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Wakacje z MOKSiR i MBP

„Kwiaty” - wystawa w Muzeum Regionalnym
Znamy projekty Budżetu Obywatelskiego 2022

- głosowanie do 4 września

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, 
Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek

Ludzie z pasją
Zespół

Plug’n’Blues
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Święto Wojska Polskiego w Chojnowie miało tradycyjny przebieg.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele NPNMP, potem mieszkańcy
spotkali się pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Eucharystię, koncelebrowaną przez ks. proboszcza Dariusza Pudełko 
i ks. Kamila Bulandę odprawiano w intencji Ojczyzny celebrując także święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyrażając wdzięczność Patronce
Ziemi za opiekę i otrzymane łaski.
Ks. Bulanda w swoim kazaniu przywołał historyczne wydarzenia sprzed 102
lat, mówił o bohaterstwie i poświęceniu Wojska Polskiego. Cytując wiersze -
"Cóż to za kraj” i “Wierzę, że w imię Matki…” - podkreślał troskę o Ojczyznę 
i potrzebę nieustającej wiary, ufności, nadziei…

Po Mszy św., mieszkańcy, w asyście orkiestry pod batutą Jarosława Dąbrow-
skiego wraz z Chojnowską Drużyną Strzelecką przedstawicielami Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej i z Pocztami Sztandarowymi chojnowskich szkół,
przeszli pod Obelisk przy ul. Chmielnej. 
- Chwile takie jak ta - upamiętniające bohaterstwo i cierpienie naszych przod-
ków - umacniają pamięć o narodowej historii skłaniają do refleksji - mówiła 
w swoim wystąpieniu Sekretarz Miasta Brygida
Mytkowska. 
- Od 12-25.08.1920 r. Wojsko Polskie stoczyło jedną 
z największych  i najważniejszych zwycięskich bitew 
w historii swojego oręża. Było to jednocześnie decydu-
jące starcie w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Zwycięstwo zależało nie tylko od przewagi liczebnej 
i materiałowej, ale od umiejętnie stosowanej sztuki wojennej, a w szczególności
od śmiałych manewrów na skrzydła i tyły przeciwnika. Naczelny Wódz Armii
Polskiej Marszałek Józef Piłsudski zadecydował o kontrofensywie znad rzeki
Wieprz - przełamano front pod Kockiem, a następnie zaatakowano tyły wojsk
wroga, które nacierały na Warszawę. Sukces tego manewru był przełomem 
w bitwie warszawskiej. Potem siły polskie prowadziły działania pościgowe,
odnosząc kolejne zwycięstwa. Bitwa warszawska, nie bez przyczyny zwana cud-
em nad Wisłą zatrzymała pochód komunizmu na Europę Zachodnią. 15 sierpnia
- to nie tylko święto żołnierzy - to święto wszystkich Polaków mogących żyć 
w bezpiecznym kraju, co gwarantuje członkostwo w najpotężniejszym sojuszu
obronnym na świecie. Obecność w NATO w obliczu działań wojennych za naszą
wschodnią granicą nabiera ogromnego znaczenia i zapewnia bezpieczeństwo 
i pokój.
Stoimy przed obeliskiem poświęconym walczącym o Polskę. Pochylamy głowy
nad bohaterami tamtych dni, pamiętamy o wielu pokoleniach Polaków składa-
jących ofiarę krwi w walce o niepodległość i przetrwanie narodu. Rocznica
bitwy warszawskiej kieruje naszą uwagę na to co  w życiu państw i narodów
najważniejsze i najcenniejsze. Na wartości, z którymi powinniśmy się utożsamiać:
kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, szacunek do historii, pielęg-
nowanie tradycji, umiłowanie wolności. (…)
Okolicznościową przemowę uzupełnił Apel Pamięci odczytany przez Komen-
danta Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej Czesława
Dula.
Wiązanki złożone przez przedstawicieli władz
miasta, powiatu, gminy, organizacje komba-
tanckie, reprezentantów chojnowskich jednostek
oświatowych, komitet partyjny PiS i mieszkańców
były wyrazem wdzięczności, szacunku i pamięci
dla polskich żołnierzy chroniących naszą toż-
samość na przestrzeni wieków.                                                                      eg  

15 sierpnia to w polskim kalendarzu szczególny dzień –
Święto Wojska Polskiego, ale także ważny dzień dla
katolików - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, nazywane również Świętem Matki Boskiej Zie-
lnej. Dla chojnowian dodatkowo data ta od kilku lat
kojarzona jest z wyjątkowym spotkaniem w centrum
miasta - Imieninami Marii, Maryś, Marysieniek…
To już piąta edycja wspólnego świętowania popularnych
imienin. Solenizantki, które wpisały się tego dnia do
pamiątkowej księgi otrzymały korale i apaszki, a te, któ-
rym sprzyjało szczęście, za sprawą losowania, także
prezenty uzupełniające domowe sprzęty gospodarcze -
m.in. sokowirówka wolnoobrotowa, opiekacz, żelazko,
czajnik, blender.
Sympatyczne spotkanie w Rynku przyciąga dziesiątki
Maryś - małych i dużych, z Chojnowa i nie tylko - skupia
też wielu gości.

Miła atmosfera, spotkania ze znajomymi i rozbrzmiewa-
jąca muzyka czynią święto kolejną okazją do integracji
naszej lokalnej społeczności. Imieninowe spotkanie
prowadził Jacek Saja - radiowiec, który rewelacyjnie
zapowiada, komentuje i błyskawicznie nawiązuje relacje
z publicznością.
Scenę tego dnia opanowały zespoły ludowe. Kapela 
z Kunic, Przyjaciółki z Niedźwiedzic, Michalinki z Kon-
radówki i Zespół Pieśni i Tańca z Legnicy dały popis
regionalnego folkloru nastrajając publiczność na występ
gwiazdy wieczoru – grupy Future Folk prezentującej zde-
cydowanie współczesną wersję folkloru - to raczej elek-
troniczna muzyka taneczna z wpływami folku góral-
skiego. Stanisław Karpiel-Bułecka - wokal i Szymon
Chyc-Magdzin - skrzypce i wokal, z Zakopanego wnoszą
typowe dla regionu elementy tradycji ludowej, a Matt
Kowalsky – elektronika, wzbogaca całość o nowoczesne
brzmienia.
Rytmiczne kompozycje, przyjemna dla ucha muzyka,
profesjonalny wokal z typowym góralskim brzmieniem 
i niezwykły kontakt wykonawców z publicznością zło-
żyły się na nadzwyczajny, dynamiczny koncert. To był
wspaniały prezent dla solenizantek i imieninowych gości.
Do zobaczenia za rok!                                                   eg

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego Imieninowe Spotkanie, Marii, Maryś, Marysieniek
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Szczepienia 

przeciw grypie sezonowej
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
informuje, o szczepieniu przeciw grypie
sezonowej szczepionk¹ VAXIGRIPTETRA. 

Zapisy w rejestracji ogólnej 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

lub pod numerem telefonu 
(76) 818 85 14 po 15.08.2022r. 

Koszt 58,00 z³ 
Jest równie¿ mo¿liwoœæ samodzielnego
zakupu szczepionki w dowolnej aptece
natomiast obowi¹zkiem jest uzyskanie
od lekarza rodzinnego recepty oraz skie-
rowania na szczepienie. 
Szczepienie jest refundowane dla pacjen-
tów z grup ryzyka - dotyczy to samodziel-
nego zakupu szczepionki.

Aktualizacja deklaracji 
o wysokoœci op³aty 
za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o koniecznoœci aktualizacji deklaracji 
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi przez w³aœcicieli
nieruchomoœci.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1297.):
- w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹-
zany z³o¿yæ do Burmistrza Miasta, dekla-
racjê o wysokoœci op³aty za zagospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w ter-
minie 14 dni od dnia zamieszkania na da-
nej nieruchomoœci pierwszego mieszkañca,
- w przypadku zmiany danych bêd¹cych
podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale¿nej
op³aty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w³aœciciel nieruchomoœci jest
zobowi¹zany z³o¿yæ now¹ deklaracjê, do
10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nast¹pi³a zmiana np. 
w przypadku zmiany liczby osób zamiesz-
kuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
- op³atê za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w zmienionej wysokoœci uisz-
cza siê za miesi¹c, w którym nast¹pi³a
zmiana, 
- w razie niez³o¿enia deklaracji o wyso-
koœci op³aty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi albo uzasadnionych
w¹tpliwoœci, co do danych zawartych w de-
klaracji Burmistrz Miasta okreœla, w dro-
dze decyzji, wysokoœæ op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi
wed³ug stawki okreœlonej w uchwale 
nr LIX/279/22 Rady Miejskiej Chojnowa
z 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru

metody ustalenia op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej op³aty oraz zwolnienia w czêœci
z op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- op³ata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w wysokoœci okreœlonej w de-
cyzji obowi¹zuje do koñca miesi¹ca po-
przedzaj¹cego miesi¹c, w którym na-
stêpuje zmiana danych niezbêdnych do
okreœlenia wysokoœci tej op³aty.
Nabór wniosków w ramach

Lokalnego Konkursu
Grantowego 

Oœrodek Dzia³aj Lokalnie Fundacja Wrzo-
sowa Kraina we wspó³pracy z Akademi¹
Rozwoju Filantropii w Polsce og³asza
Lokalny Konkurs Grantowy w ramach
œcie¿ki tematycznej "Dzia³aj lokalnie i eko-
logicznie 2022". Œcie¿ka tematyczna "Dzia-
³aj lokalnie i ekologicznie" jest inicjatyw¹
programu "Dzia³aj Lokalnie" Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, reali-
zowanego przez Akademiê Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Sieæ Oœrodków
Dzia³aj Lokalnie.
Priorytetowo bêd¹ traktowane dzia³ania
zmierzaj¹ce do przeciwdzia³ania zjawis-
kom zmiany klimatu i utraty ró¿norod-
noœci biologicznej, mobilizuj¹ce spo³ecz-
noœci lokalne i wykorzystuj¹ce ich poten-
cja³ do nadawania wagi spo³ecznej klu-
czowym obecnie wyzwaniom œrodowis-
kowym. W ramach dzia³añ powinien byæ
promowany aktywizm spo³eczny na rzecz
ochrony œrodowiska m.in. poprzez edu-
kacjê, dziêki czemu bêdzie mo¿liwe bu-
dowanie zainteresowania tematami zmia-
ny klimatu i ochrony ró¿norodnoœci bio-
logicznej nie tylko wœród dzieci i m³o-
dzie¿y, nauczycieli i rodziców, ale rów-
nie¿ wœród przedstawicieli ca³ej spo³ecz-
noœci lokalnej, do której nale¿¹ ludzie 
w ró¿nym wieku, o zró¿nicowanych zain-
teresowaniach i zawodach.
Termin naboru wniosków: od 10 sierpnia
do 31 sierpnia 2022 r., do godziny 23:59.
Szczegó³y na chojnow.eu w zak³adce
Komunikaty.

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 Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o:
* wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 12.08.2022r. do
02.09.2022r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 

w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
w budynkach przy ul. J. D¹browskie-
go 22, ul. M. Drzyma³y 6-16 (w klatce
nr 16), ul. Komuny Paryskiej 11, pl.
Konstytucji 3 Maja 3 oraz ul. M. Reja
4 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 132/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z 10 sierp-
nia 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie 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
23.09.2022 r.
* wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 11.08.2022 r. do
01.09.2022 r. wykazu - lokalu u¿ytko-
wego po³o¿onego przy ul. Legnickiej 26
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z 10 sierp-
nia 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie 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
22.09.2022 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

"S¹ chwile i ludzie, których siê nie zapomina" - œw. Jan

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie 

œp. Jana Licznera
w imieniu w³adz miasta sk³ada 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych" - ks. Jan Twardowski

Z ¿alem i smutkiem ¿egnamy naszego Przyjaciela

œp. Jana Licznera
Szczere kondolencje Bliskim zmar³ego sk³adaj¹ 

Koledzy i Kole¿anki z
Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich
Zwi¹zku Weteranów i Rezerwistów WP
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Polskiego Zwi¹zku Diabetyków Ko³o w Chojnowie

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Chojnowa 
Jan Serkies

ZAPRASZAMY NA
MIODOWE LATO
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Opisy projektów z wniosków pomys³odawców (fragmenty)
Zdjêcia pogl¹dowe

Pó³nocna strona Miasta Chojnowa
BEZOBS£UGOWY PARK LINOWY na terenie rekrea-
cyjnym nale¿¹cym do MOKSiR
Lokalizacja: teren rekrea-
cyjny nale¿¹cy do MOKSiR
za boiskiem pi³karskim lub
przy placu zabaw
- szacunkowy koszt - 50 tys. z³

Park linowy przeznaczony jest do u¿ytku g³ównie m³odych
mieszkañców naszego miasta. Projekt zak³ada 1 modó³ z mo-
¿liwoœci¹ powiêkszenia o kolejne na terenie wielkoœci 7x14
metrów. Jest ca³kowicie bezobs³ugowy (bez asekuracji 
i zabezpieczeñ) ma bezpieczn¹ wysokoœæ 50 cm oraz du¿¹
przepustowoœæ 1 modu³ posiada 4 przeszkody. 

FOTOPLASTYKON
Lokalizacja: Plac Zamkowy 3,
teren Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
- szacunkowy koszt - 50 tys. z³

Wariant - 3 stanowiska ze stereoskopami + 1 z podœwietlanym
plakatem (6 œcianami z dachem). Fotoplastykon to automat do
prezentacji pojedynczych fotografii i przeŸroczy stereosko-
powych z ca³ych cykli fotograficznych na jednym stanowisku
wizualnym. 
Dostêpne s¹ 3 stanowiska ze stereoskopami, przez które widzo-
wie zagl¹daj¹ do wnêtrza fotoplastykonu i podziwiaj¹ archi-
walne zdjêcia. Mechanizm przesuwny fotoplastykonu wyko-
rzystuje multimedia, dziêki czemu mo¿liwa jest prezentacja
dowolnej liczby zdjêæ. Obszar tematyczny: historia miasta,
edukacja, kultura. 
Fotoplastykon to ciekawy sposób na zobaczenie fragmentu his-
torii i zachêta, aby bardziej zag³êbiæ siê w dzieje Chojnowa 
i poznaæ sylwetki osób, które w nim ¿y³y. Nale¿y w tym miejscu
dodaæ, ¿e fotoplastykonem mo¿e pochwaliæ siê zaledwie kilka
miast w kraju i instytucji (Warszawa, £ódŸ, Poznañ, Brwinów,
Muzeum Powstania Warszawskiego). Nasze urz¹dzenie by³oby
pierwszym na Dolnym Œl¹sku! Projekt bêdzie s³u¿y³ wszystkim
mieszkañcom miasta, okolic oraz turystom 24 godziny na dobê.

Po³udniowa strona Miasta Chojnowa

PUMP UP YOUR PUMPTRACK 
- punkt napraw i konserwacji rowe-
rów, hulajnog i innych sprzêtów
Lokalizacja: teren za ogrodzeniem,
na którym znajduje siê Pumptrack 
i Skatepark
- szacunkowy koszt - 10 tys. 200 z³

Propozycja PUMP UP YOUR
PUMPTRACK - punkt napraw 
i konserwacji rowerów, hulajnóg 
i innych sprzêtów zak³ada: zakup, do-
stawê i monta¿ stacji do naprawy 
i konserwacji: rowerów, hulajnóg,
deskorolek, a nawet wózków dla dzieci,
czy wózków przeznaczonych dla osób
niepe³nosprawnych. Stacja bêdzie
czynna w godzinach otwarcia Pumptracka i Skateparku bêdzie
s³u¿y³a wszystkim tym, którzy bêd¹ musieli dokonaæ napraw 
i ustawieñ swoich pojazdów, tj. dokrêciæ œruby, napompowaæ
ko³a, dokonaæ okreœlonych regulacji, przy pomocy dostêpnych
w stacji narzêdzi. Stacja zawiera: stojak na rower, pompkê 
z adapterem, wkrêtaki, klucze nastawne, klucze p³askie, zestaw
kluczy imbusowych, ³y¿ki do opon, œruby zabezpieczaj¹ce 
z grotami.

ŒCIE¯KA ZDROWIA z elementami torów przeszkód z tram-
polin¹ miejsk¹ 
Lokalizacja: Park Miejski 
- szacunkowy koszt - 49 tys. 200 z³.
Celem projektu jest zbudowanie
wyj¹tkowego, ciekawego i uni-
kalnego miejsca, które ma za-
chêciæ do spacerów po parku.
Œcie¿ka ma umo¿liwiæ aktywne
spêdzanie czasu, wzbogaciæ 
i uatrakcyjniæ lekcje wychowa-
nia fizycznego dzieciom pod-
czas plenerowych æwiczeñ. Leœne trasy spacerowe lub biegowe
nabior¹ jeszcze wiêkszej atrakcyjnoœci poprzez wprowadzenie
dodatkowej formy æwiczeñ fizycznych. Jedn¹ z atrakcji œcie¿ki
ma byæ trampolina, która przyci¹gnie najm³odszych. 

G£OSUJMY!

Znamy ju¿ projekty tegorocznego Bud¿etu Obywatelskiego! 
G³osowanie trwa do 4 wrzeœnia. Prawo udzia³u w g³osowaniu maj¹ wszyscy mieszkañcy Miasta Chojnowa. Ka¿dy
mieszkaniec Miasta Chojnowa mo¿e oddaæ tylko jeden g³os, tylko na jeden projekt.
G³osowanie odbywa siê:
* elektronicznie: poprzez wype³nienie interaktywnego formularza do g³osowania, dostêpnego pod adresem: 
www.chojnow.eu;
* w ogólnodostêpnym punkcie do g³osowania zlokalizowanym w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 
59- 225 Chojnów poprzez wype³nienie formularza do g³osowania oraz wrzucenie go do urny.
G³osowanie odbywa siê poprzez postawienie znaku "X" przy jednym projekcie spoœród wszystkich umieszczonych na
karcie do g³osowania.
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Cykl "Kwiaty" - tytu³ nowej wystawy czasowej w Muzeum
Regionalnym mówi wiele, ale w tak oryginalnej ods³onie nigdy
jeszcze w murach Zamku Piastowskiego kwiatów nie ogl¹-
dano. Autork¹ obrazów jest Gina Malinowski, która przygodê 
z malarstwem rozpoczê³a kilka lat temu, ale w swoim artysty-
cznym biogramie ma ju¿ wiele wystaw i plenerów.
Kwiaty, to jej ukochany temat, ale z przyjemnoœci¹ maluje te¿
portrety i pejza¿e.
W okolicznoœciowym wydawnictwie czytamy:
"Cykl Kwiaty Giny Malinowski to podjêcie inspiruj¹cego wielu
artystów tematu, jakim jest motyw kwiatu. Jednak sposób ujê-
cia jego w interpretacji Giny Malinowski stanowi maarski esej
ukazuj¹cy wnikliw¹, wrêcz anatomiczn¹ obserwacjê ota-
czaj¹cej natury. Wychodz¹cy z obrazów, poprzez specyficzne
kadrowanie, swoisty makrokosmos, stopniowo ewaluuje 
w stronê abstrakcji. Mocny kontrast miêdzy naturalnym t³em 
a siln¹ ekspresj¹, zarówno pod wzglêdem formy jak i palety
barwnej, sprawia, ¿e nie odbiera siê motywu kwiatu w sposób
naturalistyczny, lecz jako abstrakcyjn¹ eksplikacjê. Te celowe
dzia³ania artystki tworz¹ niezwyk³¹, przyci¹gaj¹c¹ uwagê i poru-
szaj¹c¹ wyobraŸniê wystawê".
To trzeba zobaczyæ, ¿aden bowiem opis czy zdjêcie nie odda
klimatu makro-kwiatowej krainy.
Wernisa¿ wystawy mia³ miejsce 15 lipca. Spotkanie z autork¹
pozwoli³o na bli¿sze poznanie. Malarka opowiada³a o swoich
pasjach i wielkim zaanga¿owaniu na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Niezwykle,
aktywna, ¿ywio³owa, pozytywnie nastawiona do œwiata postaæ.
I barwna - jak Jej kwiaty!

Zapraszamy - wystawa czynna do 27 sierpnia!
eg
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHOJOWA - weŸ udzia³ w spotkaniu/wype³nij ankietê
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje o tocz¹cych siê pracach przy opracowaniu "Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa na lata
2023-2028". Zmieniaj¹ce siê uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne oraz nowy okres programowania polityk Unii
Europejskiej s¹ odpowiednim momentem do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju miasta. 
Strategia Rozwoju ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w sferze spo³eczno-gospodarczej i przestrzennej, wyznaczenie misji 
i wizji, celów oraz okreœlenie kierunków rozwoju miasta Chojnowa przy wsparciu œrodków krajowych i zagranicznych.
G³ównym celem spotkania jest wypracowanie za³o¿eñ koncepcji rozwoju miasta Chojnowa. 

W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy do wziêcia aktywnego udzia³u
w spotkaniu warsztatowym, które pozwoli Pañstwu wspó³decy-
dowaæ o kierunkach rozwoju spo³eczno-gospodarczego Gminy
Miejskiej Chojnów. 
Podczas warsztatów bêd¹ mogli Pañstwo wyraziæ swoj¹ opiniê,
przedstawiæ propozycjê dzia³añ, poznaæ potrzeby innych oraz
zadawaæ pytania. 

Spotkanie odbêdzie siê: 23 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w Domu Schrama w Chojnowie.

Do 9 wrzeœnia mo¿na tak¿e wype³niæ ankietê, której celem jest poznanie opinii mieszkañców w sprawach najistotniejszych dla
rozwoju miasta. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki bêd¹ analizowane wy³¹cznie w postaci zbiorczych zestawieñ. 
Pañstwa opinia jest niezwykle wa¿na z punktu widzenia realnoœci i skutecznoœci przyjêtych w Strategii celów oraz zadañ.
Wszelkie sugestie bêd¹ cenn¹ wskazówk¹, dlatego te¿ autorom Strategii zale¿y, aby przy okreœlaniu zamierzeñ i planów na
najbli¿sze lata, jak najwiêcej mieszkañców mog³o wypowiedzieæ siê na temat przysz³oœci Chojnowa. 
Link do ankiety dostêpny jest na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie www.chojnow.eu  
Ankieta dostêpna jest równie¿ w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.



W sk³ad zespo³u wchodz¹:
Tomasz £abowicz - gitara, wokal
Waldemar Winkler - perkusja
Ireneusz Matys - gitara basowa
Jakub Matys - klawisze

Gazeta Chojnowska - Wygran¹ w Œci-
nawie poczytujecie sobie panowie jako
sukces?
Tomasz £abowicz - Gitara pojawi³a siê w mo-
im ¿yciu, gdy mia³em 14 lat i towarzyszy mi
do dziœ. Do momentu wst¹pienia do pierw-
szego zespo³u w 2017 r. nigdy wczeœniej nie
gra³em w ¿adnym sk³adzie. Dziêki przy-
chylnoœci moich obecnych kolegów przygo-
da z zespo³em Plug'n'Blues rozpoczê³a siê 
9 lutego 2018 r., od momentu jego powsta-
nia. Zaistnia³a potrzeba ¿ebym tak¿e stan¹³
przy mikrofonie (ktoœ musia³ i pad³o na
mnie) nigdy wczeœniej tego nie robi³em.
Wspólne granie daje nam wielk¹ satys-
fakcjê. Gramy covery klasyki polskiego
bluesa i rocka, ale te¿ autorskie kompozycje
z moimi tekstami. W kolejce czekaj¹ na-
stêpne muzyczne pomys³y, które niebawem
w³¹czymy do repertuaru. Co do konkursu,
to w 2019 r. zajêliœmy tam trzecie miejsce
wiêc ponowne zakwalifikowanie siê do
Konkursu Amatorskich Zespo³ów Blueso-
wych w "Œcinawskim Bluesie nad Odr¹"
by³o dla nas du¿ym zaskoczeniem, a zajêcie
pierwszego miejsca jest dla nas ogromnym
sukcesem. 
Waldemar Winkler - Zacz¹³em w 1971
roku. By³y ró¿ne kapele, w sumie to raczej
do kotleta choæ by³y te¿ ciekawe projekty.
Od 1991 roku przerwa i chyba od dekady
znowu w akcji. A o Plug'n'Blues to ju¿
powie Tomek… :)
Ireneusz Matys - Oczywiœcie ¿e tak, je¿eli
fakt zakwalifikowania siê do fina³owej
pi¹tki w poprzedniej edycji by³ dla Nas

sukcesem, a zdobycie III miejsca zaskocze-
niem, to wygrana w XIII edycji jest sukce-
sem, zw³aszcza bior¹c pod uwagê poziom
pozosta³ych uczestników. 
Jakub Matys - Oczywiœcie - tym bardziej,
¿e doceniony zosta³ nasz autorski materia³.
Zwyciêstwo w ogólnopolskim przegl¹dzie
œwiadczy o dobrze obranym kierunku, wy-
pracowanym charakterze oraz brzmieniu
utworów - a pracujemy nad tym od momen-
tu powstania Plug'n'Blues. Od kiedy skoñ-
czy³em 16 lat, z niewielkimi przerwami,
nale¿a³em do jakiegoœ projektu - czy to
zespo³y, nagranie materia³u z kolegami,
wyst¹pienie na nagraniu u kogoœ - klimaty
by³y ró¿ne - altrnatywa, rock, a nawet
heavy metal, ale w pewnym momencie zos-
ta³em zaproszony do chojnowskiego
zespo³u bluesowego "Faza Blues", którego
liderem by³ Jarek K. Tam poczu³em, ¿e
blues to jest to, co chcê graæ - i tu ser-
decznie dziêkujê ch³opakom za przyjêcie.
Zespó³ niestety zawiesi³ dzia³alnoœæ i wtedy
uda³o nam siê stworzyæ Plug'n'Blues 
w sk³adzie, który ju¿ od ponad czterech lat
regularnie spotyka siê, koncertuje i mam
nadziejê daje du¿o frajdy nie tylko nam, ale
ka¿demu, kto chce nas s³uchaæ.

Gazeta Chojnowska - Dlaczego w³aœnie
blues?
Tomasz £abowicz -  Blues to muzyka,
która towarzyszy mi od najm³odszych lat.
Wychowa³em siê w œrodowisku osób s³u-
chaj¹cych takiej muzyki. Dla mnie blues to
prosty przekaz oparty na szczeroœci, praw-
dzie i pragnieniu wolnoœci… Podczas wspól-
nego grania powstaj¹ u mnie ogromne emocje.
Mo¿na siê zatraciæ w muzyce i odp³yn¹æ 
w marzeniach bardzo, bardzo daleko. 
Waldemar Winkler - Wychowa³em siê na
Breakoutach, Majalu i innych. Potem Led
Zeppelin, Black Sabbath. Tak to ju¿
zosta³o. A mo¿e kolejnoœæ by³a odwrotna…. 
Ireneusz Matys - Jak wskazuje nasza nazwa,
czujemy siê w³¹czeni w klimaty bluesowe,
ale mo¿na w naszej muzyce doszukaæ siê
innych gatunków jak rock czy nawet country.
Jakub Matys - Blues to muzyka, która daje
swobodê - wszyscy jesteœmy amatorami, bez
muzycznego wykszta³cenia, technicznie
wiem, ¿e mam liczne braki, jednak graj¹c
bluesa zapominam o nich, poruszam siê po
klawiaturze zgodnie z tym, co czujê. Tu nie
ma nut, precyzyjnego liczenia taktów, utar-
tych schematów - bardziej emocje, chwila i in-
strument - dlatego jesteœmy autentyczni. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Graj¹ od kilku lat. Muzyka, zw³aszcza blues, to ich brama do innego œwiata. Mo¿liwoœæ dzielenia siê swoj¹ pasj¹ ze sceny daje im
satysfakcjê i szczêœcie. Plug'n'Blues (w wolnym t³umaczeniu - wtyczka do bluesa/po³aczeni z bluesem) - chojnowski zespó³ z³o¿ony 
z czterech muzyków bawi publicznoœæ w rodzimym mieœcie i wielu innych miejscowoœciach. Fanów nie dziwi zatem fakt, ¿e w³aœnie
wygrali Konkurs Amatorskich Zespo³ów Bluesowych w ramach XIII Edycji Festiwalu "Œcinawski Blues nad Odr¹". W przysz³ym
roku wyst¹pi¹ tam jako jedna z kilku zaproszonych gwiazd. Do takich osi¹gniêæ prowadzi pasja…
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Ka¿dy kto chocia¿ raz "dotkn¹³" choj-
nowskiej kultury wie o kim mowa. Gros
mieszkañców doskonale kojarzy "Smoka"
- dŸwiêkowca z domu kultury, który
przez wiele lat obs³ugiwa³ miejskie i oko-
liczne imprezy. 
Jerzy Krakowski przeszed³ w³aœnie na
emeryturê. Trudno sobie wyobraziæ ko-
goœ innego za pulpitem dŸwiêkowego
sprzêtu - postaæ "Smoka" bowiem to
nieod³¹czny element kulturalnej przes-
trzeni naszego miasta.
Chcieliœmy podziêkowaæ Jurkowi cie-
p³ymi s³owami za lata pracy, ale uzna-
liœmy, ¿e zdecydowanie lepiej zrobi to
Jego wieloletni prze³o¿ony - by³y dyrek-
tor MOKSiR Stanis³aw Horodecki:
Jerzy Krakowski. Jurek. "Smok". 
Dwadzieœcia lat wspólnej pracy, jeszcze
d³u¿sza znajomoœæ. Wbrew pozorom
wcale nie jest dziêki temu ³atwiej zna-
leŸæ s³owa. Raczej trudniej, bo przecie¿
tyle zd¹¿y³o siê w tym czasie zdarzyæ.
Mo¿e wiêc zamiast biografii jedynie kil-
ka "przybli¿eñ" Jurka, które na pewno 
z nami pozostan¹.
- Czasem - powiedzia³ mi kiedyœ, gdy
trwa³a jedna z wielu szkolnych prób
przed okolicznoœciowym wystêpem -
myœlê, ¿e móg³bym odpuœciæ, nie przy-
k³adaæ siê a¿ tak bardzo. Ustawiæ poten-
cjometry miksera - i ju¿. Robimy prze-
cie¿ tych imprez (to by³o jeszcze przed
pandemi¹) oko³o 100 rocznie. Ale wtedy
zaraz sobie przypominam, ¿e dla tego
dzieciaka to jest wydarzenie. Przyjd¹
jego rodzice, mo¿e dziadkowie. Muszê
wiêc zrobiæ wszystko, by pomóc mu wy-
paœæ jak najlepiej. Muszê "pokrêciæ"
w³aœnie dla niego, bo dla mnie to praca,
ale dla niego "œwiêto". 
To pierwsza z rzeczy, za które ceniê Smoka
- empatia dla wykonawców, dla "boha-
terów" sceny, nawet jeœli w przysz³oœci
nigdy nie bêd¹ artystami.
Rzecz¹ drug¹ jest dystans do siebie i "sa-
perska" umiejêtnoœæ rozbrajania na-

piêæ. Przygotowanie i realizacja wys-
têpu to ci¹g zdarzeñ. Taki rollercoaster,
który gdy ju¿ ruszy, nie mo¿e siê zatrzy-
maæ. Emocje buzuj¹, ka¿da nieprze-
widziana sytuacja wywo³uje, zw³aszcza
u amatorów, ró¿norodne reakcje. "Roz-
broiæ j¹" - ¿artem, uœmiechem, rzuco-
nym s³owem wsparcia - to tak¿e jedna 
z umiejêtnoœci Jurka. Wykorzystywa³ j¹
te¿ z powodzeniem w sytuacjach, gdy
relacje miêdzy pracownikami napina³y
siê, niczym ciêciwa ³uku. Jestem mu
wdziêczny za tê "sapersk¹" robotê.

Jurek to przede wszystkim muzyka. To
przecie¿ jako "Smoka" - chojnowskiego
DJ-a lat 70. i 80. - pamiêtaj¹ go uczest-
nicy zabaw w mdkowskiej "Stokrotce"
czy "Pa³acyku". Ale to, co zas³uguje u niego
na szacunek i uznanie, to wieczne poszu-
kiwanie - brzmieñ, gitarowych riffów,
nowych wykonawców. Wzajemne "pod-
powiadanie" sobie tego, na co w muzy-
cznej trawie warto zwróciæ uwagê i przy-
³o¿yæ doñ ucho - to kolejna rzecz, za
któr¹ z sympati¹ myœlê o Jurku.
I jeszcze jedna sprawa, o której myœlê 
w zwi¹zku ze "Smokiem" z uznaniem.
Obowi¹zkowoœæ. Jeœli trzeba by³o zo-
staæ w pracy d³u¿ej. Przyjœæ wczeœniej.
Przeorganizowaæ prywatne ¿ycie, bo
nagle okazywa³o siê, ¿e potrzeba na-
g³oœniæ imprezê, a organizator "obudzi³
siê" za przys³owiowe piêæ dwunasta -
mo¿na by³o na niego liczyæ. Zawsze!

Mawia siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pio-
nych. I pewnie tak jest, choæ gdy pomyœlê
o "Smoku"…

Nic dodaæ, nic uj¹æ! 
W imieniu rzeszy mieszkañców

Chojnowa 
DZIÊKUJEMY JURKU! 

Korzystaj z nale¿nego, wolnego czasu!

““SSmmookk””  nnaa  eemmeerryyttuurrzzee
Gazeta Chojnowska - Gram bo…
Tomasz £abowicz - Gra w PnB jest dla mnie
jedn¹ z wa¿niejszych czêœci ¿ycia. Najlepiej to
oddaje fragment tekstu jednej z piosenek "Mój
blues": w bluesie jest si³a i moc, ta muzyka
uskrzydla mnie. Jest jak powietrze, chce siê
¿yæ…. Gramy dla w³asnej przyjemnoœci, 
a jeœli sprawiamy j¹ te¿ innym, to super.
Waldemar Winkler - Muzyka to odskocznia
od codziennoœci. I dobrze, ¿e mamy dla kogo
graæ.
Ireneusz Matys - Muzyka jest pasj¹, granie
na próbie jest dla mnie tak¹ sam¹ przyjem-
noœci¹ jak granie dla publicznoœci, oczywiœcie
emocje s¹ inne. Gramy dla wszystkich, którzy
chc¹ nas s³uchaæ, i mamy nadziejê, ¿e takich
ludzi bêdzie coraz wiêcej.
Jakub Matys - muzyka od zawsze jest w mo-
im ¿yciu - nie tylko jej odbiór, ale równie¿
przekazywanie jej innym. Tata, od kiedy
pamiêtam, gra, œpiewa i to w³aœnie on by³
tym, który zaszczepi³ we mnie nie tylko pasjê
do muzyki, ale te¿ do instrumentów. Klawisz
pojawi³ siê w domu po raz pierwszy, gdy moi
starsi bracia mieli komuniê - by³ jednym 
z prezentów - i tak rozpoczê³o siê szukanie
dŸwiêków, póŸniej akordów, a¿ w koñcu próby
aran¿acji i pierwsze wystêpy, które prócz
tremy, przynosi³y wiele radoœci. Zaczynaj¹c
przygodê z instrumentem by³em przekonany, ¿e
radoœæ przyniesie g³ównie mnie, jednak teraz
wiem, ¿e ludzie, którzy nas s³uchaj¹ równie¿
czerpi¹ z tego przyjemnoœæ.
Gazeta Chojnowska - Czego ¿yczyæ choj-
nowskim bluesmanom?
Tomasz £abowicz - Po pierwsze - ¿ebyœmy
mieli gdzie graæ (podziêkowania dla choj-
nowskiego MOKSiRu). Po drugie - ¿ebyœmy mieli
dla kogo graæ (podziêkowania dla wszystkich,
którzy nas s³uchaj¹). No i ¿eby ta przygoda 
z zespo³em Plug'n'Blues trwa³a jak najd³u¿ej.
Waldemar Winkler - ¯eby robili swoje. I byli
szczerzy w tym co robi¹.
Ireneusz Matys - Aby nasza pasja trwa³a, jak
najd³u¿ej.
Jakub Matys - ¯eby przyjemnoœæ, któr¹ nam
daje granie, nie by³a nigdy mniejsza od tej,
któr¹ nasze granie daje s³uchaczom.

Gazeta Chojnowska - Gratuluj¹c sukcesu,
dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczymy zatem tego
wszystkiego czego Plug’n’Blues sobie ¿yczy!

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami - art. 29 ust. 1 pkt 1a
oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
- nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowê,
natomiast wymaga zg³oszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,
Budowa wolno stoj¹cych, nie wiêcej ni¿ dwukondygnacyjnych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabu-
dowy do 70 m2, których obszar oddzia³ywania mieœci siê 
w ca³oœci na dzia³ce lub dzia³kach, na których zosta³y zaprojek-
towane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia w³as-
nych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

UWAGA!
W celu dokonania zg³oszenia przedmiotowego budynku
inwestor winien:
• wype³niæ i z³o¿yæ odpowiedni wniosek - druk PB-2a (druki
dostêpne s¹ do pobrania na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Legnicy lub do pobrania w Punkcie Obs³ugi
Interesantów, mieszcz¹cego siê na parterze budynku Starostwa
Powiatowego w Legnicy.

Do ww. wniosku zg³oszenia inwestor zobowi¹zany jest do³¹-
czyæ nastêpuj¹ce, wymagane, przepisami dokumenty: 
• oœwiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele budowlane (druk PB-5 - do pobrania jak wy¿ej); 
• oœwiadczenia inwestora, ¿e planowana budowa jest prowa-
dzona w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb mieszkaniowych,
z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie
fa³szywego oœwiadczenia wynikaj¹cej z art. 233 § 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); sk³adaj¹cy oœwiadczenie
jest zobowi¹zany do zawarcia w nim klauzuli o nastêpuj¹cej
treœci: "Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za
z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia."; klauzula ta zastêpuje po-
uczenie organu o odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szy-
wych oœwiadczeñ (druk do pobrania jak wy¿ej); 
• oœwiadczenia inwestora, ¿e: 
a) przyjmuje odpowiedzialnoœæ za kierowanie budow¹ w przy-
padku nieustanowienia kierownika budowy, 
b) dokumentacja do³¹czona do zg³oszenia jest kompletna;
• 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego (w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej) wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowi¹zek
do³¹czenia wynika z przepisów odrêbnych ustaw, lub kopiami
tych opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i innych dokumentów, opra-
cowanego przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia budowlane 
w odpowiednich specjalnoœciach;
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -
w przypadku braku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla danego terenu;

MIEJSCE ZA£ATWIENIA SPRAWY:

• Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. S³owiañski 1, 59-220

Legnica;

• Z³o¿enie wniosku:
PARTER PUNKT OBS£UGI INTERESANTÓW (lub drog¹
elektroniczn¹ za poœrednictwem ePUAP);

• Informacja: sekretariat wydzia³u Architektury i Budow-nict-

wa, III PIÊTRO, pokój nr 324, tel. 76 / 724 34 49;

WA¯NE INFORMACJE 
1) Przy ww. zg³oszeniu ustawodawca wy³¹czy³ stosowanie art.
30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane, co oznacza, ¿e organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie mo¿e, w razie
koniecznoœci uzupe³nienia zg³oszenia, na³o¿yæ na zg³asza-
j¹cego obowi¹zku uzupe³nienia, w okreœlonym terminie,
brakuj¹cych dokumentów. 

2) Zgodnie z art. 30 ust. 5k ustawy Prawo budowlane do
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, mo¿na przy-
st¹piæ do budowy, po dorêczeniu zg³oszenia organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej.

3) Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e aby mo¿na by³o legalnie
rozpocz¹æ roboty budowlane, zg³oszenie musi byæ prawid³owe
i kompletne.

Odpowiedzialnym za kompletnoœæ i poprawnoœæ z³o¿onego
zg³oszenia, a tym samym za legalnoœæ prowadzonej budowy
przedmiotowego budynku, w tym przypadku jest inwestor!

Jak zbudowaæ dom do 70m2 "bez formalnoœci” wg nowych przepisów? 
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem tematem budowy wolno stoj¹cych, nie wiêcej ni¿ dwukondygnacyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, Starostwo Powiatowe w Legnicy przygotowa³o informacjê
dla zainteresowanych inwestorów.
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JURASSIC WORLD: DOMINION
(dubbing)

02/03/04.09 - godz. 17.00
Jurassic World Dominion rozgrywa siê
cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar.
Dinozaury ¿yj¹ i poluj¹ teraz razem z ludŸ-
mi na ca³ym œwiecie. Ta krucha równo-
waga zmieni przysz³oœæ i raz na zawsze
oka¿e siê, czy ludzie maj¹ pozostaæ naj-
wiêkszymi drapie¿nikami na planecie,
któr¹ teraz dziel¹ z najbardziej przera-
¿aj¹cymi stworzeniami w historii. Juras-
sic World Dominion poka¿e nigdy nie
widziane dinozaury, znakomit¹ akcjê i za-
dziwiaj¹ce nowe efekty wizualne.

TOP GUN: MAVERICK
02/03/04.09 - godz. 20.00

Po ponad 20 latach s³u¿by w lotnictwie
marynarki wojennej, Pete "Maverick"
Mitchell zostaje wezwany do legendarnej
szko³y Top Gun. Ma wyszkoliæ nowe po-
kolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.

LENA I ŒNIE¯EK
03/04.09 - godz. 15.00

Para niezdarnych z³odziejaszków kradnie
bia³e lwi¹tko i próbuje dostarczyæ je do
bogatego kolekcjonera zwierz¹t. Nic nie

idzie jednak zgodnie z planem i maluch
ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena -
nieœmia³a nastolatka, która dopiero co
przeprowadzi³a siê do nowego miasta.
Zwierzak, któremu nadaje imiê Œnie¿ek,
szybko staje siê jej najlepszym przyja-
cielem. Lena boi siê jednak, ¿e lwi¹tko
mo¿e jej zostaæ odebrane i dlatego posta-
nawia ukrywaæ je przed tat¹ i reszt¹ œwiata.

Kiedy jednak zdradza swój sekret nie-
w³aœciwej osobie, zaczynaj¹ siê k³opoty,
a na trop Œnie¿ka ponownie wpadaj¹
z³odzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena
zdo³a ochroniæ bia³ego lwa przed gro-
¿¹cym mu niebezpieczeñstwem?

UKKS Oriens Chojnów zaprasza 
na Ligê Szkó³ek Kolarskich MTB o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa

Zawody odbêd¹ siê 20 sierpnia w Parku Piastowskim. Na starcie pojawi¹ siê m³odzi kolarze z Dolnego Œl¹ska. 
Pocz¹tek wydarzenia o godzinie 9:00, start pierwszej kategorii o godzinie 11:00.

11:00: start pierwszej kategorii
12:00: start ¿akini
12:40: start ¿ak
13:50: start m³odziczka
14:00: start m³odzik
15:00: juniorka m³odsza
16:00: junior m³odszy
17:00: dekoracja i zakoñczenie

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie
mo¿liwoœæ przesuniêæ czasowych 

w programie. 
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Pi³ka no¿na
Nowy Zarz¹d Klubu Pi³karskiego Chojnowianka realizuje
zamierzone plany. Powo³ano i skompletowano drug¹
dru¿ynê pi³karsk¹ seniorów. Ta kadra rozpocznie rozgrywki
od B klasy. Trenerem jest £ukasz Romanek. Maj¹ ju¿ za
sob¹ kilka meczy kontrolnych:
Chojnowianka II Chojnów - Iskra NiedŸwiedzice  5:0

Chojnowianka II Chojnów - P³omieñ Michów  5:1
Chojnowianka II Chojnów - GKS Iwiny  2:6

Chojnowianka II Chojnów - Zryw Stary £om  2:4

Pierwsza dru¿yna szlifuje formê pod okiem trenera Mi-
ros³awa Zielenia. Bia³oniebiescy solidnie siê wzmocnili
kadrowo. Po wielu latach wróci³ do dru¿yny obroñca
Dariusz Ginda. Na pozycji bramkarza bêdzie siê toczyæ
walka miêdzy trzema golkiperami.
W tym sezonie cel jest jasny - awans do ligi okrêgowej.
Chojnowscy pi³karze rozegrali ju¿ kilka sparingów i je-
den mecz o Puchar Polski.

BKS Boles³awiec (juniorzy) 
- Chojnowianka Chojnów 2:4

Gronice Nowogrodziec - Chojnowianka Chojnów 4:2
Chojnowianka Chojnów - B³êkitni Koskowice 1:2

Puchar Polski
Chojnowianka Chojnów - Zawisza Serby 3:2

Kolejnym rywalem w pucharowych bojach bêdzie Orla
W¹socz. Mecz odbêdzie siê 24 wrzeœnia (œroda) o godz.
18.00 na Stadionie Miejskim w Chojnowie.
Po pojedynku z Zawisz¹ Serby powia³o optymizmem
przed rozgrywkami ligowymi pierwszej dru¿yny. Przyæ-
mi³ go jednak mecz z 14 sierpnia - pora¿ka ze Spart¹
Proszowice 1:5 nie bêdzie mile wspominana. 
Czy Chojnowianka mia³a gorszy dzieñ czy gospodarze
tacy mocni? OdpowiedŸ byæ mo¿e padnie w najbli¿sz¹
niedzielê. Na Stadionie Miejskim w Chojnowie bê-
dziemy goœciæ Lubiatowiankê Lubiatów. 
Pocz¹tek o godzinie 17. Zapraszamy!

pm; fot. chojnow.pl

ZAPRASZAMY 
NA ZLOT 

POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
28 sierpnia 2022r. RYNEK 

ju¿ od godz. 12.00
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OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu zmiany studium uwarunkowañ 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust.1 w zwi¹zku 

z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3  paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji 

o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 

o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póŸn. zm.)

oraz uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa nr XLIV/214/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w  sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zmienionej uchwa³¹ Rady

Miejskiej Chojnowa nr XLIX/238/21 z dnia 14 grudnia 2021 r., zawiadamiam o

wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du:

UJEDNOLICONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAÑ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA CHOJNOWA 
- zawieraj¹cego projektowane zmiany, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-

wisko, w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 20 wrzeœnia 2022 r., w siedzibie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w godzinach urzêdowania.

Projekt ww. zmiany studium wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko bêdzie

równie¿ udostêpniony na stronie internetowej BIP Urz¹d Miejski w Chojnowie pod

adresem: http://bip.chojnow.net.pl

Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie ww. zmiany studium
odbêdzie siê  15 wrzeœnia 2022 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, sala nr 11.

Zgodnie z art.11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby

prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,

mog¹ wnieœæ uwagi dotycz¹ce projektu studium. 

Uwagi do ustaleñ studium nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta
Chojnowa na adres: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 paŸdziernika 2022 r.
Uwagi do ustaleñ studium mog¹ byæ wnoszone w formie papierowej lub elektroni-
cznej, w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty
elektronicznej na adres: urzad.miejski@chojnow.eu lub za poœrednictwem elek-
tronicznej platformy us³ug administracji publicznej ePUAP - zgodnie z przepisami
art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ wnoszone zgodnie 
z art. 39 ust.1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. 
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa 
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko - w formie
pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawiez 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym - w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 12 paŸdziernika 2022 r.

Deszczowa sobota 30 lipca by³a na
pewno sprzymierzeñcem organizatorów
kolejnej ods³ony "Punk Rock Live" w ka-
wiarni "Jubilatka". 
Tego dnia do Chojnowa œci¹gnêli fani
punka z okolicznych miast i miasteczek.
Zagra³y: "Koniec strefy" z Wa³brzycha,
miejscowy "Polish Fiction i poznañska
"NoG". 3x punk! Kapitalna atmosfera,
du¿o czadu, pogo… Engtuzjastycznie
przyjête standardy polskiego punk-rocka
(numery ProletarYatu, Defektu Muzgó,
Marii Nefeli. 
Na koniec - dyskoteka. 
Œwietnie bawiono siê przy przebojach
Krzysztofa Krawczyka, Mr. Zooba 
i innych - do utraty tchu!                   pm

pm

3xPunk 
w Jubilatce
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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 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 21.09.2022 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 14.09.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* 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¿ 3.950,00 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., szósty 08.06.2022 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 16.08.2022 r. - 20.09.2022r.
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

siódmy 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.
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul. Szpitalna 6
tel. 768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

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

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

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

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

SIERPIEÑ
WRZESIEÑ

21.08. Pod S³oñcem
28.08. W Intermarche

04.09. Salix
11.09. Farmed
18.09. Melisa

25.09. Centrum

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

Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

opieka lekarska 
w godz. 18.00-6.00
w dni powszednie; 

ca³odobowo w soboty,
niedziele  i inne dni wolne 

od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140
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W ostatnim tygodniu lipca MOKSiR za-
inaugurował "Projekt Lato". Od samego
początku cieszył się on ogromnym zain-
teresowaniem. Przez dwa tygodnie wa-
kacji udział w "Projekcie" wzięło 30.
dzieci z Chojnowa. W ramach zajęć,
które zaproponowano były m.in. odwie-
dziny w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Chojnowie, gdzie strażacy zaprezen-
towali wyposażenie wozów strażackich 
i sprzętu gaśniczego. Dzieci wysłuchały
także opowieści o trudnej i niebezpiecz-
nej pracy strażaków, a przede wszystkim
dowiedziały się w jakich okolicznościach
należy wezwać Straż Pożarną. Uczest-
nicy odwiedzili też pobliską Rogatą Wieś
w Konradówce, gdzie mieli za zadanie
przejść trasą edukacyjną i rozwiązać
quest-Wyprawy Odkrywców. Spędzili

tam miło czas karmiąc zwierzęta, uczest-
nicząc w warsztatach i bawiąc się na
świeżym powietrzu. 
To była bycza przygoda!

Nie lada gratką była dla niektórych
dzieci wycieczka pociągiem do Legnicy.
Skorzystały z oferty Muzeum Miedzi 
i zwiedziły wystawę "Wielkie ssaki epo-
ki lodowcowej". Oprócz zwiedzania były
także warsztaty z robienia miedzianej
biżuterii oraz malowania na kamieniach.
Pomimo upałów udało się zdobyć dwie
wieże Zamku Piastowskiego. Ostatniego
dnia pierwszego turnusu dzieci odwie-
dziły Osadę Danieli. Tam czekały nieza-
pomniane atrakcje, zabawy na placu za-
baw, dmuchańce, karmienie zwierząt, pyszne
jedzenie i dyskoteka. 
W drugim tygodniu "Projektu" zapla-
nowano wycieczkę na Zamek Grodziec.
Przemiły Pan przewodnik opowiadał 
o historii zamku i oprowadził po jego
zakamarkach. Na koniec, na wszystkich
czekała kiełbaska z ogniska. 
"Projekt Lato" to nie tylko wycieczki, ale
także zajęcia ruchowo-taneczne prowa-
dzone przez Panią Jagodę Zderską, pro-
jekcje w kinie i zabawy na kręgielni. 
Było intensywnie, wesoło i edukacyjnie!

moksir
***

Zakończyliśmy ostatni tydzień wakacji 
z Miejską Biblioteką Publiczną. Tym
razem wybraliśmy się z dziećmi w prze-
strzeń kosmiczną. Pierwszego dnia zajęć
wyruszyliśmy w niezwykłą podróż 
z sondą kosmiczną New Horizons, która
zabrała nas w stronę Plutona. Po zapoz-
naniu się z historią tej ekspedycji dzieci
wykonały własne sondy, które wyruszyły
zbadać cały Układ Słoneczny.
Następnego dnia przeżywaliśmy „Kos-
miczne przygody Bruma i Gruma” na
podstawie książki Pawła Wakuły. Atrak-
cją tego dnia było przedstawienie tea-
tralne „Szkoła Pana Kleksa”. Aktorzy 
z teatru „Blaszany Bębenek” przedsta-
wili historię dwunastoletniego Adasia,
który za namową szpaka Mateusza zostaje
umieszczony w szkole Pana Kleksa, tam
pobiera nauki i przeżywa wiele przygód. 
W środę dzieci z radością budowały statki
i promy kosmiczne, żeby móc polecieć
na Księżyc na kosmiczne urodziny. Ale
jak je tam zorganizować? To nie zmart-
wienie, wszystkie potrzebne informacje
zawarte są w książce Joyce Lapin „Kos-
miczne urodziny! Lecimy na Księżyc”. 
Czwartek i piątek to dalsze zwiedzanie
kosmosu. Po przeczytaniu książki „Tu
jesteśmy” Aleksandry i Daniela Mizie-
lińskich oraz książki Carole Stott „Gwiazdy
migocą”, uzyskaliśmy wiele informacji
na temat Układu Słonecznego, planet,

gwiazd, wypraw kosmicznych, rakiet,
promów i co jest tak naprawdę potrzeb-
ne, by zostać astronautą. 
W czwartek dzieci wykonywały rakiety,
a w piątek stroje kosmiczne, które zo-
stały zaprezentowane na pokazie gwiezd-
nej mody. Oprócz zajęć plastycznych,
nie zabrakło w czasie tego tygodnia kos-
micznych zabaw: przejścia po Drodze
Mlecznej, zabawy z piłką „Słońce parzy”
czy też „Raz, dwa, trzy - Ufoludek patrzy”.

Kosmiczny tydzień bardzo szybko zleciał,
niemal z prędkością światła. 
Dzieci z uśmiechem wróciły z kosmosu
na naszą kochaną Ziemię i do codzien-
ności, obiecując powrót do biblioteki na
zajęcia w czasie ferii zimowych.

mbp

Wakacje z MOKSiR i MBP
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Klaudia Górnicka - 11.latka spod
znaku Koziorożca, gra w piłkę nożną 
w Fem Gol Lubin. Kibicuje także Za-
głębiu Lubin. W domu ma królika Perłę
i chomika Kotleta. Słucha nagrań grupy
Queen i Świnki Halinki. Chce zostać
weterynarzem.

Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, MarysieniekImieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek


