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Dźwiękowy pejzaż Chojnowa 
- muzelany projekt trwaTo już 1000 wydań !!!

Ludzie z pasją
Amelia Martyniuk 



W Muzeum Regionalnym w ramach projektu "Usłyszeć
przeszłość - dźwiękowy pejzaż Chojnowa" od 30 czerwca do 
2 lipca prowadzone były warsztaty nagrań terenowych i two-
rzenia Dźwiękowej Mapy Chojnowa. Uczestnicy pod okiem
profesjonalisty, dźwiękowca Michała Zygmunta uczyli się pod-
staw rejestrowania dźwięku. Po części teoretycznej można było
przystąpić do samodzielnych nagrań. Jak się okazuje nie trzeba
posiadać profesjonalnego sprzętu, na początek wystarczy
smartphone i odrobina wiedzy. Spotkanie ze światem dźwięku
było dla wszystkich ciekawą przygodą.

W niedzielę 03.07. W dawnej chojnowskiej papierni odbył się
spacer dźwiękowy "Śladami chojnowskiego przemysłu".
Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania. Mimo upalnej
aury, na zaproszenie odpowiedziało ponad 50 osób. 

Wraz z Panem Zdzisławem Malinowskim, wieloletnim pra-
cownikiem dawnego Dolpakartu, uczestnicy odbyli fascy-
nującą podróż do świata produkcji papieru i tektury. Dzięki
świetnemu przewodnikowi poznano też historię tego ogrom-
nego niegdyś zakładu. Michał Zygmunt - współtwórca projektu
- rejestrował dźwięki natomiast Ewa Dobrołowicz, która jest
grafikiem projektu, wykonała zdjęcia i materiał filmowy.

Na koniec uczestnicy spaceru wysłuchali fragmentów słu-
chowiska pt: "Pociągi pod specjalnym nadzorem" prezen-
tującego dźwięki dawnej kolei parowej,  zrealizowanego przez
Michała Zygmunta w Muzeum Kolei Parowej w Jaworzynie
Śląskiej. Zaprezentowano także słuchowisko "Skora-rzeka
Chojnowa". as

Autorzy projektu dziękują serdecznie wszystkim za poświę-
cony czas i za niesamowitą atmosferę niedzielnego spotka-
nia. Gorące podziękowania kierują także w stronę Pana
Zdzisława Malinowskiego, który jest świetnym przewod-
nikiem.

***
To jednak nie koniec. 

Na początku sierpnia kolejne działania. 
3-7 sierpnia:

* Warsztaty kreatywne: 
Radiowe Studio Muzealne Młodych

* Warsztaty kreatywne: Sztuka Tworzenia podcastów
* Gra Terenowa-Dźwiękowy Szlak Skory - gra rodzinna 

z możliwością usłyszenia Soczewki Akustycznej 
rozstawionej w przestrzeni miasta

* Słuchanie w Ciemnościach: Dzikie rzeki/słuchowisko

We wrześniu kolejne intrygujące zajęcia. O nich jednak napi-
szemy w wydaniu sierpniowym (19 sierpnia).
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Dźwiękowy pejzaż Chojnowa

Jeszcze w tym miesiącu, przez cztery kolejne dni 
- od 19 do 22 lipca - muzeum zaprasza na Wa-
kacyjny spacer edukacyjny “Śladami dawnego
Chojnowa”.
A w dniach 16-19 sierpnia na słuchowisko oraz
warsztaty dla dzieci “Skora rzeka Chojnowa”.



Tworzy siê 
strategia rozwoju

29 czerwca w Domu Schrama odby³o siê
spotkanie warsztatowe z tworzenia Lokal-
nej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Na spotkaniu wywi¹za³a siê owocna dys-
kusja, mieszkañcy wraz z przedstawi-
cielami instytucji publicznych omówili
lokalne problemy oraz mocne strony
miasta. W wyniku spotkania zosta³a opra-
cowana analiza SWOT dla Miasta Choj-
nowa.
Spotkanie to pozwoli wspó³decydowaæ 
o kierunkach rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego miasta. Stowarzyszenie LGD
Wrzosowa Kraina dziêkuje za przybycie
wszystkim uczestnikom spotkania!

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
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 11.07.2022r. do
01.08.2022r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
w budynkach przy ul. Ciemnej 4, 
ul. Kolejowej 24B, ul. Rynek 8 oraz 
ul. Tkackiej 16 w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 8 lipca 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie w terminie do dnia
22.08.2022 r.
Wykazy  dostêpne s¹  w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Nabór wniosków 
do Programu 

Stypendiów Pomostowych
na Dolnym Œl¹sku

Fundacja Edukacji Miêdzynarodowej
(FEM) z Wroc³awia og³asza nabór
wniosków o rekomendacje do Programu
Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni
maturzyœci mog¹ uzyskaæ stypendia 
w wysokoœci 7000 z³ na I rok studiów.

Wnioski mo¿na sk³adaæ 
do 5 sierpnia 2022.

Abiturienci z Dolnego Œl¹ska, zaraz po
odebraniu œwiadectwa maturalnego,
mog¹ staraæ siê o stypendium pomos-
towe na pierwszy rok studiów. Konkurs
adresowany jest wy³¹cznie do osób
zamieszkuj¹cych w ma³ych dolnoœl¹s-
kich miejscowoœciach poni¿ej 20 tysiêcy
mieszkañców, które w tym roku zda³y
maturê.
Wnioski oraz regulamin konkursu mo¿na
pobraæ na stronie internetowej
https:/ /www.fem.org.pl/stypendia-
pomostowe
Warunkiem otrzymania stypendium jest
z³o¿enie wniosku o rekomendacjê (z wy-
maganymi za³¹cznikami) do FEM do 
5 sierpnia 2022, a po potwierdzeniu jej
uzyskania - z³o¿enie wniosku on-line do
ogólnopolskiego organizatora FEP na
stronie 
https://www.stypendia-pomostowe.pl/
Przy udzielaniu rekomendacji bêd¹ brane
pod uwagê wyniki matury oraz sytuacja
materialna kandydata. Aplikowaæ mog¹

jedynie tegoroczni abiturienci ju¿ przyjê-
ci na dzienne studia wy¿sze na pañstwow¹
uczelniê (za wyj¹tkiem uczelni s³u¿b mun-
durowych). 
Stypendium pomostowe na I rok studiów
wyniesie 7000 z³ i bêdzie wyp³acane 
w miesiêcznych ratach. FEM finansuje
25% wartoœci ka¿dego stypendium, dziê-
ki dotacji ze œrodków Samorz¹du Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego w ramach pro-
gramu "zDolny Œl¹sk". 75% stypendiów
pomostowych finansowane jest przez
ogólnopolskiego organizatora FEP ze
œrodków od jej sponsorów, w tym:
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wol-
noœci, Narodowego Banku Polskiego,
Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji
BNP Paribas.
Informacje o konkursie dostêpne s¹
równie¿ na Facebooku FEM: 
https://www.facebook.com/fundacja.eduk
acji.miedzynarodowej/
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TTyyssiiêêcczznnyy  nnuummeerr  GGaazzeettyy  CChhoojjnnoowwsskkiieejj!!!!!!
W tym roku, w lutym, Gazeta Chojnowska mia³a swój okr¹g³y jubileusz - 35.lecie. Kilka miesiêcy póŸniej kolejny powód
do dumy - wydaliœmy ju¿ 1000 numerów. 
Za spraw¹ wielu redaktorów i fotoreporterów treœci o Chojnowie wype³ni³y ju¿ kilka tysiêcy stron Gazety Choj-
nowskiej. To niezliczona iloœæ artyku³ów, zdjêæ, wiele opisanych wydarzeñ kulturalnych, sportowych, spo³ecznych, setki
rozmów z mieszkañcami, komunikaty, zapowiedzi, reporta¿e… 
Dziêki wspó³pracy z lokalnymi jednostkami - muzeum, bibliotek¹, domem kultury, szko³ami, przedszkolami, ¿³obkiem,
organizacjami spo³ecznymi i mieszkañcami "podrzucaj¹cymi" nam tematy, ³amy Gazety Chojnowskiej w ka¿dym
numerze zape³niaj¹ cenne, ciekawe treœci stanowi¹ce bogat¹ kronikê miasta. 
Dziêki Czytelnikom natomiast wci¹¿ wspólnie mo¿emy tworzyæ historiê naszych czasów… 
Dziêkujemy Wszystkim za wsparcie, za wyrazy uznania, za tolerancjê (czasem b³êdy siê zdarzaj¹) i wieloletni
wspó³udzia³ w tworzeniu regionalnej prasy!

DZIÊKUJEMY!
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15 sierpnia zapraszamy 
do centrum miasta na

V edycjê
Imieninowego Spotkania
Marii Maryœ Marysieniek

Wœród wielu atrakcji koncert zespo³u 
FFuuttuurree  FFoollkk

wykonuj¹cego elektroniczn¹ muzykê
taneczn¹ z gatunku 

drum'n'bass i dubstep 
z wp³ywami folku góralskiego.
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Z bud¿etu Miasta Chojnowa w 2022 roku do dyspozycji miesz-
kañców jest 100 tysiêcy z³ - 50 tysiêcy z³otych na projekty
zlokalizowane na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora 
i 50 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta
po po³udniowej stronie rzeki Skora. 
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatel-
skiego Miasta Chojnowa na rok 2022 mog¹ byæ zg³aszane przez
mieszkañców zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa.
Zg³oszenia projektu dokonuje siê poprzez z³o¿enie w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu
do Bud¿etu Obywatelskiego na 2022 r. stanowi¹cego Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr LIX/280/22 Rady Miejskiej Chojnowa z 24.06 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsul-
tacji spo³ecznych w sprawie Bud¿etu Obywatelskiego jako czêœci
bud¿etu Miasta Chojnowa.
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do 29.07.2022 r. 
Do realizacji zostan¹ przyjête projekty, które zostan¹ zg³oszone
przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie ocenione przez
Zespó³ ds. Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez
mieszkañców w drodze g³osowania.
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania: 
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do 29.07.2022 r. 
- osoba sk³adaj¹ca projekt jest mieszañcem Chojnowa 
- zg³oszenie propozycji projektu musi zostaæ poparte podpisami
mieszkañców miasta Chojnowa tj.: 
* dla pó³nocnej strony rzeki Skora - 5 podpisów ,
* dla po³udniowej strony rzeki Skora - 5 podpisów,
* projekty musz¹ mieœciæ siê w zakresie zadañ w³asnych Miasta
Chojnowa, tj. zadañ wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583);
* projekty finansowane ze œrodków Bud¿etu Obywatelskiego
musz¹ byæ realizowane na nieruchomoœciach znajduj¹cych siê na
terenie Miasta Chojnowa oraz bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miej-
skiej Chojnów, pozostaj¹cych w jej w³adaniu, nieobci¹¿one na
rzecz osób trzecich;
* projekty nie mog¹ naruszaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
prawa osób trzecich, w tym prawa w³asnoœci,
* projekty musz¹ mieæ charakter inwestycyjny;
* projekty nie mog¹ zak³adaæ realizacji jedynie czêœci projektu, 
w tym np. sporz¹dzenie wy³¹cznie projektu lub planu przedsiêwziêcia
lub jedynie œrodki na wykonanie, bez zabezpieczenia œrodków na
projekt;

* projekty musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w gminie plana-
mi, polityk¹ i programami, w szczególnoœci z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
* realizacja projektu musi byæ celowa i ekonomiczna, tj. projekt
po realizacji nie mo¿e generowaæ kosztów utrzymania niewspó³-
miernie wysokich w stosunku do wartoœci proponowanego zadania;
* realizacja projektu powinna odbywaæ siê w ci¹gu jednego roku
bud¿etowego, 
* projekty powinny - o ile jest to mo¿liwe - uwzglêdniaæ uniwer-
salne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostêpnoœci osobom ze szczegól-
nymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z póŸn. zm.).
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania zostan¹ pozytywnie
zaopiniowane przez Zespó³ ds. Bud¿etu Obywatelskiego i umiesz-
czone na liœcie projektów podlegaj¹cych konsultacjom. 
Lista projektów podlegaj¹cych konsultacjom zostanie opubli-
kowana 05.08.2022 roku. 
Projekty umieszczone na liœcie zostan¹ przedstawione mieszkañ-
com na stronie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. G³osowanie
nad projektami odbêdzie siê w dniach od 19.08.2022 roku do
29.08.2022 roku. G³osowanie przeprowadzone zostanie za
poœrednictwem platformy internetowej oraz w sposób tradycyjny
w dni robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Karty do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopinio-
wanymi projektami bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania w sekre-
tariacie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy
mo¿e oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie.
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone do 31.08.2022 roku. Po
og³oszeniu wyników pracownicy Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie przyst¹pi¹ do realizacji projektów. 
Dokumenty do pobrania:
1. Uchwa³a nr LIX/280/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta
Chojnowa konsultacji spo³ecznych w sprawie Bud¿etu Obywa-
telskiego jako czêœci bud¿etu Miasta Chojnowa.
2. Formularz zg³oszenia projektu.
3. Klauzula informacyjna dotycz¹ca przetwarzania danych oso-
bowych w zwi¹zku z przeprowadzeniem konsultacji spo³ecznych
z mieszkañcami w ramach  bud¿etu  obywatelskiego na rok 2022
Formularze do pobrania na chojnow.eu
https://budzet-obywatelski.chojnow.eu/informacje,m1,s100.html

Miasto  Chojnów przystêpuje do realizacji bud¿etu obywatelskiego
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Kolejny raz do Chojnowa dotar³a pomoc humanitarna z Co-
mmentry - naszego miasta partnerskiego. To ju¿ drugi transport
od naszych francuskich przyjació³ dla Ukrainy. 
Ciê¿arówka, która wyruszy³a w œrodê 29 czerwca, po 20 godzi-
nach podró¿y, dotar³a do siedziby Caritasu, gdzie roz³adowano
dary. 
Od pocz¹tku inwazji Rosji na Ukrainê Miasto Chojnów i wolon-
tariusze koordynuj¹ pomoc dla uchodŸców przyjmuj¹c i roz-
dzielaj¹c pomoc materialn¹, zabezpieczaj¹c lokum, wspieraj¹c
rodziny przyjmuj¹ce uciekaj¹cych przed wojn¹.
Transport z Francji, po segregacji, trafi do potrzebuj¹cych. 

Dziêkujemy mieszkañcom i w³adzom Commentry 
za to wsparcie!

eg
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"Odkrywamy Chojnów i jego zabytki" - pod takim has³em 7 lipca grupa studentów 
z Collegium Witelona z Legnicy realizowa³a jeden z kilkunastu punktów projektu
pod nazw¹ "Potencja³ i walory Ziemi Witelona - od zwiedzania do dzia³ania". W pro-
jekcie uczestnicz¹ tak¿e studenci z Pañstwowego Pedagogicznego Uniwersytetu 
w Drohobyczu.
Goœci przywita³ w ratuszu burmistrz Jan Serkies i przekaza³ wiele cennych informacji
dotycz¹cych miasta z projektowego szlaku. Wiêcej szczegó³ów studenci otrzymali 
w Muzeum Regionalnym. Tu, dyrektor - Andrzej Œwidurski opowiada³ o najcen-
niejszych naszych zabytkach, tradycjach, o ciekawej historii Chojnowa i jego rozwo-
ju na przestrzeni wieków. Uzupe³nieniem tych informacji by³ spacer ulicami miasta 
z 700.letni¹ histori¹.

Pog³êbianie wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym Ziemi Witelona, to jeden z celów
projektu. Ukazanie uczestnikom poten-
cja³u kulturowego, podejmowanie wspól-
nych dzia³añ na rzecz ochrony i podno-
szenia rangi dziedzictwa oraz jego znacze-
nie dla spo³ecznoœci lokalnej, regionu 
i aspektu miêdzynarodowego s¹ ambitnym
d¹¿eniem pomys³odawców projektu. 
Studenci realizuj¹c dziesiêciodniowe dzia-
³ania maj¹ nie tylko poznaæ region, ale
tak¿e zintegrowaæ siê, prze³amywaæ 
bariery komunikacyjne i mentalne, doskonaliæ umiejêtnoœci prezentacji, autoprezen-
tacji i wyst¹pieñ publicznych, doœwiadczyæ atrakcyjnych form twórczych podczas
spotkañ  z dzieæmi i m³odzie¿¹, osobami doros³ymi i niepe³nosprawnymi, umocniæ
poczucie odpowiedzialnoœci za realizacjê zadañ, promocjê i upowszechnianie rezul-
tatów.
Mi³o, ¿e Chojnów znalaz³ siê na tej drodze…                                                  opr. eg

Studencka wyprawa do ChojnowaStudencka wyprawa do Chojnowa

27 lipca przy SP nr 4 stanie mammobus.
Badanie jest bezp³atne dla Pañ 
w wieku 50-69 lat, które w ci¹gu 24
miesiêcy nie mia³y przeprowadzonego
profilaktycznego badania mammogra-
ficznego na koszt NFZ. Wystarczy
przynieœæ ze sob¹ numer PESEL.

Rejestracja telefoniczna 
od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godz. 8.00-16.00 
pod numerem tel. (068) 41 41 411
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Wakacje w mieœcie Muzeum
Regionalne 

serdecznie zaprasza 
na wystawê 

Giny Malinowskiej 
- cykl "Kwiaty".

Wernisa¿ odbêdzie siê
15 lipca 

o godzinie 16.30.

Motto artystki
"Radoœæ i mi³oœæ s¹ skrzyd³ami"

(-) J.W.Goethe
Longina Malinowski, zwana przez
Przyjació³ Gin¹. Silna, zdecydowana, 
a zarazem wra¿liwa i delikatna.
Niezwykle ¿ywio³owa i pozytywnie
nastawiona do œwiata. Swoim entuz-
jazmem, wigorem i radoœci¹ ¿ycia za-
ra¿a ka¿dego, kogo spotka na swojej
drodze. To taki typ, który nigdy nie ma
doœæ, ci¹gle poszukuje, doœwiadcza 
i na nowo smakuje ¿ycie. 
Artystka kontakt ze sztuk¹ ma we krwi.
Podczas wieloletniej pracy zawodowej
zachwyca³a projektami i kreacjami
kostiumów najbardziej wyszukane
gusta operowych oraz teatralnych scen
europejskich i œwiatowych...

Lipiec
Od 25 do 29 lipca na wakacyjn¹ przygodê zaprasza MOKSiR zajêcia ruchowe na
œwie¿ym powietrzu, turniej bowlinga, warsztaty ceramiczne, plastyczne, zajêcia
taneczno-sportowe, zwiedzanie Baszty Tkaczy i wejœcie na wie¿ê ciœnieñ, wycieczka
piesza do Konradówki, wycieczka poci¹giem do Legnicy, wycieczka do Osady
Danieli - to atrakcyjna propozycja na piêæ dni.

Sierpieñ
Pierwszy tydzieñ sierpnia, to kolejne wakacyjne zajêcia z MOKSiR i kolejne atrak-
cje. Oprócz zabaw na œwie¿ym powietrzu, gier sportowych, warsztatów artystycz-
nych zaplanowano odwiedziny u stra¿aków, zwiedzanie muzeum miedzi i wystawy
pt." Wielkie ssaki epoki lodowcowej" po³¹czone z warsztatami oraz wycieczkê na
zamek Grodziec.

MBP w sierpniu zabierze dzieci w sferê pozaziemsk¹! Zapowiadana od 8 do 12 sierpnia
"Kosmiczna przygoda" to wiele zajêæ pod intryguj¹cymi tytu³ami - Niezwyk³a
podró¿ sondy New Horizons przez Uk³ad S³oneczny, Planeta Bruma i Gruma,
Kosmiczne urodziny. Lecimy w Kosmos, Tu jesteœmy, Gwiazdy migocz¹…
9 sierpnia w bibliotece bêdzie te¿ ciekawe przedstawienie Teatru Blaszany Bêbenek
pt. "Szko³a Pana Kleksa".

Zainteresowanych zajêciami podczas wakacji 
odsy³amy do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zachêcamy!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Na miêdzynarodowych zawodach wol-
ty¿erki zajê³a drugie miejsce, a w swoich
zbiorach ma wiele innych pucharów 
i medali! Amelia Martyniuk - uczennica
7 klasy jest chlub¹ Szko³y Podstawowej
nr 3 i zdaje siê, ¿e tak¿e wielk¹ promocj¹
naszego miasta poza jego granicami.

Gazeta Chojnowska - Wolty¿erka, to
wyj¹tkowa dyscyplina - wymagaj¹ca
ogromnej sprawnoœci, zwinnoœci i su-
miennoœci… Twoja przygoda zaczê³a
siê od mi³oœci do koni czy gimnastyki?
Amelia Martyniuk - Oko³o piêciu lat
temu zaczê³am jeŸdziæ rekreacyjnie na
koniu i przez przypadek, a mo¿e przez-
naczenie, pozna³am Pani¹ Halinê Kop-
ciñsk¹, która zaszczepi³a we mnie wol-
ty¿erkê i zaczê³a trenowaæ mnie indywi-
dualnie. Jest moj¹ trenerk¹ do dzisiej-
szego dnia. By³y chwile zniechêcenia,
gdy¿ ciê¿ko z dobrym koniem i miejscem
do trenowania, ale uda³o siê i ju¿ sobie
nie wyobra¿am, co innego mog³abym
robiæ. 

G.Ch. - Twoja pasja wymaga wyrzeczeñ?
A.M. - Jedyne wyrzeczenie to chyba to,
¿e nie mogê d³u¿ej pospaæ poniewa¿

wstajê wczeœnie, ¿eby przygotowaæ siê
do szko³y, bo popo³udniami trenujê, 
a w okresie wakacji pêdzê rano do stajni.
Treningi jakie mam, to codzienna jazda
w siodle, a raz na dwa tygodnie wyjazd
weekendowy do £odzi na zgrupowanie,
gdzie æwiczymy ca³ymi dniami. Dodat-
kowo sama w domu rozci¹gam siê i æwi-
czê to, co zada Pani trener. 
Trzeba byæ bardzo wysportowanym, gib-
kim, rozci¹gniêtym i najwa¿niejsze nie
baæ siê koni, gdy¿ zwierzê wyczuwa strach. 

G.Ch. - To bardzo widowiskowy sport. 
Z przyjemnoœci¹ ogl¹da siê zawod-
ników i piêkne konie podczas prezen-
tacji. Co Ciebie fascynuje w uprawia-
niu wolty¿erki?
A.M. - Kocham konie i gdybym mog³a to
zamieszka³abym w stajni. Obcowanie 
z nimi na co dzieñ, wspólna praca, potem
atmosfera zawodów - muzyka, stroje,
ca³a otoczka - to niesamowite uczucie.... 

G.Ch. - Wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ 
z wolty¿erk¹?
A.M. - Myœlê, ¿e tak. Mo¿e kiedyœ sama
zostanê trenerk¹. 

G.Ch. - Jest jeszcze coœ, co w równej
mierze Ciê pasjonuje?
A.M. - Moj¹ pasj¹ jest wszystko co zwi¹-
zane z koñmi. Dodatkowo trenujê skoki
przez przeszkody i te¿ mogê pochwaliæ
siê ma³ymi osi¹gniêciami. 

G.Ch. - Najbli¿sze plany zwi¹zane 
z wolty¿erk¹?!
A.M. - Czekaj¹ mnie ciê¿kie wakacje,
które poœwiêcam na treningi, bo koñcem
wrzeœnia startujê na mistrzostwach Pol-
ski w wolty¿erce, a w przysz³ym roku
chcia³abym dostaæ siê do kadry narodo-
wej Polski.

G.Ch. - Serdecznie Ci tego ¿yczymy,
trzymamy kciuki i ¿yczymy wielu kolej-
nych sukcesów - w wolty¿erce i skokach!
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24 czerwca na terenie Parku Oœrodka
Niebieski Parasol, z okazji dwóch œwi¹t
- Œwiatowego Dnia UchodŸcy 20 czerw-
ca oraz Dnia Ojca 23 czerwca - dzieci 
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Opolnicy
da³y niesamowity, wyciskajacy ³zy z oczu
spektakl s³owno-muzyczny.
Autorski spektakl mlodzie¿y i terapeu-
tów zas³uguje na oklaski na stoj¹co go-
dne najwiêkszych widowiskowych sal
œwiata.
Przedstawienie zaczyna siê od zrzucenia
przez aktorów-amatorów masek z twarzy
i szczêœciem spowodowanym zakoñcze-
niem pandemii w Polsce podkreœlone
s³owami  piosenki... jeszcze bêdzie nor-
malnie. Na scenie widzimy uœmiechniête
twarze dzieci, rzucaj¹ce siê w objêcia. Mu-
zyka potêguje odbiór elementów pan-
tomimy na deskach.
Nagle stop! - aktorzy z przera¿eniem za-
trzymuj¹ siê wykrzykuj¹c “a mówili
nigdy wiêcej” a mówili “pokój na œwie-
cie”, a mówili “to nie mia³o siê
zdzarzyæ”, mówili “nie zabijaj” - to
tragedia spowodowana agresj¹ Federacji
Rosyjskiej na Ukrainê. Aktorzy ubrani 
w p³aszcze, z walizkami, dzieci z plusza-
kami, zatrwo¿eni i wystraszeni id¹ przez
scenê w nieznane. Dekoracja prosta,
czarne plachty… Grozê potêguje wiatr
trzês¹c i przewracaj¹c dekoracje. S³owo
dziecko w ró¿nych jêzykach œwiata. 
I w³aœnie wtedy ubrany na czarno
Damian œpiewa ,”Dziwny jest ten œwiat”.
Aktorzy patrz¹ w nieznane, pantomima
trwa…
Inni uczestnicy s³owem lub pieœni¹ do-
³¹czaj¹ do spektaklu. Poniewierka i udrê-

ka ukraiñskich matek i ich dzieci (dla
odmiany ubranych na bia³y - kolor nie-
winnoœci). Poniewierka po œwiecie, 
a szczególnie po Polsce. M³odzi, nie-
pe³nosprawni intelektualnie aktorzy wy-
krzykuj¹ lub wyœpiewuj¹ to w piosen-
kach i pieœniach.
S³uchacz oniemia³y z iskrz¹cymi oczami
lub skrycie ocieraj¹cy ³zy ogl¹da spek-
takl w skupieniu, nieœmia³o przerywaj¹c
go oklaskami. 
W spektaklu jest list ¿o³nierza z frontu
do matki i dziecko w pieœni modl¹ce siê
do Boga, piosenk¹ “Mamo tyœ p³aka” - po
polsku z refrenem w jêzyku ukraiñskim;
Hymn Ukraiñski, któremu towarzysz¹
flagi obu krajów trzymane przez dzieci.
Jednak, gdy przebrzmia³y ostatnie s³owa
pieœni Marka Grechuty “Dni których
jeszcze nie znamy”, po chwili ciszy,
wszyscy zaczêli klaskaæ i skandowaæ
brawo! Pracownice - Ukrainki z Parasola
- zaczê³y dziêkowaæ m³odzie¿y i dzie-
ciom poprzez uœcisk. Pielêgnarki podaro-
wa³y m³odym aktorom paczuszki ze
s³odyczami, pacjenci w podziêkowaniu
dali w³asnorêcznie wykonany kolorowy
obraz sk³adajacy siê z 2000 elementów, 
a od Dyrekcji m³odzie¿ otrzyma³a pi-
semne podziêkowanie oraz torbê z ³ako-
ciami i ulubion¹ kaw¹.
Po chwilach wzruszenia, gdy emocje tro-
chê opad³y wspólnie ucztowano przy
grillu, bigosie z m³odej kapusty i pysz-
nych wypiekach przygotowanych przez
personel.

Dziêkujemy za piêkny dzieñ.
Niebieski Parasol

WWzzrruusszzaajj¹¹ccyy  ddzziieeññ  ww  NNiieebbiieesskkiimm  PPaarraassoolluu

Po dwóch latach przerwy, cz³onkowie
chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów z radoœci¹ wró-
cili do swoich przyzwyczajeñ. Jednym 
z nich jest spotkanie w szerokim gronie 
i wspólne celebrowanie nadejœcia lata. 

- Od wielu lat, w tym czasie, biesiaduje-
my ciesz¹c siê perspektyw¹ lata - mówi
prezes ZERiI Maria Steæ. - To dla nas
bardzo wa¿ne - wspólne obcowanie,
integracja, sta³y kontakt. Wszystkich
nas, w mniejszym lub wiêkszym stopniu,
doœwiadczy³a pandemia, potem przy-
gnêbi³a sytuacja za wschodni¹ granic¹.
Trzeba siê zatem napawaæ ka¿dym kolej-
nym dniem w zdrowiu i spokoju. A œwiê-
towanie w gronie przyjació³, przy mu-
zyce, w piêknym otoczeniu przyrody, to
najlepsza opcja!

Emeryci witaj¹ lato, ¿egnaj¹ lato, bawi¹
siê na Andrzejki, organizuj¹ zabawy
"op³atkowe", "jajeczkowe", spotykaj¹
siê na Dzieñ Babci i Dziadka, na T³usty
Czwartek… Ka¿da okazja jest dobra, by
poœwiêtowaæ, zaprosiæ goœci i dobrze siê
bawiæ. A zapewniamy, ¿e nasi Seniorzy
potrafi¹ siê bawiæ, jak nikt inny!!!!

eg

Seniorzy 
przywitali lato!
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Zawczasu IV
Nasz chojnowski twórca - Jaros³aw Ma-
cewicz nie wie co to bezczynnoœæ. Do
tej pory da³ siê poznaæ jako autor krót-
kich i zwiêz³ych opowiadañ. Mo¿na siê
z nimi zapoznaæ w trzech kolejnych czêœ-
ciach wydawnictwa pod wspólnym ty-
tu³em "Zawczasu".
Ukaza³a siê w³aœnie czwarta ods³ona tej
serii.
12. wierszy - bia³e (nie rymowane), tan-
togram (ka¿dy wyraz zaczyna siê od tej
samej litery), heksometr (w poezji anty-
cznej szeœciostopowy klasyczny wiersz
epicki).
Jest krótko, zwiêŸle i na temat. 
Ca³a seria "Zawczasu" dostêpna jest 
w Drukarni UNIFOT przy ul. Okrzei 2.

pm

Pierwszy tydzieñ wakacji z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Chojnowie, który trwa³
od 4 do 8 lipca, up³yn¹³ pod has³em "Przygody na  Dzikim Zachodzie". 
Pierwszego dnia wyruszyliœmy z dzieæmi przez tunel czasu na Dziki Zachód.
Obowi¹zkowo trzeba by³o zdaæ dwie sprawnoœci: przyklejanie gwiazdy szeryfa do
kapelusza z zawi¹zanymi oczami i wymyœlenie kowbojskiego imienia. Po zapozna-
niu siê z wygl¹dem kowboja - na podstawie ksi¹¿ek Signe Seiler "Dziki Zachód" 
i  Jean-Louis Rieupeyrout "W czasach podboju Dzikiego Zachodu"- dzieci  wykle-
ja³y  kowbojskie kola¿e. Nastêpnego dnia wyruszyliœmy konno przez preriê zapoz-
naj¹c siê z zaganianiem byd³a, ciê¿k¹ prac¹ kowboja. Nasi kowboje próbowali
równie¿ swoich si³ w ró¿nych zadaniach zrêcznoœciowych: rzut lassem, przeci¹ganie
liny, rzut kapeluszem do celu, nauka kowbojskiego tañca oraz kowbojskie kalam-
bury. Ostatnie dni wakacyjnych zajêæ by³y dniami indiañskimi. Dzieci wykonywa³y
kolorowe pióropusze i totemy, a wioska indiañska, któr¹ utworzy³y z ró¿norodnych
materia³ów, przenios³a nas w dawne czasy na Dziki Zachód.

ml

Wakacyjne przygody na Dzikim Zachodzie

Uwaga maturzyœci, 
którym "nie posz³a" matematyka

Collegium Witelona Uczelnia Pañstwowa zaprasza maturzys-
tów na kurs przygotowuj¹cy do  poprawkowego egzaminu
maturalnego z matematyki, prowadzony przez egzaminatora
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Organizowany przez Collegium Witelona kurs przewiduje 30
godzin zajêæ dydaktycznych, które bêd¹ odbywa³y siê w for-
mie hybrydowej: stacjonarnie oraz zdalnie, dwa - trzy razy 
w tygodniu, po 5 godzin. Oznacza to, ¿e kurs potrwa oko³o
dwóch tygodni. Zajêcia poprowadzi egzaminator maturalnej
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Planowany termin
rozpoczêcia kursu to 1.08.2022 r. 
Op³ata za udzia³ wynosi 200 z³.
Aby wzi¹æ udzia³ w kursie, nale¿y przes³aæ do 22 lipca 2022 r.
wype³niony formularz zg³oszeniowy, który jest dostêpny na
stronie Akademickiego Centrum Kompetencji Collegium
Witelona, pod linkiem: 
www.ack.collegiumwitelona.pl/aktualnosci

- Warunkiem uruchomienia
kursu jest zg³oszenie siê
wymaganej liczby osób, ale
ju¿ teraz dzwoni z pytaniami
o kurs przygotowuj¹cy do
poprawkowego egzaminu 
z matematyki tylu chêtnych
maturzystów i ich rodziców,
¿e kurs zapewne ruszy -
mówi Tomasz Chocho³ek 
z Akademickiego Centrum
Kompetencji Collegium
Witelona. - Tym bardziej, ¿e nasza uczelnia organizuje podob-
ne kursy, prowadzone przez egzaminatorów Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej od lat i statystki pomyœlnie zdanych
potem egzaminów poprawkowych siêgaj¹ ponad 90 procent -
dodaje Tomasz Chocho³ek.

ZACHÊCAMY!
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Najm³odsza grupa - Skrzaty - bra³a
udzia³ w turniejach w ramach Rozgry-
wek Trawiastych DZPN podokrêg Leg-
nica oraz poprzez gry i zabawy nabiera³a
umiejêtnoœci pi³karskich.

Druga grupa wiekowa - M³odzik - wy-
stêpowa³a w IV lidze okrêgowej. Nasz
zespó³ nie przegra³ ¿adnego meczu co
zaowocowa³o I miejscem w lidze.
Dziêki temu od nastêpnego sezonu klub
ma prawo graæ w III lidze okrêgowej
(najwy¿sza liga w naszym podokrêgu 
w kategorii M³odzik).
Dobra gra zawodników to nie tylko do-
bre rezultaty na boisku, ale równie¿ powo-
³ania na konsultacje selekcyjne do kadr
wojewódzkich. W roczniku 2009 takie
powo³ania otrzymali: Filip Jurasik,
Maciej Rybarczyk oraz Adrian Ga-
³¹zka, natomiast w roczniku 2010: Ja-
kub Ko³odziejczyk oraz Tymoteusz
Budzan.

Najstarsza grupa wiekowa - Trampkarz
wystêpowa³a w III lidze okrêgowej. Nasz
zespó³, z dorobkiem 40 pkt (na 42 pkt)
wygra³ ligê, tym samym daj¹c UKS
Oriens Chojnów mo¿liwoœæ gry w II li-
dze wojewódzkiej trampkarzy w sezonie
2022/23. Mogliœmy siê cieszyæ dobr¹ gr¹
naszego zespo³u przez ca³y sezon i byæ 
z nich dumni.
Oprócz bardzo dobrej postawy na boisku
w rozgrywkach ligowych, w przerwie
zimowej Trampkarze w Mistrzostwach
Dolnego Œl¹ska organizowanych przez
Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, zdo-
by³ pierwsze miejsce! Tym samym zo-
staliœmy mistrzami Dolnego Œl¹ska 
w Futsalu w kategorii Trampkarz!

By³ to bardzo udany sezon dla wszyst-
kich dru¿yn, ale poparty ciê¿k¹, syste-
matyczn¹ prac¹ za co dziêkujemy za-
wodnikom i trenerom. Liczne turnieje,
sparingi, obozy przynios³y efekt.
Efekt równie¿ przynios³a wspó³praca
UKS Oriens Chojnów z klasami spor-
towymi przy SP4 w Chojnowie. Znaczna
wiêkszoœæ naszych zawodników to ucz-
niowie klas sportowych, które w ka¿dym
tygodniu maj¹ dodatkowo 10h zajêæ
sportowych.

Dziêkujemy rodzicom zawodników za
pomoc, wsparcie i zaanga¿owanie 
w ¿ycie klubu.

Podziêkowania kierujemy równie¿ do
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz
MOKSiR za wsparcie, mo¿liwoœæ tre-
nowania oraz rozgrywania meczów 
w komfortowych warunkach.

W lipcu odpoczywamy od zajêæ klubo-
wych, a ju¿ 1 sierpnia wracamy do zajêæ,
sparingów, nastêpnie wyje¿d¿amy na
obóz do Rewala. 
We wrzeœniu wracamy do rozgrywek!

W przysz³ym sezonie weŸmiemy udzia³
w rozgrywkach w nastêpuj¹cych katego-
riach:
* Junior m³odszy - III liga okrêgowa
* Trampkarz - III liga okrêgowa
* M³odzik - III liga okrêgowa
* ¯ak - Turnieje, mecze towarzyskie

Wszystkie dru¿yny wystêpuj¹ce w roz-
grywkach systemowych maj¹ mo¿liwoœæ

grania w najwy¿szych ligach w naszym
podokrêgu.

Ch.S.

UUKKSS  OOrriieennss  CChhoojjnnóóww  zzaakkooññcczzyy³³  nniieezzwwyykkllee  uuddaannyy  sseezzoonn

UKS Oriens Chojnów
zaprasza ch³opców 

chc¹cych graæ 
w zespo³ach: 

Junior m³odszy
- ch³opcy urodzeni w latach 2006 i m³odsi 
Trampkarz - ch³opcy urodzeni w la-
tach 2008 i m³odsi 
M³odzik - ch³opcy urodzeni w latach
2010 i m³odsi 
¯ak - ch³opcy urodzeni w latach 2014
i m³odsi
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Zarz¹dzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 9 maja
2022 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w for-
mie przetargu ustnego nieograniczonego. Dzia³ka zlokalizowana jest
w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta. W bezpoœrednim s¹-
siedztwie dzia³ki znajduj¹ siê obiekty komercyjne (sklep Biedronka
i stacja paliw LOTOS) oraz nowo wydzielone grunty o funkcji miesz-
kaniowej jednorodzinnej, w odleg³oœci 150 m znajduj¹ siê wspó³-
czesne budynki jednorodzinne oraz bloki wielorodzinne. Kszta³t dzia³ki
w formie regularnego wieloboku, teren nieogrodzony i niezagospo-
darowany, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami.
Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu stosownego zez-
wolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów
owocowych). Dzia³ka posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej
stanowi¹cej ul. Legnick¹. W ewidencji gruntów dzia³ka sklasyfi-
kowana jest w czêœci jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy - Bp oraz w czêœci jako grunty orne - R klasy IIIa.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uch-
wa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 maja 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.) dzia³ka
oznaczona jest symbolem 22.2.MW,U - teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, teren zabudowy us³ugowej komercyjnej.
W poprzek dzia³ki przebiega sieæ ciep³ownicza. Nabywca nierucho-
moœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi (zarz¹dcy) sieci przebiega-
j¹cej przez dzia³ki, swobodny, bezterminowy i nieodp³atny do niej
dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istnie-
j¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Dzia³ka le¿y w obszarze uzbrojonym w sieæ energetyczn¹ oraz wodno-
kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przyleg³ych ulicach. Przy³¹cza
kosztem i staraniem nabywcy.
Na obszarze dzia³ki w gruncie mog¹ znajdowaæ siê fragmenty gru-
zów, betonu lub zbrojenia oraz warstw nasypowych. Powy¿sze czyn-
niki mog¹ stanowiæ utrudnienia w posadowieniu nowych obiektów
budowlanych. Ewentualne usuniêcie i utylizacja gruntu nasypowego
oraz elementów betonowych lub zbrojeniowych le¿y po stronie nabywcy.
Dzia³ka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. 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 Choj-
nowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
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 zainwest-
owania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w
dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci 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 podstaw-
ie posiadanych dokumentów.
Przetarg, odbêdzie siê  22.09.2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargo-
wej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-

wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem
drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieru-
chomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z 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 prze-
pisów 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 15.09.2022 r. (ze
wskazaniem 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, 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 Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed za-
warciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 
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
og³asza

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 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja
2021 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI-
II/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 18 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 11.08.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargo-
wej: 
* 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 nierucho-
moœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z 25.02.1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo sto-
sowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i 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, zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na
konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia
innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychczasowy
sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem,
eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach
wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 
2 400,00 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. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
07.10.2021 r., drugi 09.12.2021 r., trzeci 24.02.2022 r., czwarty
10.05.2022 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.07.2022 r. - 17.08.2022 r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 
- tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32 w
Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4:



Posiadam gara¿ do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057. (059208)

Sprzedam rower trójko³owy w bardzo
dobrym stanie o nazwie "Tolek", kolor
czerwony, ma³o u¿ywany, cena 700 z³ 
- do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 600-147-987. (059130)
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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

LIPIEC/SIERPIEÑ
17.07. Salix

24.07. Melisa

31.07. Farmed

07.08 Stokrotka

14.08. Centrum

15.08. Melisa

21.08. Pod S³oñcem

28.08. 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 odpadów komunalnych, tj. do
30.11 2023 r.
Szczegó³y na stronie chojnow.eu
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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. 
Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. Szczegły str. 13.

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. 

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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Sebastian Górnicki  6,5 lat - zodia-
kalny Strzelec. Lubi zloty motocyklowe
i piłkę nożną. Jest wiernym kibicem Za-
głębia Lubin. W przyszłości chce być
piłkarzem Chojnowianki.


