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Liga Szkółek Kolarskich MTB

VI Zlot Pojazdów Zabytkowych
„Usłyszeć przeszłość - Dźwiękowy pejzaż Chojnowa”

- projekt Muzeum Regionalnego wciąż trwa

Słodkie zakończenie lata 
czyli II edycja Miodowego Lata Benefis Juranda Kowalskiego 

Ludzie z pasją
Szymon Matys



Niezwykle interesujący świat pszczół stał
się inspiracją do organizacji drugiej od-
słony Miodowego Lata w Chojnowie.
Impreza odbyła się 27 sierpnia w Parku
Śródmiejskim im. Józefa Piłsudskiego.
To właśnie doskonałe w swoim fachu
pszczoły stały się bohaterkami pożegna-
nia lata. Owady te funkcjonują w perfek-
cyjnym świecie stworzonym przez na-
turę. Są synonimem pracowitości, a wyt-
warzany przez nie miód - pokarmem 
o drogocennych wartościach odżywczych.
W tym roku dzieci miały przyjemność
wzięcia udziału w warsztatach „Mio-
dowa przygoda”, na których mogły do-
wiedzieć się nieco o pożytecznych pszczo-
łach, jak i kreatywnie spędzić czas po-
śród drzew i kwiatów. Zabawa i nauka to
dobre połączenie, zwłaszcza, że wkrótce
czas powrotu do szkół.
Było wiele atrakcji dla dzieci. Wrzosowa
Kraina przygotowała warsztaty, na któ-
rych dzieci malowały i lukrowały pierniki
oraz zwijały świeczki. 
Pracownicy MOKSiRu na czele z panią
dyrektor Pauliną Wrzeszcz przygotowali
m.in. zajęcia z malowania farbami: 
- Dzieci są bardzo kreatywne. Wykonują
piękne obrazki na materiałowych tor-
bach, które z powodzeniem mogą być
używane na różne okazje. Oczywiście na-
szym hasłem przewodnim, są dziś pra-
cowite pszczoły i pyszny miód - mówiła.
Były także warsztaty ceramiczno-artystyczne:
- Dzieci malowały wypieczone płytki 
z gliny z pszczółkami, w różnych kształ-
tach. Znalazły się także kwiatki, serdusz-
ka, liście. Takie gotowe płytki dzieci mo-
gą zabrać do domu na pamiątkę
- mówiła pani Justyna prowadząca war-
sztaty.
Park Śródmiejski stał się centrum wyś-
mienitych miodów oraz rękodzieła zwią-
zanego z pszczelą rodziną lokalnych
sprzedawców. 
- Każdy miód jest dobry. Jeden dobrze
wpływa na serce, inny na żołądek, trzeci
na przeziębienie. Ja hoduję pszczoły już
od 30 lat, jest to scheda po moim ojcu.
Dziś przygotowaliśmy dla chojnowian
pyłek kwiatowy, miód wielokwiatowy,
lipowy, akacjowy, gryczany, faceliowy i wrzo-
sowy - mówił Mistrz Pszczelarski pan
Adam Wilk. 

Wśród atrakcji smakowych znalazł się
miód na kawałku plastra.
- Częstujemy miodem, który raczej ciężko
kupić w sklepie. Plaster miodu to miłe
urozmaicenie i pokazanie dzieciom, jak
wygląda praca pszczół – mówił pan Jarek,
który wraz z synem Frankiem prezen-
tował edukacyjny ul.

Wydarzenie oraz jego format spodobało
się mieszkańcom.
- Dla nas motocyklistów jest to bardzo
udana impreza. To miejsce jest idealne.
Jest zielono, na uboczu. Atmosfera jest
wspaniała. Oby jak najczęściej organi-
zowane były takie imprezy w parku - mó-
wił pan Czesław. 
- Jest to piękne miejsce do spędzania
wolnego czasu. Przyjemny cień, udana
pogoda... Miodowe Lato wpasowało się
idealnie w Park Śródmiejski - mówił pan
Tadeusz także z chojnowskich motocy-
klistów.

Organizatorem wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Miast Partnerskich, które otrzy-
mało dofinansowanie z programu Działaj
Lokalnie. Była to jedenasta edycja pro-
gramu Działaj Lokalnie Polsko - Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez akademię rozwoju filantropii
w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie
Fundacja Wrzosowa Kraina. Imprezę
prowadził radiowiec pan Jacek Saja.

Miodowe Lato było okazją do promocji
stoisk z miodami, a także z ceramiką 
i makramami. Na zakończenie lata za-
grali i zaśpiewali: pan Leonard Pilarski,
zespół Plug’n’Blues oraz pan Jurand
Kowalski, który obchodził swój benefis
na 50.lecie działalności muzycznej.
Z niecierpliwością czekamy na trzecią
odsłonę „Miodowego lata”!

Kilka informacji o miodzie:
- Działa korzystnie na wzrok
- Jest wskazany przy alergiach
- Łagodzi dolegliwości układu pokarmo-
wego
- Działa korzystnie na układ krwionośny
- Ma właściwości wzmacniające
- Jest naturalnym antybiotykiem
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Dodatek wêglowy

Do 30 listopada 2022 r. mo¿na sk³adaæ
wnioski o wyp³atê dodatku wêglowego
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zam-
kowy 1, pok. nr 1 lub nr 5 (parter) lub za
poœrednictwem platformy ePUAP (adres
/3jn9c16bak/skrytka). 
Dodatek wêglowy to jednorazowe œwiad-
czenie w wysokoœci 3 tys. z³. Przys³uguje
gospodarstwu domowemu, w którym
g³ównym Ÿród³em ogrzewania jest kocio³
na paliwo sta³e, koza, kominek, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia wêglowa lub piec kaflowy,
zasilane paliwami sta³ymi, tj. wêgiel
kamienny, brykiet lub pelet zawieraj¹ce
co najmniej 85% wêgla kamiennego, w tym
koks, ekogroszek i ekomia³ z wêgla kamien-
nego.
Warunkiem koniecznym do otrzymania
dodatku wêglowego jest wpisanie lub
zg³oszenie g³ównego Ÿród³a ogrzewania
do centralnej ewidencji emisyjnoœci bu-
dynków (CEEB).

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ 
pod nr tel. 76-8188-505.

Gotowe do wype³nienia wnioski znajduj¹
siê w Urzêdzie Miejskim. Mo¿na je rów-
nie¿ pobraæ pod poni¿szym adresem:
https://komunikaty.chojnow.eu/index.ph
p?strona=4148

Tworzymy Strategiê 
rozwoju miasta

Zapowiadane na 23 sierpnia spotkanie
warsztatowe w Domu Schrama doty-
cz¹ce Strategii Rozwoju Miasta Choj-
nowa na lata 2023 - 2028 mia³o na celu
wskazanie potrzeb i najistotniejszych
spraw dla progresu Chojnowa w sferze
spo³ecznej, œrodowiskowej i gospodar-
czej. Prowadz¹cy spotkanie Pawe³ Anto-
niewicz - ekspert od wielowymiarowego
planowania perspektywicznego - po wyja-
œnieniu zasad tworzenia strategii z uwag¹
przys³uchiwa³ siê o¿ywionym dyskusjom.
Uczestnicy warsztatów diagnozowali miej-
skie problemy okreœlaj¹c wizjê, cele oraz
kierunki rozwoju Miasta. Ich uwagi z pew-
noœci¹ pomog¹ w opracowaniu dokumentu,
który ma byæ pomocny w dzia³aniach
samorz¹du w najbli¿szych szeœciu latach.
Ka¿dy mieszkaniec mo¿e do³o¿yæ swoj¹
cegie³kê w procesie tworzenia strategii.
W tym celu przygotowana zosta³a ankieta
dostêpna do 9 wrzeœnia.
Opinia chojnowian i chojnowianek jest
niezwykle wa¿na z punktu widzenia real-
noœci i skutecznoœci przyjêtych w Stra-
tegii celów oraz zadañ. Wszelkie suges-
tie bêd¹ cenn¹ wskazówk¹, dlatego te¿
autorom Strategii zale¿y, aby przy okre-
œlaniu zamierzeñ i planów na najbli¿sze
lata, jak najwiêcej mieszkañców mog³o
wypowiedzieæ siê na temat przysz³oœci

Chojnowa. Ankieta jest anonimowa, a jej
wyniki bêd¹ analizowane wy³¹cznie 
w postaci zbiorczych zestawieñ.
Link do ankiety znajd¹ Pañstwo na:
chojnow.eu w zak³adce Komunikaty
Ankietê mo¿na równie¿ pobraæ do wydru-
kowania i z³o¿yæ w Sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, adres: Plac
Zamkowy 1 lub przes³aæ pod adres e-mail:
um.sekretariat@chojnow.eu do 9 wrzeœ-
nia 2022 r.

Stypendia szkolne 
na rok szkolny 2022/2023 

Od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie, pok. nr 9, mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³u-
chacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski
do 15 paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjal-
nym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w do-
stêpie do edukacji, umo¿liwienie pokony-
wania barier dostêpu do edukacji wyni-
kaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin. Przys³uguje ucz-
niom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa, w rodzinie których dochód
netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu po-
przedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego zgod-
nie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj.
600 z³. 
Druki wniosków do pobrania w ma-
cierzystych szko³ach (teren Chojnowa)
oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
(parter) w godz. 8.00 - 15.00.

Sprzeda¿ lokali
Gmina Miejska Chojnów prowadzi sprze-
da¿ lokali mieszkalnych na rzecz najem-
ców na podstawie Uchwa³y nr V/22/11
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie okreœlenia zasad gospo-
darowania nieruchomoœciami stanowi¹-
cymi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów.
Zgodnie z zapisami powy¿szej uchwa³y,
od ceny lokalu mieszkalnego i udzia³u 
w prawie w³asnoœci gruntu sprzedawanego
najemcy jako odrêbn¹ nieruchomoœæ 
w trybie bezprzetargowym, w przypadku
jednorazowej zap³aty udziela siê boni-
fikaty:
- w wysokoœci 90% - w budynkach wybu-
dowanych przed 1945 r.
- w wysokoœci 85% - w budynkach wybu-
dowanych po 1945 r.
Wysokoœæ tych bonifikat obni¿a siê o 10%
je¿eli nak³ady poniesione przez Miasto
na remont budynku (lokalu) po dniu
01.01.2008 r. przekroczy³y 5% wartoœci wy-
kupowanego lokalu.
Bonifikaty nie stosuje siê w przypadku:
1) posiadania przez nabywcê lub jego

wspó³ma³¿onka tytu³u prawnego do
innego lokalu mieszkalnego bez wzglêdu
na istniej¹ce miêdzy ma³¿onkami stosunki
maj¹tkowe;
2) gdy najemca skorzysta³ z pomocy
Gminy Miejskiej Chojnów w formie umo-
rzenia nale¿noœci przy sp³acie zaleg³oœci
czynszowej w okresie trzech lat przed
z³o¿eniem wniosku o wykup lokalu miesz-
kalnego;
3) nabywania przez najemcê drugiego 
i kolejnego lokalu mieszkalnego od Gminy
Miejskiej Chojnów.

14 sierpnia 2022r. 
zmar³ Jan Liczner

KOLEGO 
STARSZY CHOR¥¯Y - JANKU!

Wœród pogr¹¿onych w ¿a³obie cz³on-
ków Twojej rodziny, jesteœmy my
¿o³nierze, Twoi koledzy.
Razem prze¿yliœmy wiele wspania-
³ych chwil w naszym Kole - Zwi¹zku
Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego Rzeczypospolitej Polskiej,
gdzie pe³ni³eœ funkcjê wiceprezesa. 
Janek wyró¿nia³ siê aktywnoœci¹ w swo-
jej dzia³alnoœci spo³ecznej, zawsze by³
gotowy do bezinteresownej pomocy.
Czynnie uczestniczy³ w organizacji
uroczystoœci z okazji œwi¹t wojsko-
wych i pañstwowych oraz spotkañ inte-
gracyjnych naszego ko³a. 
Kolega Janek za swoj¹ s³u¿bê zosta³
odznaczony wieloma odznaczeniami
pañstwowymi i resortowymi.
Nag³a œmieræ okry³a g³êbokim smut-
kiem rodzinê, przyjació³ i znajomych.
Odszed³ od nas cz³owiek szanowany 
i darz¹cy szacunkiem innych. 
Dziêkujemy Ci kolego Janku za to,

¿e by³eœ wœród nas 
i zapewniamy Ciê, ¿e zawsze
bêdziesz w naszej pamiêci.

CZEŒÆ TWOJEJ PAMIÊCI !
Zwi¹zek Weteranów i Rezerwistów

Wojska Polskiego RP
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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!

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.

Do 4 wrzeœnia trwa g³osowanie na wybrany projekt zg³oszony do Bud¿etu Obywatelskiego 2022. 
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Okres wakacji sprzyja przygotowaniu
placówek oœwiatowych do roku szkol-
nego. W obu przedszkolach i ¿³obku
by³y wykonywane ró¿ne prace, które
usprawni¹ ich funkcjonowanie. 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego
zosta³ dostosowany do obowi¹zuj¹cych
przepisów przeciwpo¿arowych - ETAP II.
Zosta³o równie¿ zamontowane oœwietle-
nie awaryjne: monta¿ oœwietlenia awa-
ryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie 
z projektem. Na podstawie rozstrzygniê-
cia zapytania ofertowego i po wy³onieniu
wykonawcy 25 sierpnia 2022 r. podpi-
sano protokó³ odbioru prac. Kwota wydat-
kowana: 48 191,40 z³ brutto. 

- Na terenie przedszkola wykonano ma³e
prace remontowe: wymalowano pomiesz-
czenia kuchenne, dokonano drobnych
prac naprawczych - mówi Lucyna Spes 
- dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Chojnowie. 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Choj-
nowie przy ul. ul. Krasickiego zosta³a
zrealizowana inwestycja remontu zmy-
waka. 

- Zosta³y wykonane: remont pionu ku-
chennego - malowanie warzywniaka, mon-
ta¿ zlewu do wstêpnej obróbki miêsa,
monta¿ pieca konwekcyjnego w kuchni,
wraz z przeróbk¹ mediów do pod³¹cze-
nia. Wyremontowane zosta³y tak¿e sale
do zajêæ dodatkowych - logopedycznych,
terapeutycznych - mówi Iwona Faluta-
Borys dyrektor Przedszkola Miejskiego
nr 3 w Chojnowie. 

- ¯³obek Miejski funkcjonuje 11 miesiêcy
w roku z jednomiesiêczn¹ przerw¹ waka-
cyjn¹. W roku 2022 by³ to lipiec. Czas, 
w którym nie ma dzieci w ¯³obku, jest
dobr¹ okazj¹ do usuwania usterek, na-
praw, drobnych remontów - informuje
Lucyna Setla-Bar dyrektor ¯³obka Miej-
skiego w Chojnowie.
- W placówce wymieniono pêkniêty œwie-
tlik znajduj¹cy siê w holu budynku, usu-
niêto pêkniêcia i zacieki powsta³e na
sufitach i zawilgocenia w œcianach w kuchni,
sypialni grupy dzieci starszej, pomiesz-
czeniu intendenta, w korytarzu od strony
kuchni, na zmywaku.
Dodatkowo dokonano wymiany zaworu
zwrotnego gor¹cej wody, naprawy za-

woru wody przy pralce, wymieniono
grza³ki w pralce. Za³o¿ono nowe gniazda
elektryczne odseparowuj¹ce urz¹dzenia:
szafy ch³odnicze (z uwagi na przeci¹-
¿enia elektryczne), dokonano wymiany
styczników elektrycznych odpowiedzial-
nych za pracê okapu w kuchni (w skrzynce
rozdzielczej). Za³o¿ono oœwietlenie wew-
n¹trz i na zewn¹trz wózkowni oraz na
budynku ¯³obka - od strony wjazdu dla
dostawców (oœwietlenie oszczêdne - na
czujniki ruchu). Wyprano tapicerkê foteli
w holu ¯³obka. Wymyto zadaszenie -
szklany daszek - wieñcz¹cy 2 tarasy przy
budynku. Za³o¿ono folie ozdobne w ok-
nach typu one way vision (przy partycy-
pacji w kosztach przez Radê Rodziców
¯³obka). Ponadto dokonano prac porz¹d-
kowych, sprz¹tania po remoncie pomiesz-
czeñ ¯³obka i w jego otoczeniu, skoszono
trawniki. 

W ramach przygotowañ do rozpoczêcia
nowego roku zosta³y zawarte nowe Umo-
wy z rodzicami dotycz¹ce œwiadczenia
us³ug ¯³obka na rok szkolny 2022/2023,
a w dniach 23,24,25 sierpnia w godzi-
nach popo³udniowych zorganizowano
"drzwi otwarte" dla nowych dzieci z ro-
dzicami celem zapoznania siê z opieku-
nami, pomieszczeniami ¯³obka oraz za-
sadami w nim panuj¹cych.

kj

Remonty w przedszkolach i ¿³obku
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50 lat na chojnowskiej scenie, kilka wydanych p³yt, setki napisanych tekstów 
- dorobek Juranda Kowalskiego - znanego w naszym mieœcie barda - jest
imponuj¹cy.
27 sierpnia, w Parku Œródmiejskim, na plenerowej scenie "pod ¿aglem" odby³ siê
benefis Juranda Kowalskiego. W jubileuszowym koncercie benefisantowi towa-
rzyszy³ zespó³ Plug'n'Blues i Leonard Pilarski wspólnie wpisuj¹c siê muzycznie 
w przebiegaj¹ce w tym czasie "Miodowe lato".

Multiinstrumentalista, kompozytor i wokalista wielokrotnie swoje recitale dedykowa³
chojnowianom. Wystêpowa³ podczas miejskich festynów, koncertów okolicznoœ-
ciowych, Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy, bawi³ ludzi na dancingach,
zdobywa³ nagrody na przegl¹dach.

- Najchêtniej wracam pamiêci¹ do lat 80 - 90. - mówi³ w jednym z wywiadów dla
Gazety Chojnowskiej - Wtedy ¿y³em muzyk¹ i z muzyki. Wiele, wiele koncertów.
Gra³em z kolegami, wystêpowa³em z moimi dwiema utalentowanymi córkami 
- w Chojnowie i poza jego granicami. Do Chojnowa mam ogromny sentyment.
Kocham to miasto czego wyraz nie raz da³em w swoich piosenkach.
Autorskie teksty zawieraj¹ wiele emocji, pan Jurand pisze o mi³oœci - do bliskich, do
ludzi, do œwiata, o samotnoœci, radoœci, prze¿yciach. Ubiera je w ciep³e nuty, które
³atwo trafiaj¹ do s³uchaczy. Tworzy ballady, bluesa, country, reggae, rocka, tanga...
Czasami utwór powstaje w kilka godzin, czasami perfcjonizm autora wymusza poprawki
i piosenka jest gotowa dopiero po kilku tygodniach. 
- To nieustanny cykl, który dla mnie jest, jak powietrze - nie umia³bym bez tego ¿yæ -
komentuje. 
Swoj¹ muzyczn¹ wiedz¹ dzieli siê z innymi ucz¹c gry na instrumentach, oswaja 
z mikrofonem i scen¹.
Cz³owiek z ogromn¹ pasj¹, niezwykle wra¿liwy i niezwykle twórczy. Zapewnia, ¿e
wci¹¿ ma w g³owie mnóstwo pomys³ów na kolejne utwory.

Gratuluj¹c piêknego œwiêta ¿yczymy kolejnych rocznic, p³yt, koncertów… ¯yczymy
du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

eg

BB ee nn ee ff ii ss   JJ uu rraann dd aa   KK oo ww aa ll ss kk ii ee gg oo
Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

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

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

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

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

Aktualnoœci z Chojnowa
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Szymon Matys jest dyplomowanym
fizjoterapeut¹. Na swoim koncie ma
ukoñczone kursy m.in.: koncepcji PNF
(celem metody tej jest u³atwienie pa-
cjentowi wykonywania codziennych
czynnoœci i osi¹gniêcie mo¿liwie, jak
najwiêkszej samodzielnoœci), masa¿u
tajskiego, masa¿u bañkami chiñskimi
oraz akupunktury, realizowanego przez
Polskie Towarzystwo Akupunktury w War-
szawie. W zawodzie pracuje od 2012 r.
Prowadzi Gabinet Rehabilitacji i Te-
rapii Naturalnej. Jego pasj¹ s¹ podró¿e,
muzyka i zdrowie. 

G.Ch. - Zosta³eœ fizjoterapeut¹… Jaki
by³ pocz¹tek Twojej drogi? 
Szymon Matys - Chcia³em zostaæ leœ-
niczym (œmiech). Interesowa³y mnie tematy
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Po roz-
mowie z mam¹ zdecydowa³em siê jednak
na fizjoterapiê. W zasadzie by³a to czysta
ciekawoœæ. Po skoñczonym Technikum
Hotelarskim chcia³em pójœæ do pracy i za-
ocznie robiæ fizjoterapiê w Jeleniej Górze,
ale akurat nie otworzyli kierunku. W tym
samym czasie dosta³em sta¿ w przychodni 
i poszed³em do szko³y policealnej masa¿u 
z elementami fizjoterapii. I tak siê dobrze
z³o¿y³o, ¿e otrzyma³em pracê ju¿ na sta-
nowisku w Caritasie. Studia zaoczne ukoñ-
czy³em we Wroc³awiu.
G.Ch. - Fizjoterapia to teoria, ale przede
wszystkim praktyka…
Sz.M. - Jeœli chodzi o przedmioty medyczne,
to jest ich bardzo du¿o na studiach. Pedago-
gika, psychologia, chirurgia, pediatria, …
z ka¿dej dziedziny nale¿y mieæ wiedzê, aby
móc pomagaæ. Dla mnie du¿ym doœwiad-
czeniem by³a praca w Fit Style Zone w Bo-
les³awcu, w Œrodowiskowym Domu Samo-
pomocy Nr 1 w Chojnowie, Przychodni
Rehabilitacyjnej i Zak³adzie Opiekuñczo-
Leczniczym znajduj¹cym siê w Stacji Opieki
Caritas.

G.Ch. - Czy fizjoterapiê mo¿esz nazwaæ
swoj¹ pasj¹? 
Sz.M. - Tak. Chocia¿ przyznam szczerze,
¿e na pocz¹tku by³em bardzo ostro¿ny, a na-
wet siê ba³em. Zosta³em rzucony na g³ê-
bok¹ wodê i sam siebie zaskoczy³em. Nie
spodziewa³em siê, ¿e fizjoterapia wejdzie
mi tak w krew, ¿e efekty mojej pracy, po-
mimo, ¿e dopiero zaczyna³em bêd¹ tak mo-
tywuj¹ce. W ci¹gu tygodnia dostawa³em
wiêcej pochwa³ ni¿ w ci¹gu ca³ego ¿ycia.
Zacz¹³em ¿yæ fizjoterapi¹. Pomóc kilku-
nastu osobom dziennie to jest wielka od-
powiedzialnoœæ, dlatego to tym bardziej cieszy.

G.Ch. - Czym dla Ciebie jest zdrowie?
Sz.M. - Niestety jesteœmy karmieni k³ams-
twem tabletek przeciwbólowych czy suple-
mentów. Ani jedno ani drugie nie leczy. 
O zdrowie trzeba ca³y czas dbaæ, ¿eby go
nie naprawiaæ. W myœl powszechnie zna-
nego has³a: lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ.
Musimy stale mieæ determinacjê, ¿eby
utrzymywaæ nasz¹ kondycjê w jak najlep-
szym stanie. Du¿o lekarzy i profesorów,

którzy interesuj¹ siê zio³olecznictwem,
sugeruj¹ raz na jakiœ czas miesiêczn¹ dietê
oczyszczaj¹c¹. Myœlê, ¿e ¿ycie pêdzi coraz
szybciej, a my próbujemy je dogoniæ. Poœ-
piech, stres, z³a dieta, brak sportu powo-
duj¹ choroby, które maj¹ ró¿norakie po-
d³o¿e. Dlatego dbajmy o zdrowie, póki
jesteœmy zdrowi tak jest naj³atwiej.

G.CH. - Poruszy³eœ wa¿n¹ kwestiê, jeœli
chodzi o zdrowie. Jesteœmy w ci¹g³ym
biegu. Jak temu zaradziæ?
Sz.M. - Myœlê, ¿e chyba ka¿dy z nas po-
winien pojechaæ na kilka tygodni do Ty-
betu (œmiech). Tybetañczycy s¹ bogatsi 
o tempo ¿ycia, bo za niczym nie goni¹.
Oczywiœcie to utopijna wizja podejœcia
cywilizacyjnego do ¿ycia. Wiemy, ¿e stres
nas kolokwialnie niszczy, ale niestety nie
potrafimy siê go wyzbyæ z codziennoœci.

G.Ch. - Interesujesz siê medycyn¹ natu-
raln¹.
Sz.M. - Bardzo interesuje mnie medycyna
wschodnia. Holistyczne podejœcie do cz³o-
wieka jako ca³oœci. Nie rozdziela go na
poszczególne narz¹dy i uk³ady, poniewa¿
wszystkie narz¹dy s¹ ze sob¹ powi¹zane 
i wzajemnie na siebie wp³ywaj¹, tworz¹c
jeden organizm. Medycyna naturalna sku-
pia siê na przyczynach, a nie na objawach.
Z moich obserwacji wynika, ¿e ludzie nie
lubi¹ wysi³ku. Du¿y procent moich pacjen-
tów chce siê po³o¿yæ i poczekaæ na efekt.
To tak nie dzia³a.

G.Ch. - Masz ukoñczone kursy m.in.:
koncepcji PNF, masa¿u tajskiego,
masa¿u bañkami chiñskimi (wykorzys-
tuje siê go w celu zmniejszenia napiêcia
miêœniowego, które niesie ze sob¹ do-
legliwoœci bólowe. Bañkê chiñsk¹ poza
zastosowaniem leczniczym stosuje siê
równie¿ jako nieinwazyjn¹ metodê wal-
ki z cellulitem, zmniejszeniem rozstêpów
czy modelowaniem sylwetki) oraz aku-
punktury (jest to jedna z najstarszych
metod leczenia, której pocz¹tki zwi¹-
zane s¹ ze staro¿ytnymi Chinami).
Sz. M. - Interesuje mnie równie¿ natural-
na suplementacja, zio³olecznictwo i zdrowe
¿ywienie. W planach mam zg³êbiæ sw¹
wiedzê o kursy fizjoterapii z elementami
osteopatii czy  terapii manualnej. W moim
notatniku, jeœli bêdzie mi dane, mam te¿
chêæ uczestnictwa w  kursach takich jak:
naturoterapi¹, dietetyka, fitoterapia, lecze-
nie zio³ami.... Tak, aby móc urozmaiciæ

moje sposoby leczenia, aby by³y one KOM-
PLEKSOWE, ¿eby móc ³¹czyæ fizjoterapiê
(leczenie ruchem) z terapi¹ naturaln¹. Aby
wiedzieæ i móc przekazywaæ tê wiedzê, 
i ¿eby pacjent móg³ pójœæ do domu z wie-
dz¹, jak sobie samemu pomóc. ¯eby to nie
by³a recepta czy skierowanie, a œwiadomoœæ
jak æwiczyæ, jak jeœæ, z jakich zió³ wypiæ
napar lub zastosowaæ jeszcze inny sposób
samoleczenia.

G.Ch. - Bra³eœ udzia³ w takich wyda-
rzeniach jak "IV Maraton KARATE"
odbywaj¹cy siê na Zamku Grodziec
oraz "Wieczór z kultur¹ Japonii" odby-
waj¹cy siê w KM Agatka w Legnicy...
Sz.M. - Rozmawialiœmy o japoñskiej sztuce,
kuchni, specyfice wyspy Okinawa, obycza-
jach oraz medycynie wschodu, o której
mia³em przyjemnoœæ opowiedzieæ. Mowa
by³a m.in. o: akupunkturze (historii jej
powstania, filozofii i dzia³aniu), teorii YIN
YANG, teorii PIÊCIU ELEMENTÓW,
teorii ZANG-FU, lokalizacji i przebiegu 12
g³ównych meridianów oraz innych terapiach
takich jak: moksa, bañki chiñskie, elektro-
punktura, medytacja, joga, qigong, dieta
czy zio³olecznictwo. Spotka³em siê z wiel-
kim zainteresowaniem uczestników i zapro-
szonych goœci. By³o wiele analiz, prze-
myœleñ i pytañ... Co mnie bardzo cieszy³o.

G.Ch. - Twój Gabinet Rehabilitacji i Te-
rapii Naturalnej w 2018 roku zosta³
wyró¿niony w plebiscycie Or³ów Medy-
cyny! “Or³y Medycyny, to presti¿owa
nagroda, któr¹ mog¹ siê poszczyciæ
jedynie najlepsi lekarze, placówki i ga-
binety medyczne. W tym konkursie ka-
pitu³¹ oceniaj¹c¹ s¹ pacjenci i klienci.
Co za tym idzie, ich werdykt jest najlep-
szym potwierdzeniem profesjonalizmu
wykonywanych us³ug". 
Sz.M. - Dla Gabinetu Rehabilitacji i Te-
rapii Naturalnej to wielki zaszczyt znaleŸæ
siê w takim gronie. To ciê¿ka praca, odda-
nie, które zosta³y docenione, za co jestem
bardzo wdziêczny i jednoczeœnie dumny.

G.Ch. Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu, ¿yczymy kolejnych sukcesów.
Sz.M. - Dziêkujê równie¿ i pozdrawiam
wszystkich Czytelników Gazety Chojnow-
skiej.
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Projekt Muzeum Regionalnego zainau-
gurowany w czerwcu, wci¹¿ jest reali-
zowany. Kreatywne zajêcia mia³y miej-
sce w lipcu (pisaliœmy o nich w G.Ch. nr 14)
i w sierpniu. 

Na pocz¹tku sierpnia w ramach projektu
"Us³yszeæ przesz³oœæ - DŸwiêkowy pej-
za¿ Chojnowa" Muzeum Regionalne za-
proponowa³o kolejne ciekawe wydarzenia.

W œrodê 03. 08. mia³y miejsce kreatywne
warsztaty dŸwiêkowe, "Muzealne studio
radiowe". W trakcie warsztatów dzieci
mia³y okazjê przyjrzeæ siê pracy dŸwiê-
kowca, przeprowadziæ nagrania, zreali-
zowaæ samodzielny wywiad oraz us³y-
szeæ realny œwiat przy pomocy mikro-
fonu i s³uchawek.

W czwartek 04.08. doros³ych i starsz¹
m³odzie¿ zaprosiliœmy na warsztaty
"Sztuka tworzenia podkastu" czyli popu-
larnej dziœ formy dŸwiêkowej. Jak siê
robi podkast? Jak wykorzystaæ go w pra-
cy i komunikacji medialnej? Intensywne
warsztaty pozwoli³y nauczyæ siê samo-
dzielnie robiæ w³asny podkast. Zajêcia
prowadzili profesjonaliœci - Martyna
Wojtkowska i Micha³ Zygmunt. 
Martyna Wojtkowska - absolwentka dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego;
wspó³pracowniczka redakcji: Polskiego
Radia, magazynu non/fiction, prowa-
dz¹ca podkast non/fiction NA UCHO
oraz Wolne œcie¿ki, nominowana do
nagrody Newsweeka im. Teresy Torañ-
skiej w kategorii reporta¿, wyró¿niona 
w konkursie "Cz³owiek z pasj¹" Interii,
autorka reporta¿y w zbiorach: "Izrael
okiem reportera" oraz "Œwiat³a ma³ego
miasta", "Od samorz¹du do samo-
rz¹dnoœci"; wspó³autorka wystawy "Dre-
ams of Escape" na festiwalu CinEast 
w Luksemburgu, stypendystka programu
"M³oda Polska"
Micha³ Zygmunt - dyrektor artystyczny,
muzyk, dŸwiêkowiec, kompozytor muzyki
teatralnej i filmowej, autor profesjonal-
nych nagrañ terenowych przyrody, twórca
s³uchowisk. Od wielu lat aktywnie dzia³a

na Odrze, realizuj¹c projekty i dzia³ania
promuj¹ce wartoœci, etos, historiê, trady-
cjê, rzemieœlnictwo, dawne zawody, etno-
grafiê zwi¹zan¹ z terenami Odry i Nad-
odrza. Autor kilkunastu p³yt i wydaw-
nictw zwi¹zanych z dziedzictwem Odry
jak walorami przyrodniczymi, autor serii
instrumentów Odra Guitars, instrumen-
tów produkowanych z drzew rosn¹cych
nad Odra, DŸwiêkowy Szlak Odry z³o-
¿ony z wyznaczonego szlaku terenowego,
na którym umieszczone s¹ drewniane
soczewki. Dyrektor artystyczny i wspó³-
autor projektów £emkowie z Nad Odry,
Legnicka Mapa DŸwiêkowa, Polsko Nor-
weskiego festiwalu muzycznego Punkt
Eklektik Session, prowadzi warsztaty 
i dzia³ania edukacyjne, wspó³pracuj¹c
jako wyk³adowca z Uniwersytetem Wroc-
³awskim, Statek Kultury. Prowadzi
autorskie warsztaty i prezentacje
dŸwiêkowe wspó³pracuj¹c z muzeami,
instytucjami kultury na terenie ca³ego
kraju, publikuje w kwartalniku miêdzy
innymi w kwartalniku Dolny Œl¹sk, Znak,
Zwierciad³o, Radio Wroc³aw, Radio
Szczecin, Polskie Radio, Trójka, autor
nagrañ terenowych miêdzy innymi dla
WWF, Portów Szczecin, Œwinoujœcie,
Wy¿sza Szko³a Psychologii Spo³ecznej.
Stypendysta MKIDN 2020.

W dniach 5-7.08. mieszkañcy Chojnowa
brali udzia³ w rodzinnej grze terenowej.
Dziêki dŸwiêko³awkom z Krainy £êgów
Odrzañskich rozstawionych w przes-
trzeniach miasta prze¿yliœmy przygodê
ze œwiatem dŸwiêków Chojnowa. Nale-
¿a³o odnaleŸæ miejsca lokalizacji socze-
wek akustycznych, a nastêpnie ws³uchaæ
siê w dŸwiêki miasteczka.

DŸwiêko³awki to specjalne urz¹dzenia,
dziêki którym mo¿na us³yszeæ otaczaj¹c¹
nas rzeczywistoœæ w sposób wyj¹tkowy.
Drewniane ³awki zbudowane s¹ w for-
mie soczewek, które wzmacniaj¹ dŸwiêki
proponuj¹c u¿ytkownikom niezwyk³e
doznania. DŸwiêko³awki na co dzieñ
stoj¹ nad Odr¹, na DŸwiêkowym Szlaku
Odry i mo¿na dziêki nim nas³uchiwaæ
nadrzecznej przyrody. 

W niedzielê 07.08 odby³ siê spacer dŸwiê-
kowy "Szlakiem Bocianich gniazd" 
w NiedŸwiedzicach oraz prezentacja
s³uchowiska "Dzikie rzeki" zrealizowa-
nego i prezentowanego przez Pana Mi-
cha³a Zygmunta. Spacerowicze, zmie-
rzaj¹cy na pobliskie stawy, byli pod wiel-
kim wra¿eniem iloœci mijanych gniazd
bociana bia³ego. Na jednym z gniazd
uda³o siê zaobserwowaæ dwa doros³e
oraz trzy ma³e boæki. Ich klekot towa-
rzyszy³ nam przez ca³y spacer. Na sta-
wach, przy u¿yciu profesjonalnego mi-
krofonu, rejestratora dŸwiêku oraz s³u-
chawek, w ciszy s³uchaliœmy odg³osów
natury. Uczestnicy wziêli udzia³ war-
sztatach i grze terenowej zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
NiedŸwiedzice. Panie ze stowarzyszenia
przygotowa³y równie¿ pyszne pierogi, 
a pan Gawron i pan Skalski grochówkê
harcersk¹.

Od 17.08 do 19. 08. przebiega³y warsz-
taty plastyczne prowadzone przez pani¹
Agnieszkê Dudê "Skora rzeka Choj-
nowa". Oferta skierowana by³a do uczest-
ników chojnowskich ŒDS. Po prezentacji
s³uchowiska o tym samym tytule, warsz-
tatowicze za pomoc¹ techniki suchych
pasteli przenieœli swoje wra¿enia na papier.
Wszystkim, którzy spêdzili z nami sierp-
niowe dni serdecznie dziêkujemy.

muz

We wrzeœniu zapraszamy na ostatnie
projektowe dzia³ania - s³uchowisko
“Pos³uchaj Brzmienia Miasta”,
prezentacja podcastów i koncert Mi-
acha³a Zygmunta Odra Sound Design
- Muzeum Regionalne.

""UUss ³³yysszzeeææ   pprrzzeesszz ³³ooœœææ   --   DDŸŸwwiiêêkkoowwyy  ppeejjzzaa¿¿   CChhoojjnnoowwaa""
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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?

Narodowe Czytanie 2022 - Adam
Mickiewicz "Ballady i romanse" 
8 wrzeœnia, godz. 16.00, Rynek

Zapraszamy do uczestnictwa w 11. edycji
Narodowego Czytania - w trwaj¹cym Roku
Romantyzmu Polskiego czytaæ bêdziemy
"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. 
Wybrane utwory zaprezentuj¹ uczniowie
szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych
oraz doroœli - ludzie z pasj¹.
Podczas spotkania podsumujemy tak¿e warsztaty kola¿u "Pani
Twardowska" przeprowadzone wœród uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych. Muzycznym akcentem, a równoczeœnie
zwieñczeniem imprezy bêdzie koncert "Balladowo i romantycz-
nie" w wykonaniu Kuby Michalskiego.
Dla wszystkich, którzy maj¹ w domowej biblioteczce "Ballady
i romanse" i przynios¹ ksi¹¿kê na spotkanie przygotowano
okolicznoœciow¹ pami¹tkê.
W razie niepogody spotkanie odbê-
dzie siê w Domu Schrama.

Podsumowanie projektu
„Us³yszeæ przesz³oœæ 

- DŸwiêkowy Pejza¿ Chojnowa”
druga po³owa wrzeœnia; 

Muzeum Regionalne

- s³uchowisko prezentuj¹ce DŸwiêkow¹ Mapê Chojnowa
- Prezentacja podcastów
- Koncert: Micha³ Zygmunt Odra Sound Design

"Niemy kelner" - spektakl
16 listopad, godz. 18.30, MOKSiR

Re¿yseria: Wojciech Malajkat
Obsada:
Piotr Szwedes
Miko³aj Roznerski
bilety dostêpne na: 
https://bilety.chojnow.eu/
- do 14 paŸdziernika w cenie 110 z³
- od 15 paŸdziernika do 16 listopada 
w cenie- 140 z³

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
zaprasza Pañstwa do pokoju w dziwnym hotelu z dwoma co
najmniej dziwnymi gangsterami, gdy na zewn¹trz zaczai siê
œwiat w postaci tajemniczego "dyspozytora". Jak¿e eksploa-
towany obecnie, zapowiadany ju¿ dawno przez Orwella, wsze-
chobecny Wielki Brat…
Komedia, groteska, thriller - decyzja nale¿y do Was. 

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
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20 sierpnia, Park Piastowski. Ukrop poprzednich dni zel¿a³,
zapowiadane burze jeszcze nie nadesz³y. W tych optymalnych
warunkach blisko 90 zawodników reprezentuj¹cych Szkó³ki
Kolarstwa MTB Dolnego Œl¹ska rywalizowa³o o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa.
Teren ca³ego "du¿ego parku" przecina³y tego dnia liczne taœmy.
Rowerowe szlaki wytyczane dla ka¿dej z piêciu grup wieko-
wych - osobno ch³opcy i dziewczynki - obfitowa³y w zjazdy,
podjazdy i nierównoœci... Zawodnicy i trenerzy podkreœlali
walory trudnych, ale ciekawych tras.
- Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Kolarski jako wspó³organizator, jako
instytucja wspieraj¹ca uczestniczy w pierwszej edycji Ligi
Szkó³ek Kolarskich MTB w Chojnowie w charakterze obserwa-
tora - mówi Boles³aw Ba³d - wiceprezes DZKol. - Chcieliœmy
zobaczyæ trasê, organizacjê, warunki i jesteœmy pod wielkim
wra¿eniem. Organizatorzy postarali siê o wspania³e trasy,
które s¹ urozmaicone i dobrze zabezpieczone. Postarali siê
tak¿e o warunki oko³ostartowe czyli miejsca do kibicowania,
do rozgrzewki, posi³ku. Naszym zdaniem jest to miejsce w któ-
rym mo¿na robiæ imprezy zdecydowanie wy¿szej klasy spor-
towej w kolarstwie. Nie tylko w kategorii MTB, ale tak¿e wyœ-
cigów prze³ajowych. To miejsce ma wszelkie walory, by
krzewiæ kolarstwo. 
W³adze DZKol. podkreœla³y równie¿ zaanga¿owanie rodziców
i w³adz miasta.

G³ówny organizator zawodów - UKKS Oriens Chojnów - z du-
m¹ mo¿e odnotowaæ zakoñczenie pierwszej edycji Ligi. Przy-
gotowania, które z pewnoœci¹ zajê³y wiele czasu i wysi³ku za-
owocowa³y profesjonalnie przebiegaj¹c¹ imprez¹. 
Dziêki wsparciu sponsorów ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom 
i medal, a najlepsi z podium odebrali okaza³e puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Chojnowa.
Nasze miasto od wielu lat, w œrodowisku kolarskim, s³ynie 
z wzorcowej organizacji zawodów w tej dyscyplinie. Cieszy
fakt, ¿e te tradycje s¹ kontynuowane, a poziom przygotowania
wci¹¿ jest wysoki.
Reprezentanci z UKKS Oriens Chojnów kilka razy stawali na
podium. Najlepiej wypadliœmy w kategorii ¯ak - I miejsce
Igor Marciniec, III miejsce Antoni Proszowski. W kategorii
M³odzik Antoni Filipowicz zaj¹³ II miejsce, w kategorii
Junior m³odszy srebro zdoby³ Arkadiusz Jaros³awski. 
Gratulujemy medalistom i wszystkim zawodnikom, którzy
ukoñczyli trudn¹ trasê Parku Piastowskiego. Wykazali siê
ogromn¹ wol¹ walki, nieprzeciêtn¹ kondycj¹ i sportowym
duchem. Brawo!

eg
Lista Szkó³ek wystawiaj¹cych zawodników:
UKKS Oriens Chojnów
Mitutoyo AZS Wratislavia, 
Kwisa Lubañ, 
Dover Team, 
GLKS Jaworzyna Œl¹ska, 
Sprint Œcinawa, 
SK Jerzmanowa, 
KS Arkadia Bike Academy, 
Gmina Nowa Ruda, 
Chrobry G³ogów, 

KS AZS AWF Wroc³aw, 
SK SP14 G³ogów, 
KS Ko³ownik W³oszakowice, 
UKS Bizon Bieganów, 
LKS POM Strzelce Krajeñskie, 
SK Œcinawa, 
MTB Walim, 
KK Wa³brzych, 
KS Deichmann SKSM MAT Sobótka, 
LKS Trasa Zielona.

Liga Szkó³ek Kolarskich MTB Dolnego Œl¹skaLiga Szkó³ek Kolarskich MTB Dolnego Œl¹ska
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Pi³ka no¿na
Po falstarcie i przegranej w pierwszej ko-
lejce spotkañ ligowych klasy A, zastana-
wiano siê, jak zareaguje Chojnowianka
podczas spotkania z Lubiatowiank¹ Lu-
biatów. 
Niedziela 21. sierpnia przyci¹gnê³a sporo
kibiców na miejski stadion. Ju¿ pierwsza
sk³adna akcja bia³o-niebieskich zakoñ-
czy³a siê powodzeniem. Wynik meczu otwo-
rzy³ w 4. minucie K¹dzio³ka. Nasi pi³-
karze mieli wszystko pod kontrol¹. W 34.
minucie akcjê z g³ówki piêknie wykoñ-
czy³ Marcin Kulik. Do przerwy prowa-
dzenie 2:0.

W drugiej czêœci spotkania ma³e deja vu.
Pierwsza akcja w 46. minucie, ponownie
Kulig - 3:0. Nasi pewnie poszli za cio-
sem. 53. minuta - Faluta podwy¿sza wy-
nik na 4:0. Kilkanaœcie minut póŸniej choj-
nowianie wykonuj¹ rzut ro¿ny. Strza³
g³ówk¹ Zazulczaka i mamy 5:0. Mija 
9. minut i gwizdek sêdziego - rzut karny!
Przy pi³ce Kulik, który celnym strza³em
zmienia wynik na 6:0. Trener Miros³aw
Zieleñ postanawia dokonaæ kilku zmian.
Ten manewr odbija siê na jakoœci gry
seniorów. W 74. minucie goœcie strza³em
z ok. 30 metrów zdobywaj¹ swoj¹ pierw-
sz¹ bramkê. 9 minut póŸniej drug¹. Na
wiêcej Chojnowianka ju¿ swoim goœ-
ciom nie pozwoli³a.

Trzy doby mieli nasi zawodnicy na rege-
neracjê si³ przed spotkaniem z Orl¹ W¹-
socz o Puchar Polski. W œrodê 24 sierp-
nia goœcie oddali mecz walkowerem (3:0).

Trzecia kolejka spotkañ i wyjazd do Ol-
szanicy. Kadra Miros³awa Zielenia od-
nios³a tam cenne zwyciêstwo - wynik 3:1.

W najbli¿sz¹ niedzielê (4.09.) Chojno-
wianka I bêdzie podejmowaæ Uniê
Szklary Dolne. Pocz¹tek godz. 16.00.

Nasza druga dru¿yna ma ju¿ za sob¹
debiut pi³karski w B klasie. Bardzo udany.
W wyjazdowym meczu podopieczni tre-
nera £ukasza Romanka pokonali
Victoriê Niemstów 2:1.
Przed nimi druga kolejka spotkañ. 4.09.
na naszym stadionie goœciæ bêdziemy
Fortunê Obora. 
Pocz¹tek meczu o godz. 11.00.

Patrz¹c w przysz³oœæ najbli¿sze niedziele
bêd¹ pi³karskimi ucztami. 

pm

W ramach otrzymanego wsparcia w Programie Klub 2022, UKS Oriens
Chojnów ma mo¿liwoœæ dofinansowania zakupu strojów dla grup
pi³karskich.
Stroje zostan¹ zakupione u klubowego partnera technicznego Saller
Polska.

***
Rz¹dowy Program Klub udziela wsparcia w dwóch wariantach:
- 10 tys. z³ dla klubów jednosekcyjnych
- 15 tys. z³ dla klubów wielosekcyjnych
Œrodki mo¿na przeznaczyæ na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizacjê obozów sportowych, zakup sprzêtu sportowego.
Ministerstwo dotuje ma³e i œrednie kluby sportowe w ramach tego programu od 2016 roku. Program skierowany jest do organiza-
cji sportowych z terenu ca³ego kraju, które prowadz¹ szkolenie dzieci i m³odzie¿y do 18. roku ¿ycia.

Nowe stroje dla pi³karzy UKS Oriens
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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.



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

WRZESIEÑ

04.09. Salix
11.09. Farmed
18.09. Melisa

25.09. Centrum

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
informuje o zamieszczeniu na stronie
https://gmina-chojnow.bip.net.pl 
- wykazu nieruchomoœci tj.:

* Niezabudowanej dzia³ki numer 316/2
o pow. 0,1124 ha (PsIII), po³o¿onej 
w obrêbie Okmiany, przeznaczonej
do sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1
pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
- w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego.

* Niezabudowanej dzia³ki numer 315/6
o pow. 0,1294 ha (PsIII), po³o¿onej 
w obrêbie Okmiany, przeznaczonej
do sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1
pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
- w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego.

* Niezabudowanej dzia³ki numer 449/7
o pow. 0,2472 ha (PsVI), po³o¿onej 
w obrêbie Rokitki, przeznaczonej do
sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

* Zabudowanej dzia³ki numer 1194/105
o pow. 0,0227 ha (Bi), po³o¿onej 
w obrêbie Rokitki, przeznaczonej do
sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

* Niezabudowanej dzia³ki numer
1194/307 o pow. 0,0606 ha (Bi), po³o-
¿onej w obrêbie Rokitki, przezna-
czonej do sprzeda¿y w trybie art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
- w drodze bezprzetargowej, po 1/10
czêœci na rzecz w³aœcicieli dzia³ek
numer: 1194/99, 1194/100, 1194/101,
1194/102, 1194/104, 1194/105,
1194/106, 1194/198, 1194/264 
i 1194/266.

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gmina-chojnow.pl wykazu
nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y, tj. niezabudowanej dzia³ki
numer 450/65 o pow. 1.6567 ha, po³o-
¿onej w obrêbie Okmiany, gmina
Chojnów, przeznaczonej do sprze-
da¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru
wsi Krzywa i Okmiany zatwierdzo-
nym Uchwa³¹ Rady Gminy Chojnów
Nr LIII/271/2002 z 29 maja 2002 r.
opublikowanym w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Dolnoœl¹-
skiego Nr 210 z 4.10.2002 r., poz. 2902
- obszar ten oznaczony jest symbo-
lem TAG - teren aktywizacji gospo-
darczej oraz w czêœci 6.L - drogi lo-
kalne. Przedmiotowa nieruchomoœæ
objêta jest dzia³aniem Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gmina-chojnow.pl wykazu
nieruchomoœci tj. niezabudowanej
dzia³ki numer 450/27 o pow. 4.4327 ha,
po³o¿onej w obrêbie Okmiany, gmina
Chojnów, przeznaczonej do sprzeda¿y
w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.) - w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego. W miejsco-
wym planie zagospodarowania przes-
trzennego dla obszaru wsi Krzywa 
i Okmiany zatwierdzonym Uchwa³¹
Rady Gminy Chojnów Nr LIII/271/2002
z 29 maja 2002 r. opublikowanym 
w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego Nr 210 z dnia
4.10.2002 r., poz. 2902 - obszar ten
oznaczony jest symbolem TAG -
teren aktywizacji gospodarczej.
Przedmiotowa nieruchomoœæ objêta
jest dzia³aniem Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A."



Mimo nieustającej mżawki i chłodu 
VI Zlot Pojazdów Zabytkowych w Choj-
nowie organizator - Oldtimer Chojnów 
i współorganizatorzy Urząd Miejski oraz
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji - mogą uznać za udany.

Niedzielne południe 28 sierpnia. Teren
Rynku wypełniają liczne automobile 
- tego dnia zaparkowało tu około dwustu
modeli. Motocykle, motorowery, auta
osobowe, autobusy, traktory i inne po-
jazdy, które swoim urokiem przyciąg-
nęły setki podziwiających.
Bramy centrum miasta otwarte były dla
każdego pojazdu kwalifikującego się w ka-
tegoriach wiekowych – oldtimer i young-
timer.
- To dla mnie spotkanie z przeszłością 
- mówi pan Henryk. - Razem z wnukiem
z zachwytem przyglądamy się tym wszyst-
kim modelom. Małe Fiaty, duże Fiaty,
Syrenki, stare motocykle przywołują wspom-
nienia, różne modele Mercedesów, samo-
chody, których nigdy wcześniej nie widzia-
łem, auta przedwojenne... przyprawiają
mnie o zawrót głowy. Ale bardzo przy-
jemny zawrót! 
Pan Ryszard z Kudowy Zdrój jest właś-
cicielem efektownej londyńskiej taksówki.
W swoim klasyku zasiada w odpowied-
niej stylistyce.

- W Chojnowie jestem pierwszy raz. Na
ogół jeżdżę do Czech. Tego Austina kupi-
łem w zadowalającym stanie już z przero-
bioną kierownicą. To oryginalna tak-
sówka z lat sześćdziesiątych z wyjątko-
wym układem skrętnym, który pozwala
na zawrócenie na wąskiej ulicy jednym
manewrem.
Czarna Perła, jak nazywa swoje auto pan
Ryszard, często i chętnie wynajmowana
jest na okolicznościowe przejażdżki.
Tradycją Zlotu jest głosowanie na naj-
ciekawszy pojazd – głosuje publiczność,
osobno swoją opinię wyrażają organiza-
torzy. W tym roku wyróżniono dziesię-
ciu kierowców.
Nagrodę publiczności w kategorii old-
timer otrzymał efektowny Ford
Thunderbird. 
Auto nie trafiło do swoich właścicieli
przez przypadek. Pani Angelika i Pan
Piotr z Prochowic są kolekcjonerami za-
bytkowych pojazdów.

- Znajomy mechanik spytał kiedyś czy nie
chcielibyśmy kupić tego modelu - opo-
wiada pani Angelika - Stwierdziliśmy, że
możemy obejrzeć i jak tylko go zoba-
czyliśmy od razu wpadł nam w oko.
Wymagał oczywiście kilku napraw, kos-
metyki, ale jak widać opłaciło się.
63.latek może być niezwykle atrakcyjny.
Zlot Pojazdów Zabytkowych w Chojno-
wie nie miałby swojego wyjątkowego
klimatu, gdyby nie Jerzy Janicki, prezes
Automobilklubu Legnickiego Muzeum
Techniki i Motoryzacji. Ogromna wiedza
na temat KAŻDEGO pojazdu, cieka-
wostki „sypane z rękawa”, merytoryka,
dowcip i niewątpliwy talent spikerski
doskonale uzupełniły doznania wizualne.

Każdy, kto tego dnia odwiedził Zlot nie
ukrywał podziwu. Zagadywano właści-
cieli, zaglądano pod maskę, do wnętrz,
zasiadano za kierownicą, by bardziej
poczuć TEN klimat… Z pewnością dla
wielu ta cykliczna impreza jest wyjąt-
kowym doświadczeniem, a dziesiątki
pamiątkowych zdjęć długo jeszcze utrzy-
mają nas w atmosferze dawnej motoryzacji.

- Miło było znowu zobaczyć wszystkie
pojazdy zarówno, te które przyjeżdżają
do nas od lat jak i te nowe, świeżo odrestau-
rowane - podsumowują organizatorzy. 
- Przede wszystkim jednak liczą się lu-
dzie, dla których stara motoryzacja jest
pasją i sposobem na spędzanie wolnego

czasu. Cieszymy się, że mogliśmy się
spotkać, porozmawiać, pooglądać moto-
ryzacyjne perełki. Dziękujemy za wszystko,
przepraszamy za pogodę i... widzimy się 
w przyszłym roku...

Nagrodzone pojazdy
Kategoria Oldtimer

- Mercedes-Benz W136 1949 rok
Nagroda publiczności

- Ford Thunderbird 1959 rok
Kategoria Youngtimer

- Audi V8 Quattro 1993 rok
Nagroda publiczności 

- Mercedes-Benz 500 sec AMG 1985 rok
Kategoria Motocykle 

- Junaka M10 1964 rok; 
- MZ Trophy es 250/2 1972 rok  
Kategoria maszyny i autobusy

- Autosan H9/21 1980 rok; 
- Zetor 8011 1973 rok

Nagrody poza kategorią -
- Skoda 1000MB - 1967 rok; 

- Toyota MR2 - 1989 rok
GRATULUJEMY!

eg
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ChojnowskieChojnowskie
dzieciakidzieciaki Słodkie pożegnanie lataSłodkie pożegnanie lata

Jaś Gadowski - 4 latka.
Zbiera samochodziki, zna ich marki.
Jeździ na rowerze, gra w piłkę 
z rówieśnikami. Uwielbia ruskie pie-
rogi, ogląda Psi Patrol.

VI Zlot Pojazdów Zabytkowych


