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Nowy sprzęt 
w Rehabilitacji

Państwo Elżbieta i Jerzy Zadora Państwo Helena i Zdzisław Malinowscy

Złote Gody

Ludzie z pasją
Pani Krystyna Kubala 

15.lecie DKK
- spotkanie z Romanem Husarskim

Majówka w ChojnowieMajówka w Chojnowie



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 09/9952

majówka w chojnowie
Rodzinny Piknik Biegowy z okazji Święta
Flagi, to w chojnowskim kalendarzu nowa
propozycja. 
- Z przeprowadzonych nie tak dawno kon-
sultacji społecznych dotyczących oferty
kulturalno-sportowej wiemy, że mieszkańcy
chcą brać udział w biegach terenowych,
także rodzinnie – mówi dyrektor MOKSiR
Paulina Wrzeszcz. - Stąd pomysł na biegi
dla dzieci na dystansie 300, 500 i 1000
metrów, na sztafetę rodzinną (3x500m) 
i bieg open na dystansie ok. 5 km. Nie zawied-
liśmy się – frekwencja dopisała. Mamy
nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania zain-
teresowanych, a Rodzinny Piknik Biegowy
wejdzie na stałe w harmonogram miejskich
imprez pod datą 2 maja.
Park Piastowski tego dnia stał się trasą
biegową dla ponad 130 zawodników w róż-
nym wieku. 
Wzgórki, pagórki, w górę, w dół… - nie-
łatwy tor, ale wszyscy pokonali go i dotarli
do mety! Brawa za kondycję! 
A kto wykazał się największą formą w biegu
głównym?
Kobiety
I miejsce Veronika Kalashnikova
II miejsce Marta Olejnik, 
III miejsce Daria Tkaczyszyn Kalużna
Mężczyźni
I miejsce Kamil Makoś 
II miejsce Andrii Pawelko
III miejsce Lucjan Rec
Najlepsza chojnowianka Daria Tkaczy-
szyn Kalużna, chojnowianin Bartłomiej
Paliński.

Dla tych, którzy znaleźli się poza podium
organizator przygotował dodatkowo nagro-
dy pocieszenia. Drogą losowania wyło-
niono kolejnych zdobywców.

***
Święto Konstytucji 3 Maja mieszkańcy
rozpoczęli w południe Mszą świętą w koś-
ciele pw. św. Piotra i Pawła. Eucharystię 
w intencji Ojczyzny koncelebrowali: ks.
dziekan Marek Osmulski, ks. proboszcz
Daruiusz Pudełko, ks. Sławomir Borzych,
ks. Daniel Skrzypek.
W homilii ks. Sławomir Borzych wskazy-
wał na siłę wiary i patriotyzmu:
- Dzisiaj obchodzimy uroczystość kościelną
Matki Bożej Królowej Polski i święto naro-

dowe Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto dwóch wydarzeń – bolesnych i trud-
nych w historii naszego kraju…
Bezpośrednio po Mszy, w asyście or-
kiestry, prowadzeni przez poczty sztan-
darowe, mieszkańcy przeszli Rynkiem pod
obelisk przy ul. Chmielnej, gdzie w hołdzie
patriotom złożono symboliczne kwiaty.
- Kolejny raz gromadzimy się przy
obelisku, który jest rodzajem kamienia
węgielnego naszej wspólnej, polskiej pa-
mięci – mówił w swoim wystąpieniu bur-
mistrz Jan Serkies. - 231 lat temu nasi
poprzednicy w dziele budowania wspól-
nego, polskiego dobra uchwalili pierwszą
w Europie, a po amerykańskiej drugą na
świecie, nowoczesną konstytucję. Za
odwagę myślenia, za zdolność do wzno-
szenia się ponad własne, partykularne in-
teresy, tak bardzo cenimy do dziś jej twór-
ców - Stanisława Augusta Poniatowskiego,
Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Sta-
nisława Małachowskiego, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Adama Stanisława Kra-
sińskiego, Stanisława Kostkę Potockiego,
Tadeusz Matuszewicza, Kazimierza Nestora
Sapiehę…
Dzieło Sejmu Wielkiego przez lata niewoli
służyło naszym rodakom do pielęgnowania
polskości. 

Wśród oficjalnych delegacji była Poseł na
Sejm Rzeczpospolitej Pani Ewa Szymańska.
- Dziękuję za zaproszenie i zorganizowanie
tej uroczystości w bardzo trudnym czasie. –
mówiła w swoim wystąpieniu poseł Ewa
Szymańska – Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja jest świętem radosnym,
ale żyjemy obecnie w cieniu wojny na wscho-
dzie. Chciałam podziękować wszystkim
tym, którzy w Chojnowie i okolicach wspie-
rają uchodźców. Doceniajmy pokój i spo-
kój w naszym kraju.
Apel Pamięci odczytał komendant Choj-
nowskiej Drużyny Strzeleckiej Czesław Dul.
Delegacje władz samorządowych - Miasta
Chojnów, Powiatu Legnickiego, Gminy
Wiejskiej Chojnów, organizacji pozarzą-
dowych, oklaskiwani najmłodsi reprezen-
tanci chojnowskich przedszkoli i żłobka
symbolicznymi wiązankami kwiatów uhono-
rowali bohaterów walk o polską niezależ-
ność.
Tuż po godzinie 15. w centrum miasta roz-
brzmiała muzyka. Najpierw dla najmłod-

szych mieszkańców – Aleksandra Zań czyli
sceniczna Ola Zumbola wystąpiła z eduka-
cyjnym autorskim programem. W wymow-
nych piosenkach z własnym tekstem i mu-
zyką Macieja Janusa przekonywała o za-
grożeniach związanych z Internetem, o zna-
czeniu ekologii. Towarzysząca jej tancerka
i animatorzy bawili najmłodszych.

Potem były cięższe rytmy - zespół Nadmiar
z Wielkopolski - support gwiazdy tego dnia
- dał koncert blues-rockowych utworów
przygotowując publiczność do zabawy 
z Golden Live.

Około godziny 18. na scenę weszli ONI –
znany, polski zespół muzyczny założony 
w Gdańsku w 1988, który porusza się w róż-
nych stylach, od rocka, popu, rapu do
country. „Oprócz błękitnego nieba”, „Życie
choć piękne tak kruche jest”, „Dobra,
dobra, dobra” – większość z nas doskonale
kojarzy hity Golden Live lat 90. Na scenie
usłyszeliśmy też współczesne kompozycje.
Wiele osób, pod sceną, z sentymentem
wspominało „kawałki” sprzed lat.

Wydarzeniom 2 i 3 maja towarzyszył Zlot
food trucków. Nasi mieszkańcy lubią tę
formę gastronomii. Przekrój specjałów
różnych stron świata, to ciekawe doświad-
czanie smaków, zapachów i form…
Korzystano zatem z mobilnej kuchni z zado-
woleniem rezygnując w tych dniach z do-
mowego posiłku.
Dopisała nam pogoda, dopisały nastroje,
zadowoliły atrakcje – dla każdego coś
miłego! 

Majówka w Chojnowie z pewnością była
udana!
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Podpisanie umowy 
w ramach konkursu 

"Granty PPGR"

Gmina Miejska Chojnów informuje, ¿e
umowa zawarta miêdzy Gmin¹, a rz¹do-
wym Centrum Projektów Cyfrowa Gmina
zosta³a podpisana przez ka¿d¹ ze stron
oraz zaakceptowana 12 kwietnia br. Dziêki
tej umowie samorz¹d otrzyma 401.500 z³
z programu wsparcia rodzin z terenów
popegeerowskich. Przyznany grant przez-
naczony zostanie na zakup sprzêtu kom-
puterowego razem z oprogramowaniem,
który trafi do 166 uczniów z rodzin za-
mieszka³ych w miejscowoœciach, w których
funkcjonowa³y dawne PGR.
Zgodnie z zapisami umowy, przyznany
grant pozwoli na kupno 20 komputerów
stacjonarnych, 137 laptopów oraz 9 ta-
bletów. Inwestycja ta ma na celu niwelo-
wanie barier cyfrowych i u³atwiæ dzie-
ciom naukê zdaln¹.
Gmina Miejska Chojnów zgodnie z zapi-
sami zawartymi w umowie zobowi¹zuje
siê w terminie 10 miesiêcy od podpisania
umowy do kupna sprzêtu. 
Laptopy zostan¹ przekazane Wniosko-
dawcom na w³asnoœæ na podstawie za-
wartej umowy, jednak przez okres
dwóch lat od chwili przyznania, sprzêt
oraz jego u¿ytkowanie bêdzie moni-
torowane przez gminê.
W najbli¿szym czasie zostanie og³oszone
postêpowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wy³onienie dostawcy
sprzêtu. Ponadto Gmina Miejska Choj-
nów informuje, ¿e jeœli sprzêt zostanie
ju¿ zakupiony informacja na ten temat
pojawi siê na stronie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie.

Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Oœ Priorytetowa V Roz-
wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cy-
frowej odpornoœci na zagro¿enia REACT-
EU Dzia³anie 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoœci
na zagro¿enia.

Dotacja na proekologiczne
Ÿród³a ciep³a

* Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie funkcjonuje punkt konsul-
tacyjno - informacyjny Rz¹dowego Pro-
gramu Priorytetowego "Czyste Powietrze".
Dziêki zawartemu porozumieniu z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³a-
wiu w Urzêdzie Miejskim mo¿na uzyskaæ
wsparcie w zakresie przygotowania i z³o-
¿enia wniosku o dofinansowanie.
* Jednoczeœnie zachêcamy mieszkañców
do sk³adania wniosków o dotacje celowe
z bud¿etu Miasta Chojnowa na realizacjê
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ogranicze-
niem niskiej emisji, obejmuj¹cych wymianê
nieekologicznego Ÿród³a ciep³a na tzw.
proekologiczne m.in. kot³y gazowy,
pompy ciep³a, piece zasilane elektrycz-
nie. W maju mno¿na sk³adaæ wnioski o do-
finansowanie. Dotacja bêdzie udzielana
w wysokoœci 50% udokumentowanych 
i poniesionych kosztów na zakup nowego
Ÿród³a ciep³a, nie wiêcej ni¿ 3000,00 z³.
Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest

zawarcie umowy na dofinansowanie Ÿród³a
ogrzewania przed rozpoczêciem inwestycji. 
Pula œrodków na 2022r. to 100.000 z³.

Pomoc czeka!
Trwaj¹ca w Chojnowie od pierwszych
dni pomoc humanitarna dla Ukrainy 
w zdecydowanej wiêkszoœci kierowana
jest za nasz¹ wschodni¹ granicê. W pun-
kcie przyjmowania darów przy koœciele
pw. NPNMP s¹ jednak artyku³y, w które
obywatele Ukrainy przebywaj¹cy w Choj-
nowie b¹dŸ goszcz¹ce ich rodziny, mog¹
siê zaopatrzyæ.
- Mamy sporo ¿ywnoœci i odzie¿y - mówi
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i jedno-
czeœnie przewodnicz¹cy Zespo³u Parafial-
nego Caritas Jan Skowroñski, koordyna-
tor chojnowskiej akcji humanitarnej. -
Je¿eli ktoœ jeszcze potrzebuje ubrañ czy
artyku³ów spo¿ywczych serdecznie za-
praszamy. Czekamy w ka¿dy powszedni
dzieñ tygodnia od godz. 10 do godz. 13.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35. ust. 1. ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wy-
dzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu: 
* w dniach od 26.04.2022 r. do
17.05.2022 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej - dzia³ki nr 277/15 po-
³o¿onej przy ul. D¹browskiego, obrêb 4
miasta Chojnowa, przeznaczonej do
sprzeda¿y na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomoœci przy-
leg³ej, oznaczonej numerem dzia³ki 277/8
- Zarz¹dzenie Nr 59/2022 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 22.04 2022 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 07.06.2022 roku.
Wykaz dostêpny jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Kierownik MOPS 
Pani Ma³gorzacie Matli z powodu œmierci Ojca 

oraz Bliskim zmar³ego 
œp. Czes³awa Bielawskiego

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia w imieniu w³adz 
samorz¹dowych sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa                 



Sprawozdanie z realizacji "Programu wspó³-
pracy Miasta Chojnowa z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicz-
nego w 2021 roku by³o jednym z wiod¹-
cych punktów porz¹dku obrad kwietnio-
wej sesji Rady Miejskiej.

Program wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi stanowi wa¿ny dokument pro-
gramowy okreœlaj¹cy zakres i zasady wspó³-
dzia³ania samorz¹du Miasta Chojnowa 
z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ 
w sferze po¿ytku publicznego. G³ównym
celem programu jest kszta³towanie spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, jego udzia³ w roz-
wi¹zywaniu lokalnych problemów poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa po-
miêdzy Miastem a organizacjami poza-rz¹-
dowymi, a tak¿e poprzez stwarzanie warun-
ków sprzyjaj¹cych wzrostowi aktywnoœci
spo³ecznej mieszkañców.
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i innymi podmiota-
mi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku pu-
blicznego w 2021 r. obejmowa³a zadania
w³asne gminy mieszcz¹ce siê w sferze za-
dañ publicznych wg. katalogu zadañ z art.
4 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie, a w szczegól-
noœci z zakresu: 
- ochrony i promocji zdrowia,
- dzia³alnoœci na rzecz dzieci i m³odzie¿y,
w tym wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tra-
dycji,
- nauki, szkolnictwa wy¿szego, edukacji,
oœwiaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
- dzia³alnoœci na rzecz integracji europe-
jskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³-
pracy miêdzy spo³eczeñstwami,
- dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macierzyñ-
stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
- dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci naro-
dowych i etnicznych oraz jêzyka regional-
nego.
Podstawow¹ form¹ wspó³pracy w reali-
zacji zadañ publicznych przez organizacje
pozarz¹dowe oraz inne ustawowo okre-
œlone podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego jest wspieranie i po-
wierzanie zadañ w dziedzinach zgodnych
ze statutow¹ dzia³alnoœci¹ tych podmiotów
poprzez organizacjê otwartych konkursów
ofert. 
W bud¿ecie na 2021 r. zaplanowano na rea-
lizacjê zadañ publicznych w otwartych kon-
kursach ofert 199 000 z³., z tego wykorzys-
tano 185 500 z³.

W 2021 r. w ramach otwartych konkursów
ofert og³oszonych zosta³o 13 konkursów 
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na wsparcie realizacji zada-
nia publicznego, 1 konkurs w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego i 1 konkurs w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia. 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizy-
cznej
* Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie
"ORIENS MTB" - 26 000. z³
* Ludowy Miêdzyszkolny Klub
* Sportowy "SFORA" Chojnów - 20 000 z³
* Uczniowski Klub Sportowy "ORIENS" 
- 12 000 z³
* Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA" 
- dru¿yna Senior - 50 000 z³.
- dru¿yna M³odzik - Trampkarz -11 000 z³.
- dru¿yna Orlik - M³odzik - 9 000 z³.
- dru¿yna ¯ak - Orlik - 7 000 z³.
* Uczniowski Klub Sportowy "ORIENS"
- dru¿yna Trampkarz - 7 500 z³.
- dru¿yna M³odzik - 5 000 z³.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego
* Chojnowskie Towarzystwo Muzyczne 
- 5 000 z³.
Ochrona i promocja zdrowia
* Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieciom i M³o-
dzie¿y Specjalnej Troski - 18 000 z³.
Dotacje w ramach trybu pozakonkurso-
wego w 2021 roku.
* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o
Terenowe w Chojnowie- 7500 z³.
* Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych i Potrzebuj¹cych "Dajmy Szansê"
w Chojnowie - 7 500 z³.

Sprawozdanie 2/2022 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 23 lutego 2022 r. 
do dnia 26 kwietnia 2022 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych:
- z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego projekt pn.
"Podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
drogowego poprzez budowê oœwietlenia
drogowego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego
oœwietlenia w ul. Paderewskiego w Chojno-
wie" w ramach konkursu pn.: "Dolnoœl¹ski
Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022",
- z³o¿ono do Dolnoœl¹skiego Urzêdu Woje-
wódzkiego wniosek o dofinansowanie za-
kupu masztu wraz z flag¹ w ramach Pro-
jektu "Pod Bia³o-Czerwon¹",
- z³o¿ono wniosek do Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu Ochrona Zabytków 2022 na za-
danie "Remont pod³óg w pomieszczeniu nr
1 i 3 pierwszego piêtra w Muzeum Regio-
nalnym w Chojnowie",
- z³o¿ono wniosek do Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

(PFRON) na zadanie Poprawa dostêpnoœci
do us³ug publicznych œwiadczonych przez
Urz¹d Miejski w Chojnowie w ramach pro-
jektu pozakonkursowego pt. "Dostêpny
samorz¹d - granty", finansowanego ze
œrodków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020
Dzia³anie 2.18 Wysokiej jakoœci us³ugi
administracyjne.
* Zamówienia Publiczne:
- og³oszono postêpowanie na "Utrzymanie
terenów zielonych oraz wykonanie na-
sadzeñ roœlin na terenie miasta Chojnowa
w terminie do dnia 30.11.2022r." - czêœæ II,
- przeprowadzono postêpowanie - zapy-
tanie ofertowe w zakresie odnowienia ozna-
kowania poziomego - przejœcia dla pieszych,
- przeprowadzono postêpowanie - zapy-
tanie ofertowe w zakresie opracowania
dokumentacji projektowo kosztowej na
budowê oœwietlenia drogowego w ul. Le-
œna, Mi³a, Radosna, Pogodna.
* Inwestycje i remonty:
- zawarto umowê na realizacjê zadania
obejmuj¹cego przebudowê ulic Sikor-
skiego, Bohaterów Powstania Warszaws-
kiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego,
Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. Gmina
Miejska Chojnów otrzyma³a promesê inwe-
stycyjn¹ w wys. 4.446.000,00 z³ z Rz¹do-
wego Funduszu Polski £ad: Program Inwe-
stycji Strategicznych. Roboty obejmuj¹
wykonanie nowych nawierzchni dróg wraz
z miejscami parkingowymi, budowê oœwie-
tlenia oraz wykonanie kanalizacji deszczo-
wych. Wykonawc¹ zadania jest firma BUDRO-
MOS J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy;
wartoœæ zadania to blisko 5 mln z³., 
- zakoñczono ostatni etap prac przy przejœ-
ciu dla pieszych przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Chojnowie. Na ulicy zosta³o wyko-
nane nowe oznakowanie poziome. Wyko-
nawc¹ zadania by³a Firma Brukarska
GRANIT-BRUK Miros³aw Furmanek 
z Chojnowa. Wartoœæ zadania wynosi
97.809,60 z³. Gmina Miejska Chojnów
otrzyma³a dofinansowanie w ramach Rz¹-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakre-
sie poprawy bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego na przejœciach dla pieszych na
2021 rok w wys. 49.773,60 z³., 
- trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia
drogowego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego
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oœwietlenia w ul. Paderewskiego, 
- trwaj¹ prace przy przebudowie istniej¹-
cego zbiornika na komorê tlenowej stabi-
lizacji osadu nadmiernego na terenie oczysz-
czalni œcieków w Goliszowie,
- bie¿¹ce utrzymanie stanu technicznego
nawierzchni dróg i chodników na terenie
miasta - uzupe³nianie ubytków w nawierz-
chniach jezdni,  
- dokonano naprawy zapadniêtych naw-
ierzchni chodników i jezdni z kostki brukowej, 
- wykonano przebudowê 3 wpustów
ulicznych przy ul. Kiliñskiego,
- zamontowano na terenie Cmentarza Ko-
munalnego rega³ na znicze do ponownego
u¿ytku,
- naprawiono zapadlisko na ul. Okrzei,
- przeprowadzono równanie wraz z utwar-
dzeniem kruszywem dróg gruntowych na
terenie miasta,
- zawarto umowê na wykonanie napraw
cz¹stkowych dróg miejskich,
- przygotowywane jest postêpowanie doty-
cz¹ce modernizacji boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 3.
* Gospodarka odpadami: 
- sporz¹dzono sprawozdanie w BDO do
31.03.2022 r. - sprawozdanie z realizacji
zadañ z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2021 r.,
- sporz¹dzono sprawozdanie do GUS do
dnia 15.04.2022 r. - Statystyka gminy -
gospodarka mieszkaniowa i komunalna, 
- przes³ano do Zarz¹dców oraz jednostek
organizacyjnych przypomnienie o obowi¹zku
stosowania kolorystyki pojemników, 
- przygotowano projekt analizy stanu gos-
podarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Chojnów - do 30.04.2022 r., 
- wys³ano wezwania do w³aœcicieli nieru-
chomoœci zamieszka³ych i niezamieszka-
³ych w sprawie przestrzegania postano-
wieñ Regulaminu utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,
- przygotowano aneks przed³u¿aj¹cy czas
trwania umowy zawartej z RECULT sp.k.
na zarz¹dzanie sk³adowiskiem odpadów 
w Bia³ej,
- prowadzono korespondencjê z Zarz¹dca-
mi nieruchomoœci wspólnot mieszkanio-
wych po³o¿onych na terenie Gminy Miej-
skiej Chojnów odnoœnie prawid³owej seg-
regacji odpadów komunalnych.
* Zieleñ i tereny rekreacyjne: 
- zawarto umowê na "Utrzymanie terenów
zielonych oraz wykonanie nasadzeñ roœlin
na terenie miasta Chojnowa w terminie do
30.11.2022r." w zwi¹zku z wyborem Wyko-
nawcy na czêœæ I zadania tj. firm¹ Ogrody
Jagielski Maciej Jagielski z Boles³awic, 
- uzupe³niono i przeprowadzono dezyn-
fekcjê piasku na terenie ogrodów zabaw,

- naprawiono i zamontowano zniszczone
kosze na odpady na terenie "Morskiego Oka".
* Gospodarka komunalna:
- przed³u¿ono 3 umowy na najem lokali 
z mieszkaniowych z zasobów miasta.
* Dzia³alnoœæ Gospodarcza:
1/ Przyjêto i przetworzono 37 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 5 wniosków o wpis do CEIDG przed-
siêbiorcy
- 16 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 6 wniosków o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 1 wniosek o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 9 wniosków o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG.
2/ Wydano:
- 3 decyzje - zezwalaj¹ce na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych o zawartoœci alko-
holu: do 4,5% oraz piwa, powy¿ej 4,5% do
18%, powy¿ej 18%, przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
- 5 decyzji - wygaszaj¹cych zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawar-
toœci alkoholu: do 4,5% oraz piwa, po-
wy¿ej 4,5% do 18%, powy¿ej 18%, przez-
naczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y,
- 2 decyzje - wygaszaj¹ce zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawar-
toœci alkoholu: do 4,5% oraz piwa, po-
wy¿ej 18%, przeznaczonych do spo¿ycia 
w miejscu sprzeda¿y.
* Prace spo³ecznie u¿yteczne:
- w zwi¹zku z Porozumieniem, zawartym 
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy
- Filia  w Chojnowie, w okresie miêdzy-
sesyjnym 2 osobom wydano zgodê na wy-
konywanie prac spo³ecznie u¿ytecznych, 
a 4 osobom zgodê cofniêto.
* Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Bu-
dynków:
- wprowadzono 69 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki 
i lokale mieszkalne - budynki jednorodzinne,
- wprowadzono 262 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki 
i lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne,
- wprowadzono 9 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki 
i lokale niemieszkalne,
* W ramach programu opieki nad zwierzê-
tami zawarto umowê ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierz¹t w Œwidnicy.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami:
1. Sprzedano:
a) w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców:
- 2 budynki gospodarcze po³o¿one przy ul.
Tkackiej,
- 7 lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat,

b) w drodze bezprzetargowej na poprawê
warunków zagospodarowania nierucho-
moœci s¹siednich 7 dzia³ek o pow. po 18 m2

w zabudowie szeregowej przy ul. gen. Sta-
nis³awa Andersa, 
c) w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego: 
- piêæ dzia³ek nr 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5
w obrêbie 4 przy ul. Zielonej przeznaczone
pod zabudowê gara¿ami.
2. Przygotowano i przeprowadzono prze-
targ ustny nieograniczony na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy 
ul. Kiliñskiego 5,
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy 
ul. Wi-tosa 32,
- dzia³ki niezabudowanej przy ul. Wys-
piañskiego przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹, zakoñczone wynikiem
negatywnym,
- piêciu dzia³ek przy ul. Zielonej przezna-
czonych pod zabudowê gara¿ami, zakoñ-
czony wy³onieniem nabywcy.
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego po³o¿o-
nego przy ul. Witosa 32.
4.  Opublikowano informacjê o podaniu do
publicznej wiadomoœci wykazu o przez-
naczeniu do sprzeda¿y na rzecz drugiego
wspó³w³aœciciela udzia³u w wysokoœci 1/2
w lokalu mieszkalnym przy ul. Kiliñskiego
pozyskanym w wyniku spadku ustawowego.
5. Sporz¹dzono 3 umowy u¿yczenia terenu
pod lokalizacjê wiat œmietnikowych przy
ul. Wolnoœci - Królowej Jadwigi, Legnic-
kiej oraz Rynek.
6. Wydano 2 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz 4 informacje o wysokoœci
op³aty jednorazowej. 
7. Sporz¹dzono 4 zgody na wykreœlenie
hipoteki umownej z ksi¹g wieczystych lo-
kali mieszkalnych sprzedanych z bonifi-
kat¹ na rzecz najemców, w zwi¹zku z up³y-
wem 5-letniego okresu od sprzeda¿y.
8. Wyst¹piono z wnioskiem do Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców, Okrêg w Legnicy
o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej
Chojnów dzia³ki nr 195, obrêb 3 przy 
ul. Parkowej oraz dzia³ki nr 2, obrêb 7 przy
ul. Z³otoryjskiej, tj. terenu ROD "Po³udnie"
celem przeznaczenia pod zabudowê
mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
* Planowanie przestrzenne:
- wydano 5 wypisów i wyrysów oraz 5 za-
œwiadczeñ o przeznaczeniu dzia³ki w miej-
scowym planie zagospodarowania przes-
trzennego i obszarze rewitalizacji,
- wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ podzia³
nieruchomoœci przy ul. Przelot,
- wydano 3 zaœwiadczenia o zgodnoœci z miej-
scowym planem zagospodarowania przes-
trzennego zmiany sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego.
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Chojnowska Rehabilitacja ma powody do dumy. Od niedawna
pacjenci mog¹ korzystaæ z nowoczesnego, w³oskiego urz¹-
dzenia - Fisiotek (czyt. fizjotek) HP 2.
- To urz¹dzenie do æwiczeñ biernych koñczyny górnej - mówi
kierownik placówki mgr rehabilitacji Joanna Sakowska. - S³u¿y
do rehabilitacji dysfunkcji powsta³ych z ró¿nych powodów - po
operacjach ortopedycznych, ze wzglêdu na stany bólowe, na tle
zmian zwyrodnieniowych, przeci¹¿eniowych, reumatycznych, po
z³amaniu, po udarze mózgu… To nowoœæ na rynku - dotychczas
z powodu doœæ skomplikowanego zakres ruchu rêki by³ problem 
z opra-cowaniem urz¹dzenia do koñczyny górnej. Ale jest i jako
nieliczni w naszym kraju jesteœmy w jego posiadaniu.
Fisiotek HP2 aktywuje przemiany metaboliczne w stawach,
przyœpiesza resorpcjê wysiêków, redukuje ból i obrzêki, przy-
wraca utracony zakres ruchu w leczonych stawach, zapobiega
usztywnieniu stawów, pobudza proces regeneracji chrz¹stki sta-
wowej, usprawnia obieg krwi i limfy, przyœpiesza gojenie
uszkodzonych wi¹zade³ oraz zwiêksza ich elastycznoœæ…

20 kwietnia oficjalnie oddano
sprzêt do u¿ytku.
Zakup urz¹dzenia w kwocie 
45 tys. z³ sfinansowa³ samorz¹d,
który w ostatnich latach dopo-
sa¿y³ Rehabilitacjê w laser wyso-
koenergetyczny, falê uderze-
niow¹ czy w Salus Talent - urz¹-
dzenie, które wykorzystuj¹c spe-
cyficzne pole magnetyczne po-
woduje przebudowê tkanki, 
a tak¿e skurcz miêœni daj¹c efekt
treningu.
- Salus Talent przynosi ulgê 
w dolegliwoœciach o pod³o¿u
miêœniowo szkieletowym - wy-
jaœnia kierownik J. Sakowska.
- Redukuje objawy bólowe, po-
prawia mobilnoœæ oraz spraw-
noœæ ruchow¹. Bez wzglêdu na to czym miêœnie s¹ os³abione
piêknie pobudza pracê miêœni - do tej pory do ich stymulacji
przeprowadzaliœmy trzy ró¿ne zabiegi. 

Chojnów jako jedno z pierwszych miast w regionie, ju¿ kilka lat
temu, doposa¿y³o rehabilitacjê w falê uderzeniow¹. Terapia fal¹
uderzeniow¹ to innowacyjna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda
stosowana w rehabilitacji, w celu zniwelowania przewlek³ego
bólu wi¹zade³, miêœni, œciêgien, torebek stawowych oraz koœci. 
Laser wysokoenergetyczny wspomaga leczenie wielu urazów 
i stanów zapalnych.

To jedne z licznych urz¹dzeñ w naszej rehabilitacji, które sku-
tecznie przywracaj¹ zdrowie. Za spraw¹ zarz¹dzaj¹cej placówk¹
mgr rehabilitacji Joanny Sakowskiej, wykwalifikowanej kadry 
i dziêki wsparciu samorz¹du chojnowska jednostka oferuje
wiele zabiegów w profesjonalny i efektywny sposób wp³ywa-
j¹cych na poprawê naszej sprawnoœci fizycznej.

eg

Nowy sprzêt w Rehabilitacji
* Ocena oddzia³ywania na
œrodowisko:
- wydano 2 decyzje w sprawie
œrodowiskowych uwarunkowañ
zgody na realizacjê przedsiê-
wziêæ pn. "Budowa zbiornika
ciœnieniowego do przechowy-
wania ciek³ego azotu i zbiorni-
ka ciœnieniowego do przecho-
wywania ciek³ego tlenu w firmie
FEE-RUM" oraz "Przebudowa 
i modernizacja istniej¹cej insta-
lacji technologii paliwowej
wraz z budow¹ naziemnego kon-
tenerowego zbiornika ADBLUE
na terenie Stacji Paliw LOTOS".
* Nadzór nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przeprowadzono 4 wizje w tere-
nie w zwi¹zku z zamiarem usuniê-
cia drzew przez osoby fizyczne.
* Zarzadzanie kryzysowe i zada-
nia obronne:
- przyjêto ³¹cznie 87 osób przy-
by³ych z terenu Ukrainy w celu
czasowego zakwaterowania;
obecnie pod opiek¹ tut. Urzêdu
pozostaj¹ 42 osoby.
- w obiektach gminnych zorga-

nizowano zakwaterowanie, wy-
¿ywienie, ubranie oraz podsta-
wowe œrodki czystoœci i higieny
osobistej dla obywateli Ukrainy
w zwi¹zku z konfliktem zbroj-
nym, 
- uczestniczono w comiesiêcz-
nym treningu zgrywaj¹cym sy-
stem wczesnego ostrzegania 
i alarmowania o zagro¿eniach
województwa dolnoœl¹skiego
oraz treningu sta³ego dy¿uru,
- w zwi¹zku ze stanem zagro-

¿enia epidemiologicznego prowa-
dzono sta³y monitoring sytuacji
na terenie miasta oraz wspó³pra-
cowano z Powiatow¹ Stacj¹ Sani-
tarno- Epidemiologiczn¹ w Le-
gnicy oraz Starost¹ Legnickim,
- przekazywano ostrze¿enia 
o zagro¿eniach pogodowych -
system sms-owy - SOIA.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
* Dowody osobiste:
- z³o¿ono 242 wnioski, wydano
221 dowodów.
* Rejestr PESEL:
- zarejestrowano 496 wniosków
o nadanie numeru PESEL dla
obywateli Ukrainy, 
- otrzymano œrodki na zadania
zlecone: 

1/ dotycz¹ce nieodp³atnego wy-
konania zdjêæ dla obywateli
Ukrainy w zwi¹zku z ubiega-
niem siê o numer PESEL - na
dzieñ 31.03. 2022 r. skorzysta³o
177 osób.
2/ za zapewnienie obywatelom
Ukrainy zakwaterowania i wy-
¿ywienia przez mieszkañców
Chojnowa - przyjêto i rozpa-
trzono 20 wniosków z tytu³u
zapewnienia zakwaterowania 
i wy¿ywienia 84 osobom.
* Œwiadczenia wychowawcze
500+:
- wyp³acono 1928 œwiadczeñ na
kwotê 961.183,50 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 50
wniosków, wyp³acono 104 do-
datki na kwotê 32.211,04 z³.
* Dodatki energetyczne
- wyp³acono 26 dodatków na
kwotê 399,62 z³.
* Sprawy wojskowe:
- do kwalifikacji wojskowej
wezwano z rocznika podstawo-
wego 44 osoby oraz 6 osób z rocz-
nika starszego,
- zg³osi³o siê z rocznika podsta-
wowego 44 osoby i 3 osoby z rocz-
nika starszego.

Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
- sporz¹dzono 7 aktów urodze-
nia, 8 aktów ma³¿eñstwa i 28
aktów zgonów,
- sporz¹dzono 105 przypisków 
i 54 wzmianek przy aktach stanu
cywilnego,
- sprostowano i uzupe³niono 7
aktów stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 13 zapewnieñ do
zawarcia ma³¿eñstwa (œlub cy-
wilny - 8 zapewnieñ; œlub kon-
kordatowy - 5 zapewnieñ),
- przeprowadzono 172 migracje
aktów,
- wydano 468 odpisów akt stanu
cywilnego,
- przyjêto 347 wniosków o wyda-
nie aktów stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 5 wniosków o na-
danie medali "Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie",
- usuniêto 180 niezgodnoœci 
w rejestrze PESEL.

opr. eg
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Ten odcinek "Ludzi z pasj¹" bêdzie 
w nieco innej formie. Zg³oszenie przy-
jêliœmy od opiekunki kogoœ, kto z Choj-
nowem nie jest zwi¹zany w sposób
szczególny i to ona opowie o wyj¹tko-
wej osobie, która j¹ inspiruje, czêsto
wspiera, jest autorytetem. 
Bohaterka dzisiejszego cyklu nie jest
nasz¹ mieszkank¹, nie pracuje w na-
szym mieœcie, nie ma tu rodziny. Pani
Krystyna Kubala jest pensjonariuszk¹
"Niebieskiego Parasola". Ma 89 lat,
pochodzi z Wroc³awia, z wykszta³cenia
jest architektem, a jej obecn¹ pasj¹ s¹
puzzle. Nie to jednak czyni j¹ osob¹
szczególn¹, a co, opowie Anna Go³ê-
biewska - pracownik Oœrodka Niebieski
Parasol.

Gazeta Chojnowska - “Droga redakcjo,
przesy³am wam ten list, bo chcia³abym
opisaæ osobê, pod której jestem urokiem,
a mo¿e nawet fascynacji” - tak zaczê³a
Pani korespondencjê do Gazety…
Anna Go³êbiewska - Lubiê czytaæ w na-
szej gazecie o ludziach, którzy maj¹ zain-
teresowania, którzy wype³niaj¹ czas za-
jêciami przynosz¹cymi im ogromn¹ przy-
jemnoœæ, którzy odnaleŸli zami³owanie 
i oddaj¹ siê nim rozwijaj¹c cia³o i umys³.
Kiedy pozna³am Pani¹ Krystynê szybko
stwierdzi³am, ¿e jest jedn¹ z takich osób.
I chocia¿ nie zna³am jej wczeœniej, roz-
mowy z ni¹ utwierdzi³y mnie w przekona-
niu, ¿e jest osob¹ wyj¹tkow¹ - inteligentn¹,
obyt¹, empatyczn¹, ¿yczliw¹ i niezwykle
cierpliw¹. Sta³a siê dla mnie, personelu 
i naszych pacjentów autorytetem.

G.Ch. - W naszej wspó³czesnej mental-
noœci osoby w tym wieku szeregowane
s¹ jako wymagaj¹ce sta³ej opieki, jako
osoby ma³o samodzielne, ma³o b³ysko-
tliwe…
A.G. - Rzeczywiœcie, na ogó³ tak jest.
Pani Krysia zdecydowanie odbiega od
tego schematu . Wystarczy chwilê z ni¹
porozmawiaæ. Jej opowieœci o krajach,
które odwiedzi³a - sposób w jaki opowia-
da, uruchamia wyobraŸniê i przenosi 
w odleg³e miejsca. Dysputy na tematy

polityczne, z zasady wywo³uj¹ce wiele
emocji, w konfrontacji z Pani¹ Krysi¹
staj¹ siê ciekawym przekrojem histo-
rycznych wydarzeñ. Z ogromn¹ toleran-
cj¹ potrafi uszanowaæ odmienne zdanie
rozmówcy, czasami przekonaæ do w³as-
nego, a wysuwane przez ni¹ argumenty
zadziwiaj¹ i budz¹ szacunek.
Z wdziêkiem zachêca do proekologicz-
nego i zdrowego stylu ¿ycia. Mimo na-
szych oporów, namówi³a nas na zasadze-
nie drzewek owocowych i krokusów,
które piêknie zakwit³y i ciesz¹ teraz wszyst-
kich mieszkañców Parasola. 

G.Ch. - Czas umila sobie uk³adaniem
puzzli... 
A.G. - Tak. I to tych licz¹cych tysi¹ce
elementów. Kiedyœ zapyta³am j¹ sk¹d to
zainteresowanie. Wyjaœni³a mi w pros-
tych i obrazuj¹cych s³owach: 
"Jako projektant architektury ca³a moja
dzia³alnoœæ zawodowa polega³a na two-
rzeniu, wype³nianiu przestrzeni. By³y to
osiedla, urbanistyka, w tym budynki
wielorodzinne, obiekty sakralne, rewitali-
zacja zabytkowych kamienic, szko³y...
Lubiê patrzeæ, jak z tych ro¿nych, rozsy-
panych elementów powstaj¹ piêkne mo-
tywy krajobrazów, miast, zwierz¹t… To
taki substytut tego co robi³am kiedyœ".
Pani Krystyna uleg³a wypadkowi, który
skaza³ j¹ na czêœciow¹ niesprawnoœæ.
Rehabilitacja w Parasolu przynios³a
znaczn¹ poprawê jej stanu zdrowia i wtedy
pojawi³a siê potrzeba tworzenia. Wy-
bra³a puzzle, które nie tylko daj¹ jej ra-
doœæ, ale ciesz¹ te¿ oko innych, zdarza
siê, ¿e staj¹ siê tak¿e wyj¹tkowym pre-
zentem dla odwiedzaj¹cych nas goœci. 

G.Ch. - Teraz zapewne wielu z nas za-
stanawia siê w jakiej kondycji bêdzie
w wieku 90 lat. Nie pozostaje nam nic
innego jak wszystkim nam ¿yczyæ ta-
kiego zdrowia, zapa³u i chêci do ¿ycia
jakie posiada pani Krystyna, a jej sa-
mej wielu kolejnych lat w dobrym zdro-
wiu, samych ¿yczliwych osób wokó³ 
i cudownych chwil przy uk³adaniu na-
stêpnych puzzlowych obrazów.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹Oœrodek Dzia³aj Lokalnie
Fundacja Wrzosowa Kraina
og³asza nabór wniosków 

o dotacjê w ramach
Lokalnego Konkursu

Grantowego XII Edycji
Programu 

"Dzia³aj Lokalnie" w 2022r.! 

W Lokalnym Konkursie Grantowym
"Dzia³aj Lokalnie 2022" wspierane bêd¹
projekty, które inicjuj¹ wspó³pracê miesz-
kañców na rzecz dobra wspólnego i które
s³u¿¹ pobudzaniu aspiracji rozwojo-
wych, poprawie jakoœci ¿ycia. W rezul-
tacie podejmowane dzia³ania maj¹ przy-
czyniaæ siê do budowania lokalnego
kapita³u spo³ecznego. Program jest pro-
wadzony z myœl¹ o organizacjach poza-
rz¹dowych oraz grupach nieformalnych,
które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby
w ich spo³ecznoœciach ¿y³o siê lepiej.
W 2022 roku mog¹ byæ realizowane
projekty, które przewiduj¹ dzia³ania
zmniejszaj¹ce negatywne skutki pan-
demii (Te negatywne skutki mog¹ doty-
czyæ ró¿nych obszarów, np. edukacji,
sportu, kultury, zdrowia, aktywnoœci spo-
³ecznej. Mog¹ te¿ dotyczyæ ró¿nych form
spo³ecznego zaanga¿owania, np.: koniecz-
noœæ zast¹pienia dzia³añ edukacyjnych
ze œwiata realnego, przeniesienia ich do
przestrzeni online) oraz dotycz¹ wspar-
cia organizacji i grup nieformalnych dzia-
³aj¹cych na rzecz pomocy uchodŸcom 
z Ukrainy w ramach œcie¿ki specjalnej
"Dzia³aj lokalnie i solidarnie z Ukrain¹" 
Dotacje bêd¹ przyznawane w maksy-
malnej kwocie do 6.000 z³ dla jednego
realizatora. Pula przeznaczona na granty
to  55.000 z³ 
Termin naboru wniosków: od 1 maja do
31 maja 2022 r., do godziny 23:59.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe
dla wnioskodawców:
1) 12 maja 2022 r. o godz. 17.00
Zarejestruj siê wczeœniej:
https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-
yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa 
2) 18 maja 2022 r. o godz. 16.00
Zarejestruj siê wczeœniej:
https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-
yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa

Szczegó³y na https://komunikaty.cho-
jnow.eu/?strona=4134
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Kocha siê naprawdê i do koñca
tylko wówczas, gdy kocha siê zawsze
- w radoœci i smutku bez wzglêdu na
dobry czy z³y los. 
Cytatem œw. Jana Paw³a II burmistrz Jan
Serkies rozpocz¹³ ceremoniê Z³otych
Godów. 

Ostatniego dnia kwietnia w zabytkowych
murach Muzeum Regionalnego, dwa
ma³¿eñstwa celebrowa³y 50.lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego. Pañstwo El¿bieta i Jerzy
Zadora oraz Pañstwo Helena i Zdzi-
s³aw Malinowscy, dziêkowali wspó³ma³-
¿onkom za wspólnie prze¿yte lata, za
troskê, opiekê, mi³oœæ...
- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze
w³adze pañstwowe postanowi³y uho-
norowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny - mówi³ burmistrz. - W imie-
niu Prezydenta RP, z ogromn¹ satys-
fakcj¹ wrêczam Pañstwu Medale za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. Dziê-
kujê Pañstwu za wieloletni¹ pracê na
rzecz naszego miasta - za pracê za-
wodow¹ i spo³eczn¹. ¯yczê kolejnych
jubileuszy - ¯elaznych, Kamiennych 
i Brylantowych Godów, a na dzisiejszy
dzieñ ¿yczê mi³ych chwil spêdzonych
wœród bliskich.

Pañstwo El¿bieta i Jerzy 
Zadora 

24.letni Jurek przyjecha³ do Choj-
nowa w 1970 roku. By³ rokuj¹cym
pi³karzem i œci¹gniêto go do choj-
nowskiej dru¿yny z ¯arowa.
Ona, chojnowianka, wierna kibicka
lokalnej dru¿yny bywa³a na ka¿dym
meczu. Nowy zawodnik od razu zwró-
ci³ jej uwagê.
- Wiedzia³am, ¿e zakwaterowani s¹
w Pa³acyku, gdzie cyklicznie organi-
zowane by³y dyskoteki. Nie by³o za-
tem problemu, by nie zwracaj¹c szcze-
gólnej uwagi zbli¿yæ siê do m³odego,
nieœmia³ego pi³karza. Posz³am na
tañce z kole¿ank¹ - wtedy pozna³am
obecnego mê¿a, a ona jego kolegê,
którego te¿ nied³ugo potem poœlubi³a.
- Zaiskrzy³o od razu - bez skrêpowa-
nia mówi pan Jerzy - By³em nieco
wstydliwy, ale od pierwszego spotka-

nia serce mówi³o mi, ¿e to TA! Po
roku wziêliœmy œlub. 
Dziœ, po pó³ wieku, z dum¹ mówi¹ 
o swoich dzieciach - córce i synu, cie-
sz¹ siê z wnucz¹t, oczekuj¹ prawnu-
cz¹t. I chocia¿ czêœæ ich potomnych
rozjecha³a siê po œwiecie, utrzymuj¹
œcis³y kontakt i z satysfakcj¹ œledz¹ ich
losy.

Kiedyœ ich wspóln¹ pasj¹ by³a pi³ka
no¿na, teraz podró¿e. W planach
maj¹ wiele kolejnych wspólnych lat 
w zdrowiu wœród najbli¿szych i przy-
jació³...

Pañstwo Helena i Zdzis³aw
Malinowscy 

Oboje pracowali w Gminnej Spó³dziel-
ni. On by³ kierownikiem, ona zatrud-
niona by³a na rozlewni. 
- Spokojna, ³agodna, m³oda, piêkna
kole¿anka z pracy urzek³a mnie nie-
mal od pierwszego dnia - wspomina
pan Zdzis³aw
M³odziutka Helenka uleg³a zalotom
przystojnego kierownika. Wspólna
praca, rozmowy w przerwach przy
kawie, spotkania po pracy, utwierdzi³o
oboje w przekonaniu, ¿e w³aœnie zna-
leŸli swoj¹ drug¹ po³owê. Na œlubnym
kobiercu stanêli ju¿ po trzech miesi¹-
cach znajomoœci. 
Zamieszkali u jej rodziców. Po szeœciu
latach, z córeczk¹, wprowadzili siê do
swojego w³asnego mieszkania. Pan
Zdzis³aw ma zdjêcie, jeszcze z czasów
szkolnych, na tle domu, w którym
potem zamieszkali. Przypadek, omen,
zbieg okolicznoœci...? 

Po kolejnych 13 latach urodzi³ siê syn.
Czteroosobowa rodzina ¿y³a jak wiele
innych. Praca, dom, obowi¹zki. Pan
Zdzis³aw by³ (i jest) znan¹ postaci¹ 
w Chojnowie. Niezwykle aktywny oby-
watel, inicjator wielu dzia³añ w naszym
mieœcie - gospodarczych, kulturalnych,
spo³ecznych. ¯ona - domatorka z uspo-
sobienia, dba³a w tym czasie o ognisko
domowe. 

Przez wszystkie te lata pracowali za-
wodowo razem.
- Po œlubie, mój kierownik zwolni³
mnie z pracy - œmieje siê pani He-
lena, ale jak tylko przeniós³ siê do
Papierni do³¹czy³am do niego i tak
przez wiele, wiele lat - w ¿yciu zawo-
dowym i prywatnym - razem.
Dwoje wnucz¹t i prawnuczka, to teraz
ich najwiêksza radoœæ. Odkrywaj¹ te¿
przyjemnoœæ ze wspólnego podró¿o-
wania - wczeœniej nie by³o na to czasu.
Jak¹ maj¹ receptê na zgodne, d³ugo-
letnie po¿ycie?
- Nie ma recepty - zdecydowanie od-
powiada pani Helena. - W naszym
przypadku to z pewnoœci¹ moja cier-
pliwoœæ, ugodowy charakter i kompro-
misy. 

Szanownym Jubilatom 

¿yczymy du¿o zdrowia,

spe³nienia marzeñ, 

wielu radosnych chwil 

i wszelkiego powodzenia.

eg

ZZ³³oottee  GGooddyy
PPaaññssttwwoo  EEll¿¿bbiieettaa  ii  JJeerrzzyy  ZZaaddoorraa  oorraazz  PPaaññssttwwoo  HHeelleennaa  ii  ZZddzziiss³³aaww  MMaalliinnoowwssccyy

Kochaæ i byæ kochanym to czuæ s³oñce z dwóch stron. Có¿ w ¿yciu

liczy siê bardziej od szczerego, g³êbokiego uczucia, które wybacza,

uskrzydla, ³¹czy…

Nie wystarczy pokochaæ. Trzeba jeszcze umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce

i przenieœæ j¹ przez ca³e ¿ycie. 
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W osobliwy sposób Dyskusyjny Klub
Ksi¹¿ki "£garz" celebrowa³ swoje 15.lecie
dzia³alnoœci. 
22 kwietnia w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej cz³onkowie
(w³aœciwie cz³onkinie) DKK i sympatycy
Klubu spotkali siê, by wspólnie uczciæ
15 lat funkcjonowania lokalnego forum
czytelniczego.
Zanim jednak pop³ynê³y gratulacje, po-
dziêkowania i ¿yczenia, DKK zaprosi³ na
autorskie spotkanie z Romanem Husar-
skim, autorem ksi¹¿ki "Kraj niespoko-
jnego poranka. Pamiêæ i bunt w Korei
Po³udniowej". Absolwent filmoznawstwa
i studiów dalekowschodnich na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim, analityk Instytutu
Boyma i doktorant w Instytucie Religio-
znawstwa UJ, cz³onek Polskiego Towa-
rzystwa Koreanistycznego, mimo m³o-
dego wieku, dog³êbnie przeanalizowa³
historiê i drogê do wspó³czesnego dobro-
bytu kraju kontrastów, dla Europejczyka
pe³nego egzotyki. 
W swojej ksi¹¿ce pokazuje prawdziw¹
Koreê, odkrywa, to co ukrywane przed
œwiatem, przybli¿a fenomen gospodar-
czych i kulturowych przemian. Dla prze-
ciêtnego Polaka Korea Po³udniowa, to
odleg³a cywilizacja o odmiennej mental-
noœci, kulturze i wielu religii. 
Na spotkaniu ilustrowanym prezentacj¹
multumedialn¹ Roman Husarski w cie-
kawy sposób przybli¿y³ dzieje Korei po-
³udniowej, jej historyczn¹ i wspó³czesn¹
pozycjê w œwiecie, wp³yw na œwiatow¹
gospodarkê i jej sprzecznoœci.
- Dlaczego zacz¹³em uczyæ siê jêzyka
koreañskiego, dlaczego tam pojecha³em?
Korea po³udniowa w ró¿ny sposób poja-
wia³a siê w moim ¿yciu - wyjaœnia³ na

wstêpie autor ksi¹¿ki - Moja ciocia by³a
buddystk¹ zen. W roku 1977 sprowadzi³a
koreañskiego mistrza zen, który za³o¿y³
w Polsce wspólnotê, potem w Stanach
Zjednoczonych pozna³em kilkoro Ko-
reañczyków, a przelotna, ale emocjonal-
na znajomoœæ z pewn¹ Koreank¹
utwierdzi³a mnie w przekonaniu, ¿e chcê
bli¿ej poznaæ ten kraj.

Fascynacja Kore¹ zaowocowa³a publi-
kacj¹, któr¹ witryny czytelnicze rekome-
nduj¹ w ten sposób:
"Kraj niespokojnego poranka" pokazuje
nam prawdziw¹ twarz Korei Po³udnio-
wej, Koreañczyków i tak popularnej obec-
nie na Zachodzie, koreañskiej kultury.
Rok 2021, a wiêc rok, w którym ukazuje
siê ta ksi¹¿ka, to dla Korei Po³udniowej
czas wyj¹tkowo dobry. A przynajmniej
tak siê na pierwszy rzut oka wydaje. Ko-
reañska kultura promieniuje na ca³y œwiat,
jest popularna, modna, egzotyczna, ró¿no-
rodna i dobrze trafia w gusta zachod-
nich, a zmêczonych Zachodem odbior-
ców. Zajadamy wiêc kimchi, s³uchamy k-
popu, ogl¹damy koreañskie seriale. Na-
wet koreañskie praktyki kosmetyczne znaj-
duj¹ u nas (tak, równie¿ w Polsce) sze-
rokie grono wyznawców. Wszystko to jest

jednak tylko warstw¹ wierzchni¹. Pod
ni¹ kryje siê trudna historia i obfituj¹ca
w liczne problemy wspó³czesnoœæ...
Goœcie spotkania autorskiego mieli wiele
pytañ. Odpowiedzi uzupe³ni³y ponad
godzinn¹ promocjê ksi¹¿ki, która z pew-
noœci¹ zachêci³a do lektury.

Potem przyszed³ czas na jubileusz. 
Jak i kiedy powsta³ Dyskusyjny Klub
Ksi¹¿ki w Chojnowie, jak siê rozwija³…
o tym mówi³a dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Barbara Landzberg:
- W ramach ogólnopolskiego programu
"Tu czytamy", Instytut Ksi¹¿ki patro-
nowa³ powstawaniu takich klubów w
kraju. W marcu 2007 roku dotar³a do
nas taka informacja i pytanie czy
Chojnów chcia³by do³¹czyæ? Zapropo-
nowa³am pani Annie Kopyrze animacjê
tej inicjatywy. Ania siê zgodzi³a i trwa do
dzisiaj. Myœlê, ¿e to za spraw¹ w³aœnie
takiego moderatora Klub obchodzi ten
piêkny jubileusz, ale oczywiœcie bez
uczestników, bez dyskusji nie by³oby to
mo¿liwe. 
Pierwsze spotkanie DKK odby³o siê 23
kwietnia w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki 
i Praw Autorskich. Po kilku latach, po-
chodn¹ dzia³alnoœci, dziêki szkolnym
koordynatorkom, sta³y siê M³odzie¿owe
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki.
Przez te lata klubowicze przeczytali dzie-
si¹tki ksi¹¿ek, a dyskusje o nich mo¿na
zapewne liczyæ w setkach godzin…

Gratulujemy jubileuszu! ¯yczymy wielu
inspiruj¹cych lektur, ciekawych dyskusji
i kolejnych rocznic!

eg

Z okazji 15.lecia DKK
- Jubileusz w koreañskich klimatach



Nie pozwól ukraœæ 
swojej to¿samoœci

Najskuteczniejsz¹ metod¹ uchronienia siê
przed nastêpstwami utraty dokumentów
jest niezmiennie zastrze¿enie ich w banku.
Dziêki kampanii informacyjnej DOKU-
MENTY ZASTRZE¯ONE poszerzysz
wiedzê na temat bezpieczeñstwa oraz
koniecznoœci zastrzegania dokumentów 
w bankach przez ka¿d¹ osobê, która go
utraci³a.
Dopuszczamy sytuacjê, w której zosta-
liœmy pozbawieni dokumentu to¿samoœci
w wyniku przestêpstwa. Wydaje siê nam,
¿e doskonale wiemy jaki jest algorytm po-
stêpowania jeœli padniemy ofiar¹ kieszon-
kowca. Nasuwa siê jednak pytanie, co 
w przypadku, jeœli dokument zagubimy
albo znajdziemy? Samo powiadomienie
urzêdu gminy, czy zg³oszenie sprawy 
w jednostce Policji w przypadku pope³-
nienia przestêpstwa na nasz¹ szkodê nie
wystarczy.
Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji
dokumenty nale¿y niezw³ocznie zastrzec
w banku, aby unikn¹æ szeregu przykrych
konsekwencji. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e
dowód osobisty, paszport, karta p³atnicza,
prawo jazdy czy karta sta³ego pobytu, mog¹
byæ wykorzystane do celów przestêpczych.

Tylko szybkie dzia³anie jest w stanie uchro-
niæ nasz¹ to¿samoœæ oraz œrodki finan-
sowe przed ich utrat¹. W ci¹gu zaledwie
kilku minut informacje o zastrze¿eniu s¹
b³yskawicznie przekazywane do wszyst-
kich banków oraz s¹ dostêpne dla firm
identyfikuj¹cych klientów na podstawie
dokumentów to¿samoœci.

Dziêki kampanii informacyjnej systemu
DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE organi-
zowanej przez Zwi¹zek Banków Polskich
i przy wspó³pracy z Komend¹ G³ówn¹
Policji, liczba zastrzeganych dokumentów
to¿samoœci regularnie wzrasta, a co za
tym idzie udaremnianych jest wiele prób
wy³udzeñ kredytów. Pamiêtajmy, ¿e od
naszego dzia³ania zale¿y wspólne bezpie-
czeñstwo.

Wiêcej informacji na temat projektu znaj-
dziesz: www.dokumentyzastrzezone.pl

legnica.policja.gov.pl
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

Aplikacja “BLISKO”

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

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

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

Aktualnoœci z Chojnowa

ZZ  KKoommeennddyy   MMiiee jj sskkiiee jj   PPooll ii cc jj ii

NIEZNOŒNY CIÊ¯AR 
WIELKIEGO TALENTU
06/07/08.05. - godz. 17.00

Potrzebuj¹cy zastrzyku gotówki holly-
woodzki gwiazdor Nicolas Cage przyj-
muje zaproszenie do posiad³oœci tajem-
niczego milionera, nie podejrzewaj¹c, ¿e
staje siê uczestnikiem bardzo niebez-
piecznej gry.

WILK NA 100%
07/08.05. - godz. 15.00

Poznajcie w³ochat¹ watahê wilko³aków 
i kandydata na ich nowego przywódcê,
którego niecodzienny wygl¹d niezbyt pa-
suje do wilczego kanonu.



Pi³ka no¿na
W ostatnim czasie Chojnowianka Choj-
nów rozegra³a trzy mecze  klasyfikuj¹ce 
w A klasie.

Gdy przyje¿d¿a lider - D¹b Stowarzy-
szenie Siedliska - trzeba pokazaæ, ¿e
twierdza Chojnów potrafi siê broniæ.
Bia³oniebiescy wysoko podnieœli pop-
rzeczkê. Gdyby nie czerwona kartka za
faul na przeciwniku naszego bramkarza
(musia³ opuœciæ boisko), goœcie zano-
towali by pora¿kê. Po tym os³abieniu,
przy stanie 3:1 dla naszych lider dogoni³

wynik. Koñcówka meczu bardzo ner-
wowa, ale szczêœliwa. Remis 3:3 i podzia³
punktów.

Kolejny mecz z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli
- Radziechowiank¹ Radziechów, na wy-
jeŸdzie zakoñczy³ siê wygran¹ 9:1. 

O meczu z Or³em Zagrodno trzeba szybko
zapomnieæ. Klêska 2:6 k³uje w oczy.

W tabeli Chojnowianka Chojnów zajmu-
je trzeci¹ pozycjê.

pm
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25 kwietnia 2022r. w hali widowiskowo-sportowej legnickiego
OSiR rozegrano zawody Fina³u Strefy Legnickiej w Pi³ce
Rêcznej Dziewcz¹t Klas VII/VIII (Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej) oraz Dziewcz¹t Klas V/VI (Igrzyska Dzieci). Czas
gry w obu kategoriach wynosi³ 2x12 min. W obu kategoriach
wyst¹pi³a reprezentacja dziewcz¹t z klas sportowych Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie. W kategorii starszej zespó³
sk³adaj¹cy siê z uczennic klas sportowych 7B i 8A pokona³ 
w pó³finale SP Chocianów 16:6 natomiast w finale dziewczêta
wygra³y z SP 9 Legnica 19:11. 
Zespó³ uzyska³ awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego!

KOLEJNOŒÆ:
1. SP 4 Chojnów
2. SP 9 Legnica
3. SMS Lubin
4. SP Chocianów
Sk³ad zespo³u: Antos Oliwia; Bogacka Kinga; Domañska Julia
(bramkarka); Jamroz Paulina; Janczyñska Natalia; Kitliñska

Oliwia; Kopczyñska Zuzanna; Laszkiewicz Wiktoria; Mej
Katarzyna; Stefanicka Marika. 
Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski.

W kategorii m³odszej (równie¿ klasa sportowa) zespó³ SP 4
Chojnów  przegrywaj¹c w pó³finale z faworytem, czyli Szko³¹
Mistrzostwa Sportowego w Lubinie, w meczu o miejsca III-IV
pokona³ SP 2 Polkowice i ostatecznie zaj¹³ medalowe miejsce.

KOLEJNOŒÆ:
1. SMS Lubin
2. SP 9 Legnica
3. SP 4 Chojnów
4. SP 2 Polkowice
Sk³ad zespo³u:  Salecka Wiktoria; Kaszkowiak Aleksandra;
Kurowska Martyna; Kubiszyn Zuzanna; Dziembulak
Magdalena; Kibicka Julia; Demiañczuk Hanna; Zarêba
Nikola; Szczepanowska Kinga; Krakowska Blanka; Kobylska
Amelia. 
Prowadz¹ca zespó³ - Renata Rychliñska.

AM
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Festiwal Produktów
Regionalnych 

„Made in Dolny Œl¹sk’’
W dniach 17-19.06.2022 roku na rynku
w Strzegomiu odbêdzie siê coroczne
œwiêto kamieniarzy pn. „Dolnoœl¹skie
Rozpoczêcie Lata – Œwiêto Granitu
Strzegomskiego”. Podczas trwaj¹cego
wydarzenia w sobotê 18.06.2022 r. od
godz. 10.00 do godz. 18.00 Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹s-
kiego organizuje kolejn¹ edycjê Fe-sti-
walu Produktów Regionalnych „Made
in Dolny Œl¹sk”. Serdecznie zaprasza-
my dolnoœl¹skich producentów rêko-
dzie³a oraz ¿ywnoœci regionalnej 
i tradycyjnej do udzia³u w festiwalu 
i sprzeda¿y swoich produktów.
Ka¿demu z wystawiaj¹cych siê zapew-
niamy bezp³atne miejsca pod namiotem,
sto³y, krzes³a oraz dostêp do energii
elektrycznej – po wczeœniejszym uzgod-
nieniu. 
Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres
mailowy:
dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl do
10.05.2022 r. W przypadku pytañ 
i w¹tpliwoœci odpowiedzi udziel¹: 
Karolina Kubik tel. 71 776 98 53 
Hanna Gierczak tel. 71 776 90 30
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£¹czna cena wywo³awcza nieruchomoœci grun-
towej - 72 000,00 z³ ( w tym VAT 23%)
Wadium - 14 400,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
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: Stanis³awa Wyspiañskiego i Gabrieli Zapolskiej.
Kszta³t dzia³ki w formie wieloboku, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentu-
alna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia 
w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów
owocowych). Dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej od
ulicy St. Wyspiañskiego. W ewidencji gruntów sklasy-
fikowane s¹ jako u¿ytek rolny - pastwiska trwa³e Ps III i naby-
wca, przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany
jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji
rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Choj-
nowa 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: teleko-
munikacyjna. Ponadto przy granicy dzia³ki przebiega sieæ
elektroenergetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi
sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp 
w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebie-
giem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgod-
nieniu z w³aœcicielem sieci.
Teren, na którym usytuowana jest dzia³ka uzbrojony jest w sieæ
energetyczn¹, 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 wymiana gruntów, wykonanie nasypów
budowlanych z dobrze uziarnionej pospó³ki, po czym posado-
wienie obiektów na p³ytach fundamentowych; alternatywnie
na studniach fundamentowych lub mikropalach. Wymiana
gruntów wymagaæ bêdzie odwodnienia pod³o¿a. 
Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w projektowaniu
obiektów budowlanych.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca-
³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wol-
ny od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku
wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia
Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ
na podstawie posiadanych dokumentów.
Przetarg odbêdzie siê 9 czerwca 2022 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji prze-
targowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-
wych i publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,

* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obec-
noœæ obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym
pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na
odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy
- Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ
maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny
wyci¹g z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby
reprezentuj¹ce podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do
udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê z opinia geotechniczn¹ dla
wstêpnego rozpoznania geotechnicznych warunków pod³o¿a
terenu projektowanej 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
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017
poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do 02.06.2022 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ doko-
nania 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 trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze
zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
20.10.2021 r., drugi 12 kwietnia 2022 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
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trzeci 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.
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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 sta-
nie 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. 2022 poz. 840.).
Przetarg odbêdzie siê 08.06.2022 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 01.06.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do 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 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 posi-
adaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœ-
ciwego 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 sto-
sowne 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. 2017 poz. 2278) do zawar-
cia 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¿  4.100,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed 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 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., pi¹ty
13.04.2022 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnio-
nej 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 04.05.2022 r. - 07.06.2022r.
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76 81-
86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
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szósty 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
Sprzedam mieszkanie na parterze o pow.
47 m2 bezczynszowe; w sk³ad mieszka-
nia wchodzi piwnica oraz gara¿ i plac
przy gara¿u; ogrzewanie centralne.
Jaroszówka 5A. 
Wiadomoœæ: tel. 667-260-400 (58060)
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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
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Og³oszenia drobne

MAJ/CZERWIEC
08.05. Pod S³oñcem

15.05. Salix
22.05. Centrum
29.05. Stokrotka

05.06. Salix
12.06. Farmed

16.06. W Intermarche
19.06. Melisa

26.06. W Intermarche

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Anny i Juliusza PoŸniaków 2

Punkt konsultacyjny zdrowia
psychicznego w Chojnowie 

oferuje 
bezp³atn¹ pomoc w zakresie: 
psychoterapii indywidulanej

doros³ych, 
terapii ma³¿eñstw / par, 

terapii uzale¿nieñ, konsultacji
dla rodziców, warsztatów 

i wyk³adów. 

Punkt otwarty jest 
we wtorki 

od godz. 9:00 do 12:00 
oraz w œrody 

od 14:00 do 17:00.

tel. 511 833 628

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
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 08.06.2022 r. (szcegóły str. 13)

W kwietniu rozpoczęły się roboty budowalne obejmujące przebudowę  ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany

nawierzchni dróg oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh.

Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego 

w Chojnowie”, na które Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Obecnie ul. Andersa jest drogą szutrową. Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia zostanie wykonana z kostki

brukowej. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy - wartość zadania 650.241,54 zł.

Łączna wartość całego zadania to blisko 5 mln zł. MK 

Ulica Andersa w przebudowie



ChojnowskieChojnowskie
dzieciakidzieciaki Majówka w ChojnowieMajówka w Chojnowie

Amelia Gołdy - 4,5. roczna zodiakalna
Panna jeździ na rolkach i lubi słodycze.
Bawi się z psią przyjaciółką „Bezą”,
chętnie ogląda Psi Patrol, układa puzzle.


