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Jak wydać 5 milionów? - spektakl Antykwariatu

Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego – Tymoteusz Myrda 

na konwencie w Chojnowie

Wyjątkowi goście z Ukrainy

Tydzień Bibliotek

Ludzie z pasją
Zdzisław Malinowski 

Modelowy ogród nektarodajny przy SP4

Spotkanie autorskie z Moniką B. Janowską
Chojnowskie Spotkania z Książką Regionalną 

„Świat pod Kyczerą”
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W niewielkiej sali ćwiczeń, określanej
przez bohaterów salką rehabilitacyjną,
spotyka się od dawna grupa znajo-
mych. Lubią mówić o sobie, że są przy-
jaciółmi, ale czy tak jest naprawdę?
Czy zajęcia w salce rehabilitacyjnej
mogą uleczyć ludzkie relacje?
Jak wydać 5 milionów?
Trzy panie, trzech panów. Każda 
z osób już w drugiej połowie życia, co
podobno nie brzmi zbyt optymisty-
cznie. Każda z nich do salki fitness
wnosi własne marzenia. I nadzieje. Na
odmianę losu, na poprawę relacji, na
zrozumienie. I na szczęście, choć prze-
cież dla każdego jego definicja brzmi
inaczej. Pachnie dramatem? A czyż nie
jest nim każda komedia? Jeśli tylko
nasze życiowe rozterki i wątpliwości
ubierzemy w szatę śmiechu, to z pew-
nością tak będzie. Zwłaszcza, gdy nad
całością dobrotliwie unosił się będzie
duch Gogola i jego słynne: "Z czego
się śmiejecie? Z samych siebie się
śmiejecie".
13 i 14 maja br. grupa teatralna "Antyk-
wariat" działająca przy MOKSiR 
w Chojnowie zaprosiła po pandemicz-
nej przerwie na sztukę Elżbiety Krenz
"Jak wydać 5 milionów". Blisko dwu-
godzinny spektakl, jak na komedię
przystało, budził co chwilę wesołość
licznie zgromadzonej publiczności, 
a salwy śmiechu niosły się z widowni
na scenę, co bardzo pomagało aktorom
- amatorom. Opowieść o przyjaciołach, 

z których jedno (jak sądzą pozostali)
wygrywa nagle 5 milionów złotych,
odsłania szereg naszych małych, ludz-
kich słabości. I śmieszności - dodajmy.
Żywa akcja, dużo słownego, czasem
pikantnego humoru, osadzenie wyda-
rzeń w chojnowskim pejzażu - to wszystko
sprawiło, iż komentarze widzów po
przedstawieniu były bardzo życzliwe.
Wiadomo - przestrzeń teatru to taka
salka rehabilitacyjna. Jeśli pozwoliła
przywrócić choć na moment radość 
w tym naszym skołowanym świecie, to
znaczy, iż przedstawienie spełniło swą
rolę!

Na scenie wystąpili: Emilia Grześko-
wiak (Sabina), Róża Rzepakowska
(Wiktoria), Krystyna Czapska (Adela),
Adam Pruś (Marcel), Janusz Szarek
(Kabanos) i Stanisław Horodecki (Hu-
bert). Głosu niewidocznemu masażyś-
cie Marcinowi użyczył Mariusz Garbera.
Całość wspaniale złożyła reżyser Bar-
bara Słotwińska. Przedstawienie nagłoś-
nił Jerzy Krakowski, oświetlił Zdzisław
Jędrzejczyk.

"Antykwariat" dziękuje panom: Bogda-
nowi Misikiewiczowi za fotosy i An-
drzejowi Bobikowi za sfilmowanie wys-
tępu, Andrzejowi Sobczakowi za projekt
plakatu oraz pani dyrektor Paulinie
Wrzeszcz za udostępnienie sceny i życz-
liwość dla podejmowanych przez grupę
działań.

S.H.

Słuchowiska, koncerty,
wystawy, spacery dźwię-
kowe oraz dźwiękowe
warsztaty to planowane
wydarzenia ujęte w ory-
ginalnym projekcie Mu-
zeum Regionalnego.

"Usłyszeć przeszłość - dźwiękowy pejzaż Choj-
nowa" - ten wiele mówiący tytuł projektu zawiera
cykl działań promujących lokalną historię, kulturę
dźwięku, nagrania terenowe, tworzenie i od-
bieranie różnych form dźwiękowych jak podcast,
reportaż radiowy, archiwizacja dźwiękowa, słu-
chowisko, dźwięki przyrody…

Projekt uzyskał akceptację Narodowego Centrum
Kultury, Muzeum pozyskało na jego realizację 
52 tysiące złotych.
- Inspiracją dla projektu była archiwalna foto-
grafia wykonana w 1895 r., prezentująca pano-
ramę historycznego Chojnowa, z czasów przed
rozebraniem miejskich murów, gdzie widać
założenie architektoniczne miasta, jego specyfikę
i historyczne obiekty - mówi dyrektor Muzeum
Andrzej Świdurski. - Odtworzenie i rekonstrukcja
dźwięków, naniesienie ich na Dźwiękową Mapę,
jest doskonałą okazją wielozmysłowego poznania
historii i rozpoznania dzisiejszej tożsamości od
epoki przedindustrialnej, jej rozkwitu i współczes-
nych zmian w charakterze Chojnowa. 
Współtwórcą i współrealizatorem projektu jest
pan Michał Zygmunt- muzyk i kompozytor.
Inauguracja projektu przewidziana jest na 10
czerwca.

Projekt podzielony będzie na dwie części - warsz-
taty wysokich kompetencji przeznaczony dla
młodzieży i dorosłych, lokalnych liderów, dzien-
nikarzy, społeczników oraz otwarty dla wszyst-
kich cykl słuchowisk, koncertów, wystaw, spa-
cerów dźwiękowych skupiających szerokie grupy
odbiorców.

Uczestnicy poznają historię Chojnowa, współ-
czesny i historyczny pejzaż dźwiękowy miasta
oraz tożsamość przyrodniczą. Finalnym produk-
tem będzie Dźwiękowa Mapa Online.

opr. eg

"Usłyszeć
przeszłość 

 dźwiękowy pejzaż
Chojnowa" 

 projekt Muzeum

Regionalnego

Jak wydać 5 milionów?
- Antykwariat wyjaśnił

Z okazji Międzynarodowego Dnia Matki 

wszystkim Mamom życzymy dużo, dużo zdrowia,

wielu radosnych dni, spokoju, 

pociechy z dzieci - dużych i małych 

oraz wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Skowroński

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
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Konwent Burmistrzów i Wójtów

w Chojnowie
5 maja w Domu Schrama odby³ siê Kon-
went Burmistrzów i Wójtów. Spotkania
samorz¹dowców powiatu legnickiego s³u¿¹
wymianie doœwiadczeñ, informacji, maj¹
na celu wypracowanie wspólnych inicjatyw
czy podsumowanie dotychczasowej wspó³pracy.
W majowym konwencie uczestniczy³ Wice-
marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego -
Tymoteusz Myrda. Obecnoœæ przedstawi-
ciela Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹-
skiego pozwoli³a wyjaœniæ kilka spraw nur-
tuj¹cych lokalne w³adze.
- Chêtnie przyj¹³em zaproszenie do Choj-
nowa, bo jestem przecie¿ radnym z tego
obszaru - mówi³ witaj¹c siê Wicemarsza³ek
Myrda. - Odpowiem na ka¿de pañstwa
pytanie…

Przedstawiciel województwa mówi³ du¿o 
o œrodkach unijnych - podpowiada³ jak
sprawnie i efektywnie korzystaæ z poza-
bud¿etowych pieniêdzy, podkreœla³ znacze-
nie Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT) bêd¹cych form¹ wspó³pracy
samorz¹dów, wyjaœnia³ procedury, pod-
powiada³, jak przyœpieszyæ absorbcjê unij-
nych funduszy.
Rozmawiano tak¿e o stadium planowanej
sieci dróg rowerowych obejmuj¹cych ca³y
region ujêtej w projekcie nazwanym Dolno-
œl¹ska Cyklostrada. 
Gospodarzem majowego konwentu by³ bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies. W rozmo-
wach uczestniczyli: Starosta Powiatu Leg-
nickiego Adam Babuœka, Wicestarosta Ja-
nina Mazur, Krzysztof Sowiñski - cz³onek
Zarz¹du Powiatu, Burmistrz Prochowic
Alicja Sielicka, Wójt Gminy Wiejskiej
Chojnów Andrzej Pyrz, Wójt Mi³kowic -
Dawid Stachura, Wójt Krotoszyc Wojciech
WoŸniak, Wójt Kunic Józef Pieróg, Wójt
Rui Pawe³ Gregorczuk. 
Dyskutowano o realizacji remontów dróg
powiatowych, o wydarzeniach kulturalnych
w powiecie, o inwestycyjnych planach na
przysz³oœæ.
- Bardzo owocne spotkanie - podsumowa³
Burmistrz Jan Serkies. - Niew¹tpliwie
wa¿n¹ informacj¹ dla naszych mieszkañ-
ców jest realizacja Dolnoœl¹skiej Cyklo-
strady. Goszcz¹cy na konwencie Wicemar-
sza³ek Tymoteusz Myrda zapewni³ nas, ¿e
program przebiega zgodnie z planem i w nie-

d³ugim czasie bêd¹ finanlizowane kolejne
etapy. Mamy te¿ obraz dzia³añ starostwa,
wiemy jakie inwestycje s¹ planowane, jakie
projekty bêd¹ realizowane. 

77 rocznica zwyciêstwa
8 maja obchodziliœmy Narodowy Dzieñ
Zwyciêstwa. Do roku 2015 obchodzony 
9 maja, znany by³ jako Narodowe Œwiêto
Zwyciêstwa i Wolnoœci ustanowione w Pol-
sce dekretem z 8 maja 1945 roku zatwier-
dzonym przez Krajow¹ Radê Narodow¹. 
Upamiêtniaj¹c zakoñczenie najwiêkszego
konfliktu zbrojnego w Europie, oddaj¹c
czeœæ bohaterom, celebruj¹c trumf nad nazi-
zmem, przedstawiciele w³adz miasta i gmi-
ny oraz reprezentanci œrodowiska wetera-
nów z³o¿yli przed pomnikiem "Pamiêci
¿o³nierzom poleg³ym w walce o niepod-
leg³oœæ"  kwiaty symbolizuj¹ce ho³d, wdziêcz-
noœæ,  pamiêæ i podziêkowanie od narodu.

Wyj¹tkowi goœcie z Ukrainy
Wyj¹tkowi goœcie odwiedzili 6 maja nasze
miasto. Vadim Zelenetskyi, Igor Baranov 
i Mykola Holowatiuk przyjechali z Ukrainy -
z miasta Chmielnicki, do którego nie tak
dawno Chojnów wysy³a³ pomoc humani-
tarn¹. Panowie s¹ mocno zaanga¿owani 
w dzia³ania pomocowe w swoim mieœcie. 
Pan Vadim jest pp³k stra¿y po¿arnej i zaj-
muje siê centrum logistycznym oraz trans-
portem - koordynuje wiele dzia³añ.
Pan Igor jest w³aœcicielem du¿ej si³owni,
któr¹ obecnie przeznaczy³ na punkt prze-
siedleñczy dla uchodŸców z linii frontu. Przyj-
muje dziennie nawet dwieœcie osób, korzys-
taj¹c przy tym z darów m.in. z Chojnowa. 
Pan Mykola jest w³aœcicielem firmy trans-
portowej - u¿ycza swojego taboru, rozwozi
pomoc do miejsc, gdzie jest potrzebna.
Przyjechali po samochód, który kupili dla
swojego wojska. Nie omieszkali przy tej
okazji osobiœcie podziêkowaæ miastu Choj-
nów za wsparcie i nieocenion¹ pomoc, która
wci¹¿ jest do Chmielnickiego kierowana.
PrzywieŸli te¿ ksi¹¿ki dla ukraiñskich
dzieci przebywaj¹cych w naszym mieœcie.
Niecodziennych goœci podj¹³ przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa i jedno-
czeœnie koordynator miejskiej pomocy huma-
nitarnej Jan Skowroñski. Towarzyszy³ mu
Artur Tomala, który zajmuje siê zbiórk¹
darów i transportem z ramienia Powiato-
wego Zespo³u Szkó³.
- W Chmielnickim tworzy siê sta³y punkt
pomocy - mówi A. Tomala, potrzebny by³
sprzêty - m.in. lodówki, kuchenki… Dary
trafi³y na Ukrainê.
Miasto spodziewa siê wkrótce transportu 
z Niemiec. J. Skowroñski poinformowa³
goœci o kolejnym tranzycie i omówi³ jego
logistykê.

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.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu 
* w dniach od 17.05.2022r.  do
07.06.2022r. wykazu nieruchomoœci nie-
zabudowanej oznaczonej numerem
dzia³ki 130/2 po³o¿onej w obrêbie 4 mia-
sta Chojnowa, przeznaczonej do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na popra-
wienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci s¹siedniej stanowi¹cej
dzia³kê nr 133/4 po³o¿onej w obrêbie 4 mia-
sta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 74/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12
maja 2022 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-
ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
28.06.2022 r.

* w dniach od 11.05.2022 r. do
01.06.2022 r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
w budynkach przy ul. Ciemnej 2, ul. B.
Chrobrego 2, 4, 6, 8 (w klatce nr 2), ul.
Rynek 14 oraz ul. Z³otoryjskiej 4 A, B, C
(w klatce A) w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 10 maja 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na podstaw-
ie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy 
o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 22.06.2022 r.

* w dniach od 10.05.2022 r. do
31.05.2022 r. wykazu - nieruchomoœci
niezabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym dzia³ki 295/3 po³o¿onej 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy 
ul. Legnickiej - Zarz¹dzenie Nr 70/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 maja
2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na podstaw-
ie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy 
o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 21.06.2022 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
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12 maja Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego podj¹³ uchwa³ê

w sprawie udzielenia z bud¿etu Województwa Dolnoœl¹skiego

pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wy³o-

nionym w ramach konkursu pn. "Dolnoœl¹ski Fundusz Pomocy

Rozwojowej 2022".

Gmina Miejska Chojnów uzyska³a dotacjê w wysokoœci

89.929,00 z³  na projekt pn. "Podniesienie poziomu bez-

pieczeñstwa drogowego poprzez budowê oœwietlenia dro-

gowego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego oœwietlenia w ul.

Paderewskiego w Chojnowie".

W ramach realizacji zadania wymienionych zostanie 19 kom-

pletów lamp oœwietleniowych wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ na nowo-

czesne lampy z oprawami LED oraz monta¿ nowej rozdziel-

nicy zasilanej now¹ lini¹ kablow¹. Jednoczeœnie zostanie

doœwietlonych 5 przejœæ dla pieszych.

Wykonawc¹ zadania jest konsorcjum firm Firma Maciuœ Artur

Guœciora z siedzib¹ w Goliszowie oraz firma Erget Sp. z o.o.

Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. z³otych.

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie

poziomu bezpieczeñstwa drogowego mieszkañców miasta

Chojnowa.

Dotacja na budowê oœwietlenia na ul. Paderewskiego 

6 maja przy Basenie Miejskim powsta³

modelowy ogród nektarodajny. 

Uczniowie klasy 6B Szko³y Podsta-

wowej nr 4 wspólnie z pracownikami

Urzêdu Miejskiego posadzili roœliny

nektarodajne m.in. lawendy, budleje,

je¿ówki, macierzanki, kocimiêtki  two-

rz¹c miejsce przyjazne owadom zapy-

laj¹cym. Przy ogrodzie zosta³a zamon-

towana tablica informacyjna. 

Wykonanie ogrodu zosta³o poprzedzone

przeprowadzon¹  debat¹ obywatelsk¹ 

w dniu 25 lipca 2021 r. , której prowa-

dz¹cymi byli architekci krajobrazu Marta

Marzec wraz z Jakubem Józefczukiem.

Spotkanie obejmowa³o kwestie zielono-

niebieskiej infrastruktury miejskiej oraz

problemy zwi¹zane ze zmianami kli-

matycznymi.

Na spotkaniu powsta³a koncepcja na-

sadzeñ, która nastêpnie zosta³a przygo-

towana w formie projektu przez Martê

Marzec.

Realizatorzy projektu maj¹ nadziejê, ¿e

ogród bêdzie cieszy³ mieszkañców, jed-

noczeœnie stanie siê inspiracj¹ do wyko-

nywania przydomowych nasadzeñ.

Dziêkujemy wszystkim za pomoc, 

w szczególnoœci uczniom klasy 6B, bo

wszyscy wiemy czym skorupka za

m³odu... 

Projekt by³ realizowany w partnerstwie:

przez Fundacjê Ekologiczn¹ Zielona

Akcja,  Fundacjê Gramineae oraz Urz¹d

Miejski w Chojnowie.

Projekt "Sieæ wsparcia spo³ecznych ini-

cjatyw dla klimatu" zosta³ zrealizowany

z dotacji programu Aktywni Obywatele -

Fundusz Krajowy, finansowanego przez

Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê.

MK

Modelowy ogród nektarodajny
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XIX Ogólnopolski Tydzieñ Bi-
bliotek: Wystawa Marty Kond-
rackiej "Cztery pory roku na dol-
noœl¹skich szlakach Jakubowych"
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na wystawê fotograficzn¹ Marty Kondrac-
kiej "Cztery pory roku na dolnoœl¹skich
szlakach Jakubowych". Na zdjêciach au-
torka pokazuje nam swoj¹ Dolnoœl¹sk¹
Drogê œw. Jakuba - poprzez niezwykle
subtelne piêkno pobudzaj¹ce do refleksji.
To jej trzecia wystawa w Galerii M³o-
dych, w 2010 roku prezentowa³a "Dolny
Œl¹sk w obiektywie", a piêæ lat póŸniej fo-
tograficzne wspomnienia z ró¿nych miejsc
- "W drodze...". Obecn¹ wystawê mo¿na
ogl¹daæ do koñca maja. 
W 2004 roku rozpoczêto w Polsce wyty-
czanie pierwszych odcinków Drogi œw.
Jakuba, jako czêœci europejskiej sieci
Camino de Santiago. Dziœ, w naszym
kraju, to ju¿ ok. 6000 kilometrów szla-
ków oznakowanych symbolem muszli.

Noc Muzeów - 27.05.
Muzeum Regionalne, po dwóch latach
przerwy, zaprasza - na Noc Muzeów. 
Oferuje wiele atrakcji na ten wieczór:
- koncert Micha³a Zygmunta pt. "Mu-
zyka rzeki" - muzyka gitarowa z elektro-
nik¹, dŸwiêkami przyrody, 
- ciekawe s³uchowisko "Wichrowa Noc
w muzeum", 
- koncert chóru Skoranta,
- sceny z póŸnego œredniowiecza i pokazy
walk turniejowych grupy rekonstruk-
cyjnej, 
- pokazy rzemios³ œredniowiecznych -
p³atnerz, kowal, wybijane monety, 
- œredniowieczne zabawy dla dzieci, 
- zwiedzanie Baszty Tkaczy,
- darmowa grochówka i kie³baska z grilla.

Dni Chojnowa 11-12.06
Wieloletnim zwyczajem œwiêto miasta
rozpocznie korowód - w tym roku prze-
biegaæ bêdzie pod has³em "Zdrowo-Ko-
lorowo".
Wystêpy muzyczne zainauguruje cykl
"Talenty znad Skory" czyli wystêpy lo-
kalnych zespo³ów tanecznych i woka-
listów.
Discopolowy koncert zespo³u Spontan
zapowie kolejn¹ grupê tego gatunku mu-
zycznego - gwiazdê wieczoru, zespó³ "Daj
to g³oœniej" znanego m.in. z hitu "Mama
ostrzega³a".
Drugi dzieñ rozpocznie lubiany przez
mieszkañców Przegl¹d Piosenki Przed-
szkolnej "Bambiniada". Po nim spektakl
muzyczny dla dzieci, potem na scenê
wejdzie grupa Apokalipsa z Wo³owa,
kolejny wystêp to chojnowska formacja
Plug'n'Blues, a na zakoñczenie popu-
larny i lubiany idol m³odego pokolenia
Dawid Kwiatkowski.
Przez dwa dni imprezom muzycznym
towarzyszyæ bêdzie tradycyjny Festiwal
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
- Spodziewamy siê wielu wystawców -
mówi dyrektor MOKSiR Paulina
Wrzeszcz - Na chojnowskim rynku, przy
pomniku Tkacza symbolizuj¹cego miej-
skie tradycje, stan¹ stragany z wyrobami
lokalnych rzemieœlników i producentów.
Dope³nieniem bêdzie warsztat tkacki
i kowalski. Bêd¹ tak¿e plenerowe atrakc-
je dla dzieci i bogata gastronomia. 

Imprezy towarzysz¹ce 
Dniom Chojnowa

Dzieñ Dziecka z MOKSIRem - 01.06. -
Park Œródmiejski
Festyn wêdkarski dla dzieci - 01.06. -
"Rybaczówka" Dolpakart
Sprintem do maratonu - 03.06.2022 -
boiska przy MOKSiR, 

XVII Ogólnopolskie Dyktando
Chojnowskie - 07.06. - Dom Schrama
Zawody wêdkarskie "O Puchar
Burmistrza" - 11.06. - Jezierzany
Turniej Tenisa Ziemnego - 11.06. 
- Stadion Miejski
IV Turniej Taekwondo O Puchar
Burmistrza - 04.06. - Hala sportowa
przy ul. Matejki 1
Pasowanie na Czytelnika - 08.06.- Dom
Kultury
Promocja Ksi¹¿ki Tadeusza Rybczyñ-
skiego “Jak zszed³em na psy” 08.06. -
MBP
15.lat Galerii M³odych: Wernisa¿ wys-
tawy fotograficznej “Zatrzymaæ czas”
- 9.06. - MBP
"Us³yszeæ przesz³oœæ - DŸwiêkowy
Pejza¿ Chojnowa� - 10.06. - Muzeum Re-
gionalne 
Noc Kupa³y - 18.06. - L.O. przy ul.
PoŸniaków

Muzykowanie nad Skor¹ 
28 czerwca

Rok temu Chojnów zainicjowa³, cyk-
liczny w za³o¿eniu, projekt "Muzyko-
wanie nad Skor¹". W amfiteatrze Parku
Miejskiego im. Józefa Pi³sudskiego Or-
kiestra Dêta z Boles³awca da³a wówczas
piêkny koncert standardów estradowych.
28 czerwca na tej same scenie wyst¹pi
Big Bend z Legnicy.

Szczegó³y na temat miejskich wydarzeñ
znajd¹ Pañstwo na bie¿¹co na 
chojnow.eu i miejskim facebooku.



Bohater tego odcinka "Ludzi z pasj¹"
znany jest w Chojnowie z wielu spo-
³ecznych inicjatyw. Starsi mieszkañcy
doskonale pamiêtaj¹ zapalonego bie-
gacza, aktywnego dzia³acza, organizatora
popularnych onegdaj wydarzeñ sporto-
wych. Zdzis³aw Malinowski od dziecka 
z pasj¹ zajmowa³ siê swoim hobby i popu-
laryzowa³ aktywny tryb ¿ycia wœród swoich
wspó³mieszkañców.

Gazeta Chojnowska - Wszystko za-
czê³o siê od butów z kolcami.
Zdzis³aw Malinowski - Mo¿na tak po-
wiedzieæ. Do dziœ pamiêtam tê radoœæ,
kiedy od mojego profesora dosta³em buty
do biegania - to by³o wtedy coœ! Naj-
pierw uczy³em siê w nich chodziæ, potem
zdobywa³em w nich biegowe nagrody. 

Od lat szkolnych moj¹ pasj¹ by³a kultura
fizyczna w szerokim znaczeniu. Moje za-
interesowania skierowa³y siê jednak w stro-
nê biegania - sta³o siê moim hobby -
lubi³em braæ udzia³ w zawodach i organi-
zowaæ zawody. Mia³em w ¿yciu to szczê-
œcie, ¿e spotyka³em na swojej drodze
wielu podobnych do mnie, czyli pasjo-
natów, dzia³aczy pragn¹cych dzieliæ siê
swoim doœwiadczeniem, robiæ coœ wiê-
cej, zachêcaæ innych… Wzoruj¹c siê na
okolicznych miejscowoœciach mieliœmy
wówczas ambicje powo³ania przy urzê-
dzie komórki, która zajmowa³aby siê
sportem w mieœcie, ale nie doczekaliœmy
siê. Wziêliœmy zatem sprawy w swoje rêce.

G.Ch. - Tak narodzi³ siê pomys³ spar-
takiady.
Z.M. - Tak. W Spartakiadzie Miêdzyza-
k³adowej mam du¿y udzia³ w³asny. Opra-
cowa³em regulamin, zasady punktacji,

zajmowa³em siê logistyk¹. Kilka dyscy-
plin - pi³ka no¿na, siatkówka, szachy,
kometka, lekkoatletyka - anga¿owa³o
wielu pracowników, ³¹cznie z dyrekcj¹.
Dolpakart, Renifer, Dolzamet, tak¿e mili-
cjanci, nauczyciele - liczne grono, które
nie tylko aktywnie, mi³o i weso³o spê-
dza³o czas, ale g³ównie integrowa³o siê 
w zdrowej, sportowej rywalizacji. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ by³ Bal Sportowca. Zaw-
sze, po Spartakiadzie, w naszej Jubilatce
uczestnicy, organizatorzy i sêdziowie
spotykali siê na biesiadzie, na któr¹ za-
praszaliœmy tak¿e utytu³owanego, pol-
skiego sportowca. 
Wielkie przedsiêwziêcie, wiele pracy,
wiele osób w³¹czaj¹cych siê w organiza-
cjê, ale przy tym ogromna, wspania³a
zabawa i wielka satysfakcja.

G.Ch. - By³y te¿ biegi uliczne.
Z.M. - Tak, to kolejna inicjatywa. Mia-
³em osobiste sukcesy w podobnych zawo-
dach miêdzywojewódzkich organizowa-
nych w naszym Parku Piastowskim. Wszyscy
wówczas z zachwytem wypowiadali siê 
o walorach trasy, sugerowano nawet orga-
nizacje ogólnopolskich zawodów, ale to
siê nie uda³o. Pomyœleliœmy jednak
wtedy o biegach ulicznych, które nie by³y
jeszcze zbyt powszechne. Wspólnie z ko-
leg¹ opracowa³em regulamin i zaczê-
liœmy od sztafety zak³adowej, która za-
czyna³a siê na stadionie miejskim, potem
prowadzi³a ulicami wokó³ miasta i po-
nownie na stadion do mety. Sztafetê
obowi¹zkowo zamyka³ dyrektor zak³adu.
W kolejnych latach biegi uliczne ogra-
nicza³y siê do tras wokó³ rynku, ale
œmiem powiedzieæ, ¿e Chojnów by³ jed-
nym z prekursorów biegów ulicznych.

G.Ch. - To nie koniec sportowych dzia³añ.
Z.M. - W pewnym momencie by³em zatrud-
niony w wydziale do spraw organiza-
cyjno-sportowych w Dolpakarcie, który
mia³ swój wielosekcyjny klub. Moim
pierwszym powa¿nym zadaniem by³a
budowa oœrodka sportowo-rekreacyj-
nego przy Dolpakarcie - wtedy by³o to
wysypisko œmieci. Mia³em wówczas do-
skona³y grunt do dzia³añ, obraca³em siê
w œrodowisku wielu sportowców, dzia-
³aczy sportowych. Te kontakty bardzo mi
pomog³y.
W tym czasie prowadzi³em spo³ecznie tak¿e

zak³adowy klub i bardzo lubi³em wyjazdy
z naszymi m³odymi zawodnikami. Orga-
nizacja tych wyjazdów, opieka nad zawod-
nikami, to by³y moje zadania, które wy-
konywa³em z przyjemnoœci¹. Wspólnie
prze¿ywaliœmy sukcesy i pora¿ki…

G.Ch. - Jednoczeœnie sam bra³ pan
udzia³ w spartakiadach, biegach…
Z.M. - Zdarza³o siê, ale w tym czasie, za-
interesowa³em siê te¿ kolarstwem. Z kilko-
ma kolegami kupiliœmy kolarki. Mieliœmy
ogromny problem z ogumieniem. Znów
pomog³y moje sportowe kontakty i uda-
wa³o mi siê wycyganiæ kilka sztuk opon.
To jednak nie by³a moja turniejowa dy-
scyplina. Chodzi³o nam raczej o zada-
wanie szyku, jak to siê wspó³czeœnie
mówi - szpanowaliœmy na mieœcie. 

G.Ch. - Nie tylko w sporcie udziela³ siê
Pan spo³ecznie.
Z.M. - W tamtym czasie bardzo popu-
larne by³y czyny spo³eczne. Wiem jak to
dzisiaj brzmi i jak niektórzy wspominaj¹
te dzia³ania. Dla mnie to by³a naturalna
rzecz, która sprawia³a mi przyjemnoœæ.
Lubiê konstruktywn¹ pracê, lubiê podzi-
wiaæ jej efekty, lubiê czuæ satysfakcjê.
Wspólny czyn przy chojnowskim stawie,
na zak³adowym oœrodku w Pogorzelicy
czy wiele innych przynosi³o wiele korzyœci
i scala³o za³ogê. cd str.07
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Przez wiele lat by³em ³awnikiem, a za pracê
z m³odzie¿¹ mam tytu³ Zas³u¿ony Mistrz
Wychowawca M³odzie¿y.

G.Ch. - No i jeszcze krwiodastwo.
Z.M. - Nie wiem czy mo¿na to nazwaæ
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, czy mo¿na to
uj¹æ w ramy moich zainteresowañ, ale
przez wiele lat oddawa³em krew. Za-
czê³o siê, kiedy z bratem oddaliœmy krew
dla naszej mamy, potem dla dziecka
kolegi, potem dla kierowcy z pracy…
Uzna³em, ¿e to wa¿na rzecz, ¿e niewiel-
kim kosztem mogê komuœ pomóc, mogê
uratowaæ ¿ycie. W sumie odda³em 25
litrów krwi. Wierzê, ¿e przys³u¿y³em siê
co najmniej kilku osobom. Z³oty Krzy¿
Zas³ugi w Honorowym Krwiodawstwie
bêdzie mi zawsze o tym przypomina³.

G.Ch. - Nasza redakcja wie, ¿e kolej-
n¹ Pana pasj¹ s¹ krzy¿ówki.
Z.M. - A tak, przecie¿ Gazeta Choj-
nowska jako pierwsza zaczê³a publi-
kowaæ moje krzy¿ówki. Uwielbiam roz-
wi¹zywaæ i tworzyæ szarady. Lubi³em to
od dziecka i od szko³y podstawowej zdo-
bywa³em w tej dziedzinie nagrody. Pierw-
sze autorskie krzy¿ówki powstawa³y
¿mudnie. Ob³o¿ony encyklopediami, lek-
sykonami, s³ownikami…, rysowa³em,
uk³ada³em, komponowa³em kolejne has³a.
Potem nasta³a era komputerów i by³o
zdecydowanie ³atwiej. Myœlê, ¿e mam na
koncie jakieœ 600 krzy¿ówek - o ró¿nej
tematyce, na ró¿ne okolicznoœci, publi-
kowane w ró¿nych periodykach. Dziœ ju¿
nie sk³adam, ale z chêci¹ rozwi¹zujê - 3-4
krzy¿ówki dziennie. Tak, to z pewnoœci¹
obecnie moja najwiêksza pasja.

G.Ch. - Dziêkujemy za tê zajmuj¹c¹
rozmowê.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Nasi przyjaciele z francuskiego Co-
mmentry œwiêtowali razem z nami uch-
walenie Konstytucji 3 Maja. Na swoim
oficjalnym, miejskim profilu FB zamieœ-

cili wpis, w którym pisz¹ w jaki sposób
przy³¹czyli siê do obchodów.

Dziêkujemy! To mi³y przyjacielski gest!

Commentry 3 maja z nami 

POLSKIE WYDARZENIE 
NARODOWE

3 maja przypada polskie œwiêto naro-
dowe - przyjêcie Konstytucji z 1791 r.
Jest to pierwsza konstytucja przyjêta w Eu-
ropie i druga na œwiecie po Stanach
Zjednoczonych. Rozró¿nia³a trzy upraw-
nienia pañstwowe: wykonawcze, pra-
wodawstwo i s¹downictwo. Gwaranto-
wa³a polityczn¹ równoœæ miêdzy bur¿u-
azj¹ a szlacht¹ i wyzwoli³a ch³opów od
niewoli.
W piêkne œwiêto Konstytucji wszystkim
Polakom, a zw³aszcza naszym przyja-
cio³om z Chojnowa i Commentry Choj-
now Jumelage ¿yczymy wielu radosnych,
spokojnych i piêknych dni.
Ratusz w Commentry przybra³ dziœ bar-
wy Polski i Europy, aby naznaczyæ przy-
jaŸñ miêdzy naszymi narodami.

Dzieci ze szkó³ podstawowych i gimna-
zjum mog³y skosztowaæ polskiego po-
si³ku w sto³ówkach.

Pi¹tek 13-go dla kilku uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej okaza³ siê dniem
bardzo radosnym, poniewa¿ mogli pojechaæ do Wroc³awia na piknik zorganizowany
z okazji obchodów Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœciami, którego inicja-
torem by³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego i partnerzy. 
Nasze wra¿enia? Niesamowite. Mieliœmy okazjê obejrzeæ wspania³e wystêpy artysty-
czne i pos³uchaæ prawdziwej arii operowej. Kilkanaœcie organizacji i instytucji
zaprezentowa³o swoje dzia³ania, wyroby i us³ugi. 
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy uczestniczyæ w tak ciekawym wydarzeniu.

wtz

Dzieñ Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœciami
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XIX Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek 
z has³em "Biblioteka - œwiat w jednym
miejscu" Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie organizowa³a wspólnie 
z lokalnymi placówkami opiekuñczo-
wychowawczymi i edukacyjnymi: ¯³ob-
kiem Miejskim "S³oneczko", Przed-
szkolem nr 1, Przedszkolem nr 3, Szko³¹
Podstawow¹ nr 3 i Szko³¹ Podstawow¹
nr 4 oraz Powiatowym Zespo³em Szkó³
w Chojnowie.

"O ch³opcu, który wpad³ do ksi¹¿ki"
9 maja

Tydzieñ Bibliotek rozpoczêliœmy zaba-
wami z ksi¹¿k¹ - zajêciami dla przed-
szkolaków z Przedszkola nr 1 i Przed-
szkola nr 3 w Chojnowie, przeprowa-
dzonymi w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y.
Po wspólnym przywitaniu piosenk¹
"Wszyscy s¹, witam was…" czytaliœmy
dzieciom opowiadanie Petera Carnavasa
"O ch³opcu, który wpad³ do ksi¹¿ki", 
a potem rozmawialiœmy na temat na-
szego bohatera. Ch³opca, który z ka¿d¹
stron¹ ksi¹¿ki dorasta³ i poznawa³ ¿ycie.

Uczy³ siê empatii, pomagania zwierzê-
tom, stawa³ siê samodzielny i opie-
kuñczy. Na zajêciach dzieci pokoloro-
wa³y tak¿e w³asne mini ksi¹¿eczki i s³u-
cha³y piosenek o ksi¹¿kach i czytaniu.
P³ywaj¹ce rybki, tor z maskotkami za-
wieszonymi na linie, czy slalom pomiê-
dzy ksi¹¿kami to zabawy ruchowe, które
wszystkim siê spodoba³y. Dzieci obie-
ca³y, ¿e na pewno wróc¹ do nas, do bib-
lioteki, razem z rodzicami.

Chojnowskie Spotkania 
z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹ 
"Œwiat pod Kyczer¹" 

11maja
Kolejne cykliczne spotkanie z ksi¹¿k¹ re-
gionaln¹ by³o rozmow¹ o Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Folklorystycznym
"Œwiat pod Kyczer¹" - bo to przedsiêw-
ziêcie jest tematem albumu "Œwiat pod
Kyczer¹", który zdoby³ tytu³ Legnickiej

Ksi¹¿ki Roku 2020. W publikacji zapre-
zentowano 23 edycje festiwalu zorgani-
zowane w latach 1996-2020.
Ksi¹¿ka uœwietni³a dwa jubileusze: 25-
lecie festiwalu i 30-lecie £emkowskiego
Zespo³u Pieœni i Tañca "Kyczera", a sze-
rzej stowarzyszenia pod t¹ sam¹ nazw¹.
Na spotkaniu o festiwalu, jednym z naj-
wiêkszych festiwali folklorystycznych 
w Polsce i Europie, opowiadali autorzy
ksi¹¿ki "Œwiat pod Kyczer¹" - redaktor
Jerzy Starzyñski oraz fotograficy Piotr
Kuziak i Rafa³ Wyciszkiewicz.

Muzyka, œpiew i taniec - 25 lat festiwalu
to ponad 500 koncertów i 180 zespo³ów
z piêædziesiêciu krajów œwiata, wystêpy
w miastach i wioskach Dolnego Œl¹ska,
Ma³opolski, Podkarpacia, Opolskiego
oraz w przygranicznych miejscowoœ-
ciach w Niemczech i na S³owacji. 
Na spotkaniu historiê festiwalu omówi³
jego pomys³odawca i organizator Jerzy
Starzyñski - legnicki animator kultury,
historyk, choreograf, badacz kultury ³em-
kowskiej. Za³o¿yciel £emkowskiego Ze-
spo³u Pieœni i Tañca "Kyczera", prezes
stowarzyszenia pod t¹ sam¹ nazw¹. Au-
tor licznych publikacji i wydarzeñ po-
œwiêconych £emkom. Jednym s³owem
cz³owiek - instytucja z naprawdê dobr¹
mark¹. Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³
wiele nagród i wyró¿nieñ, m.in. nagrodê
Fundacji Popierania Niezale¿nej Kultury
Polskiej "Polcul" z Sydney, Medal Za-
s³u¿ony Kulturze "Gloria Artis", Nagrodê
Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹s-
kiego, Nagrodê Miasta Legnicy, "Za-
s³u¿ony Dzia³acz Kultury Ukrainy".
Nie dziwi zatem fakt, ¿e i festiwal, i ze-
spó³ "Kyczera" nierozerwalnie zwi¹zany
ze "Œwiatem pod Kyczer¹", tak¿e zdoby-
wa szerokie uznanie w kraju i na œwiecie.
Jerzy Starzyñski, wspomina³ pocz¹tki
festiwalu, jego rozwój, istotne zmiany,
zabawne, ale i czasem dramatyczne epi-
zody, a tak¿e osobiste doœwiadczenia ¿y-
ciowe zwi¹zane z ³emkowskim pocho-
dzeniem. Przypomnia³ dzieje £emków
na Dolnym Œl¹sku.

Jego festiwalow¹ opowieœæ dope³ni³y
wypowiedzi autorów wiêkszoœci zdjêæ
zamieszczonych w albumie "Œwiat pod
Kyczer¹" - Piotra Kuziaka z Lubina, do-
kumentuj¹cego festiwal od jego pierwszej
edycji, i chojnowianina Rafa³a Wycisz-
kiewicza, który do³¹czy³ nieco póŸniej,
w 2000 roku. Obydwaj, oprócz fotogra-
fowania i rowerowych eskapad, spe³niaj¹
siê te¿ w innych pasjach. Pan Piotr wys-
têpuje od niedawna w ³emkowskim zes-
pole folklorystycznym "Roztoka", a pan
Rafa³ jest muzykiem - uwa¿a, ¿e najwiêk-
szy sukces osi¹gn¹³ w 1990 roku w Jaro-
cinie, zdobywaj¹c z zespo³em Maria Ne-
feli nagrodê publicznoœci.
Wa¿nym dokonaniem Jerzego Starzyñ-
skiego jest i inna ostatnio napisana ksi¹¿ka
"£emkowie S¹deccy i Gorliccy, Rusini
Szlachtowscy", ze zdjêciami m.in. Piotra
Kuziaka i Rafa³a Wyciszkiewicza -  jeden
z tomów wydawnictwa "Krakowiacy,
Lachy, Górale - stroje wsi ma³opolskiej",
które zdoby³o w ubieg³ym roku Nagrodê
im. ks. prof. Boles³awa Kumora w kate-
gorii "Ksi¹¿ka o S¹decczyŸnie". 
Podczas spotkania pokazaliœmy tak¿e
kilka filmów, w tym z ostatniej XXIV
edycji festiwalu autorstwa Rafa³a Wy-
ciszkiewicza. Natomiast na ¿ywo fas-
cynuj¹cy, barwny festiwalowy klimat
przybli¿y³ nam wystêp  Ani i Micha³a
Gorzyñskich z zespo³u "Kyczera".
Nied³ugo, bo na pocz¹tku lipca, kolejna
ods³ona "Œwiata pod Kyczer¹". A wiêc
spotkajmy siê pod Kyczer¹ - symbo-
liczn¹ gór¹ bêd¹c¹ inspiracj¹ dla ³em-
kowskich twórców. Mo¿e tam œwiat
bêdzie dla nas, a my bêdziemy dla œwiata.

Bajki pod S³oneczkiem 
"Opowiem ci, mamo, co robi¹..."

12 maja

Tym razem - w ramach cyklicznych za-
jêæ czytelniczych "Bajki pod S³onecz-
kiem" dla dzieci ze ¯³obka Miejskiego
"S³oneczko" w Chojnowie - zapropo-
nowaliœmy pozycjê "Opowiem ci, mamo,
co robi¹ konie". Dzieci w tej wyj¹tkowej
ksi¹¿ce spotka³y konie, kucyki, koniki

Tydzieñ Bibliotek w Chojnowie
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polskie, a tak¿e jednoro¿ce i pegazy.
Dziêki piêknym i szczegó³owym ilus-
tracjom Ewy Poklewskiej-Kozie³³o ma-
luchy mog³y wyszukaæ ukryte detale.
Wyklejanie ³¹ki konikami, kucykami
i kwiatkami sprawi³o im wiele radoœci. 
Z wielkim entuzjazmem cwa³owa³y po
sali tupi¹c nó¿kami  jak prawdziwe koniki.
Zabawy "Koniki" i "Jedzie, jedzie pan…"
dostarczy³y im wielu emocji.
A na koniec czeka³a na nas mi³a nies-
podzianka - z okazji Tygodnia Bibliotek
dzieci wraz z paniami opiekunkami po-
dziêkowa³y nam za wspó³pracê i przeka-
za³y ¿yczenia dla wszystkich pracowni-
ków biblioteki.

Spotkanie autorskie 
z Monik¹ B. Janowsk¹

12 maja
Drugie spotkanie autorskie, zorganizo-
wane w ramach Tygodnia Bibliotek, to
tak¿e promocja naszych lokalnych twórców.
Monika B. Janowska, mieszkanka Le-
gnicy, jest autork¹ kilku ksi¹¿ek. Zade-
biutowa³a powieœci¹ "Gra o pa³ac", która
zosta³a nominowana do Legnickiej Ksi¹¿ki
Roku 2011. Nominacjê do Legnickiej
Ksi¹¿ki Roku otrzyma³a te¿ powieœæ
"Ma³o brakowa³o" wydana w 2019 roku,
a "Diabli wziêli œwiêty spokój" zosta³a
Ksi¹¿k¹ Roku 2021 w kategorii KOME-
DIA KRYMINALNA w plebiscycie ser-
wisu Granice.pl.

Rodzinne miasto autorki - Legnica, sta-
nowi t³o jej powieœci i nawet jeœli jest
inaczej, to bohaterki zawsze s¹ z ni¹
zwi¹zane.
Na spotkaniu Monika B. Janowska opo-
wiada³a o swoich literackich pocz¹tkach
i wydanych ksi¹¿kach. Zaczê³a pisaæ
maj¹c 10 lat, swoje pierwsze utwory
zapisywa³a w ma³ych notesikach. Po-
kaza³a nam kilka z nich.
Jej pierwsze publikowane opowiadania
ukaza³y siê w pismach kobiecych.
W koñcu zdecydowa³a siê i napisa³a po-

wieœæ "Grê o pa³ac". Nie posz³o ³atwo,
ale jednak sukces - ksi¹¿k¹ zaintereso-
wa³o siê wydawnictwo Zysk i S-ka i no-
minacja do Legnickiej Ksi¹¿ki Roku.
W nastêpnych latach ukaza³y siê kolejne
powieœci: "Zawracanie g³owy" (2013 r.),
"Po³kn¹æ ¿abê" (2017 r.), "Czwarty po-
kój" i "Ma³o brakowa³o" (2019 r.), "Sel-
fie z Toskani¹" (2020 r.) "Diabli wziêli
œwiêty spokój" (2021) i najnowsza, wy-
dana kilka dni temu - "Selfie z Kataloni¹".
Monika B. Janowska poprzez swoje
ksi¹¿ki chce rozœmieszaæ, rozbawiaæ. Za-
pisuje sytuacje z ¿ycia wziête, czerpie
równie¿ z w³asnych prze¿yæ. Jest mi³oœ-
niczk¹ komedii Woody`ego Allena oraz
komedii francuskich. Ceni i lubi spotka-
nia z czytelnikami, wspomina³a niezapom-
niane rozmowy na Targach Ksi¹¿ek.
Zachêcamy do czytania jej ksi¹¿ek - tam
naprawdê wiele siê dzieje!

Wystawa Marty Kondrackiej 
"Cztery pory roku na dolnoœl¹skich

szlakach Jakubowych"
maj

W 2004 roku rozpoczêto w Polsce wyty-
czanie pierwszych odcinków Drogi œw.
Jakuba, jako czêœci europejskiej sieci
Camino de Santiago. Dziœ, w naszym
kraju, to ju¿ ok. 6000 kilometrów szla-
ków oznakowanych symbolem muszli.

W Galerii M³odych zaprezentowaliœmy
wystawê fotograficzn¹ Marty Kond-
rackiej "Cztery pory roku na dolnoœl¹s-
kich szlakach Jakubowych". 
Na zdjêciach autorka pokazuje nam
swoj¹ Dolnoœl¹sk¹ Drogê œw. Jakuba -
poprzez niezwykle subtelne piêkno po-
budzaj¹ce do refleksji. To jej trzecia
wystawa w naszej bibliotece, w 2010
roku prezentowa³a "Dolny Œl¹sk w obiek-
tywie", a piêæ lat póŸniej fotograficzne
wspomnienia z ró¿nych miejsc - "W dro-
dze..". Obecn¹ wystawê mo¿na obejrzeæ
do koñca maja, zapraszamy.

MBP

Tydzieñ Bibliotek w Chojnowie

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
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Podczas trwaj¹cej w Bia³ymstoku w dniach

13-15 maja 2022 roku XXVIII OGÓLNO-

POLSKIEJ OLIMPIADY M£ODZIE¯Y

W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM, w ry-

walizacji dwuboju technicznego i kon-

kurencjach walk sportowych zmierzy³o

siê blisko 200 zawodników z ca³ej Pol-

ski. Przepustk¹ do udzia³u w zawodach

by³a kwalifikacja uzyskana podczas

dwóch Pucharów Polski, które odby³y siê

w marcu i kwietniu. Województwo dol-

noœl¹skie reprezentowa³o 3 zawodników

w tym Franciszek Olszewki (LMKS "Sfora"

Chojnów).

Mieliœmy apetyt na walkê fina³ow¹ i me-

dal z dwuboju technicznego - by³o to 

w naszym zasiêgu! Jednak kontuzja pod-

czas konkurencji sprawnoœciowych moc-

no utrudni³a plan i zawa¿y³a na dyspozy-

cji w trakcie walki pó³fina³owej. 

Zabrak³o niewiele do walki o z³oto. Œmia³o

mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e Franek

rewelacyjnie przepracowa³ rok startowy,

potwierdzaj¹c wysok¹ dyspozycjê. To

wszystko zaowocowa³o pierwszym me-

dalem z Mistrzostw Polski i rokuje na 

dalszy rozwój kariery oraz sukcesy star-

towe na zawodach tej rangi. 

Gratulujemy sukcesu trenerowi Adria-
nowi Iwanowskiemu, a Frankowi dziê-
kujemy za determinacjê, wolê walki 
i wielk¹ pasjê do sportu.

LMKS "Sfora" Chojnów

Ogólnopolski sukces Franka OlszewskiegoOgólnopolski sukces Franka Olszewskiego

Pi³ka no¿na
Obecny sezon nasza dru¿yna spokojnie dogrywa do koñca.

G³ównym celem by³a konsolidacja sk³adu i ogranie w realiach

A klasy. Misja i myœl trenerska Miros³awa Zielenia spe³ni³a

siê. Od d³u¿szego czasu Chojnowianka usadowiona jest na

trzecim miejscu. Widma spadku nie ma. Wygrane ciesz¹, 

a pora¿ki na tym etapie rozgrywek ju¿ tak bardzo nie bol¹. 

Mecz z B³êkitnymi Koœcielec przyniós³ grad goli. Bia³oniebiescy

prowadzili 3:0. Gospodarze jednak obrali sprytn¹ taktykê,

która przynios³a niespodziewany skutek - posy³ali d³ugie pi³ki

w okolice naszego pola karnego. Odrobili straty i zadali decy-

duj¹cy cios wygrywaj¹c ostatecznie 4:3. Po takiej (mimo

wszystko) pora¿ce nie wolno za³amywaæ r¹k. Czas na rehabili-

tacjê przyszed³ 14 maja. Do pokonania by³a dru¿yna ze œrodka

tabeli - Arka Trzebnica. Tym razem nasi pi³karze nie byli

goœcinni - wygrali 3:0 poprawiaj¹c nastrój sobie i kibicom.

B³êkitni Koœcielec - Chojnowianka Chojnów 4:3

Chojnowianka Chojnów - Arka Trzebnica 3:0

pm

Uczniowski Klub Sportowy Oriens
Chojnów szkoli dzieci i m³odzie¿ w trzech
kategoriach wiekowych: Trampkarz,
M³odzik oraz najm³odsza grupa Skrzat. 
Wszystkie zespo³y bior¹ udzia³ w roz-
grywkach prowadzonych przez Dolno-
œl¹ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Nasi Tramp-
karze wystêpuj¹ w III lidze okrêgowej 
i na pó³metku Sezonu 2021/22 runda
wiosenna zajmuj¹ pierwsze miejsce (wy-
grywaj¹c przy tym wszystkie mecze i je-
den remisuj¹c). 
Dru¿yna M³odzików wystêpuje w IV lidze
okrêgowej i równie¿ na pó³metku Sezonu
2021/22 runda wiosenna zajmuje pierwsze
miejsce.
Najm³odsza grupa bierze udzia³ w Roz-
grywkach Trawiastych poprzez turnieje
(rocznik 2015 i m³odsi). 

Oprócz udzia³u w rozgrywkach Dolno-
œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej klub
jeŸdzi na wszelkiego rodzaju turnieje
orgaznizowane przez inne stowarzy-
szenia czy kluby.
Warto przypomnieæ, ¿e okres zimowy
by³ dla zawodników bardzo udany - wziêli
udzia³ w wielu turniejach nie tylko ha-
lowych. 
Najwiêkszym sukcesem UKS Oriens
by³o zdobycie Mistrzostwa Dolnego 

Œl¹ska w Futsalu
w kategorii Tramp-
karz. 

Za sportowe osi¹g-
niêcia w³adze mias-
ta nagrodzi³y m³o-
dych pi³karzy no-
wymi strojami.

Uczniowski Klub Sportowy Oriens ser-
decznie dziêkuje w³adzom miasta za
ufundowanie nagrody w postaci kom-
pletu strojów Firmy Saller za dotychcza-
sowe sukcesy. 
Na pewno bêdziemy nadal godnie re-
prezentowaæ i promowaæ miasto na are-
nie sportowej w nowych strojach. 

Trener 
Koordynator Podokrêgu Legnica 

- Ch.S.

UUKKSS  OOrriieennss  zz  ssuukkcceessaammii
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Zarz¹dzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 14 marca
2022 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowe dzia³ki sta-
nowi¹ kompleks i s¹ sprzedawane ³¹cznie. Dzia³ki zlokalizowane s¹
w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta w bezpoœrednim s¹-
siedztwie wspó³czesnych budynków jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej, budynków (bloków) wielorodzinnych przy ul. gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego oraz budynku u¿ytecznoœci publicznej - ¿³obka
miejskiego przy ul. gen. W³adys³awa Sikorskiego 20. Kszta³t dzia³ek
w formie trapezu, teren stosunkowo p³aski, nieogrodzony i niezagos-
podarowany, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹. Dzia³ka nr 295/24
posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej stanowi¹cej ul. gen.
W³. Andersa. Dzia³ka nr 295/32 posiada dostêp do drogi publicznej
stanowi¹cej dzia³kê numer 295/2. W ewidencji gruntów dzia³ki
sklasyfikowane s¹ jako grunty orne - R klasy IVa.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja
2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 10 czerwca 2016 r.)
dzia³ki oznaczone s¹ symbolem 22.10.MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne -
wy³¹cznie wbudowane w budynku mieszkalnym.
W poprzek dzia³ki nr 295/24 przebiega sieæ kanalizacji deszczowej
kd160, która w znacznym stopniu ogranicza jej pe³ne wykorzystanie.
Natomiast od frontu nieruchomoœci w pasie drogowym ulicy gen. W³.
Andersa znajduje siê hydrant. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni, w³aœcicielowi (zarz¹dcy) sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny, bezterminowy i nieodp³atny do niej dostêp w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem ist-
niej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœci-
cielem sieci.
Dzia³ki le¿¹ w obszarze uzbrojonym w sieæ energetyczn¹, gazow¹
oraz wodno-kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przyleg³ej ulicy. Przy-
³¹cza kosztem i staraniem nabywcy.
Na obszarze dzia³ek w gruncie mog¹ znajdowaæ siê fragmenty gru-
zów, betonu lub zbrojenia. Powy¿sze czynniki mog¹ stanowiæ utrud-
nienia w posadowieniu nowych obiektów budowlanych. Ewentualne
usuniêcie i utylizacja elementów betonowych lub zbrojeniowych le¿y
po stronie nabywcy. Dzia³ki nie posiadaj¹ dokumentacji geotech-
nicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
warunki hydrogeologiczne. 
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. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i praw-
nych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci
po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania 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 nieru-
chomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieru-
chomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie
posiadanych dokumentów.
Przetarg, odbêdzie siê 28.06.2022 r. 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 pub-
likacjê 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 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,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo sto-
sowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), 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 21.06.2022 r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem 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). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-
cone 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 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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (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 podanym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w 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 uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013613/1:
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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 dom wolnostoj¹cy z gara¿em
i ogrodem w najlepszym miejscu w mieœ-
cie. Do negocjacji 395.000z³.
Wiadomoœæ: tel. 696-069-436.

Sprzedam mieszkanie na parterze o pow.
47 m2 bezczynszowe; w sk³ad mieszka-
nia wchodzi piwnica oraz gara¿ i plac
przy gara¿u; ogrzewanie centralne. Jaro-
szówka 5A. 
Wiadomoœæ: tel. 667-260-400

Rodzina z Ukrainy - rodzice i dwoje
dzieci - poszukuje 2.pokojowego miesz-
kania do wynajêcia w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 608-895-068.
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

MAJ/CZERWIEC
22.05. Centrum
29.05. Stokrotka

05.06. Salix
12.06. Farmed

16.06. W Intermarche
19.06. Melisa

26.06. W Intermarche

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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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. (szczegóły str. 13)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

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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Ida Kozar – ma 2,5 roku, lubi zabawy
na dworze,  zabawki rekiny i dinozaury
oraz  słodycze i rosół z makaronem.

Fot. B. Misikiewicz

UKS Oriens - UKS Oriens - nowe stroje za osiągnięcia 

Jak wydać 5 milionów?
- Antykwariat wyjaśnił -

spektakl w MOKSiR


