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XX Mistrzostwa 
Województwa Dolnośląskiego 

w Ratownictwie Wysokościowym

Narodowe Czytanie 2022 

Sukcesy 
chojnowskich modelarzy



Finałowe spotkanie „Narodowego Czy-
tania” odbyło się 8 września w Domu
Schrama. Wybrane utwory zaprezento-
wali uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych oraz dorośli -
ludzie z pasją.  W trwającym Roku
Romantyzmu Polskiego czytano „Bal-
lady i romanse” Adama Mickiewicza.
„Ballady i romanse” mają unikalną
wartość w literaturze polskiej. Zbiór ten
wydany w 1822 roku w Wilnie wyznaczył
początek polskiego romantyzmu. 
- Dziś przeczytamy „Panią Twardowską”,
„Powrót taty”, „Romantyczność”, „Ręka-
wiczkę” oraz „Świteziankę”. Omówione
zostaną także warsztaty, w których udział
brała młodzież. Spotkania były bardzo
udane, królowała na nich przede wszys-
tkim dobra zabawa. Niektórzy intuicyj-
nie, inni emocjonalnie, jak to romanty-
czność zakładała, tworzyli swoje prace
- mówiła pani Anna Kopyra z MBP. 

Wydarzenie rozpoczęło się od przeczyta-
nia listu prezydenta RP Andrzeja Dudy: 
- Dwieście lat temu w Wilnie zostały wy-
dane Ballady i romanse Adama Mickie-
wicza - zbiór poezji, który zapoczątkował
w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jedno-
cześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały
się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić
sobie bez nich dalsze dzieje naszej litera-
tury. (…) Romantyzm to istota polskości
i fundament nowoczesnej tożsamości na-
szego narodu. To epoka zmagań z zaborcą,
utrwalona w biografii Adama Mickie-
wicza oraz tych wszystkich polskich patrio-
tów, uczestników tajnych stowarzyszeń 
i powstań, działaczy emigracyjnych i spis-
kowców, którzy na różne sposoby, w kraju
i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli
bój o suwerenną Rzeczpospolitą. 
W Narodowym Czytaniu udział wzięli:
uczniowie: Zofia Budakiewicz, Maja
Siwka, Dominika Wieczorek, Hanna
Barszczyk, Anna Bogacz-Bielińska, Filip
Piotrowski, Natalia Fijał, Anna Gorzyń-
ska, Paweł Pawlus oraz ludzie z pasją:

Lucyna Setla-Bar, Barbara Karasek,
Krystyna Czapska, Tadeusz Rybczyński
oraz Andrzej Świdurski. 
Tradycyjnie wszyscy lektorzy otrzymali
pamiątkowe książki, które wręczyła Se-
kretarz Miasta Brygida Mytkowska 
- Myślę, że z dzisiejszego spotkania „Naro-
dowego Czytania” powinno płynąć
przesłanie, że warto czytać, bo czytanie
jest piękne. – mówiła. 

Podziękowania zostały złożone również
bibliotekarkom i nauczycielkom zaan-
gażowanym w przygotowanie uczniów
do „Narodowego Czytania”: Ewie Woło-
szyn, Klaudii Dominiak, Jadwidze Matys
oraz Renacie Hermanowicz. 

Podczas „Narodowego Czytania” odbyło
się także podsumowanie warsztatów ko-
lażu "Pani Twardowska", o których opo-
wiedziała Paulina Wrzeszcz dyrektor
MOKSiR.

Zwieńczeniem 11.edycji Narodowego
Czytania był koncert pt. „Balladowo i ro-
mantycznie” w wykonaniu Kuby Michal-
skiego, który zaprezentował dzieła Adama
Mickiewicza w interpretacji muzycznej.
Kuba Michalski jest autorem, kompozy-
torem, wokalistą i gitarzystą związanym
od wielu lat z zespołem "Cotton Cat", 
z którym nagrał pięć płyt. Dwukrotnie
jego piosenki uzyskiwały wyróżnienie na
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
Autorskiej OPPA. W duecie z Justyną
Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda
Cohena w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia byli:
Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie, Urząd Miejski
w Chojnowie. 
Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 4, Powiatowy
Zespół Szkół w Chojnowie.
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II Wojny Œwiatowej 
1 wrzeœnia 1939 r. niemieckim atakiem
na Polskê rozpoczê³a siê II wojna œwia-
towa. Oko³o godziny 4.48 rozpocz¹³ siê
niemiecki atak na pozycje polskie  
w Gdañsku. Jedne z pierwszych strza³ów
II wojny œwiatowej pad³y z pancernika
Schleswig-Holstein i zosta³y oddane w kie-
runku Wojskowej Sk³adnicy Tranzyto-
wej na Westerplatte. Pomimo znacz¹cej
dysproporcji si³ pomiêdzy nacieraj¹cymi
wojskami niemieckimi a polskimi obroñ-
cami Westerplatte broni³o siê a¿ siedem
dni. W Gdañsku dzielnie walczy³a z agre-
sorem tak¿e obsada Poczty Polskiej.
Innymi obiektami zaatakowanymi przez
niemieckich najeŸdŸców jako jedne z pierw-
szych by³y mosty i dworzec kolejowy 
w Tczewie. Niemcom zale¿a³o na szyb-
kim zdobyciu miasta ze wzglêdów strate-
gicznych. Do historii przesz³y tak¿e bes-
tialskie bombardowania Wielunia w pierw-
szych godzinach wojny, przeprowadzone
przez samoloty niemieckiego Luftwaffe,
których celem by³a ludnoœæ cywilna. 
17 wrzeœnia inwazjê od wschodu rozpo-
czê³a Armia Czerwona. Kampania wrzeœ-
niowa zakoñczy³a siê 6 paŸdziernika
- Polska znalaz³a siê pod niemieck¹ i so-
wieck¹ okupacj¹.
Wojna zakoñczy³a siê 2 wrzeœnia 1945 r.
(w Europie do 8/9 maja 1945 roku).
By³ to najwiêkszy w dziejach ludzkoœci
konflikt zbrojny. W ci¹gu 6 lat wojny
zginê³o ponad 60 milionów ludzi (w tym
ponad 4 mln Polaków), co stanowi³o oko³o
3% ca³kowitej liczby ludnoœci na œwiecie.

Przedstawiciele Samorz¹du Miasta Choj-
nów, Gminy Chojnów, Zwi¹zek Wete-
ranów i Rezerwistów RP, a tak¿e dele-
gacje Szko³y Podstawowej nr 4, Szko³y
Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola
Miejskiego nr 3 z³o¿y³y kwiaty pod Obe-
liskiem przy ulicy Chmielnej, aby upa-
miêtniæ wszystkie ofiary II Wojny Œwia-
towej. Warto podkreœliæ, ¿e przedszkola-
ki mia³y swoj¹ pierwsz¹ lekcjê historii.
Pod Obeliskiem nauczycielka PM3 pani
Hanna Nowacka t³umaczy³a dzieciom
dlaczego, w³aœnie 1 wrzeœnia jest dla
Polaków wa¿ny.
Chwa³a i czeœæ Bohaterom!

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 ka-
mienny, 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

Od wrzeœnia zmiana godzin
otwarcia biblioteki

Informujemy, ¿e po okresie wakacyj-
nym, od 1 wrzeœnia biblioteka jest czyn-
na: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek: 10.00-18.00, sobota: 9.00-15.00,
œroda: nieczynna.

Zmiana cen biletów 
na Miejskim Basenie

W zwi¹zku ze znacznym wzrostem kosz-
tów funkcjonowania basenu, 1 wrzeœnia
zmieni³a siê cena biletów wstêpu na
nasz¹ p³ywalniê. Bilet ulgowy - 14z³/h;
Bilet rodzinny - 14z³/h; Bilet normalny -
16z³/h; Bilet basen+sauna - 19z³/h.

Nieodp³atna pomoc prawna
22 wrzeœnia w Domu Schrama (pokój nr 2)
bêdzie mo¿na skorzystaæ z nieodp³atnej
pomocy prawnej. Radca prawny bêdzie
przyjmowa³ interesantów w godz. od 8:00
do 12:00.

Sprz¹tanie Œwiata 2022
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e jest koordynatorem akcji "Sprz¹tanie
Œwiata - Polska 2022 w dniach 16-17-18
wrzeœnia" na terenie miasta Chojnowa. 
Tegoroczne has³o: "Wszystkie œmieci s¹
nasze". W ramach akcji wskazana jest
selektywna zbiórka odpadów.

Zachêcamy wszystkich do w³¹czenia siê
do akcji i posprz¹tania swojego najbli¿-
szego otoczenia.
Informacje o przebiegu akcji mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 76-81-86-684 lub oso-
biœcie w pokoju nr 12 tut. Urzêdu.
Serdecznie zapraszamy.

Rok szkolny 2022/2023
No i wakacje dobieg³y koñca. 1 wrzeœnia
w placówkach oœwiatowych na terenie
naszego miasta uczniowie i nauczyciele
uroczyœcie celebrowali rozpoczêcie roku
szkolnego. Inauguracyjne apele, potem
spotkania w klasach i mi³e wspomnienia
z wakacyjnych podró¿y, ju¿ nastêpnego
dnia ust¹pi³y miejsca codziennym zajêciom.
W Szkole Podstawowej nr 3 naukê roz-
poczê³o 480 uczniów, w tym 58 pierwszo-
klasistów. W Szkole Podstawowej nr 4 
w szkolnych ³awkach zasiada 661 uczniów,
w tym 81 pierwszaków.
W chojnowskich przedszkolach mamy
329 kilkulatków, a do miejskiego ¿³obka
uczêszcza 54 maluszków.
Wszystkim ¿yczymy udanego, radosnego
roku szkolnego i wielu sukcesów! 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35. ust. 1. ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 13.09.2022 r. do
04.10.2022 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do zamiany - dzia³ki nr
202/22 po³o¿onej przy ul. Z³otoryj-
skiej, obrêb 3 miasta Chojnowa, sta-
nowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów, przeznaczonej do zamiany
na nieruchomoœæ stanowi¹c¹ wspó³-
w³asnoœæ osób fizycznych, oznaczon¹
numerami dzia³ek 202/19 oraz 202/24
- Zarz¹dzenie Nr 139/2022 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 08 wrzeœnia 2022 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 25.10.2022 r.
Wykaz dostêpny jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Zmar³a Pani W³adys³awa Osesik 
Z przykroœci¹ informujemy, ¿e 12 wrzeœnia br. 
w wieku 104 lat zmar³a najstarsza mieszkanka
Chojnowa Pani W³adys³awa Osesik.
Pani W³adys³awa urodzi³a siê 17 stycznia 1918 r.
w Stryju na Ukrainie. Do Chojnowa przyjecha³a
w 1946 roku.
By³a nietuzinkow¹ seniork¹. Pisa³a i recytowa³a
wiersze, mia³a tak¿e du¿e poczucie humoru.
Uwielbia³a czytaæ ksi¹¿ki. 

Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.
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Sprawozdanie 4/2022 z pracy 
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 24 czerwca 2022 r. 
do 30 sierpnia 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿eto-
wych, inwestycje, remonty:
- w ramach trzeciej edycji Rz¹dowego Fun-
duszu Polski £ad: Programu Inwestycji
Strategicznych - PGR otrzymano wsparcie
w ³¹cznej wysokoœci 2.989.000 z³ na reali-
zacjê nastêpuj¹cych zadañ: wykonanie in-
stalacji elektrycznych i niskopr¹dowych
dla g³ównego budynku Szko³y Podstawo-
wej nr 4 przy ul. Konarskiego - 490.000 z³
oraz na budowê sieci wodoci¹gowej z pom-
powni¹ wody i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Leœnej i Wrzosowej - 2.499.000 z³.
Przyznane dofinansowanie mo¿e pokryæ
maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji,
wk³ad w³asny stanowi 2 proc. wartoœci in-
westycji.
- z³o¿ono wniosek o dofinansowanie zada-
nia pn. "Remont dróg gminnych ul. Wojska
Polskiego oraz ul. I. Paderewskiego w Choj-
nowie" w zwi¹zku z naborem w ramach Rz¹-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.
- zawarto umowê z Wojewod¹ Dolnoœl¹s-
kim na przekazanie œrodków z dotacji ce-
lowej na zakup masztu i flagi w zwi¹zku 
z realizacj¹ projektu "Pod bia³o-czerwon¹",
- przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na zadanie pn.
"Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Choj-
nowie". Dokonano wyboru najkorzyst-
niejszej oferty Wykonawcy AS ROADS
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Legnicy,  
- przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: Zakup i dostawa sprzêtu komputero-
wego w ramach programu "Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym - Granty PPGR". Dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Eu-
roimpex SA z siedzib¹ we Wroc³awiu,
- przeprowadzono postêpowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na zadanie:
"Œwiadczenie us³ug dowozu i odwozu ucz-
niów niepe³nosprawnych z terenu Choj-
nowa do placówek oœwiatowych wraz 
z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu
w roku szkolnym 2022/2023". Postêpowa-
nie zosta³o uniewa¿nione w zwi¹zku z bra-
kiem ofert,
- przeprowadzono postêpowanie w formie
zapytania ofertowego na opracowanie do-
kumentacji projektowo - kosztorysowej prze-
budowy sceny wraz z zagospodarowaniem
terenu w Parku Piastowskim, dz. nr 78/3
obrêb 0006 Chojnów, 
- przeprowadzono postêpowanie w formie
zapytania ofertowego na opracowanie pro-
gramu funkcjonalno-u¿ytkowego dla zada-
nia: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
œcieków w Goliszowie - etap II" (otrzymano
promesê wstêpn¹ na dofinansowanie z Pro-
gramu Polski £ad w wysokoœci 10.400.000 z³.).
Zawarto umowê na opracowanie programu

funkcjonalno-u¿ytkowego dla zadania, 
z firm¹ Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Remontowe "BUDREM" Piotr Hodowany
z siedzib¹ w Kruszynie - wartoœæ umowy
61.500 z³.
- przeprowadzono postêpowanie w formie
zapytania ofertowego na zadanie pn. "Re-
mont pod³óg w pomieszczeniu nr 1 i 3
pierwszego piêtra Muzeum Regionalnego
w Chojnowie" (dofinansowanie 25.000 z³
ze Starostwa Powiatowego w Legnicy w ra-
mach prac konserwatorskich),
- trwa realizacja zadania obejmuj¹cego prze-
budowê ulic Sikorskiego, Boh. Powst. War-
szawskiego, Królowej Jadwigi, Konar-
skiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa par-
kingu przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
Obecnie prace prowadzone s¹ na ul. Kró-
lowej Jadwigi, Sikorskiego i Kiliñskiego.
Wykonawc¹ zadania jest firma BUDRO-
MOS J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy,
otrzymano na to zadanie promesê inwesty-
cyjn¹ w wys. 4.446.000 z³ z Rz¹dowego
Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych.
- zakoñczono i odebrano roboty budowlane
obejmuj¹ce przebudowê istniej¹cego
zbiornika na komorê tlenowej stabilizacji
osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni
œcieków w Goliszowie w ramach zadania
"Modernizacja oczyszczalni œcieków". Wyko-
nawc¹ zadania by³a firma Hydrowodkan
Sp. z o.o. z Poznania. Wartoœæ zadania
1.290.746,38 z³. Zadanie zosta³o sfinan-
sowane w wys. 300.000 z³ z Rz¹dowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych z przez-
naczeniem na dofinansowanie inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych w miejscowoœ-
ciach, w których funkcjonowa³y zlikwido-
wane pañstwowe przedsiêbiorstwa gospo-
darki rolnej oraz w wys. 450.000 z³, ze
œrodków pierwszego naboru wniosków 
z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zawarto umowê na realizacjê zadania pn.:
"Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Choj-
nowie" z firm¹ AS Roads sp. z o.o. z siedzib¹
w Legnicy. Wartoœæ zadania 1.742.910 z³.
Zadanie jest dofinansowane w 80% z Rz¹-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- opracowana dokumentacja projektowa
budowy oœwietlenia drogowego przy ul.
Leœnej zosta³a z³o¿ona w Starostwie Powia-
towym w Legnicy. Trwa procedura uzys-
kania pozwolenia na budowê - zawarto
aneks do umowy z terminem realizacji do
30.10.2022 r.
- uzyskano zaœwiadczenie o braku sprzeciwu
do wykonania robót budowlanych niewy-
magaj¹cych pozwolenia na budowê pole-
gaj¹cych na budowie sieci wodoci¹gowej 
z pompowni¹ wody i kanalizacji sanitarnej
na ul. Leœnej i Wrzosowej,
- uzyskano zaœwiadczenie o braku sprzeciwu
do wykonania robót budowlanych niewy-
magaj¹cych pozwolenia na budowê pole-
gaj¹cych na budowie sieci wodoci¹gowej 
z pompowni¹ wody i ogólnosp³awnej -
etap II - na ul. Sikorskiego,
- uzyskano pozwolenie na budowê oœwiet-
lenia drogowego - ul. Tulipanowa i Ró¿ana,
- zawarto umowê na realizacje zadania pn.:
Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego 
w ramach programu "Wsparcie dzieci z ro-

dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR" z firm¹ Euroimpex SA 
z siedzib¹ we Wroc³awiu. Wartoœæ umowy
401.500 z³. Zadanie obejmuje zakup i do-
stawê: 20 sztuk komputerów stacjonarnych
z monitorem, 137 sztuk laptopów, 9 szt.
tabletów,
- zawarto umowê na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej prze-
budowy sceny wraz z zagospodarowaniem
terenu w Parku Piastowskim z firm¹ Za-
k³ad Us³ug Budowlano-Projektowych
"Piast-Projekt" z siedzib¹ w Legnicy.
Wartoœæ umowy 29.550 z³.
- zamontowano uszkodzony witra¿ w Ka-
plicy Cmentarza, uzyskano ofertê na reno-
wacjê mogi³y ks. Adama £añcuckiego
oznaczonej przez IPN w ramach programu
"Ocalamy",
- w biurze administracji cmentarza zamon-
towano alarm przeciww³amaniowy i kraty
okienne.
* Gospodarka odpadami: 
- zakwalifikowano Miasto Chojnów do pro-
jektu "Gospodarka odpadami w gminach.
Diagnoza i wsparcie" realizowanego przez
Instytut Spraw Publicznych. Projekt finan-
sowany przez Islandiê, Liechtenstein i Nor-
wegiê z Funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Regionalny, który ma na celu
przeprowadzenie kompleksowej diagnozy
systemu gospodarowania odpadami w mieœ-
cie i zaproponowanie dzia³añ maj¹cych na
celu udoskonalenie systemu,
- przygotowano umowê na dotacjê celow¹
z bud¿etu Miasta Chojnowa w kwocie
19.000 z³ z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zadania: "Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku socjalnym PSZOK
przy ul. Kraszewskiego 1 Chojnowie",
- wysy³ano informacje do w³aœcicieli oraz
zarz¹dców nieruchomoœci w sprawach nie-
prawid³owej segregacji odpadów, nie-po-
rz¹dku w miejscach gromadzenia odpa-
dów oraz niedostosowaniu wielkoœci po-
jemników do iloœci wytwarzanych odpadów, 
- dokonano korekty analizy sprawozdania
BDO z realizacji zadañ z zakresu gospo-
darowania odpadami komunalnymi za 2021 r.
- na bie¿¹co realizowano zadania wyni-
kaj¹ce z umowy na odbiór i transport od-
padów - zg³oszenia o nieodebranych odpa-
dach, uszkodzonych pojemnikach, o braku
dostêpu do pojemników na posesji,
- skierowano pismo do CHZGKiM w spra-

wie modernizacji ogrodzenia PSZOK przy
ul. Kraszewskiego 1 wraz z wizualizacj¹
tablic informacyjno - edukacyjnych.
* Zieleñ i tereny rekreacyjne: 
- w ramach bie¿¹cego utrzymania stanu
technicznego nawierzchni dróg i chodni-
ków na terenie miasta naprawiano zapad-
niête nawierzchnie chodników i jezdni 
z kostki brukowej,
- wyrównano drogi gruntowe na terenie
miasta: ul. Fabryczna, Radosna, Mi³a, Po-
godna, Bielawska 9 (od wiaduktu kolejo-
wego do stacji SUW),
- przebudowano wpust uliczny przy ul.
D¹browskiego/Grottgera,
- zakupiono 50 ton kruszywa bazaltowego
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w celu równania dróg gruntowych,
- odnowiono bie¿nie k³adek drewnianych
przy ul. Matejki i ul. Rac³awickiej,
- zamontowano stojak na rowery i dodat-
kowe kosze na terenie Skateparku,
- usuniêto odrosty z drzew rosn¹cych w ci¹gu
ul. D¹browskiego, Boh. Getta Warszaws-
kiego, Witosa, 
- w ramach bie¿¹cego utrzymania terenów
zielonych - posprz¹tano i wykoszono tereny
nieobjête przetargiem oraz pobocza dróg -
Asnyka, Leœnej i Wrzosowej,
- odnowiono ³awki w Parku Œródmiejskim. 
* Dzia³alnoœæ Gospodarcza:
1/ Przyjêto i przetworzono 23 wnioski
CEIDG-1, w tym:
- 4 wnioski o wpis do CEIDG przedsiêbiorcy,
10 wniosków o zmianê wpisu, 4 wnioski 
o zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci, 
3 wnioski o wznowienie wykonywania dzia-
³alnoœci, 2 wnioski o wykreœlenie przedsiê-
biorcy z CEIDG.
2/ Wydano:
- 11 decyzji - zezwolenia na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych o zawartoœci alkoholu:
do 4,5% oraz piwa, powy¿ej 4,5% do 18%,
powy¿ej 18%, przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y,
- 3 decyzje - wygaszenia zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych o zawartoœci
alkoholu: do 4,5% oraz piwa, powy¿ej
4,5% do 18%, powy¿ej 18%, przeznaczo-
nych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
* Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Bu-
dynków:
- wprowadzono 241 deklaracji dot. Ÿróde³
ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki i lokale
mieszkalne - budynki jednorodzinne, 
- wprowadzono 298 deklaracji dot. Ÿróde³
ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki i lokale
mieszkalne - budynki wielorodzinne,
- wprowadzono 28 deklaracji dotycz¹cych
Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - budynki i lo-
kale niemieszkalne.
* Pozosta³e:
- w trakcie opracowania jest Strategia Roz-
woju Miasta Chojnowa na lata 2023-2028,
- od 18.07.2022r. do 02.08.2022r. przepro-
wadzono kontrole u Beneficjentów koñco-
wych przez Komisjê Weryfikuj¹c¹, powo-
³an¹ Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta
Chojnowa Nr 110/2022 z 11 lipca 2022 r.,
w celu potwierdzenia utrzymania efektów
w okresie trwa³oœci w ramach programu
priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolno-
œl¹skiego" w zwi¹zku z zawartymi umowami
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu,
- w zwi¹zku z Porozumieniem, zawartym 
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy
- Filia w Chojnowie 2 osobom wydano zgodê
na wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych.
- przed³u¿ono 3 umowy na najem lokali 
z mieszkaniowych zasobów miasta.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami:

1. Sprzedano:

a) w drodze bezprzetargowej na rzecz doty-
chczasowych najemców: 7 lokali miesz-
kalnych z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat,
b) w drodze bezprzetargowej na poprawê
warunków zagospodarowania nierucho-
moœci s¹siedniej - dzia³kê nr 130/2 przy ul.
Przelot,
c) w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego - kompleks dzia³ek nr 295/24 
i 295/32 przy ul. gen. W³. Andersa o ³¹cznej
pow. 413 m2.
2. Przeprowadzono przetargi ustne nieo-
graniczone na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.
Witosa 32 - zakoñczony wynikiem negaty-
wnym,
- kompleksu dzia³ek nr 295/24 i 295/32 przy
ul. gen. W³. Andersa o ³¹cznej pow. 413 m2

- zakoñczony wy³onieniem nabywcy;
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
-  lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.
Kiliñskiego 5;
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
lub us³ugow¹ komercyjn¹ oznaczon¹ nu-
merem geodezyjnym 295/3 o pow. 3546 m2

przy ul. Legnickiej w obrêbie 6 miasta. 
4. Opublikowano informacjê o podaniu do
publicznej wiadomoœci wykazu lokalu
u¿ytkowego po³o¿onego w budynku przy
ul. Legnickiej 26, przeznaczonego do sprze-
da¿y w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego.
5. Opublikowano dwie informacje o poda-
niu do publicznej wiadomoœci wykazów
lokali mieszkalnych, przeznaczonych do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców.
6. Zawarto 6 umów u¿yczenia terenów pod
budowê wiat œmietnikowych przy ul.
Legnickiej, Kolejowej, Koœciuszki oraz
kwarta³u ulic Kolejowa, Koœciuszki, Wi-
tosa i pl. Dworcowy.
7. Wydano 2 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz 2 informacje o wysokoœci
op³aty jednorazowej. 
8. Sporz¹dzono 8 zezwoleñ na wykreœlenie
hipoteki umownej z ksi¹g wieczystych lo-
kali mieszkalnych sprzedanych z bonifikat¹
na rzecz najemców, w zwi¹zku z up³ywem
5-letniego okresu od sprzeda¿y.
* Planowanie przestrzenne:
- 19.08.22 r. opublikowano Obwieszczenie
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du pro-
jektu zmiany Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa w terminie od 29.08.22 r.
do 20.09.22r. Dyskusja publiczna nad przy-
jêtymi w projekcie Studium rozwi¹zaniami
odbêdzie siê 15.09.2022r. o godz.12.00 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sali nr 11.
Uwagi do ustaleñ Studium mo¿na sk³adaæ
do 12.10.22 r.
- wydano 5 wypisów i wyrysów z miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz 5 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu
dzia³ki w planie miejscowym i obszarze
rewitalizacji,

- wydano 3 postanowienia opiniuj¹ce po-
dzia³ nieruchomoœci oraz 1 decyzjê zatwier-
dzaj¹c¹ podzia³ dzia³ki na dwie czêœci przy
ul. Z³otoryjskiej 7 i 9.
* Nadzór nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano decyzjê odmawiaj¹c¹ zezwolenia
na usuniêcie drzewa gatunku klon dla Spó³-
dzielni Mieszkaniowej "M£ODOŒÆ",
- przeprowadzono 4 wizje w terenie w zwi¹zku
ze zg³oszeniem zamiaru usuniêcia drzew
przez osoby fizyczne;
* Zarz¹dzanie kryzysowe i zadania obronne:
- uczestniczono w comiesiêcznym treningu
zgrywaj¹cym system wczesnego ostrzega-
nia i alarmowania o zagro¿eniach wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego,
- uczestniczono w treningu systemu ostrze-
gania upamiêtniaj¹cym rocznicê Powstania
Warszawskiego,
- przekazywano ostrze¿enia o mo¿liwoœci
wyst¹pienia burz z gradem oraz monitoro-
wano sytuacjê z nimi zwi¹zan¹,
- w zwi¹zku z intensywnymi opadami desz-
czu monitorowano sytuacjê hydrologiczn¹
na terenie miasta oraz stan wody w rzece Skora,
- wyst¹piono do Wód Polskich z wnios-
kiem o pilne uprz¹tniêcie i wykoszenie rzeki
Skorej.
- pozyskano zwrot kosztów zwi¹zanych z za-
kwaterowaniem, wy¿ywieniem oraz zapew-
nieniem podstawowych œrodków czystoœci
i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy
zamieszka³ych w budynku przy ul. Koœ-
ciuszki 30,
- przyjêto ³¹cznie 107 osób przyby³ych z te-
renu Ukrainy w celu czasowego zakwa-
terowania - obecnie pod opiek¹ tut. Urzêdu
pozostaje 46 osób.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Dowody osobiste - przyjêto 239 wnios-
ków o wydanie dowodu osobistego, wy-
dano 234 dowody,
* Rejestr PESEL - nadano 108 numerów
PESEL dla obywateli Ukrainy w zwi¹zku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
pañstwa,
* Dodatki wêglowe - przyjêto 580 wniosków,
* Dodatki mieszkaniowe - przyjêto i rozpat-
rzono 60 wniosków. Wyp³acono 284 do-
datków na kwotê 63.169 z³.
* Œwiadczenia pieniê¿ne za zapewnienie 
zakwaterowania i wy¿ywienia obywatelom
Ukrainy,
- przyjêto 66 wniosków, rozpatrzono 60
wniosków, wyp³acono przyznane œwiad-
czenia na kwotê 167.400 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
- sporz¹dzono 10 aktów urodzenia, 33 akty
ma³¿eñstw i 25 aktów zgonu,
- sporz¹dzono 190 przypisków i 56 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego,
- sprostowano i uzupe³niono 16 aktów stanu
cywilnego,
- sporz¹dzono 22 zapewnienia do zawarcia
ma³¿eñstwa (œlub cywilny - 12, œlub kon-
kordatowy - 10),
- przeprowadzono 150 migracji aktów,
- wydano 497 odpisów akt stanu cywilnego,
- przyjêto 359 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego,
- sporz¹dzono wniosek o nadanie medali
"Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie".
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Pañstwo Chmielewscy swoj¹ uroczystoœæ obchodzili 3 wrzeœnia.
Rozpêczê³a j¹ msza œwiêta, a nastêpnie w plenerze, na terenie choj-
nowskiego Pa³acyku odby³o siê wrêczenie pami¹tkowych medali.
Piêkne otoczenie, sprzyjaj¹ca s³oneczna pogoda, licznie przybyli
goœcie i ONI - piêkni, uœmiechniêci szczêœliwi… To by³a wspa-
nia³a uroczystoœæ.
- Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha siê
zawsze - w radoœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy z³y los
- s³owami Jana Paw³a II przywita³a Jubilatów i goœci kierownik
USC Maria Zawiœlañska. - Jesteœcie Szanowni Jubilaci œwiadectwem
tych s³ów. Droga, któr¹ wspólnie kroczycie od pó³ wieku, z pew-
noœci¹ nie by³a ³atwym szlakiem. By³y na niej œcie¿ki ³agodne, 
z barwnym pejza¿em, ale te¿ i w¹skie, strome, wyboiste…Dziêki
trosce, odpowiedzialnoœci, poszanowaniu i wielkiej mi³oœci
wznieœliœcie siê ponad tym, co uwiera, doskwiera i dokucza.

Oczy wielu zaszkli³y siê, trudno by³o opanowaæ wzruszenie.
Ciep³e ¿yczenia, uœciski, gratulacje, jak kiedyœ, 50 lat wstecz, by³y
szczerymi emocjami i dzielon¹ z Jubilatami radoœci¹. Potem tê
radoœæ przeniesiono na salê, gdzie przy muzyce i wspólnej biesia-
dzie przez wiele godzin celebrowano uroczystoœæ.

Historia Pañstwa Chmielewskaich zaczyna sie gdy 24.letni Henryk
po odbyciu s³u¿by wojskowej przyjecha³ do Chojnowa w od-
wiedziny do brata, który mieszka³ w Goliszowie. 
Szybko pozna³ nowych ludzi i otoczenie, zadomowi³ siê i posta-
nowi³ swoje dalsze ¿ycie zwi¹zaæ z Chojnowem. Zauroczony
miastem i okolic¹ zaprosi³ do siebie m³odszego brata - nauczyciela
muzyki, który podj¹³ pracê w Szkole Podstawowej nr 3 i to w³aœnie
za jego spraw¹ Henryk pozna³ Urszulê. 
- Brat poprosi³ mnie, ¿ebym przyjecha³ po niego do pracy - opo-
wiada pan Henryk. - Niestety, musia³em d³ugo na niego czekaæ 

i tym samym spotka³em mi³oœæ mojego ¿ycia, poniewa¿ Zenek
zaprosi³ mnie do pokoju nauczycielskiego, gdzie pierwszy raz
ujrza³em urocz¹ i uœmiechniêt¹ nauczycielkê.
To, jak podkreœla sam Jubilat, by³a mi³oœæ od pierwszego wej-
rzenia. Z ka¿dym kolejnym spotkaniem Henryk upewnia³ siê, ¿e to
ta jedyna. Jej uroda, profesja, rodzina - wszystko mu imponowa³o 
i pog³êbia³o m³odzieñcze uczucie.
Jego wybranka nie podziela³a tej euforii. W tym czasie mia³a
wielu znajomych i niedawno poznany Henryk sta³ siê jednym z nich.
Ale…
- To jak o mnie zabiega³, jaki by³ szarmancki, troskliwy i odpo-
wiedzialny, jak wiele nas ³aczy³o, a przede wszystkim jak wspa-
niale tañczy³…przekona³o mnie, ¿e w³aœnie znalaz³am swojego
przysz³ego mê¿a.
Pobrali siê po roku znajomoœci. Zamieszkali u mamy pani Uli.
Przez kolejne lata m³odym ma³¿onkom przybywa³o obowi¹zków -
na œwiat przysz³y trzy córki. Pañstwo Chmielewscy doskonale jed-
nak sobie radzili. Pracowali zawodowo, zajmowali siê dzieæmi,
budowali dom. Mimo ogromu codziennych powinnoœci potrafili
odnaleŸæ czas na swoje pasje.
Pan Henryk do dziœ lubi majsterkowaæ. Zawsze by³ dumny z ka¿dej
w³asnorêcznie wykonanej pergoli, huœtawki… Przyjemnoœæ
sprawia³o mu równie¿ projektowanie i pielêgnowanie zieleni -
kiedyœ na dzia³ce, potem wokó³ domu. Z zaanga¿owaniem tak¿e
oddawa³ siê rodzicielstwu. Jest honorowym dawc¹ krwi, do nie-
dawna z upodobaniem udziela³ siê w chórze Skoranta. 
Pani Ula to wielki spo³ecznik - wymarzon¹ pracê nauczycielki nie
przerywa³a nawet w wakacje - jeŸdzi³a na kolonie, obozy, przez
lata udziela³a siê w harcerstwie, zwi¹zkach zawodowych…
Czas wspólny spêdzali na licznych podró¿ach i spotkaniach ro-
dzinnych.
Teraz nieco zwolnili, wci¹¿ jednak wiele podró¿uj¹, z luboœci¹
obserwuj¹, jak rozwija siê dwójka ich wnucz¹t, ceni¹ sobie wspólne
biesiady z bliskimi i swoj¹ obecnoœæ:
- Zawsze, wszêdzie razem - mówi¹ (tak¿e razem) Jubilaci. - I to
chyba jest nasza recepta na szczêœcie. Lubimy swoje towarzystwo,
dzielimy siê obowi¹zkami, doskonale siê uzupe³niamy! 
Marz¹ o kolejnych jubileuszach, czêstych, rodzinnych spotkaniach
i by zdrowie jak najd³u¿ej pozwala³o na spe³nianie wszystkich
marzeñ.

***
Dostojne miejsce, dostojna uroczystoœæ, dostojni goœcie. 
10 wrzeœnia w murach Zamku Piastowskiego Pañstwo El¿bieta 
i Józef Oleksiewicz obchodzili swoje Z³ote Gody.

ZZ³³oottee  GGooddyy  PPaaññssttwwaa  UUrrsszzuull ii   ii   HHeennrryykkaa  CChhmmiieelleewwsskkiicchh  
oorraazz  EEll¿¿bbiieettyy  ii   JJóózzeeffaa  OOlleekkssiieewwiicczz

“W dniu naszych Z³otych Godów wyra¿am mojemu mê¿owi/¿onie serdeczne podziêkowanie za okazan¹ mi mi³oœæ, przywi¹zanie 
i opiekê, i przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby nasze ma³¿eñstwo by³o nadal zgodne, szczêœliwe i trwa³e…”

W otoczeniu najbli¿szych, w obecnoœci urzêdnika pañstwowego Jubilaci - Urszula i Henryk Chmielewscy oraz El¿bieta i Józef
Oleksiewicz podziêkowali sobie za pó³ wieku troski i mi³oœci.
Z³ote Gody by³y dla obu par wyj¹tkowym œwiêtem - okazj¹ do celebrowania wieloletniego wspólnego ¿ycia, spotkania z rodzin¹,
przyjació³mi i bliskimi.
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4 wrzeœnia zakoñczy³o siê g³osowanie na wybrane pro-
jekty Bud¿etu Obywatelskiego 2022. 

W pó³nocnej stronie miasta wybrano
BEZOBS£UGOWY PARK LINOWY (g³osów: 182)

szacunkowy koszt – 50 tys. z³
Lokalizacja: teren rekreacyjny nale¿¹cy do MOKSiR za
boiskiem pi³karskim lub przy placu zabaw.
Park linowy przeznaczony jest do u¿ytku g³ównie
m³odych mieszkañców naszego miasta. Projekt zak³ada
1 modu³ (o wym. 6,5m x 6,5m) z mo¿liwoœci¹ powiêk-
szenia o kolejne na terenie wielkoœci 7x14 metrów. Jest
ca³kowicie bezobs³ugowy (bez asekuracji i zabez-
pieczeñ) ma bezpieczn¹ wysokoœæ 50 cm oraz du¿¹
przepustowoœæ 1 modu³ posiada 4 przeszkody.

W po³udniowej stronie miasta najwiêcej g³osów
otrzyma³a ŒCIE¯KA ZDROWIA Z ELEMENTAMI
TORÓW PRZESZKÓD Z TRAMPOLIN¥ MIEJSK¥

(g³osów: 56). Szacunkowy koszt – 49 tys. 200 z³.
Lokalizacja: Park Miejski
Celem projektu jest zbudowanie wyj¹tkowego, cie-
kawego i unikalnego miejsca, które ma zachêciæ do
spacerów po parku. Œcie¿ka ma umo¿liwiæ aktywne
spêdzanie czasu, wzbogaciæ i uatrakcyjniæ lekcje wy-
chowania fizycznego dzieciom podczas 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 naj-
m³odszych. 

W sumie oddano 314 g³osów wa¿nych. 
312 osób zag³osowa³o przez Internet, 2 osoby wrzuci³y
swój g³os do urny w Urzêdzie Miejskim, 4 g³osy by³y nie-
wa¿ne (osoby zamieszka³e na terenie Gminy Chojnów).

- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze w³adze pañstwowe postanowi³y
uhonorowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia bêd¹ce symbolicznym
wyrazem uznania, jaki maj¹ dla ¿ycia rodzinnego - mówi³a prowadz¹ca
uroczystoœæ Sekretarz Miasta Brygida Mytkowska. - W imieniu
Prezydenta RP, z ogromn¹ satysfakcj¹ wrêczam Pañstwu Medale za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Chwila podnios³a, ale dominowa³a w niej radoœæ i wzruszenie. Piêkny
Jubileusz 50.lecia to przywilej niewielu ma³¿eñstw. Tê szczêœliw¹
okolicznoœæ nale¿y zatem celebrowaæ dziel¹c siê radoœci¹ z tymi, którzy
towarzyszyli nam w tej wieloletniej drodze. Œwiadkami uroczystoœci byli
wiêc najbli¿si, z serca winszuj¹cy Jubilatom kolejnych lat w zdrowiu,
spokoju i mi³oœci.

Po³¹czy³ ich taniec. Ela mia³a wtedy18 lat, Józek 24. W Wojciechowie
organizowano potañcówkê. Oboje lubili siê bawiæ, oboje tego dnia
postanowili skorzystaæ z okazji i wybraæ siê na zabawê wraz ze znajomymi.
- W t³umie bawi¹cych siê osób TA m³oda dziewczyna wyró¿nia³a siê urod¹
- opowiada pan Józef. - Zapoznaliœmy siê. Od pierwszej chwili zastana-
wia³em siê, gdzie zaprosiæ Elê na kolejne spotkanie. Wiedzia³em, ¿e to nie
jest nasze ostatnie. Zaprosi³em j¹ na dancing, potem kolejny… Ka¿da
randka pog³êbia³a moje zauroczenie.
- ON te¿ spodoba³ mi siê od razu,
ale na zaufanie i sympatiê musia³
zapracowaæ - przyznaje pani Ela. 
- Uj¹³ mnie spokojn¹ natur¹, tym,
¿e mieliœmy wiele wspólnych tema-
tów, tym, ¿e dobrze siê przy nim czu-
³am. Doœæ szybko zdecydowaliœmy
siê na œlub.
12 miesiêcy od wiejskie zabawy,
m³odzi stanêli przed o³tarzem. 
Przez pierwsze szeœæ lat mieszkali
u rodziców El¿biety, potem dostali
upragnione mieszkanie w Choj-
nowie. Wprowadzali siê do niego ju¿ jako czteroosobowa rodzina, 
w miêdzyczasie bowiem na œwiat przysz³y dzieci - syn i córka.
Samodzielne ¿ycie przebiega³o jak w wiêkszoœci rodzin. Pani Ela pra-
cowa³a w Dolzamecie i Narzêdziowcu on by³ kierowc¹ w PKS-ie, potem
w Dolzamecie. Czas wolny poœwiêcali na wspólne wyjazdy i przyjemnie
spêdzany czas na dzia³ce. 
Kartki z kalendarza w szybkim tempie zmienia³y siê, dzieci ros³y - 50 lat
minê³o niepostrze¿enie. Dziœ z satysfakcj¹ mówi¹ o córce i synu oraz
dwójce wnucz¹t - spe³nieni rodzice, dumni dziadkowie.
- Trzeba ¿yæ w zgodzie - odpowiada pan Józef pytany o receptê na d³ugo-
letnie po¿ycie. - Jeden drugiemu musi czasem ust¹piæ. 
- Wytrwa³oœæ i zrozumienie, to równie wa¿ne cechy - dodaje pani
El¿bieta.- W ¿yciu ró¿nie siê uk³ada, nie zawsze jest kolorowo, ale
zachowuj¹c empatiê i dobrze pojêt¹ determinacjê, mo¿na wszystko przetr-
waæ.
Spotkania z bliskimi i przyjació³mi, to dla Jubilatów teraz najprzyjem-
niejsze chwile. Czêsto siê odwiedzaj¹, bezustannie wspieraj¹. Z³ote Gody
by³y dla ca³ej rodziny kolejn¹ okazj¹ do spêdzenia czasu w sympatycz-
nym, ¿yczliwym, weso³ym i kochaj¹cym siê gronie.

Gratulujemy obu parom! eg

Wybrano projekty 
Bud¿etu Obywatelskiego 2022
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2 wrzeœnia na obiekcie wierzy ciœnieñ w Parku Piastowskim mia³y miejsce XX Mistrzostwa Województwa Dolnoœl¹skiego 
w Ratownictwie Wysokoœciowym. W rywalizacji bra³y udzia³ dru¿yny z³o¿one z stra¿aków ratowników- cz³onków specjalisty-
cznych grup wysokoœciowych z Chojnowa, Wroc³awia i Œwidnicy oraz goœcie z Bydgoszczy. Zadania jakie musieli wykonaæ
wymaga³y zarówno bardzo wysokiej sprawnoœci fizycznej jak i wytrzyma³oœci. Podczas pokonywania przygotowanego toru
przeszkód niezbêdne by³o wykorzystanie umiejêtnoœci bezpiecznego poruszania siê na linach we wszystkich kierunkach oraz zna-
jomoœci linowych technik ratowniczych. 
W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciêzcami by³a dru¿yna SGRW "Œwidnica", drugie miejsce zajê³a SGRW "Wroc³aw", nasi upla-
sowali siê na miejscy trzecim.
Nagrody zwyciêzc¹ wrêczyli Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej st. bryg. Wojciech Huk oraz Zastêpca Komendanta
Miejskiego m³. bryg. Marcin Swenderski.                 Zwciêzcom gratulujemy! G. Andrejciów

XX Mistrzostwa Województwa Dolnoœl¹skiego 
w Ratownictwie Wysokoœciowym

Ratownictwo wysokoœciowe to czynnoœci podejmowane w celu ratowania ludzi i zwierz¹t, zw³aszcza w miejscach i terenach trudno
dostêpnych, na wysokoœci i poni¿ej poziomu ziemi. Wspomaga dzia³ania zwi¹zane z ratownictwem medycznym, technicznym,
chemicznym i ekologicznym oraz ze zwalczaniem klêsk ¿ywio³owych, dlatego tak znacz¹ce jest propagowanie ratownictwa
wysokoœciowego w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i integracja z innymi s³u¿bami i organizacjami wykorzystuj¹cymi techniki linowe
w swoich dzia³aniach. Mistrzostwa Województwa Dolnoœl¹skiego w Ratownictwie Wysokoœciowym s¹ imprez¹, która odbywa siê
corocznie. Gospodarzami cyklicznie s¹ Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokoœciowego z terenu województwa dolnoœl¹skiego.

Kuba ma siedemnaœcie lat. 
Kiedy mia³ dziewiêæ zdiagnozowano u niego autyzm. 

Od ponad dwóch lat choruje na polineuropatiê, 
która postêpuje. 

Choroba zaatakowa³a znienacka i w krótkim czasie zabra³a
piêtnastolatkowi i jego bliskim radoœæ ¿ycia. Kuba nie chodzi,
nie ma czucia w rêkach, nogach, ma niedos³uch i uszkodzony
wzrok. Jest le¿¹cy, karmiony przez sondê, któr¹ koniecznie
trzeba wymieniæ na PEG (przezskórna endoskopowa gastros-
tomia jest sztuczn¹ drog¹ dostêpu do wnêtrza ¿o³¹dka, two-
rzon¹ w celu ¿ywienia dojelitowego). Ch³opiec musi raz 
w miesi¹cu mieæ wlew immonoglobuliny (zdrowe komórki
ludzkie), wymaga sta³ej rehabilitacji.
Od dwóch lat ca³a rodzina przechodzi koszmar - wielotygod-
niowe pobyty w szpitalach, liczne badania, codzienna, trudna
pielêgnacja i ten nieustaj¹cy strach…
Lekarze d³ugo nie mogli znaleŸæ przyczyny postêpuj¹cej
utraty si³, s³uchu, zdolnoœci poruszania siê, mowy, spadku

wagi. Kiedy postawiono diagnozê leczenie przynios³o lekk¹
poprawê i zahamowa³o rozwój choroby. 
- Wróci³ spokój, stabilizacja - mówi mama Kuby - Gosia. -
Poma³u zaczynaliœmy godziæ siê z sytuacj¹ i odnajdywaæ
radoœæ z niewielkich postêpów. Œwiat odzyskiwa³ w naszych
oczach kolory. 
Nie na d³ugo. Kubie znów siê pogorszy³o… 
- Noszê w sobie ogromny ból, kiedy patrzê na mojego syna -
bezbronnego, wyniszczonego i cierpi¹cego. Jesteœmy u kresu
si³, ale dajemy radê. Brakuje nam jednak pieniêdzy.
Rodzina, po dwóch latach walki z chorob¹, dziœ potrzebuje
wsparcia finansowego. Leczenie, rehabilitacja, œrodki pielê-
gnacyjne to miesiêczny koszt od 2.500 z³ do 3.000 z³. Mama
Kuby opiekuje siê nim i jego autystycznym m³odszym bratem.
Ojciec pomaga finansowo, wspiera przy pielêgnacji, ale nie
zarabia na tyle, by pokryæ miesiêczne koszty.

Prosimy, pomó¿! 
Ka¿da z³otówka jest cennym darem!

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na zrzutka.pl

Pomó¿ Kubie odzyskaæ radoœæ ¿ycia
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OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa 

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu 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 ochro-
nie 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/215/21 z 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybra-
nych terenów w mieœcie Chojnów, zawiadamiam 
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów wraz z prog-
noz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 26 wrzeœ-
nia 2022 r. do 18 paŸdziernika 2022 r., w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w godzinach
urzêdowania.
Projekt ww. zmiany planów miejscowych wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko bêdzie równie¿ dostêpny na
stronie internetowej BIP Urz¹d Miejski w Chojnowie pod
adresem: http://bip.chojnow.net.pl
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projek-
cie ww. zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, odbêdzie siê 13 paŸdziernika 2022 r. o godz.
12.00, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac
Zamkowy 1, sala nr 11.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ka¿dy kto kwestionuje
ustalenia przyjête w projekcie zmiany planów, mo¿e wnieœæ
uwagi. 
Uwagi do ustaleñ projektu zmiany planów nale¿y sk³adaæ na
piœmie do Burmistrza Miasta Chojnowa na adres: Plac Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów, z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszka-
nia albo siedziby, oraz z podaniem oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
3 listopada 2022 r.
Uwagi do ustaleñ projektu zmiany planów mog¹ byæ wno-
szone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za po-
moc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci
poczty elektronicznej na adres: urzad.miejski@chojnow.eu
lub za poœrednictwem elektronicznej platformy us³ug adminis-
tracji 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 2008r. o udostêpnieniu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w och-
ronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko - w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub za po-
moc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z 18 wrzeœnia 2001r. o podpisie
elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 listopada 2022 r.

Masz psa, masz obowi¹zki
Spo³eczna œwiadomoœæ roœnie. Wci¹¿ jednak s¹ w³aœciciele psów,
którzy nie respektuj¹ prawa wychodz¹c zapewne z za³o¿enia, ¿e to
ma³a szkodliwoœæ czynu.

Posiadanie psa to nieopisana przyjemnoœæ, ale te¿ wielki obo-
wi¹zek. Ka¿de wyjœcie z psem na spacer wymaga od jego w³aœci-
ciela nakazowych zachowañ. Smycz, kaganiec i sprz¹tanie psich
odchodów, to te podstawowe, które nale¿y bezwglêdnie przestrze-
gaæ. W innym przypadku opiekunowi psa grozi mandat do 500 z³.

Do naszej redakcji dociera wiele sygna³ów o najbardziej, jak siê
okazuje, bol¹cej mieszkañców sprawie, a mianowicie sprz¹taniu czy
raczej niesprz¹taniu po swoim
pupilu.
W ostatnich latach wiele siê w tej
kwestii zmieni³o. Czêsto mo¿na
zaobserwowaæ odpowiedzial-
nych w³aœcicieli, którzy przy smy-
czach maj¹ doczepione pojem-
niczki z woreczkami na od-
chody, korzystaj¹ z nich i sumien-
nie oczyszczaj¹ miejskie traw-
niki, deptaki, chodniki z tego
czym zabrudzi³ je ich pies. 
Nie wszyscy jednak dojrzeli do
takich zachowañ. Wci¹¿ s¹ tacy,
którzy odwracaj¹ g³owê w momencie, kiedy pies siê za³atwia, nie
reaguj¹ na zwrócon¹ przez przechodnia uwagê b¹dŸ reaguj¹ na ni¹
agresywnie. Ignoranci dorzuc¹ jeszcze, ¿e w³aœnie u¿yŸniaj¹ glebê…
Nic bardziej mylnego.
Psie odchody s¹ niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz
maj¹ negatywny wp³yw na œrodowisko. Udowodniono, ¿e od 20 do
30% bakterii w losowych próbkach wody pochodzi w³aœnie z psich
odchodów. ZnaleŸæ w nich mo¿na np. pa³eczkê okrê¿nicy, która
wywo³uje g³ównie schorzenia uk³adu pokarmowego i moczowego.
Kontakt z ka³em czworonogów grozi ryzykiem infekcji paso¿ytami
przewodu pokarmowego, m.in. tasiemcem psim, b¹blowcem oraz
glist¹ psi¹. Szczególnie nara¿one s¹ bawi¹ce siê na trawnikach czy
w piaskownicach dzieci, które s¹ bardzo podatne na zaka¿enia.
Dodaj¹c do tych zagro¿eñ kwestiê estetyki otoczenia i dobrego wy-
chowania, wydaje siê, ¿e to jednak nie jest b³ahy problem… A jeœli
ktoœ nie liczy siê ze zdrowiem innych, z dba³oœci¹ o œrodowisko, 
z ogóln¹ czystoœci¹ i estetyk¹ wspólnej przestrzeni, chyba nie po-
winien mieæ tak wymagaj¹cego przyjaciela! 

Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy miej-
skiej Chojnów bêd¹cy za³¹cznikiem do Uchwa³y Rady Miejskiej
Chojnowa mówi:
Rozdzia³ 7.
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹ce na celu
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17. 1. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych zobo-
wi¹zani s¹ do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami,
w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru, je¿eli zwierzê nie
znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub na terenie ogro-
dzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê 
z niego.
2. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹
do utrzymywania tych zwierz¹t w sposób nie stwarzaj¹cy uci¹-
¿liwoœci (odchody, ha³as lub odory) dla osób znajduj¹cych siê w s¹-
siednich lokalach lub nieruchomoœciach.
3. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹
do niezw³ocznego usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych przez
zwierzêta na terenach u¿ytku publicznego takich jak: parki, chodniki,
ulice, skwery, zieleñce, place zabaw itp. 

opr.eg
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Trzy tysi¹ce lat têsknoty
16-18.09.2022 

godz. 17:00

Dr Alithea Binnie jest osob¹ mocno st¹-
paj¹c¹ po ziemi. Nie ma wygórowanych
wymagañ wobec œwiata, do którego pod-
chodzi z du¿¹ dawk¹ sceptycyzmu. 
W ¿yciu kieruje siê zaœ zdrowym rozs¹d-
kiem, zamiast ulegaæ porywom uczuæ.
Mimo tego, a mo¿e w³aœnie dlatego, pew-
nego dnia w jej ¿yciu pojawia siê naj-
prawdziwszy d¿in, który w zamian za
sw¹ wolnoœæ, oferuje jej spe³nienie trzech
¿yczeñ... 

Zo³za
16-18.09.2022

godz. 19:00
Anna to kobieta sukcesu i… niekwestio-
nowana zo³za. Jednym skinieniem kreuje

gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce
byæ silna i idealna w ka¿dym obszarze,
choæ nie widzi, ¿e jej ¿ycie jest dalekie
od œwiata, który kreuje na ekranie. Kiedy
jednak wydaje jej siê, ¿e ma wszystko,
¿ycie postanawia utrzeæ jej nosa. Co z tego
wyniknie? 
Czy Zo³za zapanuje nad w³asnym ¿yciem?

Niezgaszalni
17-18.09.2022

godz. 15:00

Georgia od najm³odszych lat marzy o tym,
aby iœæ w œlady ojca i pracowaæ w nowo-
jorskiej stra¿y po¿arnej. Niestety, ¿yje 
w czasach, gdy kobiety nie mog¹ jeszcze
wykonywaæ przypisanych mê¿czyznom
zawodów. Wszystko to zmienia siê jed-
nak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna
podpalaæ budynki na Broadwayu, a stra-
¿acy z Nowego Jorku - jeden po drugim

- znikaj¹ w tajemniczych okolicznoœci-
ach. W tej sytuacji zdesperowany bur-
mistrz przywraca do s³u¿by ojca Georgii,
który ma za zadanie przeprowadziæ
œledztwo i zatrzymaæ podpalacza. Aby
pomóc tacie w trudnej misji, dziewczyn-
ka przebiera siê za ch³opaka i jako ochot-
nik "Joe" wstêpuje w szeregi stra¿aków. 

Orlêta. Grodno '39
23-25.09.2022
godz. 17:00:00

The Twin
23-25.09.2022

godz. 19:00

Guliwer
24-25.09.2022
godz. 15:000

Regu³a Weny 
Piotra Misikiewicza

Na chojnowskim rynku wydaw-
niczym ukaza³a siê nowa pozycja
- zbiór poezji autorstwa Piotra
Misikiewicza pt. "Regu³a Weny". 

To ju¿ trzeci tytu³ w dorobku
autora. Znajdziemy tam wiersze
krótkie, d³ugie o doœæ specyficz-
nej treœci. 

Ca³oœæ koñcz opowiadanie 
pt. "Jestem Tami" oparte na fak-
tach.

Wydawnictwo zosta³o w ca³oœci sfinansowane przez sponsorów.
Przy okazji jest to akcja charytatywna na rzecz Œrodowiskowego
Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie.

Ka¿dy egzemplarz jest darmowy. 
Do nabycia u autora 

lub w drukarni Unifot przy ul. Okrzei.

Od 20 sierpnia do 3 wrzeœnia przebiega³ Plebiscyt Radia
Wroc³aw top5 dolnoœl¹skich skateparków. W wyniku g³oso-
wania chojnowski skatepark zwyciê¿y³! Oddano 297 g³osów!
Otwarty w marcu tego roku obiekt przyci¹ga nie tylko m³ozie¿
z okolicy, ale te¿ mi³oœników tego typu rekreacji z Boles³awca
czy  Legnicy. 
Gratulujemy i dziêkujemy m³odzie¿y, która bardzo zaanga-
¿owa³a siê w g³osowanie! 

Zwyciêstwo chojnowskiego skateparku!
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Pi³ka no¿na 
Druga kolejka spotkañ pi³karskich na-
szych dwóch dru¿yn mia³a miejsce w nie-
dzielê - 4 wrzeœnia. 
Kto zdecydowa³ siê na tak¹ ucztê zobaczy³
³¹cznie 14 bramek w dwóch spotkaniach.
To pocz¹tek rozgrywek. Dru¿yny do-
piero siê rozkrêcaj¹, ale o analizy mo¿na
siê pokusiæ. 
W spotkaniu Chojnowianki II z liderem
B klasy - Fortun¹ Obor¹ widaæ by³o, ¿e
nasi pi³karze nie maj¹ formy. Boisko na
Stadionie Miejskim jest pe³nowymiarowe.
W ¿argonie fachowców nosi nazwê lot-
niska. Do przerwy by³o w miarê w po-
rz¹dku - remis 2:2. Potem jednak, goœcie
rozwinêli skrzyd³a i bezlitoœnie wyko-
rzystali dogodne sytuacje. A ile zmarno-
wali?! Bia³oniebiescy opadli z si³. Po
przerwie czêœæ zawodników nie nad¹¿a³a
przy kontratakach. Skoñczy³o siê prze-
gran¹ 2:5. 

Pierwsza dru¿yna w A klasowych bojach
wyci¹ga wnioski i eliminuje b³êdy. Akcje
s¹ przemyœlane taktycznie. Boleœnie prze-
kona³a siê o tym Unia Szklary Dolne.
Wyjecha³a z Chojnowa z baga¿em sied-
miu straconych bramek. Tak wysoka
wygrana podopiecznych trenera Miros³awa
Zielenia cieszy. 
Szczególnie zwraca uwagê postawa Mar-
cina Kulika. Istny ³owca bramek. 

W œrodê pierwsza dru¿yna rozegra³a mecz
o Puchar Polski z P³omieniem Radwa-
nice. Nadzieje na przejœcie do kolejnej
rundy rewan¿owej by³y ogromne. Bia³o-
niebiescy nawet prowadzili w tym spot-
kaniu 1:0, ale gol zdobyty, jak to siê mówi,
do szatni w 45 min, ostudzi³ zapêdy Choj-
nowianki. Po przerwie P³omieñ rozpali³
siê pi³karsko na dobre. Podwy¿szy³ wynik
jeszcze trzema celnymi trafieniami, wygry-
waj¹c ca³e spotkanie 4:1. Tak dobieg³a

koñca pucharowa przygoda chojnows-
kich pi³karzy. 

Liczy siê przede wszystkim liga. 
W niedzielê 11 wrzeœnia obie nasze dru-
¿yny rozegra³y wyjazdowe mecze. Druga
dru¿yna zanotowa³a pora¿kê z Now¹ Wsi¹
Lubiñsk¹ 1:2. 
Pierwsza dru¿yna zapomnia³a ju¿ o pucha-
rowej pora¿ce. Na boisku rywala pewna
wygrana 4:1. 

Zapraszamy 18 wrzeœnia 
na Stadion Miejski: 

* o godz. 11:00 - Chojnowianka II po-
dejmie P³omieñ Michów, 
* o godz. 16:00 Chojnowianka I spraw-
dzi umiejêtnoœci Soko³a Krzywa. 
Przed czwart¹ kolejk¹ spotkañ Chojno-
wianka I zajmuje w tabeli A klasy 4 miej-
sce, dru¿yna II, w B klasie okupuje 9 po-
zycjê. 

pm

Po d³ugiej przerwie modelarze z ca³ej Polski mogli w koñcu
spotkaæ siê w Oleœnicy na Mistrzostwach Polski Modeli Kar-
tonowych Grand Prix "Ma³ego Modelarza" oraz XXXXI Miêdzy-
narodowym Konkursie Modeli Redukcyjnych OLEŒNICA 2022.
Do konkursów zosta³o wystawionych 275 modeli, które oceniane
by³y przez najlepszych fachowców w swojej dziedzinie, posia-
daj¹cych najwy¿szej klasy uprawnienia sêdziowskie. Wœród
sêdziów znaleŸli siê tak¿e chojnowianie - Antoni Skalski, Ja-

nusz Mikicionek i Konrad Kozakowski. 
Konkursy rozgrywane by³y w trzech kategoriach wiekowych:
m³odzik, junior i senior.  Wœród modeli wykonanych z kartonu
tytu³ Mistrza Polski zdoby³a Hanna Makowska w klasie
budowle. Tytu³ wicemistrza zdoby³ Rafa³ Kruk w klasie po-
jazdy g¹sienicowe, ponadto Rafa³ Kruk otrzyma³ dwa wy-
ró¿nienia w Grand Prix Ma³ego Modelarza.
Najwiêkszy sukces modelarze z Chojnowa osi¹gnêli w kon-
kursie modeli redukcyjnych zdobywaj¹c pierwsze miejsce
dru¿ynowo. 
Wystawionych zosta³o 21 modeli i zdobytych 11 medali, wœród
nagrodzonych s¹ Tomasz Leonhardt, Mateusz Krauzowicz,
Antoni Skalski, Aleksander Kozakowski, Maciej K¹-
dzio³ka, Aleksandra Porcza oraz Konrad Kozakowski.
Naszym modelarzom ¿yczymy kolejnych sukcesów oraz du¿o
cierpliwoœci przy sklejaniu modeli.
Gratulacje! moksir

WIELKI SUKCES CHOJNOWSKICH MODELARZY
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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

Og³oszenia drobne

WRZESIEÑ/PAZDZIERNIK
18.09. Melisa

25.09. Centrum
02.10. Pod S³oñcem

09.10. Stokrotka
16.10. Salix

23.10. Farmed
30.10. Melisa

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

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

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  stro-

nie www.bip.gmina-chojnow.pl

wykazów nieruchomoœci przezna-

czonych do dzier¿awy, tj. niezabu-

dowanych dzia³ek numer: 

* 1181 o powierzchni 0,40 ha (RIIIa)

* 1182 o powierzchni  0,38 ha (RIIIa),

po³o¿onych w obrêbie Bia³a, gmina

Chojnów oraz dzia³ek numer: 

* 308/1 o powierzchni 1,77 ha (RV -

1,37 ha, PsV- 0,40 ha), 

* 310/1 o powierzchni 3,19 ha (RV) 

* 308/2 o powierzchni 0,30 ha (RV),

po³o¿onych w obrêbie Zamienice,

gmina Chojnów.

SZCZEPIENIA 
PRZECWI GRYPIE SEZONOWEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, 
o szczepieniu przeciw grypie sezonowej 

szczepionk¹ VAXIGRIPTETRA. 
Zapisy na szczepienie w rejestracji ogólnej 

Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
lub pod numerem telefonu (76) 818 85 14. 

Koszt 58,00 z³ 
Jest równie¿ mo¿liwoœæ samodzielnego zakupu 

szczepionki w dowolnej aptece natomiast obowi¹zkiem
jest uzyskanie od lekarza rodzinnego recepty 

oraz skierowania na szczepienie. 
Szczepienie jest refundowane 
dla pacjentów z grup ryzyka 

- DOTYCZY TO SAMODZIELNEGO 
ZAKUPU SZCZEPIONKI 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/1003 15

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie
o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2,
pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2,
w.c. (nr 6) – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2,
pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. 
Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,
piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, 
U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne nieuciążliwe. 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, 
(o powierzchni użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących
pomieszczeń:  pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2,
pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie
nr 5 - 30,7 m2,  pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2,
łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną 
i grzewczą (c.o. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

Przetarg odbędzie się 21.09.2022 r. o godz. 12.00 r. Szczegóły str. 13.

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

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m
kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.



Mama i JaMama i Ja Wakacje się skończyły, rozpoczął  się Wakacje się skończyły, rozpoczął  się 
nowy rok szkolny 2022/2023nowy rok szkolny 2022/2023

Pani Małgorzata Jędraszczyk jest
mamą Inez, która ma 2 latka i jest zo-
diakalnym Rakiem. Lubią spacery
zabawy na placu zabaw. Ulubionym
daniem Inez są naleśniki z kremem 
brzoskwiniowym.


