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Ludzie z pasją 
Jadwiga Macewicz

Inwestycje w mieście

Miejcie nadzieję! - koncert PZS Na tropie zaginionych skarbów
- spotkanie autorskie 
z Joanną Lamparską

Otyliada 2020 w Chojnowie

Przejście dla pieszych - ul. Dąbrowskiego Budowa oświetlenia drogowego - ul. Paderewskiego
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24 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, 
z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli i uczniów Powiatowego
Zespołu Szkół odbył się koncert pod hasłem „Miejcie na-
dzieję!". Koncert poświęcony był Żołnierzom Niezłomnym,
którzy za wolność Polski zapłacili bardzo wysoką cenę.
Poświęcili swoje młode życie, zdrowie i szczęście rodzinne.

Na tle wojny, która dziś trwa na Ukrainie i bohaterskich walk
Ukraińców o niepodległość, przyszło nam wsłuchiwać się 
w bolesne karty polskiej historii, w nasze zmagania z najeźdźcą
niemieckim i sowieckim. Przypominały nam o tym piosenki 
w wykonaniu uczennic Liceum Ogólnokształcącego, przygo-
towanych pod czujnym okiem i uchem pana Tomasza Susmęda,
odpowiedzialnego za oprawę muzyczną koncertu. Kasia Soboń
śpiewała o agresji Armii Czerwonej na Polskę 17 września
1939 r., o wywózkach na Syberię, o marzeniach Polaków, by
przetrwać, przeżyć i wrócić do Ojczyzny. Weronika Sopkowicz
wykonała piosenkę do słów wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki".
Często bowiem tylko guziki z orzełkami, godłem II Rzeczpos-
politej, pomagały w identyfikacji ofiar zbrodni katyńskiej. Po
zakończeniu wojny z Niemcami wielu polskich żołnierzy nie
złożyło broni, nie zgodzili się na sowietyzację Polski i na re-
presje NKWD. Schronili się w lasach i prowadzili walkę par-
tyzancką. Pozbawiono ich wszelkich praw, nazwano bandytami
i faszystami. Szacuje się, że ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło
bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach.
To o nich śpiewała Katarzyna Baczmańska w piosence „Wilki"
i Ania Gorzyńska - w „Walczyku" sławiąc pamięć Inki - Danuty
Siedzikówny. Zuzanna Kudelska w piosence „Dziewczyny
niezłomne dwóch okupacji" wyśpiewała należną pamięć sani-
tariuszkom, łączniczkom i powiernicom Żołnierzy Niezłom-
nych. Zaśpiewała też piosenkę pod tytułem „Panie generale"
przypominając o tym, że żołnierze podziemia niepodległościo-
wego, zostali skazani przez władze komunistyczne na zapom-
nienie, a ich rodziny były poniżane i szykanowane.

„Plują na mnie w szkole
Honor odebrali
Lecz bandyty z Ojca zrobić
… nie pozwolę…… Koniec."
Solowy śpiew uczennic często był
ubogacany śpiewem chóralnym.
W tej grupie wykonawców wystąpiły:
Malwina i Daria Bojczuk, Wiktoria
Bielecka, Paulina Bratko i Magdalena 
Kondziołka.

W koncercie wzięli też udział zaproszeni goście. Wśród nich
Ireneusz Matys, który przygrywał na gitarze basowej i Michał
Kowalczyk, uczeń SP3. Michał pięknie, wręcz profesjonalnie,
wyśpiewał „Modlitwę obozową", pieśń powstałą w obozie inter-
nowanych żołnierzy na terenie Rumunii w 1939 r. oraz pieśń 
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej „Już dopala się ogień
biwaku". Przez lata pieśń ta była niemal zapomniana, rzec by można
wyklęta, tak jak żołnierze, którym towarzyszyła w walce o wolną
Polskę. Gościnnie wystąpił Dariusz Matys. W jego wykonaniu
usłyszeć można było pieśń „Honor i gniew", balladę, żołnierski
list pisany do żony tuż przed śmiercią  - „Katyń 1940 - ostatni
list" oraz piosenki przypominające historię Żołnierzy Wyklętych:
Mieczysława Dziemieszkiewicza pseudonim „Rój" i majora
Józefa Kurasia pseudonim „Ogień". Dariusz Matys wykonał
też piosenkę do słów Lecha Makowieckiego „Pożegnanie z wol-
nością". To utwór-pobudka. Przypomina, że o wolność trzeba
walczyć, należy ją pielęgnować i strzec. Wróg bowiem czyha
nie tylko u bram, ale wślizguje się też do naszych myśli i serc.
A….
„Wolność Piękna niby sen…
Wolność Potrzebna jak tlen…
Wolność Swobodna jak wiatr
Wolność drwi z krat…
Wolność! Dla niej warto żyć…
Wolność! Gdy trzeba się bić…
Wolność! Cenniejsza niż krew…
Wolność to zew…"

Na koncert, z młodzieżą z Głogowa, przyjechał prezes Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy pan Przemy-
sław Bożek, autor projektu edukacyjnego „Być jak Zośkowiec",
który propagował wśród młodzieży patriotyzm i bohaterskie
postawy. Już na wstępie zaznaczył, że nauczycielem się jest
całe życie. On czuje się nim i z zawodu, i z powołania. Goście
przygotowali wystawę militariów oraz wystąpili z programem
artystycznym poświęconym naszym Niezłomnym Bohaterom.
Na pamiątkę udziału w koncercie przekazano Szkole planszę 
z tekstem roty przysięgi żołnierzy Armii Krajowej oraz oso-
bisty wpis Pana Prezesa grupy „Być jak Żośkowiec". Przeka-
zane pamiątki znajdą swoje miejsce w Szkolnej Izbie Pamięci.
Ostatnim punktem koncertu była pieśń do słów wiersza Adama
Asnyka „Miejmy nadzieję". Nadzieja - mawiają - umiera ostat-
nia, pozwala iść przez życie z podniesioną głową, pozwala wal-
czyć i zachować honor. Trzeba ją jedynie dobrze ulokować.
Gdyż tym silniejszą jest, im słuszniejszej sprawie służy.
Spotkanie prowadzili: Natalia Fijał, Laura Ziembowska i Szy-
mon Szczoczarz. Żołnierz z polską flagą, trzymający straż przy
„ognisku nadziei" to Michał Więcław. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie
tego koncertu, dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyjść,
by go wysłuchać.
Dziękujemy za ciepłe słowa uznania, za chwile wzruszeń, 
a nawet łez.

„Miejcie nadzieję!… nie tę lichą, marną,…
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera."

Jadwiga Matys
Nauczyciel bibliotekarz PZS w Chojnowie

Miejcie nadzieję!
- koncert PZS
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Punkt poboru wymazów
covidowych przeniesiony

Od 28 marca Punkt poboru wymazów
covidowych funkcjonuje w budynku
Dworca Kolejowego - Pl. Dworcowy 9. 
Wejœcie do Punktu znajduje siê z boku
budynku (na prawo od wejœcia g³ównego). 

Godziny otwarcia punktu:
poniedzia³ek 08:00 - 11:00 wtorek

08:00 - 14:00 
œroda 08:00 - 11:00 

czwartek 08:00 11:00 
pi¹tek 08:00 14:00 

Telefon kontaktowy do punktu: 
571-223-513

Aplikacja "Kiedy œmieci" 
- pobierz

Ogólnopolska, darmowa aplikacja z har-
monogramem odbioru œmieci od dawna
jest dostêpna dla mieszkañców Chojnowa. 
Aplikacja informuje o terminach odbioru
odpadów oraz zasadach segregacji. Za-
wiera tak¿e informacje dot. odpadów oraz
PSZOK-u. 
Wystarczy pobraæ aplikacjê na swój tele-
fon, wybraæ miejscowoœæ, wpisaæ ulicê 
i gotowe! W ustawieniach mo¿na zaz-
naczyæ przypomnienia, aby móc otrzymy-
waæ powiadomienia z wyprzedzeniem 
o tym, kiedy i jakie odpady bêd¹ odbie-
rane w najbli¿szym czasie.
Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera ¿ad-
nych danych. Jedyne co przekazujesz to
miejscowoœæ, dla której chcesz otrzymy-
waæ powiadomienia.
Aktualny harmonogram bêdzie zawsze pod
rêk¹ w telefonie. Nigdy nie zapomnisz wy-
stawiæ odpowiedniego kosza.
Wiêcej informacji: 
www.kiedysmieci.info 

Kwalifikacja wojskowa
rozpoczêta

Wojewoda Dolnoœl¹ski Obwieszczeniem
z dnia 21 marca 2022 informuje, ¿e od 
8 do 11 kwietnia w siedzibie Powiatowej
Komisji Lekarskiej  w Domu Kultury
“Kopernik” przy ul. Kozioro¿ca 14 w Le-
gnicy prowadzona jest klasyfikacja woj-
skowa. 

Do klasyfikacji wojskowej wzywani s¹: 
- mê¿czyŸni urodzeni w 2003 roku;
- mê¿czyŸni urodzeni w latach 1998-
2002, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej
kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by woj-
skowej;
- osoby urodzone w latach 2001-2002,
które:
a) zosta³y uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdro-
wia, za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niez-
dolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem
kwalifikacji wojskowej,
b) zosta³y uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdro-
wia za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niez-
dolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifi-
kacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art.
28 ust. 4 i 4"b" Ustawy z dn. 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek 
o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej przed zakoñczeniem
kwalifikacji wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1998-2003,
posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do
czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety
pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych
kwa-lifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2021/2022 koñcz¹ naukê
w szko³ach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo bêd¹ce studen-
tkami lub absolwentkami tych szkó³ lub
kierunków, o których mowa w § 2 roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowi¹zkowi
stawienia siê do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz. 944),
- osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y
siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by woj-
skowej do koñca roku kalendarzowego,
w którym koñcz¹ dwadzieœcia cztery
lata, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej ka-
tegorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by woj-
skowej.

Szczegó³y w Urzêdzie Miejskim 
- Pl. Zamkowy 1, 

w Wydziale Spraw Obywatelskich -
pokój nr 5 

lub pod numerem telefonu 
76 8188505.

Samorz¹d dziêkuje

Samorz¹d Chojnowa serdecz-
nie dziêkuje Panu Franciszkowi
Falucie za nieocenion¹, bezin-
teresown¹ pomoc przy podej-
mowaniu w naszym mieœcie
uchodŸców. 
Pan Franciszek, w³adaj¹cy jê-
zykiem ukraiñskim, niemal ka¿-
dego dnia, w ka¿dej wolnej chwili,
z wielk¹ trosk¹ i empati¹ pomaga
ukraiñskim rodzinom odnaleŸæ
siê w nowej rzeczywistoœci - t³u-
maczy, wyjaœnia, uspokaja, roz-
mawia o ich potrzebach, prze-
¿yciach… 
Z cierpliwoœci¹ oprowadza po
mieœcie, pomaga w za³atwianiu
spraw urzêdowych i zwyk³ych
codziennych…
To wielkie wsparcie zarówno
dla uciekaj¹cych przed wojn¹, jak
i dla samorz¹du.

Dziêkujemy!

Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

opieka lekarska 
w godz. 18.00-8 .00
w dni powszednie; 

ca³odobowo w soboty,
niedziele  i inne dni wolne 

od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140
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Nowe przejœcie dla pieszych

Zakoñczono ostatni etap prac przy przejœciu dla pieszych przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Chojnowie. Na ulicy zosta³o wykonane nowe oznakowanie poziome. Roboty
polegaj¹ce na wyniesieniu przejœcia dla pieszych wraz z monta¿em azylu, zas-
tosowanie oznakowania pionowego w tle folii fluorescencyjnej oraz oznakowanie
poziome stanowi¹ nowe elementy uspokojenia ruchu drogowego na ul. D¹brow-
skiego. Realizacja zadania przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego, a w szczególnoœci ruchu pieszych.
Wykonawc¹ zadania by³a Firma Brukarska GRANIT-BRUK Miros³aw Furmanek 
z Chojnowa. Wartoœæ zadania wynios³a 97.809,60 z³. Gmina Miejska Chojnów otrzy-
ma³a dofinansowanie w ramach Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego na przejœciach dla pieszych na 2021 rok.
Na realizacjê zadania pn.: "Przebudowa przejœcia dla pieszych droga nr 104386D, 
ul. D¹browskiego, Chojnów" przyznane zosta³o dofinansowanie w wysokoœci
49.773,60 z³.

Budowa sieci oœwietlenia drogowego na ul. Paderewskiego

11 stycznia zosta³a zawarta umowa z konsorcjum firm Firma Maciuœ Artur Guœciora
z siedzib¹ w Goliszowie oraz firm¹ Erget Sp. z o.o. W ramach zadania zostanie
wymienionych 19 kompletów lamp oœwietleniowe wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ na nowo-
czesne lampy z oprawami LED oraz monta¿ nowej rozdzielnicy zasilanej now¹ lini¹
kablow¹. Wa¿nym elementem inwestycji jest jednoczesne doœwietlenie 5 przejœæ dla
pieszych w ci¹gu ul. Paderewskiego. 
Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. z³otych.
Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeñ-
stwa drogowego mieszkañców Miasta Chojnowa. Zastosowanie opraw LED pozwala
na zaoszczêdzenie energii, s¹ przede wszystkim bardziej ekologiczne od tradycyj-
nych lamp sodowych.

Oczyszczalnia œcieków
Trwa modernizacja oczyszczalni œcieków. Zakres prac obejmuje przebudowê ist-
niej¹cego zbiornika - osadnika wstêpnego (obecnie wy³¹czonego z eksploatacji) na
komorê stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, monta¿ zespo³ów napowietrza-
j¹cych, monta¿ mieszade³, monta¿ dekantera, monta¿ pompy osadu zagêszczonego,
monta¿ dwóch dmuchaw, budowê ruroci¹gów podziemnych: sprê¿onego powietrza,
osadu zagêszczonego, cieczy nadosadowej.
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a wsparcie w wysokoœci 300.000,00 z³ z Rz¹do-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwesty-
cji i zakupów inwestycyjnych w miejscowoœciach, w których funkcjonowa³y niegdyœ
zlikwidowane pañstwowe przedsiêbiorstwa gospodarki rolnej. Dodatkowe dofinan-
sowanie inwestycji w wysokoœci 450.000,00 z³, bêdzie pochodzi³o ze œrodków pier-
wszego naboru wniosków z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z³ó¿ deklaracjê 
o Ÿródle ogrzewania
Do 30 czerwca 2022 r. w³aœciciele

lub zarz¹dzaj¹cy budynkami 
lub lokalami maj¹ czas, 

by z³o¿yæ deklaracjê o Ÿród³ach
ogrzewania. 

Jest to zwi¹zane z powsta³¹ 
w ubieg³ym roku 

Centraln¹ Ewidencj¹ Emisyjnoœci
Budynków (CEEB), 

która nak³ada taki obowi¹zek. 

CEEB ma wspieraæ dzia³ania w wymia-
nie kopciuchów, a tym samym walkê
ze smogiem. 
Za budowê systemu CEEB odpowiada
G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego. 

Deklaracje mo¿na sk³adaæ:
- w formie elektronicznej – poprzez
portal zone.gunb.gov.pl (wymagane
jest posiadanie profilu zaufanego lub
e-dowodu)
- w formie papierowej – poprzez wy-
pe³nienie oraz z³o¿enie odpowiedniego
formularza w Urzêdzie Miejskim.
Baza CEEB ruszy³a 1 lipca 2021. 
Od tego czasu trzeba sk³adaæ deklara-
cje, w przeciwnym razie gro¿¹ kary. 

Za brak z³o¿enia deklaracji grozi
grzywna, która jest wymierzana na

zasadach ogólnych kodeksu
wykroczeñ. 

Je¿eli jednak zreflektujemy siê, ¿e nie
z³o¿yliœmy deklaracji zanim organ
wykonawczy (w przypadku Chojnowa
– burmistrz) "poweŸmie o tym informa-
cjê", mo¿emy unikn¹æ kary, sk³adaj¹c
stosown¹ deklaracjê w ramach czynnego
¿alu.



Refundacja kosztów 
zwi¹zanych z zakwaterowaniem 

i wy¿ywieniem uchodŸców

Œwiadczenie przys³uguje nie d³u¿ej ni¿
za okres 60 dni, ale w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach okres wyp³aty
œwiadczenia mo¿e byæ przed³u¿ony.
Wniosek w sprawie refundacji kosztów
zakwaterowania i wy¿ywienia uchodŸ-
ców wojennych mo¿na sk³adaæ w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie pokój nr 5
(parter).

Ubieganie siê o œwiadczenie odbywa siê
na wniosek, który zawiera:
- imiê i nazwisko albo nazwê sk³ada-
j¹cego wniosek;
- PESEL lub NIP sk³adaj¹cego wniosek;
- wskazanie okresu, na jaki zapewniono
zakwaterowanie oraz liczby osób przyjê-
tych do zakwaterowania;
- imiê i nazwisko osoby przyjêtej do za-
kwaterowania i PESEL, je¿eli posiada;
- oœwiadczenie sk³adaj¹cego wniosek o za-
pewnieniu zakwaterowania i wy¿ywienia;
- numer rachunku p³atniczego, na który
wyp³acane bêdzie œwiadczenie;
- adres miejsca pobytu osób przyjêtych
na zakwaterowanie;
- adres poczty elektronicznej i numer te-
lefonu sk³adaj¹cego wniosek;
- oœwiadczenie, ¿e za osobê przyjêt¹ do
zakwaterowania na wskazany okres nie
wyp³acono ju¿ œwiadczenia;
- oœwiadczenie podmiotu sk³adaj¹cego
wniosek, ¿e za okres wskazany w pkt 3
nie otrzymano dodatkowego wynagro-
dzenia, w tym za wynajem;
- oœwiadczenie sk³adaj¹cego wniosek
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej
za sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ, ¿e
dane zawarte we wniosku s¹ prawdziwe.
Wniosek powinien obejmowaæ czas,
który faktycznie uchodŸcy spêdzili w na-
szym domu, a pieni¹dze bêd¹ przekazy-
wane wstecz, od dnia, kiedy rodzina
przyjê³a pod swój dach Ukraiñców. Co
wa¿ne, przepisy daj¹ nam mo¿liwoœæ
uzale¿nienia wyp³aty œwiadczenia od
weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wy¿ywienia. 
Dokumenty do pobrania na stronie:
https://komunikaty.chojnow.eu/index.ph
p?strona=4128
lub na miejscu w Urzêdzie Miejskim.

Rejestracja Obywateli Ukrainy 
w Urzêdzie 

Od 16 marca obywatele Ukrainy mog¹
sk³adaæ wnioski o nadanie numeru PESEL
w dowolnych urzêdach w Polsce. W Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie na dzieñ 30
marca odnotowano ponad 200 rejestracji. 
- Przyjmowanie wniosków przebiega
sprawnie. Pracujemy na dwóch stano-
wiskach. Wszystkie problemy rozwi¹zuje-
my na bie¿¹co - informuje El¿bieta Górna -
naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich. 
Uzyskanie numeru PESEL umo¿liwi
m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej,
pomocy spo³ecznej czy otrzymanie pracy.
Formularze zosta³y udostêpnione przez
Ministra Cyfryzacji: 
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-
wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-
zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html 
- s¹ dwujêzyczne tj. polsko-ukraiñskie
oraz polsko-rosyjskie. 
Nadanie numeru PESEL jest bezp³atne. 

MOKSiR zaprasza 

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji przygotowa³ zajêcia dla ukraiñskich
dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych w na-
szym mieœcie.

- Chcielibyœmy bardzo, aby uchodŸcy
czuli siê u nas jak w domu, dlatego posta-
nowiliœmy stworzyæ dla nich miejsce,
gdzie bêd¹ mogli siê spotkaæ, porozma-
wiaæ, poœpiewaæ, nauczyæ podstaw jêzy-
ka polskiego, potañczyæ. W tych trudnych
chwilach jest to dla nich obecnie jedyna
forma rozrywki i oderwania od rzeczy-
wistoœci - pisz¹ pracownicy MOKSiR na
swojej stronie internetowej.

Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
(dzieci od 5 lat) w godz. 16.00-16.45.
Warsztaty prowadzi p. Jagoda Zderska-
instruktor tañca w MOKSiR oraz w ka¿d¹
œrodê (dzieci od 2 do 4 lat) w godz. 10.00 -
11.00. 

Z inicjatyw¹ œrodowych spotkañ dla ma-
luszków wysz³a Pani Lidia Moskaliuk 
- Ukrainka, z wykszta³cenia nauczyciel
wychowania przedszkolnego, która chc¹c
wspomóc swoich rodaków prowadzi za-
jêcia zupe³nie za darmo. 
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z ChojnowaSSOOLLIIDDAARRNNII   ZZ  UUKKRRAAIINN¥¥
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Pod os³on¹ bezksiê¿ycowej nocy dwóch
zamaskowanych mê¿czyzn nios³o du¿¹
skrzyniê. Szli bardzo wolno. Kiedy do-
tarli do pierwszych drzew w parku, przy-
stanêli i ostro¿nie po³o¿yli swój pakunek
na ziemiê. Po chwili do³¹czy³ do nich
trzeci mê¿czyzna, który przyniós³ ze sob¹
szpadle. Zaczêli kopaæ dó³. Kiedy by³ ju¿
doœæ g³êboki, delikatnie z³o¿yli tam swój
depozyt i zasypali wykop. Dok³adnie
uklepali wokó³ ziemiê. Na koniec podali
sobie d³onie i w milczeniu rozeszli siê 
w ró¿ne strony... Kim byli mê¿czyŸni? Co
schowali w skrzyni?
Ten tekst zosta³ wymyœlony, ale tak mo-
g³aby zacz¹æ siê typowa historia o ukry-
tych skarbach w czasie II wojny œwia-
towej. I podobne te¿ by³y doniesienia 
w powojennej prasie: "Pionierze", "Try-
bunie Dolnoœl¹skiej" oraz "S³owie Pol-
skim"- jak wyjaœnia³a nam na spotkaniu
Joanna Lamparska, autorka reporta¿y
historycznych i licznych ksi¹¿ek o tajem-
nicach zwi¹zanych z Dolnym Œl¹skiem,
przewodników po dolnoœl¹skich zamkach,
pa³acach, podziemnych trasach turysty-
cznych, lochach i jaskiniach. Od lat wspó³-
pracuj¹ca m. in. z "National Geographic",
"Travellerem" i "Witaj w Podró¿y". Ofic-
jalna ambasadorka stowarzyszenia naj-
wiêkszych atrakcji Dolnego Œl¹ska - Tu-
rystyczna Trzynastka. Pomys³odawczyni
i dyrektor Dolnoœl¹skiego Festiwalu Ta-
jemnic w Zamku Ksi¹¿. Fundatorka i cz³o-
nek zarz¹du Fundacji Joanny Lampar-
skiej na rzecz Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego "Projekt Historia".  

Joanna Lamparska przyjecha³a do na-
szego miasta ze swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿k¹
"Ostatni œwiadek. Historie stra¿ników
hitlerowskich skarbów", wydan¹ nie-
spe³na dwa miesi¹ce temu. Spotkaniem z
chojnowskimi czytelnikami, które odby³o
siê 16 marca w Domu Schrama, roz-
poczê³a nowe, cykliczne przedsiêwziêcie
naszej biblioteki - Chojnowskie Spot-
kania z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹.
Pani Joanna przedstawi³a wiele cieka-
wych dokumentów i notatek prasowych
dotycz¹cych znalezisk na Dolnym Œl¹sku
w latach 1946-54. Opowiedzia³a tak¿e 
o zagadkowym filmie "Ostatni œwiadek"
Jana Batorego, przedstawi³a hipotezy do-
tycz¹ce jego powstania. A film opowiada
o ukrytych skarbach. Niemal taki sam
tytu³ nada³a swojej nowej publikacji
opartej na faktach.
Dziêki tej ksi¹¿ce mo¿emy dowiedzieæ
siê m. in. o hitlerowskich depozytach, które
znajdowa³y siê na tak zwanej Liœcie Grund-
manna. Pod koniec II wojny œwiatowej,
kiedy front nieub³agalnie siê zbli¿a³,
konserwator prowincji Œl¹skiej, Günther
Grundmann podj¹³ decyzjê, aby ewaku-
owaæ zabytki z ró¿nych muzeów, a tak¿e
archiwa, instrumenty, wyposa¿enie koœ-
cio³ów i prawdopodobnie zrabowane
mienie z terenu Polski. Tych sk³adnic
stworzy³ kilkadziesi¹t. Wiele z nich od-
kryto i zabezpieczono, wiele prawdo-
podobnie czeka na odkrycie.
I dlatego rozpoczê³a siê "dolnoœl¹ska go-
r¹czka skarbów", która trwa do dzisiaj.

Podczas spotkania uczestnicy tak¿e py-
tali m. in. o z³oty poci¹g, o projekt Riese,
o Zagrodno czy Grodziec. Na ka¿de 
z pytañ autorka stara³a siê odpowiedzieæ
wyczerpuj¹co, dzieli³a siê swoimi prze-
myœleniami i hipotezami. Nam zostawi³a
os¹d - czy to jest prawda, czy tylko dom-
niemanie. 
Ka¿demu poszukiwaczowi zaginionych
skarbów, teraŸniejszemu lub przysz³emu,
Joanna Lamparska udzieli³a wa¿nych
wskazówek. Po pierwsze - s³uchaæ sta-
rych ludzi, którzy mówi¹, ¿e "tam" jest
ukryty skarb, bo prawdopodobnie jest,
po drugie - nie ka¿de z³oto co siê œwieci.
A my mo¿emy dodaæ jeszcze jedn¹ wska-
zówkê - niew¹tpliwie warto równie¿ czy-
taæ ksi¹¿ki Joanny Lamparskiej, zagl¹daæ
na jej "Dolnoœl¹skie Tajemnice" na YT
oraz program "Kup Pan Zamek". 

Anna Kopyra
Moderator DKK w Chojnowie

Na tropie zaginionych skarbów z Joann¹ Lamparsk¹Na tropie zaginionych skarbów z Joann¹ Lamparsk¹

W nocy z 19 na 20 marca 2022 r. na Basenie Miejskim 
w Chojnowie odby³ siê "VII Ogólnopolski Nocny Maraton
P³ywacki Otyliada 2020". W zaleg³ej imprezie, dwukrotnie
przek³adanej z uwagi na pandemiê, wziê³o udzia³ 24 zawod-
ników. Czêœæ p³ywaków z naszego miasta i okolic, ale goœci-
liœmy tak¿e zawodników z Wroc³awia, Wa³brzycha oraz Zgo-
rzelca. Przez pe³ne 12 godzin uda³o siê p³ywaæ jedynie czterem
osobom. Najm³odszy uczestnik zawodów mia³ nieca³e dwa
lata, a najstarszy ponad siedemdziesi¹t. 
Zawody ze strony sêdziowskiej wspomog³a, jak zawsze nieza-
wodna, dru¿yna OSP Rokitki pod kierunkiem Rafa³a Nowaka.
Imprezê, jak co roku wspar³ Burmistrz Miasta Chojnowa oraz
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4. 

Pyszne kanapki dla uczestników Otyliady przygotowali przed
sam¹ imprez¹ uczniowie klasy VII d SP4 pod okiem wy-
chowawcy Pani Iwony Majerowskiej.
Pierwsze miejsce zdoby³ Przemys³aw Markowski, za prze-
p³yniêcie dystansu 32,15 km. Druga na podium stanê³a
Anna Wilczewska za przep³yniêcie dystansu 27,35 km.
Chojnowianin - Mi³osz Ko³odziej - wywalczy³ trzecie
miejsce z dystansem 23,85 km. Czwarte miejsce nale¿a³o do
Bart³omieja Imieliñskiego, który osi¹gn¹³ wynik 23,50 km.
Medale oraz Puchary Burmistrza Miasta Chojnowa wrêczy³
zwyciêzcom kierownik Basenu Miejskiego p. Daniel Osadkowski.
Wszystkim Zwyciêzcom i Uczestnikom Gratulujemy!!!

K.J.

OTYLIADA 2020 w Chojnowie



Pedagog, wychowawca, muzyk, wokalist-
ka, kompozytorka, muzykoterapeuta,
coach. Jadwiga Macewicz - chojnowianka,
od wielu lat mieszkaj¹ca w Zielonej Górze
realizuje siê na wielu p³aszczyznach. Co
jest jej najwiêksz¹ pasj¹?

Gazeta Chojnowska - Chojnowianie pa-
miêtaj¹ Ciê jako wokalistkê o nieprze-
ciêtnym g³osie. Czy to w³aœnie muzyka
jest Twoj¹ najwiêksz¹ mi³oœci¹?
Jadwiga Macewicz - Muzyka towarzyszy
mi od ponad 20 lat. Jest to pasja i sposób
na ¿ycie. Wiem, ¿e œwiadomoœæ robienia
tego co siê kocha bardzo pomaga. Daje
poczucie lekkoœci i pe³ni. Najwa¿niejsze,
to zaufanie do siebie i dzielenie siê swoj¹
prawd¹ w sercu. Zaczê³am w szkole pod-
stawowej, gdzie pracowa³a moja Mama.
Moja ówczesna wychowawczyni Helena
Odrobina s¹dzê, ¿e ju¿ wtedy czu³a pod-
skórnie, ¿e to ma sens no i lawina ruszy³a…

G.Ch. - Jesteœ profesjonaln¹ wokalistk¹ -
studiowa³aœ "Edukacjê Artystyczn¹ w za-
kresie sztuki muzycznej" na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. Jakie kompe-
tencje daje ten kierunek?
J.M. - Wy¿sze wykszta³cenie i kierunek,
który ukoñczy³am pozwala mi pracowaæ
jako nauczyciel w instytucjach kultural-
nych i wspó³pracowaæ z osobami z bran-
¿y realizuj¹c wiele inicjatyw pocz¹wszy
od warsztatów wokalnych, kursów i indy-
widualnych konsultacji. Zakres moich
dzia³añ jest ogromny. Prowadzê lekcje
œpiewu, gry na pianinie. Mam pod sob¹
zespo³y muzyczne sk³adaj¹ce siê z m³o-
dzie¿y, seniorów, osób niepe³nosprawnych,
które chc¹ wprowadziæ pasjê w swoje ¿y-
cie na sta³e. Nie ma ograniczeñ tylko
potrzeba wewnêtrzna i cel. Oczywiœcie
na przestrzeni lat moje kompetencje ewo-
luuj¹ i nabieraj¹ nowych znaczeñ. Pan-
demia da³a mi szansê rozwiniêcia no-
wych kierunków zawodowych w tym nau-
ka jêzyka polskiego dla obcokrajowców
oraz sesje coachingowe online. 

G.Ch. - Twoja pasja, to Twoja praca. 
I odwrotnie. Zgadza siê?
J.M. - Tak to prawda. Jestem w grupie
ludzi, którzy robi¹ na co dzieñ, to co lubi¹.
Skoro praca zawodowa poch³ania du¿¹
czêœæ mojego ¿ycia nie wyobra¿am sobie
zmuszaæ siê do czegokolwiek. Pasja w tym
momencie oznacza zaanga¿owanie, wiarê
w swoje umiejêtnoœci, frajdê z obcowania
z ludŸmi o podobnych zainteresowaniach
i co najwa¿niejsze ci¹g³y rozwój jako in-
westycjê na przysz³oœæ. Pokazuj¹c to innym,
widzê mechanizm naczyñ po³¹czonych.
Akcja reakcja. 

G.Ch. - Twoje wokalne sukcesy, osi¹g-
niêcia?
J.M. - Nic nie dzieje siê bez przyczyny.
Droga, któr¹ przeby³am i doœwiadczenia,
które zdoby³am daj¹ mi komfort i poczu-
cie satysfakcji. To wieloletni proces i wy-
tê¿ona praca nad sob¹. To prawda, ¿e
mog³am zakosztowaæ wielu wyj¹tkowych
chwil jak np. wystêp w programie tele-
wizyjnym przed kilkumilionow¹ publicz-
noœci¹ czy œpiewanie na scenie, gdzie
towarzyszyli mi ogromnie utalentowani
muzycy tworz¹c wspólne dzie³o. Po
drodze nagrania studyjne, projekty,
wspó³praca z orkiestrami, u¿yczanie
g³osu do produkcji animowanych, a na-
wet próby aktorskie. To wszystko zaowo-
cowa³o i pozwala mi czuæ siê stabilnie
zawodowo i uzyskaæ nale¿yte profity za
swoje talenty. Ka¿demu ¿yczê tego sa-
mego. Nigdy nie jest za póŸno by odna-
leŸæ swoje prawdziwe powo³anie. 

G.Ch. -Piszesz teksty, komponujesz
muzykê. Jakie przes³anie nios¹ twoje
autorskie utwory, jaki gatunek muzyki
prezentujesz?
J.M. - Tworzê piosenki popowe i w tym
czujê siê najlepiej. Treœæ obejmuje naj-
czêœciej w³asne przemyœlenia w kontekœ-
cie wyborów ¿yciowych, relacji, stanu
ducha, szeroko pojêtej mi³oœci, itd. To
uniwersalne treœci, ale ka¿demu z nas
bliskie. Myœlê, ¿e moim atutem jest szcze-
roœæ i autentyzm. Nie mam takiego polo-
tu literackiego jak mój Tato, który ma na
swoim koncie wydanie kilku tomików.

Jednak poprzez swoje utwory przywo³ujê
wspomnienia, pokazujê wachlarz emocji
i dajê ludziom nadzieje. 

G.Ch. - Improwizacja kabaretowa,
techniki rozwoju osobistego oraz mo-
toryzacja - to kolejne Twoje pasje.
J.M. - Œmiech to zdrowie. Nie zawsze
jednak by³o tak w moim ¿yciu. Zielona
Góra to zag³êbie kabaretowe. Mia³am
okazjê wzi¹æ udzia³ w innej formie wys-
têpów przed ludŸmi, w której bez przygo-
towania odtwarzane s¹, krótkie scenki na
ka¿dy temat (wybiera publicznoœæ). Po-
przez to doœwiadczenie rozwinê³am w so-
bie komunikacjê interpersonaln¹, sta³am
siê b³yskotliwa i szybko reaguj¹ca w sytu-
acjach ekstremalnych. 
Rozwój osobisty i pracê nad sob¹ roz-
poczê³am po trudnych prze¿yciach i k³o-
potach ze zdrowiem. Tutaj nie chodzi o ja-
kieœ górnolotne treœci i cytaty z ksi¹¿ek
psychologicznych, ale o konkretne tech-
niki i narzêdzia u³atwiaj¹ce codzienne
funkcjonowanie. Uwa¿noœæ, wyra¿anie
wdziêcznoœci i medytacja, to tylko niek-
tóre sposoby, które poprawi³y jakoœæ mo-
jego ¿ycia i na sta³e w nim zagoœci³y.
Tak uwielbiam jeŸdziæ samochodem.
S³ucham wtedy muzyki lub w ciszy pracu-
jê i planujê nowe strategie ¿yciowe. Chêt-
nie podczas spotkañ towarzyskich podpy-
tujê mê¿czyzn i kobiety o ich preferencje
dotycz¹ce aut. Marka, kolor, codzienne
u¿ytkowanie. Jestem kierowc¹, który ko-
rzysta i docenia wartoœæ posiadania czte-
rech kó³ek. Nawiasem mówi¹c mam za
sob¹ spontaniczny epizod z driftowaniem
- polecam!

G.Ch. Zainteresowani znajd¹ Ciê na
YouTube. Kiedy chojnowianie bêd¹
mogli us³yszeæ Ciê na ¿ywo? Czujesz
sentyment do rodzinnego miasta?
J.M. - Odsy³am do moich nagrañ w Inter-
necie oraz zapraszam na mój fanpage na
Facebooku, gdzie znajd¹ Pañstwo wszel-
kie informacje na temat moich wystêpów
i aktywnoœci scenicznej. Co do koncertu
w Chojnowie… Zawsze chêtnie przyjadê
i zaprezentujê siê w swoim rodzinnym mieœ-
cie. Sentyment jest ogromny i pamiêæ za
te wszystkie lata, kiedy by³am i mieszka-
³am wspó³tworz¹c lokalny rynek muzy-
czny, kszta³c¹c siê pod okiem wspania-
³ych muzyków m.in. Zenona Chmielew-
skiego, Ró¿y Paku³y czy Zbyszka Niwiñ-
skiego, którzy dali mi wêdkê i uwierzyli
w mój wewnêtrzny potencja³. 
G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczy-
my dalszego rozwoju, kolejnych wspania-
³ych kompozycji, wielkich scen i wszel-
kiego powodzenia.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹



Wystawa "Malujemy samodzielnie
i z pomoc¹" 2022

Ju¿ po raz jedenasty zapraszamy na cyk-
liczn¹ wystawê "Malujemy samodzielnie
i z pomoc¹". W holu Miejskiej Biblioteki
Publicznej i w wypo¿yczalni Dzia³u dla
Doros³ych mo¿na obejrzeæ prace plasty-
czne uczestników Œrodowiskowego Do-
mu Samopomocy nr 1 w Chojnowie, Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy nr 2
w Chojnowie, Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej w Chojnowie oraz uczniów Ze-
spo³u Placówek Specjalnych w Legnicy.
Tematem tegorocznej wystawy jest œwiat
przyrody. Ró¿norodne i kolorowe prace
mo¿na ogl¹daæ do koñca kwietnia.

Drzewo genealogiczne mojej rodziny:
opowieœci dolnoœl¹skich seniorów -

konkurs na opowiadanie dla seniorów
Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. T. Mi-
kulskiego we Wroc³awiu og³asza kon-
kurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat 
i wiêcej) zamieszkuj¹cych województwo
dolnoœl¹skie na wspomnienia pt. "Drzewo
genealogiczne mojej rodziny: opowieœci
dolnoœl¹skich seniorów". 
Termin nadsy³ania prac do 19.04.2022 r. 
Wiêcej informacji oraz regulamin na
stronach internetowych:
www.wbp.wroc.pl ,
www.dswsilesiana.blogspot.com .
Regulamin konkursu:
https://biblioteka.chojnow.eu/index.php?
strona=824

M³ody Poeta Dolnego Œl¹ska 
- konkurs na wiersz dla ka¿dego

Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. T. Mi-
kulskiego we Wroc³awiu og³asza kon-
kurs dla twórców z województwa dol-
noœl¹skiego "M³ody Poeta Dolnego Œl¹ska". 
Termin nadsy³ania prac do 19.04.2022 r. 
Wiêcej informacji oraz regulamin na
stronach internetowych:
www.wbp.wroc.pl ,
www.dswsilesiana.blogspot.com. 
Regulamin konkursu:
https://biblioteka.chojnow.eu/index.php?
strona=823

Historia s³owem malowana 
- spotkanie z dr. Dominikiem Sikorskim
5 kwietnia; godz. 12.00  Dom Schrama
2 kwietnia przypada Œwiatowy Dzieñ
Œwiadomoœci Autyzmu i z tej okazji MBP
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
spotkanie z dr. Dominikiem Sikorskim -
z wykszta³cenia geografem i historykiem,
ale przede wszystkim Tat¹ Aleksandry,
który opowie o autyzmie i codziennym
¿yciu z autystycznym dzieckiem. Ola ma-
luje niesamowite obrazy, poprzez te za-
chwycaj¹ce dzie³a wyra¿a swoje uczucia
i tak komunikuje siê z otaczaj¹cym j¹
œwiatem. Jesieni¹ 2021 roku w Galerii
M³odych mogliœmy podziwiaæ prace Oli
na wystawie „Kolory duszy”. Na spotka-
niu, równie¿ bêdziemy mogli je obejrzeæ.

CÓRKA
01/03.04.2022 godz. 17.00
Leda (laureatka Oscara Olivia Colman)
udaje siê na wakacje do Grecji. Planuje
czytaæ, wypoczywaæ na prywatnej pla-
¿y i korzystaæ z urlopu. Spokój intym-
nego kurortu zaburza jednak przybycie
ekscentrycznej rodziny zamieszkuj¹cej
najwiêksz¹ z willi na wyspie. Uwagê
Ledy przykuwa przede wszystkim Nina
(Dakota Johnson), która mierzy siê z tru-
dami bycia m³od¹ mam¹, maj¹c pod
opiek¹ kilkuletni¹ córkê.
Obserwowanie tajemniczej nieznajomej
wywo³uje wspomnienia z okresu ma-
cierzyñstwa, z którymi Leda od wielu
lat nie mia³a odwagi siê skonfrontowaæ.
Wracaj¹ wspomnienia i widma decyzji
z przesz³oœci, których nie mo¿na cofn¹æ.

TO NIE WYPANDA
03/09/10.04.2022 

godz. 15.00
W filmie Disneya i Pixara pt. "To nie
wypanda" poznajemy Mei Lee, pewn¹
siebie trzynastolatkê, szkoln¹ kujonkê 
i idealn¹, nie sprawiaj¹c¹ k³opotów
córkê. Jednak czas dojrzewania zmieni
dotychczas uporz¹dkowany œwiat
dziewczyny w totalny chaos. Jej nad-
opiekuñcza, by nie powiedzieæ natrêtna,
mama Ming nie odstêpuje jej na krok,
co tylko pog³êbia frustracjê nastolatki.
A jakby tego by³o ma³o, za ka¿dym
razem, gdy Mei odczuwa silne emocje
(czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia
siê w ogromn¹… pandkê rud¹!

AGENT SPECJALNY:
MISJA AFRYKA
08/09/10.04.2022 

godz. 18.00
Œwiat bardzo zmieni³ siê od ostatniej
misji najlepszego francuskiego agenta
OSS 117 (Jean Dujardin). Pojawi³y siê
komputery, feminizm urós³ w si³ê, a wred-
ni komuniœci dorwali siê do w³adzy. 
Wœród ca³ego tego zamieszania Francja
posy³a swojego najwiêkszego asa do
Afryki, aby wspar³ lokalnego prezyden-
ta Bambê, którego reelekcji zagra¿aj¹
rebelianci potajemnie dowodzeni przez
jego piêkn¹ ¿onê - Zéphyrinê! Aby
sprostaæ zadaniu OSS 117, po raz pier-
wszy w karierze, bêdzie musia³ po³¹czyæ
si³y z m³odym, dobrze zapowiadaj¹cym
siê agentem OSS 1001. Szybko te¿
przekona siê, ¿e w sercu dzikiej Afryki
czeka go misja trudniejsza, zdradliwsza
i bardziej… upalna, ni¿ wszystko, z czym
mierzy³ siê do tej pory.

8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 07/993

WWyyddaarrzzeenniiaa   kkuull ttuurraa llnnee   ww  mmiieeœœcc ii ee



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 07/993 9

W poprzednim numerze G.Ch. pisaliœmy o pomocy humani-
tarnej dla Ukrainy jak¹ zorganizowali nasi francuscy przyja-
ciele z partnerskiego miasta Commentry i ich s¹siedzi z nie-
wielkiego Saint-Éloy-les -Mines. Pomoc, w któr¹ bardzo aktyw-
nie zaanga¿owa³a siê spo³ecznoœæ obu miast trafi³a do Choj-
nowa, a st¹d ju¿ zosta³a przekazana do kolejnych miast na
Ukrainie.
Po powrocie francuskiego konwoju do kraju otrzymaliœmy
podziêkowania od mera Commentry Sylvain Bourdier i mate-
ria³y medialne, jakie publikowano w lokalnej prasie i telewizji
jeszcze przed wyjazdem do Polski.

Trudno aktualnie zliczyæ miasta, w których prowadzone s¹
zbiórki darów dla narodu ukraiñskiego. Do polskiego Choj-
nowa wyruszy³a ekipa solidarnoœci z Commentry. Grupa
wolontariuszy o wielkim sercu pokona niemal 1500 km.

Sylvain Bourdier (Mer miasta Commentry): Wezwaliœmy do
dzia³ania, do zbiórki darów dla ukraiñskich dzieci, kobiet 
i mê¿czyzn, którzy s¹ aktualnie na wygnaniu, poniewa¿ zostali
zmuszeni przez W³adimira Putina do ucieczki z kraju. Zmobili-
zowa³o nas do tego nasze partnerstwo z miastem Chojnowem,
po³o¿onym w Polsce, tu¿ przy granicy z Niemcami. Kilka
tygodni przed eskalacj¹ konfliktu wymieniliœmy siê z Burmis-
trzem Chojnowa pogl¹dami na temat sytuacji w Ukrainie. 
W atmosferze solidarnoœci i poczuciu wspó³odpowiedzialnoœci
wobec sytuacji w jakiej znaleŸli siê Polacy w zwi¹zku z kryzy-
sem uchodŸczym, Mer Commentry oraz Mer pobliskiego Saint-
Éloy-les-Mines po³¹czyli swe dzia³ania, których celem by³a ta
w³aœnie zbiórka oraz przetransportowanie darów do miejsca
przeznaczenia. Pocz¹tkowo mia³o byæ to 30m3, ale okaza³o siê
¿e rezultat naszej akcji to 130m3. Wszystko dziêki hojnoœci ludzi
mieszkaj¹cych w Commentry, a nawet poza jego obszarami.
Zawieziemy wiêc najpierw te 30m3 leków, œrodków czystoœci
¿ywnoœci oraz kocy, a nastêpnie powrócimy z bezpoœrednimi
adresami punktów pomocy, do których zorganizujemy trans-
port pozosta³ych zebranych rzeczy. 

Na wystosowany apel dotycz¹cy zorganizowania transportu
odpowiedzieli pan i pani Savoy, w³aœciciele firmy przewo-
zowej Mikhail Savoy, którzy wyszli z propozycj¹ udostêpnie-
nia swojej w³asnej ciê¿¹rówki. Domkniêcie kwestii przewozu
wymaga³o równie¿ zaanga¿owania cz³onków Komitetu Miast
Parnerskich oraz spo³ecznoœci Solidarité Exile, którzy podjêli
siê sfinansowania kosztów podró¿y.
Sylvain Bourdier: Oto pokrótce cel tego wyjazdu. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e jestem szczególnie dumny, i¿ pierwsze spotkanie

z Burmistrzem Chojnowa (bo bêdzie to w³aœnie nasze pierwsze
spotkanie) odbêdzie siê pod znakiem solidarnoœci. Niech ¿yje
soliarnoœæ wszystkich narodów! Stalva Ukraini! Nie dla wojny!
Dziêkujê!

Relacja pod adresem:
https://www.facebook.com/watch/?v=532722811510336

Solidarni z Ukrain¹. W drodze do Chojnowa
Jako, ¿e mieszkañcy Saint-Éloy-les Mines bardzo licznie od-
powiedzieli na apel w³adz miejskich organizuj¹cych zbiórkê
darów dla Ukrainy, w zesz³y pi¹tek pod przewodnictwem Mera
Antoniego Palermo, któremu towarzyszy³o kilku wspó³pra-
cowników oraz wolontariuszy, wyjecha³ do Polski konwój
sk³adaj¹cy siê z trzech ciê¿arówek wype³nionych ko³drami,
ciep³ymi ubraniami, œrodkami czystoœci i artyku³ami spo¿yw-
czymi. Najpierw udali siê oni do Commentry gdzie przy³¹czyli
siê do delegacji tego miasta, które jest stowarzyszone z nie-
wielkim Chojnowem, bêd¹cym z kolei docelowym miejscem
wyprawy.

Wyruszaj¹cych w drogê ¿egna³o ponad 150 osób, w tym wielu
radnych, pracowników Merostwa, przedstawicieli stowa-
rzyszeñ, uczniów oraz anonimowych sympatyków, którzy ze-
brali siê póŸnym popo³udniem na g³ównym placu, aby wyraziæ
wparcie dla tej wspania³ej inicjatywy. By³a to chwila prze-
pe³niona zarówno powag¹ jak i gor¹cymi emocjami, podczas
której w wyg³oszonej przemowie Antony Palermo odwo³a³ siê
do wyznawanych przez mieszkañców wartoœci humanitarnych,
potrzebie dzielenia siê i solidarnoœci. By³a to okazja, aby przy-
pomnieæ, ¿e wartoœci te maj¹ swe Ÿród³o w dobroczynnoœci, 
w pradawnej agapie, tej która "nie szuka swego", której "nie
ogranicza ani czas ani przestrzeñ" i bez której nawet gdybyœmy
mówili "jêzykami ludzi i anio³ów" byli byœmy "jak miedŸ
brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy". Antony Palermo podziê-
kowa³ ofiarodawcom, Radzie Miasta, osobom odpowiedzial-
nym za punkty odbioru darów, urzêdnikom, Panu Michot za
zorganizowanie zbiórki w prowadzonym przez niego sklepie
Carrefour, organizacjom katolickim oraz œwieckim, imigran-
tom za ich spontaniczne w³¹czenie siê do akcji: "Francja nas
przyjê³a, wiemy co czuj¹ Ukraiñcy. Dajemy to, co sami otrzy-
maliœmy." Cedrykowi, Vincentowi, Frederykowi, Hervé i Se-
bastianowi, którzy zostawili bliskich i poœwiêcili weekend, aby
odbyæ tê podró¿. Dary zebrane w Saint-Éloy-les-Mines 
i w Commentry dotar³y nazajutrz rano do Polski, po licz¹cej
blisko 1500 km podró¿y.
Na zakoñczenie wypada jedynie wyraziæ uznanie dla tej pe³nej
gor¹cych uczuæ charytatywnej inicjatywy i w czasach, gdzie
nikt ju¿ nie troszczy siê o odnowê miejsc kultu, przywo³aæ na
powrót s³owa wielkiego humanisty: "Do budowy u¿y³em ¿y-
wych kamieni - ludzi".

Relacja w ICA INFO TV
(tu¿ przed wyjazdem do Polski)

Z lokalnej prasy

Wieœci z Commentry
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Uczelnia zaprasza na bezp³atne studia podyplomowe "Doradca rodziny"

Collegium Witelona Uczelnia Pañstwowa prowadzi rekrutacjê na studia podyplomowe "Doradca rodziny". 
Dokumenty mo¿na sk³adaæ do 5 kwietnia. Studia bêd¹ bezp³atne - naukê w ca³oœci sfinansuje bud¿et pañstwa.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wybra³o legnick¹ uczelniê do realizacji zadania "Organizacja i realizacja dwusemestralnych
podyplomowych studiów doskonal¹cych Doradca rodziny", przeznaczaj¹c na ten cel œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa w
ramach dotacji celowej. Wartoœæ dofinansowania: 194 750,00 z³, ca³kowita wartoœæ zadania : 194 750,00 z³.
Oznacza to, ¿e uczestnicy studiów nie bêd¹ p³aciæ za naukê.

Studia potrwaj¹ dwa semestry, realizowane bêd¹ od kwietnia do grudnia 2022 r.
Kszta³cenie bêdzie dotyczy³o szeroko rozumianego wsparcia rodziny i dziecka:
przys³uguj¹cych im praw, wynikaj¹cych tak¿e z miêdzynarodowych konwencji, poznania prawa oœwiatowego, pomocy
spo³ecznej, nauki przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, prowadzenia konsultacji i poradnictwa w obszarze rozwi¹zywania
problemów rodzinnych czy poradnictwa w trudnoœciach z pielêgnacj¹ i wychowaniem dzieci (np. z niepe³nosprawnoœciami),
wsparcia psychologicznego, prawnego itp.

Studia skierowane s¹ do szerokiego grona osób nale¿¹cych do pozarodzinnego œrodowiska opiekuñczo-wychowawczego i
edukacyjnego (nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, szkó³, œwietlic œrodowiskowych, gminnych i powiatowych
centrów wsparcia rodziny, izb dziecka i innych instytucji zajmuj¹cych siê prac¹ z dzieckiem, uczniem oraz rodzin¹ i jej dys-
funkcjami), ale równie¿ do wszystkich osób, które koñcz¹c te studia mog¹ przyczyniæ do udzielenie wsparcia rodzinom,
dzieciom, uczniom.

Uczestnikami studiów mog¹ byæ osoby, które posiadaj¹ potwierdzone dyplomem wykszta³cenie wy¿sze (licencjackie, in¿ynier-
skie lub magisterskie).

Wiêcej szczegó³ów na stronie www.ack.collegiumwitelona.pl , tel. 76 723 23 62
Termin sk³adania dokumentów mija 5 kwietnia 2022 r.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi  3,89 z³. 
+ podatek VAT 23%
Wadium - 10,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w 4 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 11
znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 
25 kwietnia 2022 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( t.j. z 2021 r. poz. 2213).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. 

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
ze post¹pienia nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹
nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 4 kwietnia 2022 r. do 15
kwietnia 2022 r. w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzyma³y 30, tel. 76 8 188  371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl oraz w Gazecie
Chojnowskiej.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na najem gara¿u zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 89 
o powierzchni 10,00 m2 (numer geodezyjny 183/5, obrêb 6)



Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja 2021 r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych
nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 10 maja 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 04.05.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i 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 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 posiada-
j¹cych 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.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo sto-
sowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, 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. z 2017 r., poz. 2278), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów 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
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
2 500,00 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
zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, orga-
nizator 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 uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
07.10.2021 r., drugi  09.12.2021 r., trzeci 24.02.2022 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.03.2022 r. - 09.05.2022 r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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

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 -18.00TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

MARZEC/KWIECIEÑ

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 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
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. 

Przetarg odbędzie się 10.05.2022r. Szczegóły str 11.

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.
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Pola Zatwarnicka - 6 marca skończyła
3 latka . Ogląda Psi Patro oraz Świnkę
PePe. Uwielbia lody Świnki Pepy.
Bawi się we fryzjerkę czesząc Mamę 
i laleczki Bobasy. Jako zodiakalna Ryba
lubi pluskać się w basenie.

Otyliada 2020 w Chojnowie

Miejcie nadzieję - koncert PZS


