze Rodzina Potworów kr¹¿y po ca³ym œwiecie,
aby ratowaæ swoich przyjació³.

BATMAN
25/26/27.03.2022; godz. 18.00

Batman i James Gordon stawiaj¹ czo³a nieobliczalnemu
Cz³owiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.

WIKI I JEJ SEKRET

26/27.03.2022; godz. 15.00
Oœmioletnia Wiki, wraz z tat¹, przeprowadza siê do ma³ego
miasteczka w górach. Choæ nowe miejsce jest pe³ne uroku,
Wiki têskni za dawnym ¿yciem. Pewnego dnia dziewczynka
dostaje od s¹siada niezwyk³y prezent - ma³ego, cudownego
szczeniaka. W tajemnicy przed tat¹ zabiera go do domu. Tak
zaczyna siê historia niezwyk³ej przyjaŸni z wyj¹tkowym zwie-
rzêciem. Kiedy dziewczynka dowiaduje siê, ¿e jej przyjaciel
na czterech ³apach to nie jest zwyk³y psiak, a wilcze szcze-
niê, i ¿e nie bêdzie mog³a go zatrzymaæ, Wiki za nic w œwie-
cie nie chce siê z tym pogodziæ. Jak w obliczu tego niespo-
dziewanego odkrycia potocz¹ siê ich dalsze losy?

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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Pi³ka no¿na
Rozpoczê³a siê ju¿ runda rewan¿owa o mis-
trzostwo A klasy. Nasza grupa, czyli III
Legnica, interesuje nas najbardziej.
W sobotê 5 marca na Stadionie Miejskim
Chojnowianka podejmowa³a Iskrê
Kochlice II. Zanosi³o siê na ³atw¹ wy-
gran¹. Tymczasem…
Chocia¿ w 10 minucie spotkania Marcin
Kulig otworzy³ ca³y wynik, po sk³adnej
akcji, to piêæ minut póŸniej goœcie
groŸnie kontratakowali. Zrobi³ siê remis
1:1. Potem kolejne zagro¿enie, ale przy-
jezdni zaliczyli pud³o. Na ca³e szczêœcie.
Od 17. minuty bia³oniebiescy zaczêli
graæ jak z nut. Bezb³êdnie wykorzysty-
wali "potkniêcia" obrony, rzuty wolne 

i akcje. W 17. minucie na listê strzelców
wpisa³ siê Konrad Cichoñ (2:1). W 33.
minucie ponownie Cichoñ (zalicza du-
blet). Minê³a kolejna minuta i Dawid
Urynek podwy¿sza wynik na 4:1.
Przychodzi minuta 40. Z oko³o 30 me-
trów rzut wolny wykonuje Patryk Gó-
recki. Fantastyczny, celny strza³ i jest
5:1. Po przerwie trener Miros³aw Zieleñ
dokonuje zmian, a goœcie wymieniaj¹
bramkarza - ten ju¿ po chwili szczêœliwie
broni. Pi³karze z Kochlic zaczynaj¹ graæ
ambitniej. Nasi zwolnili, Iskra nabra³a
wiatru w ¿agle. 67. minuta - 2:5, 72.
minuta - 3:5, 87. minuta - 4:5. Arbiter
dolicza 4 minuty. Bia³oniebiescy atakuj¹,
ale i m¹drze siê broni¹. Czas up³ywa,
horror dobiega koñca. 
Wa¿ne, ¿e jest wygrana!

Chojnowianka Chojnów 
- Iskra Kochlice II - 5:4

Niedziela 13 marca, godzina 14.00.
Pi³karze Chojnowianki rozgrywaj¹ wy-
jazdowy pojedynek z Huraganem Pro-
boszczów. Ten mecz przebiega³ pod
znakiem antyfootbolu. Zadbali o to ki-
bice i jedenastka gospodarzy. Naganne
zachowanie wp³ynê³o na ca³y obraz spot-
kania i wynik. 
Prowokacyjne postêpowanie wobec na-
szych pi³karzy Ÿle œwiadczy o klubie 
z Proboszczowa. Chojnowianka wygry-
waj¹c 2:1 pokaza³a klasê. Gole zdobyli
£ukasz Faluta i Konrad Cichoñ.

Huragan Proboszczów 
- Chojnowianka Chojnów - 1:2

19 marca (sobota) podopieczni trenera
Miros³awa Zielenia bêd¹ podejmowaæ
Wilkowiankê Wilków. Na stadion miejs-
ki zapraszamy o godzinie 15.00.

pm

Jest Nam niezmiernie mi³o poin-

formowaæ, ¿e zawodniczka Taek-
wondo Chojnów - Eliza Laskowska
otrzyma³a tytu³ Sportowego Od-
krycia Roku2021.

Wyró¿nienie zosta³o przyznane

przez Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Taek-

wondo Olimpijskiego za zdobyty

przez Elizê tytu³u Mistrzyni Polski

Juniorek w roku 2021.

Taki wpis znaleŸliœmy na profilu

chojnowskiego klubu Taekwondo.

Serdecznie gratulujemy, ¿yczymy

kolejnych sukcesów i do³¹czamy

do dumnych ze swojej klubow-

iczki zawodników.           (red.)

TTaaeekkwwoonnddoo  CChhoojjnnóóww  rroozzppiieerraa  dduummaa MOKSIR ZAPRASZA
W tych trudnych chwilach, chcielibyœmy umiliæ

czas Wszystkim, którzy zmuszeni byli opuœciæ swój
kraj ¿eby chroniæ siebie i swoich bliskich. 

Dlatego zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych 
z Ukrainy  na darmowe warsztaty i zajêcia, które
organizujemy z myœl¹ o tych osobach w siedzibie
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Chojnowie!

- WARSZTATY Z CERAMIKI - czwartek 
godz. 12.30-14.00 lub 16.30-18.00

- AEROBIK - wtorek 
godz. 12.00 lub 17.00)

- ZAJÊCIA TANECZNE DLA DZIECI - œroda
godz. 16.00

- KRÊGIELNIA I BILARD 
od wtorku do czwartku godz. 15.00

- SALA FITNESS 
od wtorku do pi¹tku w godz. 15.00-20.00

Wszelkie pytania mo¿na kierowaæ na adres e-mail:
moksir@moksir.chojnow.eu
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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
o g ³ a s z a

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) 

Mam do wynajêcia mieszkanie o pow.
28 m2, 1 izba, piec kaflowy, ciep³a woda,
toaleta na pó³piêtrze.
Wiadomoœæ: tel. 693-223-164. (57216)
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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

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

MARZEC/KWIECIEÑ

20.03. Stokrotka
27.03. Farmed

03.04. Melisa
10.04 W Intermarche

17.04 Farmed
18.04 Pod S³oñcem

24.04 W Intermarche

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. 

Przetarg odbędzie się 13.04.2022r. Szczegóły str 13.

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.



ChojnowskieChojnowskie
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Filip Soboń - 5.latek spod znaku Wagi.
Zbiera zabawki dinozaury, zajada się
naleśnikami z czekoladą i zupą pomi-
dorową. Ogląda Króla Lwa.

Otwarcie Skateparku i Pumptracka


