
Dwutygodnik  Samorz¹du  TerytorialnegoDwutygodnik  Samorz¹du  Terytorialnego ww ChojnowieChojnowie

NNaassttêêppnnyy   nn
uummeerr   ““

GG..CC
hh..””

1177..00
66..22

002222rr..

NRNR 11 11 (997)(997) ROK XXXI 03.06.2022ROK XXXI 03.06.2022 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Wizyta na 15.lecie partnerstwa miast

Rudolf Moritz
Honorowy 

Obywatel Chojnowa

Noc Muzeów 2022 Koncerty nad Skorą - Benny Band

Koncert dla Mam Rozśpiewane Nutki w MOKSiR

DNI CHOJNOWA 11-12.06.2022R.
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Kolejna wizyta mieszkańców niemiec-
kiego miasta partnerskiego Egelsbach 
i 15.lecie podpisania umowy partner-
skiej stały się okazją do niecodziennej
uroczystości.
Rada Miejska Chojnowa 28 maja na-
dała tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Chojnowa Rudiemu Moritzowi.

„Zważywszy na szczególne osiągnięcia 
w działalności, która oprócz powszech-

nego uznania i szacunku daje także
wyraz serdecznych więzi z naszym
Miastem, Rada Miejska Chojnowa 

chcąc wyróżnić Pana Osobę 
i Jego zasługi 

oraz utrwalić w pamięci 
współczesnych i przyszłych pokoleń 

postanowiła nadać 
Panu Rudolfowi Wilhelmowi Moritzowi

tytuł 
HONOROWEGO OBYWATELA 

MIASTA CHOJNOWA.”

Wniosek do Rady złożyło Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Part-
nerskich. 
W uzasadnieniu czytamy m.in.:
„Pan Moritz jest wielkim orędownikiem
partnerstwa i propagatorem wiedzy o na-
szym mieście, jego historii, zabytkach 
i mieszkańcach. Pod jego patronatem 
w Egelsbach odbywały się liczne wys-
tawy ilustrujące atrakcyjność Chojnowa
oraz spotkania informacyjne o naszym
mieście.
Jako człowiek o dużej wrażliwości spo-
łecznej zaangażował się w pomoc huma-
nitarną. Za jego sprawą do placówek
medycznych - Przychodni Rejonowej,
Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno- 
Rehabilitacyjnego Niebieski Parasol -
trafiły liczne dary - m.in. wózki inwa-
lidzkie, chodziki, aparaty słuchowe,
glukometry, pościele, odzież...
W ramach partnerskiej współpracy wspiera
też bezpośrednie kontakty mieszkańców

obu miast. Za jego sprawą chojnowianie
uczestniczyli w wielu atrakcyjnych wizy-
tach. Jako burmistrz i potem, jako prezes
kulturalnego stowarzyszenia EKU, miał
na uwadze także kontakty między mło-
dzieżą i środowiskiem kultury. Przykła-
dem jest wymiana sportowców (np. udział
młodzików z Niemiec w zawodach piłki
nożnej w Chojnowie i piłkarzy z mło-
dzieżowych sekcji Klubu Sportowego Choj-
nowianka w turnieju w Egelsbach), czy
zespół taneczny Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji, który na zapro-
szenie Pana Rudiego był atrakcją części
artystycznej oficjalnego wieczoru pod-
czas jednej z wizyt, a prezentacja w Egel-
sbach prac Gildii Artystów Chojnowa
zaowocowała wystawą niemieckich
artystów w Baszcie Tkaczy.
Te działania z pewnością przyczyniły się
do nawiązania trwałych przyjaźni i wyz-
bycia się uprzedzeń. Rudi Moritz spon-
tanicznie (nieoficjalnie) brał udział w uro-
czystościach naszego miasta. Kilkukrotnie,
wraz z przyjaciółmi z Egelsbach, masze-
rował w korowodzie otwierającym Dni
Chojnowa sprawiając niespodziankę
władzom i mieszkańcom.
Oddany idei partnerstwa czynił i czyni
wiele starań, by utrzymać wieloletnią
tradycję naszego partnerstwa. Żywo in-
teresuje się aktualnymi sprawam Choj-
nowa , zawsze gotowy jest nieść pomoc.
W ostatnim czasie, tuż po ogłoszeniu
pandemii zaoferował wsparcie w postaci
przekazania przyłbic dla mieszkańców, 
a po wybuchu wojny na Ukrainie zorga-
nizował transport z niezbędnymi arty-
kułami w ramach pomocy humanitarnej.
Rudi Moritz uważa, że partnerstwo miast
musi być zawsze apolityczne. W centrum
uwagi jest tylko człowiek. Jego zdaniem
zgodne, oparte na wzajemnym szacunku
współistnienie, to konieczność. Ze wszech
miar pragnie uświadamiać, jak ważny
jest pokój, empatia i międzynarodowa
przyjaźń.

Oceniając całokształt działalności Ru-
diego na rzecz naszego miasta i budo-
wanie dobrych relacji polsko-niemiec-
kich, uważamy, że jako popularyzator
wiedzy o Chojnowie, jego historii i życiu
chojnowian, przyczynił się do promocji
naszego miasta i w pełni zasługuje na
tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Chojnowa .
Akt nadania, podczas uroczystej sesji,
Rady Miejskiej wręczył Rudiemu Mori-
tzowi Przewodniczący Rady Miejskiej
Chojnowa Jan Skowroński.
- To dla mnie ogromne zaskoczenie,
radość i wielkie wyróżnienie – mówił ze
wzruszeniem w głosie Rudi Moritz. –
Dla mnie to także symbol przyjaźni i gest
utwierdzający w przekonaniu, że można
zabliźnić historyczne rany. Serdecznie
dziękuję za ten tytuł – jestem poruszony 
i bardzo wdzięczny…

Rudi Moritz jest piątą osobą figurującą 
w poczcie Honorowych Obywateli na-
szego miasta. Ten sam tytuł otrzymali
wcześniej Guus Eltink, Ks. Biskup Józef
Pazdur, Dieter Schroeder, Ks. Prałat
Tadeusz Jurek.

eg

RUDOLF WILHELM MORITZ - HONOROWY OBYWATEL CHOJNOWA
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o Dolnoœl¹skiej Cyklostradzie
Przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego i lokalnych
samorz¹dów spotkali siê 18 maja na ro-
boczym posiedzeniu w sprawie ustalenia
g³ównych priorytetów oraz aktualnego etapu
realizacji projektu pn. Dolnoœl¹ska Cyklo-
strada.
G³ówne za³o¿enia i priorytety projektu oraz
aktualn¹ sytuacjê w zakresie postêpu prac
nad utworzeniem Dolnoœl¹skiej Cyklo-
strady przedstawi³ Piotr Nowicki - Dolno-
œl¹ski Oficer Rowerowy z Wydzia³u Infra-
struktury UMWD bêd¹cy koordynatorem
projektu.

W swojej wypowiedzi podkreœli³, ¿e g³ów-
nym priorytetem programu jest nie tylko
rozbudowa sieci œcie¿ek rowerowych, ale
przede wszystkim rozwój turystyczny na-
szego regionu stworzony w oparciu o obiek-
tywne kryteria, zak³adaj¹ce miêdzy innymi
obs³ugê atrakcji turystycznych, po³¹czenie 
z najwa¿niejszymi oœrodkami regionu oraz
zintegrowanie z komunikacj¹ zbiorow¹.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ wp³yn¹æ na roz-
wój spo³eczno-gospodarczy ca³ego regionu.
W chwili obecnej problemem jest spój-
noœæ i koordynacja w projektowaniu œcie¿ek
rowerowych. Aktualnie ka¿da gmina jest
na innym etapie zaawansowania pod wzglê-
dem przejêcia terenów od PKP oraz przez-
naczenia ich w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego pod drogi rowe-
rowe. Chojnów jest gotowy, ale nie wszys-
tkim samorz¹dom uda³o siê dope³niæ pro-
cedur przejêcia terenów od PKP. 
Przedstawiciel UMWD przekaza³ projekt
umowy u¿yczenia terenów wszystkim zain-
teresowanym gminom. Ustalono, ¿e najlep-
szym rozwi¹zaniem bêdzie, aby ka¿da gmi-
na osobno zleci³a zaprojektowanie œcie¿ek
rowerowych na swoich terenach w oparciu
o przyjête standardy projektowania.
Po zakoñczeniu fazy projektowej oraz uzys-
kaniu decyzji zezwalaj¹cej na budowê naj-
lepszym rozwi¹zaniem bêdzie, aby wszys-
tkie gminy realizowa³y zadanie wspólnie na
zasadzie porozumienia miêdzygminnego,
poniewa¿ takie inwestycje s¹ priorytetowo
traktowane i maj¹ du¿e szanse na uzyskanie
zewnêtrznego finansowania.

Bezp³atna porada prawna
9 czerwca 2022 r., w godzinach od 8.00 do
12.00. w Domu Schrama mieszkañcy Choj-
nowa bêd¹ mogli skorzystaæ z bezp³atnej
porady prawnej.
Adwokat udzielaj¹cy na zlecenie Powiatu
Legnickiego nieodp³atnej pomocy prawnej
mieszkañcom powiatu, w tych dniach kon-
sultowaæ bêdzie problemy prawne w ka¿dej
dziedzinie.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
w dniach 
- od 01.06.2022r. do 22.06.2022r. wykazu
lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej,
po³o¿onych w budynkach przy ul.
Legnickiej 26, ul. Samorz¹dowej 3
A,B,C (w klatce C) oraz ul. W. Witosa
13 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 89/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z 31.05.2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ
wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 13.07.2022 r.
- od 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r. wy-
kazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej -
dzia³ki nr 23/43, po³o¿onej przy ul. Woj-
ska Polskiego, obrêb 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonej do sprzeda¿y na popra-
wienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej, oznaczonej
numerem dzia³ki 23/33 - Zarz¹dzenie 
Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 18 maja 2022 roku.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do 05.07.2022r. 
- od 31.05.2022 r. do 21.06.2022 r. wy-
kazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej -
dzia³ek nr 23/35 oraz nr 23/41, po³o-
¿onych przy ul. Wojska Polskiego, obrêb
6 miasta Chojnowa, w trybie realizacji
roszczeñ wynikaj¹cych z art. 209a ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami -
Zarz¹dzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 26 maja 2022 roku.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do 12.07.2022r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
http://bip.chojnow.net.pl/

NABÓR WNIOSKÓW 
O DOTACJÊ

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza na-
bór wniosków o udzielenie dotacji celo-
wych ze œrodków bud¿etu Gminy Miej-
skiej Chojnów na realizacjê przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z ograniczeniem niskiej emisji
na terenie Miasta Chojnowa realizowa-
nych na zasadach okreœlonych w Regula-
minie przyjêtym uchwa³¹ Nr XXXVI-
II/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
25 marca 2021 roku zmienionym uchwa³¹
nr XLV/224/21 Rady Miejskiej Choj-
nowa z 29 wrzeœnia 2021 r., zwanej dalej
uchwa³¹.

Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y
sk³adaæ do 6 czerwca 2022 r.
- w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Plac Zamkowy 1;
- za poœrednictwem poczty na adres Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy
1, 59-225 Chojnów;
- za poœrednictwem e-PUP na skrytkê
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
ePUAP:/3jn9c16bak/skrytka
- za poœrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu
lub um.sekretariat@chojnow.eu

Szczegó³y na stronie chojnow.eu

UZUPE£NIENIE TREŒCI
OG£OSZENIA O PRZETARGU 

opublikowanego w dniu 19 maja 2022 r.
na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzêdu Miasta Chojnów:
http://bip.chojnow.net.pl/, https://prze-
targi.chojnow.eu/ oraz w Gazecie
Chojnowskiej wydanie z dnia 21 maja
2022 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa w uzu-
pe³nieniu treœci podanego do publicznej
wiadomoœci og³oszenia o I przetargu
ustnym nieograniczonym, na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej niezabudo-
wanej, po³o¿onej w obrêbie 6 miasta Cho-
jnowa, dla której S¹d Rejonowy w Z³o-
toryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00013613/1 oznaczonej numerami
ewidencyjnymi: 295/24 o pow. 385 m2 i
295/32 o pow. 28 m2 (dzia³ki stanowi¹
kompleks), informuje ¿e przetarg od-
bêdzie siê 28 czerwca 2022 r. o godz.
12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.

Informacja o uzupe³nieniu treœci og³o-
szenia o przetargu, podlega publikacji na
stronach: http://bip.chojnow.net.pl/,
https://przetargi.chojnow.eu/, Gazecie
Chojnowskiej oraz tablicach og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac
Zamkowy 1. Dodatkowe informacje do-
tycz¹ce nieruchomoœci oraz warunków
jej sprzeda¿y, mo¿na uzyskaæ w pok. Nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem 76/81-86-684.
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""PPrrzzyyjjaacc ii ee ll ee   ttoo   lluuddzz ii ee   zz   kk lluucczzaammii   ddoo   nnaasszzyycchh  sseerrcc""
Takie motto towarzyszy³o wizycie naszych przyjació³ z miasta
partnerskiego Egelsbach. W 2020 roku przypad³a 15.ta rocznica
podpisania umowy partnerskiej z niemieckim Egelsbach, któr¹
chcieliœmy wspólnie uroczyœcie œwiêtowaæ. Jednak plany
dwukrotnie pokrzy¿owa³a pandemia koronawirusa, a w tym
roku mieliœmy obawy, ¿e wojna w Ukrainie uniemo¿liwi nasze
spotkanie. Ale, do trzech razy sztuka i wreszcie powitaliœmy 
w Chojnowie naszych niemieckich przyjació³, wœród których byli
burmistrz Tobias Wilbrand i przewodnicz¹cy rady gminy
Egelsbach Jörg Strobel. Szczêœliwi, witaliœmy siê radoœnie, aby
spêdziæ ze sob¹ kilka wspania³ych dni. 

W dobrym towarzystwie i serdecznej atmosferze czas mija bar-
dzo szybko. Piêkne widoki z Chojnowa, Wroc³awia, Boles³awca 
i "Klekusiowa" zmienia³y siê jak obrazki w kalejdoskopie.
Podczas tych wspólnych wycieczek, zauwa¿yliœmy, ¿e wiele
nas ³¹czy i mamy ze sob¹ wiêcej wspólnego ni¿ siê powszech-
nie uwa¿a. I taka te¿ jest rola partnerstwa miast, poszukiwanie
tego, co nas ³¹czy i budowanie mostów, które s¹ trwalsze ni¿
oddzielaj¹ce ludzi mury. Mostami s¹ trwa³e przyjaŸnie miêdzy
mieszkañcami naszych miast, mury to uprzedzenia i stereotypy,
których siê pozbywamy.
W sobotê wspólnie z naszymi niemieckimi Przyjació³mi wziê-
liœmy udzia³ w uroczystej sesji Rady Miejskiej Chojnowa,
która nada³a tytu³ "Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa"
by³emu burmistrzowi Egelsbach Rudiemu Moritzowi.
Rudi Moritz, wielki przyjaciel Chojnowa, ojciec, zwolennik i kre-
ator naszego partnerstwa w Egelsbach, cz³owiek o wielkiej
wra¿liwoœci spo³ecznej, zawsze chêtny do pomocy tym, którzy
jej potrzebuj¹, przyj¹³ nadany mu tytu³ z wielkim wzruszeniem.
Po sesji - koncert zespo³u Benny Band z okazji 15.lecia
Partnerstwa Miast. Klasyczne standardy w nieco jazzowej
aran¿acji - przy takiej muzyce a¿ mia³o siê ochotê ruszyæ 
w tany.
Wieczorem, przy uroczystej kolacji, obchodziliœmy spóŸniony
jubileusz 15.lecia naszego partnerstwa. Wielu znakomitych
goœci z Chojnowa i przyjaciele z Niemiec wys³uchali prze-
mówieñ dwóch burmistrzów podsumowuj¹cych minione lata 
i kreœl¹cych plany na przysz³oœæ. 
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies mówi³ o dotychczasowych
dzialaniach, ludziach zaanga¿owanych w partnerstwo i o efek-
tach wieloletniej wspó³pracy:
“Samorz¹dowcy podpisuj¹c umowê o partnerstwie miast,
stworzyli ramy obrazu, a to ¿e pulsuje on ¿yciem, to zas³uga
wielu ludzi z Egelsbach i Chojnowa. Wspomnê tutaj o nie-
¿yj¹cym ju¿ Honorowym Obywatelu Miasta Chojnowa Dieterze

Schroederze, dziêki któremu nawi¹zaliœmy kontakty z Egel-
sbach. Sprawuj¹cy wówczas urz¹d burmistrza Egelsbach Rudi
Moritz podj¹³ tê wspania³¹ inicjatywê i zosta³ wielkim sympa-
tykiem partnerstwa naszych gmin. Za jego wielkie zaanga-
¿owanie w realizacjê umowy partnerskiej, wspieranie bezpo-
œrednich kontaktów naszych obywateli i propagowanie wiedzy
o Chojnowie Rada Miejska nada³a Mu tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta Chojnowa.
Wielkim zwolennikiem pokojowej wspó³pracy i porozumienia
miêdzy narodami polskim i niemieckim jest tak¿e ówczesny
przewodnicz¹cy rady gminy Egelsbach pan Dieter Heller,
którego podpis widnieje na umowie partnerskiej.
Przez wiele lat wspó³pracê partnersk¹ w Egelsbach kreowa³o
Stowarzyszenie Miast Partnerskich, któremu przewodniczy³
Horst Miltenberger. Po rozwi¹zaniu tego stowarzyszenia jego
zadania przejê³o Stowarzyszenie Kulturalne EKU z Egelsbach
pod przewodnictwem Rudiego Moritza, które jest organiza-
torem równie¿ tej wizyty.
Nie sposób tu nie wspomnieæ o Ricie Schäfer, która od po-
cz¹tku partnerstwa wspiera jego dzia³ania i zawsze s³u¿y
pomoc¹.
Ze strony Chojnowa partnerstwo kreuje Chojnowskie Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich na czele z pani¹ El-
¿biet¹ K³apciñsk¹, w którym dzia³a wielu wspania³ych, zaan-
ga¿owanych ludzi i które zawsze mo¿e liczyæ na przychylnoœæ,
wsparcie i pomoc w³adz Chojnowa.
Wspomnê tak¿e o poprzednim przewodnicz¹cym Rady Miasta
Chojnowa panu Tadeuszu Bobyku, który w pierwszych latach
partnerstwa by³ niezwykle zaanga¿owany w rozwój wspólnych
relacji i po dziœ wspiera dzia³ania stowarzyszenia.

Tak¿e obecny burmistrz Tobias Wilbrand rozumie idee part-
nerstwa miast i chce je kontynuowaæ.
O dotychczasowych, 15.letnich dzia³aniach, d³ugo mo¿na by
mówiæ. Pocz¹tki by³y nieco nieœmia³e, bo nie mieliœmy doœ-
wiadczenia. Ale szybko narodzi³a siê ogromna sympatia. 
Za spraw¹ ¿yczliwych mieszkañców i wspó³pracy w³adz, dyrek-
torów jednostek, organizacji pozarz¹dowych, wspólne kontakty
umo¿liwi³y nam wzajemne poznanie, wymianê myœli, idei, kul-
tury, obyczajów, pomog³o w nawi¹zaniu przyjaŸni, a urocze
miasteczko w Niemczech (mimo, ¿e odleg³e), sta³o siê nam
bardzo bliskie.
Nikt z nas nie liczy ju¿ odbytych wizyt, spotkañ m³odzie¿y,
mieszkañców, w³adz… Tradycj¹ sta³o siê po prostu, ¿e co roku
siê widzimy, ¿e têsknimy, ¿e nie mo¿emy doczekaæ siê kolejnego
spotkania - to piêkne i dowodzi jak istotne s¹ tego typu relacje
miêdzy narodami.
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""PPrrzzyyjjaacc ii ee ll ee   ttoo   lluuddzz ii ee   zz   kk lluucczzaammii   ddoo   nnaasszzyycchh  sseerrcc""
Witamy siê ju¿ jako serdeczni znajomi, z którymi chcemy dzieliæ
siê naszymi radoœciami i smutkami, którym pragniemy pokazaæ
nasz¹ kulturê i obyczaje.
Radujmy siê zatem z tej mo¿liwoœci, cieszmy siê pokojem, spo-
kojem i zdrowiem.
¯yczê nam wszystkim, ¿eby ta wieloletnia przyjaŸñ by³a kontynu-
owana, ¿eby towarzysz¹ce jej koncepcje by³y drogowskazem
tak¿e dla kolejnych pokoleñ. Niech przyjaŸñ miêdzy narodami
daje poczucie bezpieczeñstwa, niech bêdzie bodŸcem do rozwo-
ju i pog³êbiania wielokulturowej relacji.
Spogl¹daj¹c na te pe³ne wydarzeñ i doœwiadczeñ lata mamy
wszyscy powód, aby œwiêtowaæ!”

Wniosek jest jeden - to by³a wspania³a inicjatywa!
Partnerstwo miast miêdzy Chojnowem i Egelsbach pozwala
naszym mieszkañcom budowaæ wzajemne relacje oparte o sza-
cunek i zaufanie, nawi¹zywaæ trwa³e przyjaŸnie i przyczynia
siê do budowania dobrych stosunków polsko - niemieckich.
Nie przeszkadza nam ani odleg³oœæ, ani bariera jêzykowa.
Potrafimy ze sob¹ rozmawiaæ. Za ka¿dym razem wychodzi
nam to coraz lepiej. PrzyjaŸñ jest piêkna, a prawdziwy przyja-
ciel jest jak gwiazda na niebie, nie zawsze j¹ widaæ, ale zawsze
jest. W przysz³ym roku my jedziemy z wizyt¹ partnersk¹ do
Egelsbach. Na pewno bêdzie super!

El¿bieta K³apciñska
Prezes Stowarzyszenia Miast Partnerskich
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Wieloletnim zwyczajem œwiêto miasta

rozpocznie korowód - w tym roku prze-

biegaæ bêdzie pod has³em "Zdrowo-
Kolorowo".
Wystêpy muzyczne zainauguruje cykl

"Talenty znad Skory" czyli wystêpy

lokalnych zespo³ów tanecznych i woka-

listów.

Discopolowy koncert zespo³u Spontan
zapowie kolejn¹ grupê tego gatunku

muzycznego - gwiazdê wieczoru, zespó³

"Daj to g³oœniej" znany m.in. z hitu

"Mama ostrzega³a".

Drugi dzieñ rozpocznie lubiany przez

mieszkañców Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej "Bambiniada". Po nim

spektakl muzyczny dla dzieci, potem na

scenê wejdzie grupa Apokalipsa z Wo-

³owa, kolejny wystêp to chojnowska forma-

cja Plug'n'Blues, a na zakoñczenie popu-

larny 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 miejskie trady-

cje, stan¹ stragany z wyrobami lokalnych

rzemieœlników i producentów. Dope³nie-

niem bêdzie warsztat tkacki i kowalski.

Bêd¹ tak¿e plenerowe atrakcje dla dzieci 

i bogata gastronomia. 

Serdecznie zapraszamy!

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

DNI CHOJNOWA 11-12 CZERWIEC - ZAPRASZAMY!
XVII CHOJNOWSKIE

DYKTANDO
7.06.2022r.

Œmia³ków serdecznie
zapraszamy do
sprawdzenia siê 
w kolejnej edycji
Chojnowskiego

Dyktanda.
Szczegó³y -

Regulamin/Karty
zg³oszeñ - zainteresowani

znajd¹ na oficjalnych
stronach miasta 

https://promocja.chojnow.eu/
index.php?strona=1533

XVII

Chojnowskie Spotkania 
z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹: promocja
ksi¹¿ki Tadeusza Rybczyñskiego

"Jak zszed³em na psy"

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa   ssppoottkkaannii ee   
zz   TTaaddeeuusszzeemm  RRyybbcczzyyññsskk iimm  

ii   pprroommoocc jjêê   kkss ii¹¹¿¿kk ii   
""JJaakk   zz sszzeedd ³³ eemm  nnaa   ppssyy""::   

88   cczzeerrwwccaa   22002222 ,,   
ggooddzz ..   1177 ..0000 ,,   MMBBPP  

(wstêp wolny, podczas spotkania
bêdzie mo¿na zakupiæ ksi¹¿kê autora).

Spotkanie zorganizowane jest 
w ramach cyklu "Chojnowskie

Spotkania z Ksi¹¿k¹ Regionaln¹".
***

Tadeusz Rybczyñski - za³o¿yciel ama-
torskiego Klubu Psich Zaprzêgów "Sfora
Chojnów", mi³oœnik zwierz¹t, przyrody
i lasu oraz samotnych górskich wêdró-
wek. Spo³ecznik, pomys³odawca i uczest-
nik akcji charytatywnych. Biegacz 
i entuzjasta zimowych k¹pieli.
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W tegorocznej edycji XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rozœpiewane
Nutki udzia³ wziê³o 36 uczestników, którzy przyjechali do Chojnowa z wielu
zak¹ytków Polski. Byli wokaliœci m.in. z Gdyni, ¯ar, Zielonej Góry, Zduñskiej Woli.
Konkurs podzielony by³ na dwie czêœci. W pierwszej wyst¹pili uczestnicy z kategorii
wiekowej 11-15 lat. W kolejnej czêœci na scenie prezentowali siê wokaliœci z kate-
gorii do 10 lat i powy¿ej 16 lat. 
Jury w sk³adzie Joanna Rostkowska (animatorka kultury, instruktorka teatralna,
pedago¿ka teatru), Monika Szczerbiñska-Walczak (absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, nauczyciel muzyki i œpiewu klasycznego, chórmistrz, dyrygent
zespo³ów wokalnych i instrumentalnych), Mateusz Krzyk (absolwent Wydzia³u
Aktorskiego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej we Wroc³awiu, œpiewaj¹cy
aktor Teatru Modrzejewskiej) nie mia³o ³atwego zadania. Poziom wprawdzie by³
zró¿nicowany, ale nie ³atwo by³o zdecydowaæ o klasyfikacji m³odych artystów.
Swoje typy, jak co roku, nagrodzi³a dodatkowo radna Rady Miejskiej Chojnowa
Krystyna Czapska.

KAT. B (11-15 lat)
I miejsce: Micha³ Kowalczyk z Chojnowa
II miejsce: Anna Sobkowicz z Legnicy
III miejsce: Maja Ceglarz z Gdyni
wyró¿nienie radnej Krystyny Czapskiej
otrzymali: Micha³ Kowalczyk 
i Hanna Rudziak

KAT. A (do 10 lat)
I miejsce: Alicja Ziemba z Legnicy
II miejsce: Pola Paczkowska z ¯ar
III miejsce: Liwia Dziedzicka z Legnicy
Wyró¿nienie aktorskie: Amelia Jakób
Wyró¿nienie: Alicja Weigelt z Bielawy
wyró¿nienie radnej Krystyny Czapskiej
otrzyma³a: Alicja Ziemba

KAT. C (powy¿ej 16 lat)
I miejsce: Maria Zandecka z Poznania
II miejsce: Maja Paczkowska z ¯ar
III miejsce: Milena Konieczna z Boles³awca
wyró¿nienie radnej Krystyny Czapskiej otrzyma³a: Marta Kucharska ze Z³otoryi 

ZaŒwiaty z nagrod¹
28 maja grupa teatralna ZaŒwiaty wró-
ci³a z jeleniogórskiego przegl¹du teatral-
nego Teatra³ki. Reprezentanci Powia-
towego Zespo³u Szkó³ zajêli II miejscem
w kategorii 16-18 lat.
Prowadz¹ca m³odzie¿owy zespó³ Karolina
Rosocka tak opisuje w poœcie ten emo-
cjonuj¹cy dzieñ:
Wyjechaliœmy autobusem pe³nym zapa-
leñców teatralnych - “ZaŒwiaty”, “Nó¿ki w her-
bacie” i “Nowa Grupa” oraz nasi najwspa-
nialsi opiekunowie Jacek Chlastawa, Ania
Radziszewska, Renata Bisiorek Szklarz i Kry-
styna Rosocka Moch (moja najwspanial-
sza mama). 
ZaŒwiaty pojecha³y jako uczestnicy
przegl¹du ze swoim spektaklem "Nie uda-
waj, ¿e nie widzisz", a m³odsze grupy jako
wsparcie i ¿eby przy³¹czyæ siê do rymo-
wanki koñcz¹cej nasz spektakl: 1,2,3 od
pokoleñ krew i ³zy, 4,5,6 p³ynie zewsz¹d
stara pieœñ, 7,8,9 nie bêdziemy cicho
siedzieæ! M³odsze grupy mia³y w³¹czyæ siê
z publicznoœci. I choæ wiem, jak wiele je to
kosztowa³o, jak bardzo by³y tym przejête 
i ¿e trzês³y im siê nogi, to zrobi³y to do-
skonale, dok³adnie tak, jak trzeba by³o,
razem z ZaŒwiatami. Prawie 40 dziewczê-
cych g³osów po³¹czy³o siê w tym tekœcie i by³a
w tym niezwyk³a energia i to ju¿ nie by³
tylko spektakl, ale mocne i wspólne zawo-
³anie do przerwania milczenia i niezgody
na przemoc. 
A ja siedzia³am tu¿ za nimi z techniczymi,
gêsi¹ skórk¹ i ³zami w oczach, bo dla mnie
to by³a czysta magia! I ZaŒwiaty zagra³y
tak dojrzale, tak przekonuj¹co! 
A potem, jak ju¿ wysz³a publicznoœæ, by-
liœmy przez moment wszyscy razem ze sob¹
na scenie i by³o tam tyle emocji i porusze-
nia i podziwu dla siebie nawzajem.
Bardzo siê cieszê, ¿e mogliœmy wzi¹æ udzia³
w przegl¹dzie i ¿e zrobiliœmy to w³aœnie tak.
GRATULACJE!

ROZŒPIEWANE NUTKI 2022ROZŒPIEWANE NUTKI 2022
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18 maja w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Chojnowie, po dwuletniej przerwie, cz³onkowie Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego obchodzili kultywowany od wielu

lat Dzieñ Jubilata - œwiêto tych, którzy w latach 2020-2021

mieli jubileusz przynale¿noœci do zwi¹zku.

To wa¿ne wydarzenie dla zwi¹zkowców, nie dziwi³ zatem fakt

wysokiej frekwencji i podnios³y nastrój. 

Uroczystoœæ rozpoczêto chwil¹ ciszy za tych, których nie ma

ju¿ w szeregach chojnowskiego ZNP. 

Oficjaln¹ czêœæ Dnia Jubilata artystycznie ubarwili uczniowie

Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przygotowani przez

Pana Zenona Chmielewskiego daj¹c koncert kilku znanych

melodii i zachêcaj¹c do wtórowania wszystkich obecnych.

- Dziœ œwiêtujemy razem z tymi, którzy swój Jubileusz mieli 

w latach 2020-2021 - mówi³a prowadz¹ca Aneta Czapska.-

Mam zaszczyt powitaæ serdecznie w³adze zwi¹zkowe: Kol.

Stanis³awa Mazurka - Wiceprezesa Zarz¹du Okrêgu Dolno-

œl¹skiego we Wroc³awiu, cz³onka Zarz¹du G³ównego ZNP 

w Warszawie, Kol. Stanis³awê Janczyn - Honorowego Prezesa

Oddzia³u ZNP w Chojnowie, Kol. Ewê Wiêcek - Prezes

Oddzia³u ZNP w Chojnowie, Kol. El¿bietê Borysewicz -

Przewodnicz¹c¹ Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów. 

Z przyjemnoœci¹ witam w³adze samorz¹dowe miasta i gminy

Chojnów w osobach Pana Jana Serkiesa - Burmistrza Miasta

Chojnowa i Pana Andrzeja Pyrza - Wójta Gminy Chojnów.

Clou programu by³y wyró¿nienia i nagrody dla Jubilatów.

Tego dnia œwiêtowali:

Listy gratulacyjne otrzymali:
Kazimiera Czmil, Halina Ch³opek, Stanis³awa Janczyn,
Janina Ka³wak, Natalia Kowalczyk, £ucja Kupczyñska,  Ja-
nina Przybysz, Andrzej Przybysz
65-lat przynale¿noœci
Stanis³awa Janczyn - honorowy Prezes Oddzia³u ZNP w Choj-
nowie.
60 lat przynale¿noœci:
£ucja Kupczyñska, Halina Ch³opek, Kazimiera Czmil 
55-lecie przynale¿noœci
Anna Szaja
50 lat przynale¿noœci
Maria Czeleñ, Genowefa Szuszkiewicz, Janina Aleksander

40-lecie przynale¿noœci
Teresa Skrzypczak, Dorota Czech-Tielman, Miros³awa Spes
30-lecie przynale¿noœci
Lidia Denuszek, Krystyna Pilecka, Gra¿yna Filipowicz, Ste-
fania Zab³ocka, Ewa Jankiewicz, Ewa Jedynak, Jolanta Ko-
tala, Bogdan Ho³owiak, Czes³aw D³ugosz
20-lecie przynale¿noœci
Agnieszka Kilkus

Gratulujemy wszystkim Jubilatom!
eg

Dzieñ Jubilata w ZNP
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Kilka dni po kalendarzowym Dniu Matki
chojnowski chór Skoranta zaprosi³ MAMY
na okolicznoœciowy koncert. Wystêp pod
batut¹ Piotra Koziara wype³ni³y utwory
znane, lubiane, melodyjne, wykonane na
kilka g³osów przy akompaniamencie 
i a capella. Recital Skoranty ubarwi³ wy-
stêp utytu³owanego, wielokrotnie nagra-
dzanego, chojnowskiego, m³odego woka-
listy Micha³a Kowalczyka.
Przy wejœciu na salê kinow¹ Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji ka¿da
z Mam otrzyma³a drobny prezent z przypi-
sanym numerkiem. PóŸniej numerki te
bra³y udzia³ w losowaniu nagród-niespo-
dzianek, a wylosowana Mama (lub tata),
na scenie, odczytywa³a piêkne aforyzmy
o macierzyñstwie. 
Uzupe³nieniem koncertowej niedzieli by³
wystêp Juranda Kowalskiego, który po-
dzieli³ siê z publicznoœci¹ w³asn¹ twór-
czoœci¹ prezentuj¹c kilka autorskich kom-
pozycji.

Koncerty chóru Skoranta sta³y siê w na-
szym mieœcie okolicznoœciow¹ tradycj¹. 
Nasz miejski chór od lat, przy okazji
œwi¹t narodowych czy koœcielnych za-
prasza mieszkañców na swoje wystêpy.
Fanów nie brakuje, a bogaty repertuar,
dostosowany do uroczystoœci, niezmien-
nie, od 15 lat, przyci¹ga melomanów.

eg

KKoonncceerrtt   ddllaa  MMaamm

Pierwszy w tym roku, a drugi w ramach cyklu Koncerty nad
Skor¹, muzyczny wystêp zaplanowano w Parku Œródmiejskim
28 maja. Pogoda jednak zmusi³a organizatora - Miejski Oœro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji - do zmiany i przeniesienia kon-
certu do sali widowiskowej chojnowskiego domu kultury.

To muzyczne wydarzenie by³o artystycznym zwieñczeniem
obchodzonych w tych dniach uroczystoœci 15.lecia partnerstwa
miast miêdzy Chojnowem a niemieckim Egelsbach. Na wi-
downi byli zatem przedstawiciele w³adz Chojnowa - burmistrz
Jan Serkies, przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski - i goœcie

zza zachodniej granicy na czele z burmistrzem Tobiasem
Wilbrandem i Honorowym i Obywatelem Miasta Chojnowa
Rudim Moritzem.

Legnicki Benny Band pod batut¹ dyrygenta i pomys³odawcy
bandu Benedykta Ksi¹dzyny zaprezentowa³ kilkanaœcie
utworów - znanych i lubianych klasycznych standardów - we
w³asnych, czêsto jazzowych, interpretacjach. Na scenie kilku-
nastu zawodowych instrumentalistów, profesjonalizm s³ychaæ
by³o zatem w ka¿dej nucie, a repertuar bandu zaspokoi³ gusta
s³uchaczy. Wyrazem zadowolenia by³a owacja na stoj¹co 
i proœba o bis.

Na co dzieñ muzycy udzielaj¹ siê w orkiestrach, zespo³ach czy
muzycznych projektach. W tym sk³adzie spotkali siê ju¿ 14 lat
temu, ale po dwóch latach zespó³ rozpad³ siê. Jednak chêæ gra-
nia, wystêpowania, dzielenia siê muzyczn¹ pasj¹ doprowadzi³a
do reaktywacji bandu. Dziêki temu chojnowianie mieli okazjê
wys³uchaæ dobrego koncertu w wykonaniu zawodowych mu-
zyków z pasj¹…

eg

Benny Band na 15.lecie
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Pomoc dla Ukrainy w naszym mieœcie ca³y czas funkcjonuje. Od
pocz¹tku dzia³añ wojennych miasto w ró¿nej formie pomaga, orga-
nizuje pobyt, nauczanie i zajêcia rekreacyjne.
Chojnów, od lutego tego roku, bezpoœrednio zaopiekowa³ ok. 90.
obywateli Ukrainy - noclegi, wy¿ywienie, pomoc medyczna... 
Du¿ym wsparciem w dzia³aniach pomocowych jest bez w¹tpienia
pomoc humanitarna - ta sp³ywaj¹ca od mieszkañców Chojnowa jak 
i docieraj¹ca do nas z zagranicy. Pisaliœmy ju¿ m.in. o du¿ym trans-
porcie z naszego francuskiego miasta partnerskiego Commentry 
i s¹siaduj¹cego z nim Saint-Éloy-les Mines.

Parê tygodni potem trafi³y do nas dary z Nabburg w Niemczech,
które zorganizowa³a by³a chojnowianka Marta Metzeler.
- Co roku organizujê zbiórki na jakiœ cel w mojej firmie Emz - pisa³a 
w mailu pani Marta - Wspaniali pracownicy tej firmy nigdy mnie nie
zawiedli i zawsze s¹ chêtni do wspierania tego typu inicjatyw.
Obecna sytuacja na Ukrainie jest tragiczna.... za du¿o nie mogê zro-
biæ, ale pragnê chocia¿ w ten sposób do³¹czyæ do tej solidarnoœci
Polaków z Ukrain¹. OdpowiedŸ na has³o pomocy Ukrainie przeros³a
moje oczekiwania. Bardzo du¿o ludzi w³¹czy³o siê i nawet kilka innych
firm siê do³o¿y³o. 
Dary z firm: Metzeler Catering GmbH, Emz-Hanauer, GmbH & Co.
KGaA, Bonvita 360° Hospitality GmbH, Reifen Köppl i licznych
osób prywatnych trafi³y na Ukrainê, czêœæ tak¿e do rodzin przeby-
waj¹cych w Chojnowie. 
Dziêkujemy pani Marcie Metzeler, wszystkim wspieraj¹cym jej
akcjê oraz firmie spedycyjnej Kissling z Regenstauf, która pomog³a 
w transporcie.

W ostatnich dniach do tej solidarnej pomocy do³¹czyli tak¿e nasi
przyjaciele z Egelsbach.
Mieszkañcy niemieckiego miasta partnerskiego Chojnowa, przeby-
waj¹cy u nasz wizyt¹ partnersk¹ przywieŸli ze sob¹ d³ugoterminowe
artyku³y spo¿ywcze, œrodki chemiczne i kosmetyczne.
Niezwykle wymownym akcentem by³y serdeczne podziêkowania od
przebywaj¹cej w Chojnowie Ukrainki Marii. M³oda matka w imie-
niu swojej spo³ecznoœci symbolicznym anio³kiem podziêkowa³a za
¿yczliwy gest i bezinteresowne wsparcie.

Do³¹czamy do tych podziêkowañ kieruj¹c je do wszystkich dotych-
czasowych darczyñców - z Polski, Niemiec i Francji…

Do Chojnowa nap³ywaj¹ tak¿e podziêkowania z terenu Ukrainy od
tamtej-szych organizacji, do których pomoc ju¿ trafi³a. 
Z zasobów korzystaj¹ te¿ na bie¿¹co obywatele Ukrainy przeby-
waj¹cy w naszym mieœcie.

eg

PPoommoocc  ddllaa  wwsscchhoodduu  oodd  pprrzzyyjjaacciióó³³   zz  zzaacchhoodduu Ostatnie harcerskie ognisko
20 maja w Pizzerii "Alvaro" odby³o siê niecodzienne
spotkanie. Po trzydziestu latach przywita³a siê tu
grupa instruktorów harcerskich, którzy przed laty
organizowali i prowadzili obozy harcerskie w Mrze-
¿ynie. Wielu z nich nie widzia³o siê od lat. £atwo
sobie wyobraziæ emocje, które towarzyszy³y temu
spotkaniu, by³y ³zy wzruszenia, radoœæ i niekoñcz¹ce
siê opowieœci oraz wspomnienia. Spotkanie roz-
poczê³o siê w tradycyjny sposób - za³oga "Alvaro"
zadba³a o odpowiedni¹ oprawê - sprowadzono orygi-
nalny sprzêt obozowy, ³ó¿ka, koce, proporce harcer-
skie i nawet polowy telefon. Rozpalono tradycyjne
harcerskie ognisko, wokó³ którego na ³awkach
usiedli wszyscy obecni instruktorzy i zaœpiewali
"p³onie ognisko i szumi¹ knieje…" wzbudzaj¹c og-
romne zainteresowanie siedz¹cych w pizzerii klien-
tów. Na ekranie telewizora wyœwietlany by³ film,
który przed laty nakrêci³ kamer¹ wideo Zdzis³aw
Szymañski. Ten film to dziœ cenny dokument, mo¿na
na nim przeœledziæ ca³e obozowe ¿ycie, ceremonia³,
gry i zabawy, a tak¿e kulisy obozowego ¿ycia. Dziœ
ju¿ harcerstwo w Chojnowie nie istnieje, hufiec zos-
ta³ rozwi¹zany w 2012 roku. Wszyscy instruktorzy
obecni na spotkaniu jednog³oœnie twierdzili, ¿e by³a
to wa¿na organizacja m³odzie¿owa, której dzisiaj
bardzo brakuje. Ka¿dy, kto przewin¹³ siê kiedyœ
przez obóz harcerski, nauczy³ siê ¿ycia i prze¿y³ przy-
gody, które pamiêta siê przez ca³e ¿ycie. Szkoda, ¿e
dziœ nie ma ju¿ takiej oferty dla m³odych ludzi.

W spotkaniu wziêli udzia³: Miros³awa Spes, Wioleta
Charewicz, Ma³gorzata Zatorska, Agata Bednarz,
Ma³gorzata i Antoni Skalscy, Zdzis³aw Szymañski,
Jan Ksi¹¿ek, Jolanta Michalkiewicz, Miros³awa
Stachura, Maria Dziura, Ewa Burzmiñska, oraz
Halinka, Andrzej i Jerzy Sobczak.
Wszyscy bardzo dziêkuj¹ za³odze Pizzerii "Alvaro"
za udostêpnienie miejsca i oprawê spotkania, które
okreœlone zosta³o mianem ostatniego harcerskiego
ogniska.

AS
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W trakcie Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo Olim-

pijskim, które odby³y siê w Warszawie 28.05.2022, po trzech

stoczonych pojedynkach, Martyna Merunowicz zosta³a Wice-

mistrzyni¹ Polski Juniorek w kat. + 68 kg!

Pierwsz¹ walkê wygra³a pewnie z zawodniczk¹ z klubu Dragon

D³ugie Stare, zesz³oroczn¹ br¹zow¹ medalistk¹ MP Juniorek.

W kolejnej walce przysz³o siê jej zmierzyæ z reprezentantk¹

LUKS Hidori Olecko, Mistrzyni¹ Polski Kadetek 2021. Poje-

dynek by³ zaciêty i wyrównany jednak Martyna zdoby³a 4. punk-

tow¹ przewagê i utrzyma³a j¹ prawie do koñca walki. W ostat-

nich nerwowych sekundach zawodniczka z Olecka zaczê³a

odrabiaæ straty jednak Martyna nie pozwoli³a wejœæ w dystans 

i walka ostatecznie zakoñczy³a siê wynikiem 4:3.

Walka fina³owa to bój ze sto³eczn¹ zawodniczk¹. Pierwsza run-

da by³a wyrównana i zakoñczy³a siê wynikiem 6:3 dla warsza-

wianki. W kolejnych rundach przeciwniczka sukcesywnie

zwiêksza³a swoj¹ przewagê ostatecznie wygrywaj¹c przewag¹

punktow¹ w trzeciej rundzie.

Martyna w roku 2020 zdoby³a 2 BR¥ZOWE medale na Mis-

trzostwach Polski Kadetek w Pu³awach. Teraz mamy pierwsze

SREBRO w juniorkach. Czy za rok bêdzie Z£OTO? Tego nie

wie nikt, ale my wiemy, ¿e ten delikatny niedosyt sprawi, ¿e

Martyna bêdzie jeszcze ciê¿ej pracowaæ na wynik.

Trenerowi Adrianowi Iwanowskiemu i jego podopiecznej gratu-

lujemy udanego startu w zawodach.        

(Taekwondowo Chojnów)

SREBRO dla Martyny Merunowicz na Mistrzostwach Polski JuniorówSREBRO dla Martyny Merunowicz na Mistrzostwach Polski Juniorów

Chwila nieuwagi i przeciwnik prowadzi 2:0 - tak by³o w
wyjazdowym meczu z Or³em Wojcieszyn. Rywal zdobywa
kontaktow¹ bramkê i idzie za ciosem… taki cios zada³a
Chojnowianka i szybko obni¿y³a wysokie loty gospodarzy.
Ju¿ do przerwy doprowadzi³a do remisu. Potem bia³oniebiescy
rozwinêli skrzyd³a aplikuj¹c a¿ piêæ celnych trafieñ. Wygrana
7:2 sta³a siê faktem.
28 maja nasza dru¿yna podejmowa³a Górnik II Z³otoryja na
w³asnym boisku. Mimo, ¿e to rezerwy naszego s¹siada, szy-
kowa³ siê dreszczyk emocji oraz odpowiedŸ na pytanie o skalê
ró¿nic umiejêtnoœci pi³karskich. Do 20. minuty spotkania mecz

by³ w miarê wyrównany. Poprzeczka bramki goœci kilka razy
dzielnie wyrêcza³a bramkarza. Prze³om nast¹pi³ w 24 minucie.
Wynik spotkania otworzy³ K¹dzio³ka. Systematycznie pi³karze
trenera Zielenia powiêkszali pulê bramkow¹. 41. minuta -
Jêdrusiak pewnie egzekwuje rzut karny - 2:0. 50. minuta -
"górnicy" graj¹ ju¿ w os³abieniu, po tym jak nieprzepisowo
zostaje przerwany atak KS Chojno-wianki (czerwona kartka
dla pi³karza goœci). Dziesiêæ minut póŸniej jest ju¿ 3:0 (szkole-
niowa akacja, bramkê zdobywa Kulik). Wynik zamyka, po
ambitnym rajdzie Romanek - jest 4:0! 

pm

Pi³ka no¿na
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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. o godz. 12.00 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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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
o g ³ a s z a

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. Jaro-
szówka 5A. 
Wiadomoœæ: tel. 667-260-400
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

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

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

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

Og³oszenia drobne

CZERWIEC

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

Zdecyduj, 
kto odbierze 

Twoje odpady

Do 31 lipca 2022 r. w³aœciciele nierucho-
moœci niezamieszka³ych, na których
powstaj¹ odpady komunalne, mog¹ zde-
cydowaæ o korzystaniu b¹dŸ nie, z miej-
skiego systemu gospodarowania odpadami.
Gmina Miejska Chojnów przygotowuje
siê do og³oszenia kolejnego przetargu na
odbiór i transport odpadów miêdzy innymi
z nieruchomoœci niezamieszka³ych, na
których powstaj¹ odpady komunalne.
Planowany przetarg bêdzie obejmowa³
okres od 1 grudnia 2022 r. do 30
listopada 2023 r.
Je¿eli w³aœciciele nieruchomoœci nieza-
mieszka³ych, na których powstaj¹ odpady
komunalne, chc¹ wy³¹czyæ siê z gmin-
nego systemu odbierania odpadów i samo-
dzielnie zdecydowaæ o wyborze firmy od-
bieraj¹cej odpady komunalne, musz¹ z³o-
¿yæ oœwiadczenie (o wy³¹czeniu siê z sy-
stemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez Gminê Miejsk¹
Chojnów). Nale¿y przy tym zwróciæ
uwagê na kilka wa¿nych kwestii:
* oœwiadczenie nale¿y z³o¿yæ w terminie
do 31 lipca 2022 r. w³¹cznie (decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie),
* sk³adaj¹c oœwiadczenie, nale¿y do³¹-
czyæ kopiê umowy zawartej z firm¹ odbie-
raj¹c¹ odpady,
* indywidualna umowa powinna za-
pewniæ odbiór piêciu frakcji odpadów
komunalnych, tj. odpady zmieszane,
metal i tworzywa sztuczne gromadzone
w jednym pojemniku lub worku, papier,
szk³o, bioodpady.

UWAGA! Oœwiadczenia nie mo¿na od-
wo³aæ do koñca trwania umowy za-
wartej przez Miasto na odbiór, trans-
port od-padów komunalnych, tj. do
30.11 2023 r.
Szczegó³y na stronie chojnow.eu
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Gród nad Skorą od lat włącza się w euro-
pejską akcję Nocy Muzeów. Każda z ko-
lejnych edycji przyciąga do Zamku Pias-
tów legnicko-brzeskich tłumy mieszkań-
ców i gości spoza Chojnowa.
W tym roku, po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, Muzeum Regio-
nalne ponownie w ramach Nocy otworzyło
swoje podwoje dla wszystkich chętnych. 
Jak zawsze zadbano o wiele atrakcji – dla
dzieci i dla dorosłych.
Już przed oficjalnym otwarciem zamkowe
ogrody zapełniły się odwiedzającymi.
Witał ich dyrektor Muzeum Andrzej Świ-
durski i grupa rekonstrukcyjna. „Sta-
lowe” kostiumy, pokaz walki i uzbrojenia 
z XIII-XV wieku wprowadziły odpo-
wiedni klimat. 

Wyjątkową atmosferę w przestrzeń zam-
kowego ogrodu wniósł koncert Michała
Zygmunta – Odra Sound Design „Muzyka
rzeki”. Łowca dźwięków dał się już poz-
nać chojnowianom jako współtwórca
słuchowiska „Wichrowa noc w muzeum”
i zadziwił ponownie. Odgłos nurtu Odry,

świergot ptaków stały się tłem dla pogło-
su dodatkowych dźwięków muzycznych
i akordów gitarowych. Wspólnie wykre-
owały niepowtarzalne brzmienie, a ich
echo niosło się w przestrzeń… 
Piękne doznania…
Humorystyczne pokazy walk grupy rekon-
strukcyjnej, poprzedzane historycznymi
ciekawostkami, warsztaty rzemiosł śred-
niowiecznych – płatnerza, kowala, wybi-
jane monety i strefy zabaw dla dzieci
były dodatkową atrakcją tej Nocy.

Koncert chóru Skoranta jest stałym ele-
mentem programu chojnowskiej Nocy
Muzeów. Nie mogło go zatem zabraknąć
i tym razem. Członkowie chóru, trady-
cyjnie przywdziali piękne stroje i dali
przyjemny dla ucha występ. Późnym wie-
czorem, w zapadających już ciemnoś-
ciach, w ciepłym świetle dyskretnych
reflektorów płynęły dźwięki znanych
melodii… Nastrojowe uwieńczenie tej nocy.

Wiele osób zwiedziło tego dnia nasze mu-
zeum – wystawy stałe i czasowe, naszą
Basztę Tkaczy, z której rozpościera się
widok na panoramę Chojnowa, liczni
wzięli udział w krzyżówkowym konkur-
sie, gros osób biesiadowało przy woj-
skowej grochówce. 
Wśród tych gości byli też mieszkańcy
niemieckiego Egelsbach – miasta part-
nerskiego Chojnowa. Przebywający 
z kilkudniową wizytą chętnie włączyli się
w obchody Nocy Muzeów.
- Bardzo ciekawie zorganizowana Noc –
powiedziała nam pani Rita. – Jestem na
takim wydarzeniu pierwszy raz i z uśmie-
chem na ustach przyglądam się, jak
mieszkańcy Chojnowa chętnie tu przy-
chodzą, włączają się do proponowanych
atrakcji, zwiedzają, podziwiają i dosko-
nale się bawią. Ja też!

Tegoroczna Noc Muzeów z pewnością
byłaby idealna, gdyby aura była nieco
przychylniejsza. Niska temperatura i sil-
ny wiatr odbierały pełną przyjemność
korzystania z wydarzenia. Mimo to moż-
na ją uznać za udaną, interesującą, pełną
wrażeń. 
Brawa dla organizatorów!

eg

Noc Muzeów w Chojnowie
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Lena Kozar - 6,5 lat, tańczy, pływa 
i bawi się na podwórku. Lubi udko 
z kurczaka, frytki i słodycze. Słucha na-
grań Ekipy i Sanah.


