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Podsumowanie projektu Muzeum Regionalnego

Inwestycje w mieście

XI Festiwal JESIENNY ROMANS BARWY MIŁOŚCI 
RÓŻNYCH NARODÓW im. Lidii Nowikowej 

Tajemnice Zamku Czocha w MBP 

Święto Partnerstwa 
w Mnichovo Hradiště 

Ludzie z pasją
Jarosław Macewicz

Awans zawodowy chojnowskich nauczycieli



To wydarzenie o wysokim poziomie
artystycznym, które przenosi w muzy-
czną podróż w rejony miłości i namięt-
ności pośród najpiękniejszych piosenek
i romansów w języku polskim, włoskim,
francuskim, chorwackim, węgierskim,
czeskim, łotewskim, niemieckim i innych.
30 września w Domu Kultury w Choj-
nowie publiczność doświadczyła emocji
rekomendowanych przez organizatorów.
To był niecodzienny koncert.

- Sprowadziliśmy artystów najwyższej
miary – mówił witając widzów Prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajo-
brazy” dr Tadeusz Samborski. - Wierzę,
że trafią do Waszych serc. W różne
odcienie miłości w konwencji romansu
wprowadzi Państwa Aurelia Sobczak –
aktorka teatralna i filmowa, scenarzystka,
reżyserka i trenerka. Dziękuję władzom
miasta, dyrekcji Domu Kultury i miesz-
kańcom, że co roku, tak miło jesteśmy tu
przyjmowani.
I wybrzmiały piękne słowa o miłości,
tęsknocie, uniesieniach, radości… 
W różnych językach, w różnych odcie-
niach… Pani Aurela Sobczak doskonale
sprawdziła się w roli konferansjerki zach-

wycająco i dowcipnie wciągając pu-
bliczność w klimat kolejnych kompozycji. 
Chojnowska publiczność żywo reago-
wała wtórując wykonawcom przy zna-
nych piosenkach, wyrażając uznanie
gromkimi brawami. Finałowy utwór
„Niech żyje bal” porwał wszystkich –
śpiewali wokaliści, publiczność, organi-
zatorzy…

Na scenie wystąpili:
Barbara Droździńska
Nadzieja Brońska
Grażyna Komincz
Leonid Vołodko
Paweł Kozicz
Tadeusz Samborski
Akompaniament Witalij Oleszkiewicz
Prowadzenie – Aurela Sobczak
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XI Festiwal JESIENNY ROMANS BARWY MIŁOŚCI
RÓŻNYCH NARODÓW" im. Lidii Nowikowej pod honorowym

patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie
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Konwent w Chojnowie

26 wrzeœnia - konwent burmistrzów, wój-
tów Powiatu Legnickiego odby³ siê, ju¿
tradycyjnie w Chojnowie. Obecni byli:
starosta legnicki Adam Babuœka, bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies oraz Pro-
chowic Alicja Sielicka, wójtowie: Kro-
toszyc - Wojciech WoŸniak, Mi³kowic -
Dawid Stachura, Kunic - Józef Pieróg,
gminy wiejskiej Chojnów - Andrzej Pyrz
i Rui - Pawe³ Gregorczuk. Goœciem by³
wojewoda dolnoœl¹ski Jaros³aw Obrem-
ski. Wojewoda na wstêpie spotkania
samorz¹dowców interesowa³ siê przygo-
towaniami samorz¹dów powiatu legnic-
kiego do nadchodz¹cego szczytu energe-
tycznego jesienno-zimowego i zapowia-
danego skoku op³at.

- Przede wszystkim na pewno nie dojdzie
do sytuacji zamkniêcia basenu miej-
skiego w Chojnowie - zadeklarowa³ bur-
mistrz Jan Serkies. - Jesteœmy w trakcie
opracowania audytu energetycznego dla
tego obiektu, bo chcemy szybko za³o¿yæ
fotowoltaikê i ogrzewaæ basen pompami
cieplnymi. Je¿eli chodzi o oœwietlenie
ulic to na pewno Chojnów nie pogr¹¿y
siê w ciemnoœciach. 60 procent lamp 
w mieœcie nale¿y do nas i chcemy wy-
mieniæ lampy na energooszczêdne oœwiet-
lenie. Bêdzie oszczêdniej, ale na pewno
nie bêdzie gremialnego wy³¹czania
miejskiego oœwietlania.
Pozostali samorz¹dowcy mniej opty-
mistycznie podchodzili do zbli¿aj¹cego
siê okresu energetyczno-cieplnego. Wójt
Mi³kowic z kolei zasygnalizowa³ prob-
lem realnej groŸby skoku cen za odpro-
wadzanie œcieków. 
By³ to w zasadzie pierwszy konwent sa-
morz¹dowy odbywaj¹cy siê w minoro-
wych nastrojach. Samorz¹dowcy, gospo-
darze miast i gmin obawiaj¹ siê nad-
chodz¹cych miesiêcy - czemu nie mo¿na
siê dziwiæ. Niezadowolenie spo³eczeñ-
stwa za lawinê podwy¿ek za tzw. media
uderzy bezpoœrednio w nich. Chocia¿
wg. naszych informacji wojewoda zde-
mentowa³ plotki o podwy¿ce w grani-
cach 700 procent. (bêdzie podobno w gra-
nicach 40 procent, przynajmniej w lu-
biñskiej grupie zakupowej energii - przyp.
red.)
Wojewoda J. Obremski próbowa³ po-
prawiæ nastrój opowiadaj¹c historiê jaka
mia³a miejsce w pewnej szkole: 
- Szko³a otrzymywa³a bardzo wysokie
rachunki za energiê. - mówi³ wojewoda
Jaros³aw Obremski. - Dokonano pomia-
rów energetycznych i okaza³o siê, ¿e
najwiêksze zu¿ycie pr¹du jest w szkole
po... pó³nocy. W wyniku szkolnego
"dochodzenia" wysz³o na jaw, ¿e panie

sprz¹taczki w nocy dorabia³y w szkolnej
pralni przyjmuj¹c zlecenie prywatne. I jak
szalone ci¹gnê³y energiê szkolne pralki.
Mówiê to po to, aby najpierw poszukaæ
oszczêdnoœci na swoim podwórku.(...) 
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Awanse zawodowe 
chojnowskich nauczycieli

30 wrzeœnia piêæ nauczycielek chojnow-
skich szkó³ podstawowych odebra³o z r¹k
Burmistrza Jana Serkiesa awanse zawo-
dowe.
Awans zawodowy nauczyciela, œciœle
okreœlony jest w Karcie Nauczyciela i roz-
porz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli. 
Nauczyciel w swoim ¿yciu zawodowym
mo¿e uzyskaæ 4 stopnie. S¹ to kolejne
etapy œcie¿ki jego kariery:
- nauczyciel sta¿ysta
- nauczyciel kontraktowy
- nauczyciel mianowany
- nauczyciel dyplomowany
Stopieñ nauczyciela mianowanego nada-
je organ prowadz¹cy szko³ê, st¹d uro-
czystoœæ odby³a siê Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie. 
Awanse zawodowe otrzyma³y tego dnia:
- Pani Patrycja Wiœniewska zatrudniona
w SP 3 na stanowisku nauczyciela edu-
kacji wczesoszkolnej,
- Pani Joanna Godecka zatrudniona 
w SP 3 na stanowisku nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej,
- Pani Katarzyna Adamska zatrudniona
w SP 3 na stanowisku nauczyciela jêzyka
niemieckiego,
- Pani Natalia Halikowska zatrudniona
w SP 4 na stanowisku nauczyciela edu-
kacji wczesnoszkolnej,
- Pani Ma³gorzata Kozio³ zatrudniona
w SP 4 na stanowisku nauczyciela edu-
kacji wczesnoszkolnej.
Gratulujemy!

Dodatek dla gospodarstw
domowych z tytu³u 
wykorzystywania 

niektórych Ÿróde³ ciep³a
Do 30 listopada mo¿na sk³adaæ wnioski
o wyp³atê dodatku dla gospodarstw do-
mowych z tytu³u wykorzystywania niek-
tórych Ÿróde³ ciep³a. Zgodnie z now¹
ustaw¹ jednorazowy dodatek dostaj¹
gospodarstwa domowe, których g³ówne
Ÿród³o ciep³a zasilane jest peletem drzew-
nym, drewnem kawa³kowym, innym
rodzajem biomasy, skroplonym gazem
LPG lub olejem opa³owym i które jest
zg³oszone lub wpisane do centralnej
ewidencji emisyjnoœci budynków (CEEB).
Wnioski mo¿na sk³adaæ:
- elektronicznie z wykorzystaniem plat-
formy ePUAP wysy³aj¹c do Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie,
- tradycyjnie w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1, parter, w poko-
jach nr 1 i nr 5, w godzinach pracy
Urzêdu tj. poniedzia³ek, œroda, czwartek
w godz. 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:30,
pi¹tek 7:30-14:30.
Wnioski do pobrania i szczegó³owe infor-
macje o dodatku:
https://um.chojnow.eu/dodatek_dla_gosp
odarstw_domowych_z...

Gospodarka odpadami 
w gminach. 

Diagnoza i wsparcie
Gmina Miejska Chojnów, jako jedna z czte-
rech gmin w Polsce, zosta³a zakwalifi-
kowana do realizacji projektu pn. "Gospo-
darka odpadami w gminach. Diagnoza 
i wsparcie", realizowanego przez Fun-
dacjê Instytut Spraw Publicznych i finan-
sowanego przez Islandiê, Liechtenstein 
i Norwegiê z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Regionalny.
Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
- przeprowadzenie diagnozy systemu
gospodarki odpadami Miasta Chojnowa,
obejmuj¹cej w szczególnoœci: analizê
dokumentów, wywiady badawcze, ob-
serwacje terenowe oraz wywiad grupowy
z mieszkañcami,
- spotkania robocze z przedstawicielami
Urzêdu Miejskiego oraz innymi intere-
sariuszami systemu gospodarki odpada-
mi Miasta Chojnowa,
- opracowanie przez ekspertów Projektu,
przy udziale przedstawicieli Urzêdu Miej-
skiego, Strategii udoskonalenia systemu
gospodarki odpadami miasta,
- podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu reali-
zacjê za³o¿eñ Strategii.
W dniach 22-23.08.2022 r. zosta³y
przeprowadzone przez ekspertów Insty-
tutu Spraw Publicznych badania w zakre-
sie funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami w Chojnowie, w tym:
- analiza danych,
- obserwacje terenowe, wizje lokalne altan
œmietnikowych, kompostowników przy-
domowych,
- wywiad grupowy z zarz¹dcami nieru-
chomoœci oraz przedstawicielami wyko-
nawcy us³ugi odbioru odpadów z terenu
miasta,
- wizyta w PSZOK,
- wizyta w Zak³adzie Zagospodarowania
Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej 1 w Le-
gnicy.

Wydzia³ GGiOŒ i nformuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ tut. Urzêdu w dniach od 15.09.2022r.
do 06.10.2022r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
w budynkach przy ul. M. Drzyma³y 17,
ul. J. Kiliñskiego 9, ul. Legnickiej 69
oraz ul. Z³otoryjskiej 4 A,B,C (w klatce B)
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 142/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z 13 wrzeœ-
nia 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
27.10.2022 r.

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

fot. elegnickie
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Jednym z g³ównych tematów wrzeœ-
niowego posiedzenia Rady Miejskiej
Chojnowa by³a informacja o stanie reali-
zacji zadañ oœwiatowych za rok szkolny
2021/2022.
Raport przedstawi³a radnym inspektor
ds. oœwiaty, kultury i zdrowia Joanna
Betlejewska.

Samorz¹d Miasta Chojnowa jest orga-
nem prowadz¹cym dwie szko³y podsta-
wowe i dwa przedszkola. 
Placówki oœwiatowe w roku szkolnym
2021/2022 pracowa³y w re¿imie sanitar-
nym zgodnie z procedurami bezpieczeñ-
stwa obowi¹zuj¹cymi na terenach tych
placówek. W roku szkolnym 2021/2022 
z powodu epidemii COVID - 19 ¿adna
placówka nie by³a ca³kowicie zamkniêta.
Grupy przedszkolne i szkolne przecho-
dzi³y na nauczanie zdalne i kwarantannê
w przypadku potwierdzenia kontaktu z osob¹
chor¹ na COVID -19. 
Szko³y Podstawowe przesz³y na kszta³-
cenie zdalne 20 grudnia 2021 r., które
obowi¹zywa³o do 9 stycznia 2022 r.
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021 r. 
Dla uczniów, którzy nie mogli uczestni-
czyæ w kszta³ceniu zdalnym w domu, zor-
ganizowano pomieszczenia dla takiej
nauki w szko³ach. Dla uczniów klas I-III,
których rodzice nie mogli zapewniæ opieki,
szko³y organizowa³y opiekê œwietlicow¹,
na wniosek rodziców. Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Edukacji i Nauki z 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia fun-
kcjonowania jednostek systemu oœwiaty
w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19
przed³u¿y³o okres nauki zdalnej dla klas
V-VIII do 27 lutego 2022 r. Od 28 lutego
szko³y wróci³y do pracy w systemie sta-
cjonarnym. Placówki w ramach mo¿li-
woœci wypo¿ycza³y uczniom laptopy nie-
zbêdne do kszta³cenia zdalnego - ³¹cznie
wypo¿yczono 40 szt.
W zwi¹zku z konfliktem zbrojnym na
Ukrainie do Przedszkoli Miejskich przy-
jêto ³¹cznie 12. dzieci (troje do Przed-

szkola Miejskiego Nr 1 i dziewcioro do
Przedszkola Miejskiego Nr 3). Do szkó³
podstawowych przyjêto 45. uczniów
(dwudziestu jeden do Szko³y Podstawo-
wej nr 3 i dwudziestu czterech do Szko³y
Podstawowej nr 4), dla nich przydzielone
zosta³y dodatkowe godziny nauki jêzyka
polskiego. Wszystkie placówki aktywnie
w³¹czy³y siê w akcje charytatywne na
rzecz Ukrainy organizuj¹c zbiórki ¿yw-
noœci, odzie¿y, datków i art. medycznych.
Informacja o stanie realizacji zadañ
oœwiatowych za rok szkolny 2021/2022
zawiera³a szczegó³owe dane dotycz¹ce
zatrudnienia, doskonalenia zawodowego
nauczycieli, nauczania indywidualnego,
wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku
szkolnym 2021/2022, zajêcia pozalek-
cyjne, osi¹gniêcia i sukcesy uczniów,
realizowane projekty, dzia³ania zwi¹zane
z udzielaniem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i kszta³ceniem specjal-
nym, udzia³ dzieci w wydarzeniach kul-
turalnych, sportowych, konkursach, za-
wodach. 

Sprawozdanie z pracy 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 1 wrzeœnia 2022 r. 
do 27 wrzeœnia 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿eto-
wych, inwestycje, remonty:
Inwestycje:
- rozpoczêto realizacjê zadania pn. "Prze-
budowa ul. Jerzmanowickiej w Choj-
nowie". Wykonawc¹ zadania jest AS
ROADS Sp. z o.o. z siedzib¹ w Legnicy.
Gmina Miejska otrzyma³a dofinanso-
wanie w ramach Rz¹dowego Funduszu
Rozwoju Dróg na 2022 rok, które po
przeprowadzonym postêpowaniu o udzie-
lenie zamówienia wynosi 1.423.828,32 z³,
co stanowi 80% wartoœci zadania,
- trwa realizacja zadania obejmuj¹cego
przebudowê ulic Sikorskiego, Bohaterów
Powstania Warszawskiego, Królowej
Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Ma-
czka i budowa parkingu przy ul. Kiliñ-
skiego w Chojnowie. Obecnie trwaj¹
prace na ul. Królowej Jadwigi, ul. Sikor-
skiego oraz przy ul. Kiliñskiego. Wyko-

nawc¹ zadania jest firma BUDROMOS
J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy wartoœæ
zadania to blisko 5 mln z³. Gmina Miej-
ska Chojnów otrzyma³a promesê inwesty-
cyjn¹ w wys. 4.446.000,00 z³ z Rz¹do-
wego Funduszu Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych,
- z³o¿ono w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Dolnoœl¹skiego uzupe³-
nienia do wniosku o przyznanie pomocy
na operacjê pn. "Rewitalizacja Parku
Piastowskiego w Chojnowie" ramach
poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie
operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo³ecz-
noœæ" objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zamówienia publiczne:
- 07.09.2022 r. og³oszono postêpowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na
Odbiór i transport odpadów komunal-
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamiesz-
ka³ych i niezamieszka³ych znajduj¹cych
siê na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
Sk³adanie ofert do dnia 10.10.2022 r.
* Gospodarka odpadami: 
- wysy³ano pisma do w³aœcicieli oraz za-
rz¹dców nieruchomoœci w sprawie nie-
prawid³owej segregacji odpadów i nie-
porz¹dku w miejscach gromadzenia
odpadów,
- uzupe³niono sprawozdania BDO z reali-
zacji zadañ z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2021r. - spra-
wozdanie zosta³o zatwierdzone przez
Urz¹d Marsza³kowski,
- na bie¿¹co realizowano zadania wyni-
kaj¹ce z umowy na odbiór i transport
odpadów - zg³oszenia o nieodebranych
odpadach, zg³oszenia o uszkodzonych
pojemnikach, zg³oszenia o braku dostêpu
do pojemników na posesji,
- zawarto aneks waloryzacyjny do umowy,
której przedmiotem jest odbiór i trans-
port odpadów.
Pozosta³e: 
- og³oszono wyniki Bud¿etu Obywatel-
skiego 2022, w ramach którego bêd¹
realizowane nastêpuj¹ce projekty:
1) Bezobs³ugowy park linowy na terenie
rekreacyjnym nale¿¹cym do MOKSiR -
50.000,00 z³,
2) Œcie¿ka zdrowia z elementami torów
przeszkód z trampolin¹ miejsk¹ -
49.196,35 z³,
- wprowadzono 18 deklaracji dotycz¹-
cych Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - bu-
dynki i lokale mieszkalne - budynki jedno-
rodzinne, 94 deklaracje - budynki wielo-
rodzinne, 42 deklaracje - budynki i lokale
niemieszkalne,
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- przed³u¿ono 2 umowy na najem lokali
z mieszkaniowych zasobów miasta,
- przygotowano projekt umowy darowizny
sprzêtu komputerowego przekazywanego
w ramach projektu grantowego "Wspar-
cie dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym - granty PPGR" w Gmi-
nie Miejskiej Chojnów, opracowano pro-
cedury monitorowania utrzymania efek-
tów projektu,
- na podstawie Porozumienia, zawartego
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy
- Filia w Chojnowie - 1 osobie wydano
zgodê na wykonywanie prac spo³ecznie
u¿ytecznych.
- wyrównano drogi gruntowe przy u¿y-
ciu frezowiny asfaltowej: ul. Fabryczna,
Radosna, Mi³a, Pogodna,  
- wyrównano dojazd na nowy cmentarz,
- przekazano do MOKSiR kosze uliczne
do zamontowania na terenie przyleg³ym,
- na bie¿¹co naprawiane s¹ zapadniête
nawierzchnie chodników i jezdni  z kost-
ki brukowej.
* Dzia³alnoœæ Gospodarcza:
Przyjêto i przetworzono 12 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 4 wnioski o wpis do CEIDG przedsiê-
biorcy
- 3 wnioski o zmianê wpisu do CEIDG,
- 1 wniosek o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami:
1/ Sprzedano:
a) w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców 3 lokale
mieszkalne z zastosowaniem obowi¹-
zuj¹cych bonifikat,
b) w drodze bezprzetargowej na poprawê
warunków zagospodarowania nieru-
chomoœci przyleg³ej dla cz³onków Wspól-
noty Mieszkaniowej przy ul. Wojska
Polskiego 11 - dzia³kê nr 23/43 przy 
ul. Wojska Polskiego, obr. 6, 
2/ Przeprowadzono przetargi ustne nie-
ograniczone na sprzeda¿:
- lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.
Kiliñskiego 5 - zakoñczony wynikiem
negatywnym,
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej
pod zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹ lub us³ugow¹ komercyjn¹ w obrê-

bie 6 miasta - zakoñczony wy³onieniem
nabywcy.
3/ opublikowano informacjê o podaniu
do publicznej wiadomoœci wykazów
lokali mieszkalnych, przeznaczonych do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców,
4/ opublikowano informacjê o podaniu
do publicznej wiadomoœci wykazu nieru-
chomoœci przeznaczonych do oddania 
w u¿yczenia celem budowy wiat œmiet-
nikowych przy ul. M³ynarskiej, ul. Drzy-
ma³y, ul. Goleszañskiej, ul. Witosa oraz
ul. Jaros³awa D¹browskiego.
5/ wydano informacjê o wysokoœci op³aty
jednorazowej,
6/ sporz¹dzono 3 zgody na wykreœlenie
hipoteki umownej z ksi¹g wieczystych
lokali mieszkalnych sprzedanych z bo-
nifikat¹ na rzecz najemców, w zwi¹zku 
z up³ywem 5-letniego okresu od sprze-
da¿y,
7/ sporz¹dzono zrzeczenie siê prawa pier-
wokupu w stosunku do nieruchomoœci
gruntowej przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹ mieszkaniow¹ nabyt¹
uprzednio od Miasta. 
* Planowanie przestrzenne:
- 16.09.2022 r. opublikowano Obwiesz-
czenie o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wy-
branych terenów w mieœcie Chojnów 
w terminie od 26.09.2022r. do
18.10.2022r. Dyskusja publiczna nad
przyjêtymi w projekcie zmiany miejs-
cowych planów zagospodarowania przes-
trzennego rozwi¹zaniami odbêdzie siê
13.10.2022 r. o godzinie 12.00 w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie sala
nr 11. Uwagi do ustaleñ MPZP mo¿na
sk³adaæ do 3.11.2022r.
- 15.09.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie odby³a
siê dyskusja publiczna nad rozwi¹zania-
mi przyjêtymi w projekcie Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa.
-  wydano 2 wypisy i wyrysy z miejsco-
wych planów zagospodarowania przes-
trzennego oraz 8 zaœwiadczeñ o przez-
naczeniu dzia³ki w  planie miejscowym 
i obszarze rewitalizacji.
- wydano 2 decyzje zatwierdzaj¹ce po-
dzia³ dzia³ek przy ul. Przelot oraz ul. Jana
Kiliñskiego.
* Nadzór nad gospodark¹ drzewostanem:
-  przeprowadzono 3 wizje w terenie 
w zwi¹zku ze zg³oszeniem zamiaru usu-
niêcia drzew przez osoby fizyczne.

-  w dniach 16-17-18 wrzeœnia koor-
dynowano Akcjê "Sprz¹tanie Œwiata
2022" na terenie miasta Chojnowa. 
* Zarzadzanie kryzysowe i zadania
obronne:
- uczestniczono w comiesiêcznym tre-
ningu zgrywaj¹cym system wczesnego
ostrzegania i alarmowania o zagro¿eniach
województwa dolnoœl¹skiego,
- ostrzegano mieszkañców o mo¿liwoœci
wyst¹pienia burz z gradem oraz moni-
torowano sytuacjê z tym zwi¹zan¹,
- pozyskano zwrot kosztów zwi¹zanych
z zakwaterowaniem, wy¿ywieniem oraz
zapewnieniem podstawowych œrodków
czystoœci i higieny osobistej dla obywa-
teli Ukrainy zamieszka³ych w obiekcie
gminnym przy ul. Koœciuszki 30.
- przyjêto ³¹cznie 107 osób przyby³ych 
z terenu Ukrainy w celu czasowego zakwa-
terowania, obecnie pod opiek¹ urzêdu
pozostaj¹ 43 osoby.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
- przyjêto 64 wnioski na dowód osobisty,
wydano 71 dowodów,
- nadano 22 numery PESEL obywatelom
Ukrainy o statusie UKR, 
- przyjêto 977 wniosków o dodatek wê-
glowy,
- przyjêto 5 wniosków o dofinansowanie
z innych Ÿróde³ ciep³a (pellet, drewno,
drewno kawa³kowe, gaz LPG i olej opa-
³owy),
- przyjêto i rozpatrzono 23 wnioski o do-
datek mieszkaniowy na kwotê 30.577,87 z³,
- przyjêto i rozpatrzono 9 wniosków 
o œwiadczenie pieniê¿ne za zakwatero-
wanie i wy¿ywienie obywateli Ukrainy
na kwotê 14.000 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
- sporz¹dzono 3 akty urodzenia, 18 aktów
ma³¿eñstw i 10 aktów zgonów,
- sporz¹dzono 99 przypisków i 32 wzmianki
przy aktach stanu cywilnego,
- sprostowano i uzupe³niono 7 aktów
stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 6 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œlub cywilny - 4 , œlub kon-
kordatowy - 2),
- przeprowadzono 68 migracji,
- wydano 305 odpisów akt stanu cywil-
nego,
- przyjêto 224 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie me-
dali "Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie".

NNaa  LLXXIIII   SSEESSJJII



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/1004oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

"Kwiaty nie zakwitn¹ bez ciep³a s³oñca.
Ludzie nie mog¹ staæ siê ludŸmi bez
ciep³a przyjaŸni"- Phil Bosmans. Cytat
ten pasuje do relacji, jakie panuj¹ miêdzy
nami i naszym miastem partnerskim 
z Czech - Mnichovo Hradištì. Ostatni
raz reprezentacja mieszkañców Mnichova
wraz ze Starost¹ Ondøejem Lochmanem
odwiedzi³a Chojnów 15 sierpnia 2019 r.
16 i 17 wrzeœnia (po dwuletnim locdow-
nie) z rewizyt¹ wybra³a siê delegacja 
z naszego miasta, która otrzyma³a za-
proszenie na coroczne Œwiêto Partner-
stwa w Mnichovo Hradištì. Œwiêtowano
6. lecie z Chojnowem i 25. lecie z niemiec-
kim Erzhausen. 16 wrzeœnia odby³o siê
oficjalne spotkanie, na którym podziê-
kowano Staroœcie Ondøejowi Lochma-
nowi za wspó³pracê, która dotychczas
by³a bardzo owocna. Z ramienia samo-
rz¹du w spotkaniu uczestniczyli Jan Sko-
wroñski - Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej, Monika Roznowska - Skarbnik
Miasta,  Paulina Wrzeszcz Dyrektor
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji oraz Renata Andreasik - inspek-
tor ds. administracyjnych i promocji.

- Wierzymy g³êboko, ¿e partnerstwo nadal
bêdzie siê rozwijaæ - tworzymy przecie¿
europejsk¹ wspólnotê. Wymiana myœli 
i idei pomaga w budowaniu wiêzi i respek-
towaniu ró¿nic. Jestem przekonany, ¿e
nasze spo³ecznoœci bêd¹ w dalszym ci¹gu
dzia³aæ na rzecz przysz³oœci partnerstwa
miast. Tego ¿yczymy przyjacio³om z Czech
i sobie. Panu Staroœcie Ondøejowi Lochma-
nowi gratulujemy nowej, jak¿e odpowie-
dzialnej funkcji pos³a, która jest jedno-
czeœnie wyrazem spo³ecznego uznania za
efektywn¹ pracê. Wiemy, jak du¿o Pan
Starosta Ondøej Lochman zrobi³ dla
swojego miasta, ile projektów, za jego
spraw¹, uda³o siê zrealizowaæ. Wiemy,
¿e ten region jest mu bliski, dlatego ko-
rzystaj¹c z nabytych doœwiadczeñ, nadal
bêdzie aktywnie w³¹cza³ siê w ¿ycie Mni-
chovo Hradištì - mówi³ Jan Skowroñski.
17 wrzeœnia na rynku w Mnichovo Hra-
dištì by³o t³oczno pomimo jesiennej aury
i deszczowej pogody. Na scenie wyst¹-
pi³y dwa chojnowskie zespo³y: taneczny
Karambol, prowadzony przez pani¹
Jagodê Zdersk¹ i muzyczny Plug'n'Blues.
Karambol zatañczy³ piêkny uk³ad za-
wieraj¹cy elementy wspó³czesne i trady-
cyjne. Coraz czêœciej nagradzany w kon-
kursach muzycznych zespó³ Plug'n'Blues
z wokalist¹ Tomaszem £abowiczem
zagra³ ze specjaln¹ dedykacj¹ dla na-
szych s¹siadów. Mieszkañcy Mnichova
przyjêli obie grupy bardzo serdecznie.
Brawa rozleg³y siê na ca³ym placu. Tego
dnia Rynek w Mnichovo Hradištì zmieni³
siê w miêdzynarodow¹ ucztê przyjaŸni.

kj
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14 wrzeœnia 2022 roku w Starostwie

Powiatowym w Legnicy odby³o siê uro-

czyste podsumowanie konkursu literac-

kiego pt. "Opowieœci o Bitwach Legnic-

kich". Organizatorem spotkania by³ Za-

rz¹d Powiatu Legnickiego. 

Na uroczystoœæ zostali zaproszeni lau-

reaci, dyrektorzy szkó³, nauczyciele,

samorz¹dowcy. 

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie

reprezentowa³ Dyrektor - pan Mariusz

Kowalczyk, polonistka - pani Halina

Kiliœ oraz zwyciêzcy konkursu - Paulina

Podobiñska z kl.IV TE, Bartosz Ko-

niewicz, obecnie uczeñ LO we Wroc-

³awiu, wczeœniej LO w Chojnowie.

Paulina i Bartosz zostali zwyciêzcami

konkursu. Drugie miejsce przypad³o

Maciejowi Chadale z kl.II TL. Trzecie

miejsce otrzyma³a Oliwia Buœ z kl. II TL.

Laureaci zostali obdarowani atrakcyjny-

mi nagrodami. Gratulacje zwyciêzcom

z³o¿yli: Starosta Legnicki - pan Adam

Babuœka, Wicestarosta - pani Janina

Mazur, Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia

"Krajobrazy"- pan Tadeusz Samborski

oraz obecni Samorz¹dowcy.

pzs

Uczniowie PZS 
laureatami
konkursu 

literackiego
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jaros³aw Macewicz - bibliotekarz,
uczestnik dzia³aj¹cego przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej Klubu Litera-
ckiego, pasjonat Gildii Artystów Choj-
nowa, poeta, prozaik.

Gazeta Chojnowska- Jesteœ m³odym
duchem 65-latkiem. Czy ziœci³y siê
twoje m³odzieñcze idea³y?
Jaros³aw Macewicz - Cz³owiek to stwo-
rzenie stadne. To co nas ró¿ni od zwie-
rz¹t, to pasja twórcza. Oceniaj¹c ¿ycie 
z perspektywy minionego czasu, mam
pewnoœæ, ¿e najwa¿niejsze to posiadanie
wewnêtrznej radoœci tworzenia. Dlatego
dziêkujê losowi i ludziom, których spot-
ka³em na dotychczasowej drodze ¿ycia.
Tym, którzy na przestrzeni tego urywka
chwili, dopomogli w dojrzewaniu i roz-
woju mej osobowoœci twórczej. Œciskam
d³oñ krytykowi literackiemu Tadeuszowi
Sznerchowi, który przez lata wprowadza³
mnie w ogólnie przyjête prawid³a literac-
kie. Wiem ju¿, ¿e poet¹ jedynie siê bywa.
Równie mocno, jak mê¿czyzna mê¿czyŸ-
nie, œciskam d³oñ Staszkowi Horodeckiemu
by³emu Dyrektorowi MOKSiR. Dojrza-
³em w nim ¿yczliwego, wspania³ego cz³o-
wieka. Pasjonatê. Intelektualistê. Naj-
bardziej doceniam jego skromnoœæ.
Podajê d³oñ Andrzejowi Bobikowi, dziêki
którego pasji i doœwiadczeniu w moich
publikacjach nie pojawi³ siê ani jeden
chochlik drukarski. W nagrodê za wydanie
esejów i zbioru poezji szczerym uœciskiem
obdarzam moich bezimiennych sponso-
rów. Ca³ujê równie¿ d³oñ skrybom; Eli
Izworskiej pracownicy MBP, Katarzynie
Jaworskiej pracownicy Gazety Chojnow-
skiej, których wprawa przebierania pa-
luszkami po klawiaturze komputera prze-
sz³a moje najœmielsze oczekiwania.
G.Ch. - Czas teraz powiedzieæ coœ 
o sobie.
J.M. - Moje zainteresowania literackie
maj¹ swoje Ÿród³o w domu rodzinnym,
gdy¿ wzrasta³em poœród osób ¿ywo mi-
³uj¹cych s³owo pisane. Tak¿e moja praca
zawodowa przez kilka lat wi¹za³a siê z sze-
roko pojêt¹ literatur¹. W pewnym okre-
sie ¿ycia by³em bibliotekarzem. Poezj¹
zacz¹³em siê paraæ ju¿ w okresie dojrze-
wania. Ta pasja trwa do dzisiaj. Obecnie
piszê proz¹ i wierszem. Obie formy daj¹
mi satysfakcjê. Cieszy mnie sama mo¿-

noœæ pisania. Jako uczestnik dzia³a-
j¹cego przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej Klubu Literackiego nabra³em og³ady
w pisaniu. Obecnie dzia³am w Gildii
Artystów Chojnowa w gronie pasjonatów
obdarzonych ró¿nymi zainteresowaniami
twórczymi. W zwi¹zku z pandemi¹ koro-
nawirusa w marcu 2020 r. zawieszone
zosta³y spotkania GACh. Prace zwi¹zane
z przygotowaniem do druku esejów, od-
by³y siê w sposób zdalny. Niezbêdne
spotkania z wydawc¹ odbywa³y siê z przes-
trzeganiem zaleceñ sanitarnych. Cieszy
mnie i to, ¿e cz¹stkê siebie mogê upatry-
waæ w mojej córce Jagusi (tworz¹cej mu-
zykê i pisz¹cej do niej teksty). Ona ju¿ na
pewno wie o tym, ¿e to "coœ" albo siê ma,
albo siê nie posiada.
G.Ch. - Twoje twórcze osi¹gniêcia.
J.M. - W organizowanym przez Dolno-
œl¹sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Tadeusza
Mikulskiego we Wroc³awiu konkursie po-
etyckim "M³ody Poeta Dolnego Œl¹ska
2017 r." w kategorii doroœli uzyska³em
wyró¿nienie specjalne za wiersz pt. "Wicek
i Wacek". W latach 2018-2020 nak³adem
lokalnego wydawnictwa UNIFOT, uka-
za³y siê zbiory prozy w formie tomików
ZAWCZASU I, ZAWCZASU II, ZAW-
CZASU III (jeszcze dostêpne za darmo 
w drukarni UNIFOT. Kolporta¿owi zbio-
rów esejów przyœwieca idea pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przez los). W przy-
gotowaniu jest ZAWCZASU IV zawiera-
j¹cy poezjê. 
W roku 2022 wydane zostan¹ opowieœci
o dziejach mojej rodziny zatytu³owane
"Rodzinny dialog epistolarny". Dochód 
z ich rozprowadzania przeznaczê jako
darowiznê na potrzeby uroczystoœci
pañstwowych, które upamiêtnia monu-

ment Golgota Wschodu na Cmentarzu
Komunalnym w Chojnowie.
G.Ch. - Co chcesz wyraziæ poprzez
twórczoœæ literack¹?
J.M. - Tworz¹c coœ, jestem pewien, ¿e to
czego dokonujê, nie jest efektem mego
intelektu. Mam jedynie mo¿noœæ nawi¹-
zania kontaktu z Myœl¹. Œwiat³o wyp³y-
waj¹ce spod mojego pióra, to rzeka jê-
zykowa, po której dryfujê. Odmienne
zapatrywanie na moje spojrzenie poetyc-
kie ma jednak krytyk literacki. On chce
wycisn¹æ coœ, czego nie spodziewa³em
siê w mym wierszu. On nie chce s³uchaæ,
co mam do powiedzenia. On bêdzie siê
stara³, coœ mi wmówiæ. Czytaj¹c mój
wiersz po przeinaczeniu go poprzez suges-
tie znawcy literatury, nie jestem pewien,
czy to ja naprawdê go napisa³em. Nie
powinno to mnie jednak zniechêcaæ, do
tworzenia po swojemu.
G.Ch. I tego, dziekuj¹c za rozmowê,
¿yczymy - spe³nienia, powodzenia, ra-
doœci z tworzenia.

Wicek i Wacek
Uprawia³ Wicek ogródek w mozole.
Tak w pocie czo³a i dla przyjemnoœci;
Wacek brat bliŸniak wyczynia³ swa-
wole,
W tym czasie ¿ycia za¿ywa³ radoœci.
l tak w kurortach, gdy co roku bywa³,
Zjednywa³ wszystkich raz-dwa uœmie-
chem swym.
Z lekkoœci¹ innym ci¹gle przytakiwa³;
Czyni³ to zwykle basu brzmieniem:
mm-hh-mm.
Na wypoczynek w niewielkim hostelu;
Wicek otrzyma³ wreszcie skierowanie.
Dzwoni do Wacka: "Po latach tak wielu
Pod tw¹ niech ogród piecz¹ pozostanie.
Ja wnet powrócê. Te dni szybko zlec¹.
Wiêc nie odmawiaj i poratuj mnie w tym.
Wysi³ku w ogród w³ó¿ ma³e co nieco."
Jak zwykle basem mrukn¹³ Wacek:
mm-hh-mm.
Od rana pieli w ogródku rabatki.
Schyla siê dyszy. Gdy grabi to sapie.
Pot z czo³a œciera. W ³ysinê siê drapie.
S¹siad zza p³otu wtem pyta rw¹c kwiatki:
"Na urlop czemuœ Wieku nie pojecha³?
Tak bardzo d³ugo przecie¿ na to czeka³?
Wyjazd na wczasy czy¿ ma opóŸnienie"?
Mm-hh-mm-brzmi wtedy Wacka potwier-
dzenie.
Nie mia³ pojêcia co wyniknie z tego,
Gdy to wziêto go wrêcz za brata jego.
Po ³okcie bluzy rêkawy zakasa³.
l tak codziennie przy kwiatkach wci¹¿
hasa³.
S¹siad zza p³otu raz radzi znienacka:
"O pomoc w pracy poproœ brata Wacka.
To dobry pomys³. Taka moja rada."
Mm-hh-mm- burkniêciem Wacek odpowiada.
Na koniec mora³; z niego to siê dowiesz:
Trzy razy pomyœl, nim cokolwiek powiesz.
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Od maja do koñca paŸdziernika Muzeum Regionalne reali-
zowa³o projekt: "Us³yszeæ Przesz³oœæ-dŸwiêkowy pejza¿
Chojnowa". Projekt ten otrzyma³ dofinasowanie z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencja".
Projekt jest bardzo ciekawy i nowatorski, ³¹czy bowiem
propagowanie kultury dŸwiêku i s³uchania z histori¹ lokaln¹ 
i przyrod¹.

Wspó³twórc¹ i wspó³realizuj¹cym przedsiêwziêcia jest artysta,
muzyk pan Micha³ Zygmunt. Wspólnie, w ramach projektu,
zrealizowaliœmy s³uchowisko dŸwiêkowe pt: "Skora-rzeka
Chojnowa". Jego oficjalna premiera po³¹czona z inauguracj¹
projektu mia³a miejsce na pocz¹tku czerwca. 
Na pocz¹tku lipca zaprosiliœmy Pañstwa na warsztaty prowa-
dzone przez Pana Micha³a Zygmunta - "Tworzymy dŸwiêkow¹
mapê miasta - nagrania terenowe". Uczestnicy pod czujnym
okiem profesjonalisty poznawali teoriê nagrywania dŸwiêków
w terenie. Nabyte umiejêtnoœci wykorzystali nagrywaj¹c
odg³osy Chojnowa w jego charakterystycznych przestrzeniach.
Z tych dŸwiêków powstaje unikalny zapis brzmieñ Chojnowa.
Równie¿ w lipcu wybraliœmy siê na dŸwiêkowy spacer pt. "Szla-
kiem dawnego przemys³u Chojnowa". Odwiedziliœmy serce
dawnego chojnowskiego przemys³u jakim by³a papiernia
Dolpakart. Przewodnikiem by³ Pan Zdzis³aw Malinowski.
Podczs tego spaceru zrealizowany zosta³ przez Pana Micha³a
materia³ dŸwiêkowy, który bêdzie dostêpny jako s³uchowisko
na stronie Muzeum.

W sierpniu oferowaliœmy warsztaty adresowane do dzieci i do-
ros³ych: "Muzealne Radio M³odych" oraz "Sztuka tworzenia
podcastu". Prowadz¹cymi warsztaty byli Pani Martyna Wojt-
kowska i Pan Micha³ Zygmunt. 

Równie¿ w tym mie-
si¹cu odby³ siê dŸwiê-
kowy spacer pt:" Szla-
kiem bocianich gniazd".
Spacer mia³ miejsce 
w NiedŸwiedzicach. 
Szliœmy pod bocianimi
gniazdami, przez oko-
liczne pola i stawy ws³u-
chuj¹c siê w dŸwiêki
przyrody. Po spacerze
na dziedziñcu szkol-
nym czeka³a na nas
harcerska grochówka 
i pyszne pierogi. 
Na zakoñczenie Pan Micha³ prezentowa³ s³uchowisko pt: "Dzi-
kie rzeki". Chojnowianie mogli tak¿e wzi¹æ udzia³ w ciekawej
grze terenowej “Pos³uchaj brzmienia miasta". W tym celu
sprowadzone zosta³y znad Odry dŸwieko³awki - specjalnie
zaprojektowane soczewki akustyczne. Zamontowano je 
w ró¿nych ciekawych akustycznie czêœciach miasta, a uczestnicy
mieli je odszukaæ na podstawie opisu i siedz¹c w nich s³uchaæ
wzmocnionych odg³osów miasta.

W drugiej po³owie wrzeœnia odby³o siê oficjalne podsumo-
wanie naszego projektu. Zaprezentowaliœmy fragmenty
"dŸwiêkowej mapy" oraz s³uchowiska industrialnego. Pan
Micha³ Zygmunt zagra³ te¿ wspania³y gitarowy koncert, pe³en
emocji i dŸwiêkowych niespodzianek.

Realizowany przez Muzeum projekt dziêki dofinasowaniu 
z Narodowego Centrum Kultury umo¿liwi³ mieszkañcom
korzystanie przez ca³e lato nieodp³atnie z nietuzinkowej oferty
kulturalnej, dostêpnej z regu³y mieszkañcom du¿ych miast.
Projektowe wydarzenia cieszy³y siê sporym uznaniem wœród
chojnowian w ró¿nym wieku, a nam pracownikom Muzeum
realizacja projektu dostarczy³a wielu nowych doœwiadczeñ,
umiejêtnoœci i ogromnej satysfakcji.

A.Œwidurski

Podsumowanie projektu 
"Us³yszeæ Przesz³oœæ-dŸwiêkowy pejza¿ Chojnowa"
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15 wrzeœnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odby³o siê spotkanie autorskie i pro-
mocja ksi¹¿ki Piotra Kucznira i Agnieszki
£abuz "Zamek Czocha. Tajemnice
warowni i regionu. Czêœæ 1 i 2".
- ¯yjemy w niezwykle ciekawym miejscu.
Na Dolnym Œl¹sku jest wszystko. Wraz 
z ¿on¹ szukaj¹c, badaj¹c historiê, przez
lata cierpimy na jedn¹ maniê przeœla-
dowcz¹, jak¹ jest wnikliwoœæ. Dlatego
cykl powstawania jednej ksi¹¿ki jest d³ugi,
z racji próby poznania wszystkich mo¿li-
wych faktów czy tajemnic - mówi³ Piotr
Kucznir.
"Tajemnice Zamku Czocha", to próba
pokazania przesz³oœci poprzez ci¹g wy-
darzeñ, powi¹zanych ze sob¹ i rzutu-
j¹cych na przysz³oœæ. Autorzy opisuj¹
zamek Czocha wraz z jego bli¿sz¹ i dal-
sz¹ okolic¹. W ksi¹¿kach nie brakuje
tak¿e opisów fascynuj¹cych ludzi, tajem-
nic i zagadek wci¹¿ czekaj¹cych na roz-
wi¹zanie. Ksi¹¿ki oparte s¹ o dokumenty,
materia³y archiwalne, badania w³asne,
rozmowy ze œwiadkami historii oraz ba-
dania skaningowe i fotogrametryczne.
W spotkaniu uczestniczy³a tak¿e pani
Katarzyna Krê¿el - chojnowianka, która

bra³a czynny udzia³ w przygotowaniu
czêœci materia³ów do prezentowanych
ksi¹¿ek: 
- Zamek Czocha, by³ dla mnie od zawsze
bardzo ciekawym i intryguj¹cym miej-
scem. Moja przygoda z zamkiem i znajo-
moœæ z Agnieszk¹ i Piotrem zaczê³a siê
trzy lata temu, na pocz¹tku pandemii. Na
stronie facebookowej Zamku Czocha,
og³oszony by³ konkurs, w którym na-
grod¹ by³o zwiedzanie zamku z miejsca-
mi, które normalnie s¹ niedostêpne dla
zwiedzaj¹cych. I to jeszcze bardziej zain-
spirowa³o mnie do pog³êbienia wiedzy
na temat tego miejsca i tajemnic z nim
zwi¹zanych. I tak zaczê³a siê rozwijaæ
praca badawcza w zamku pod okiem
Agnieszki i Piotra. A rezultat mo¿na prze-
czytaæ w jednym z rozdzia³ów w 2 czêœci
ksi¹¿ki - wyjaœni³a Pani Katarzyna.
Podczas spotkania mo¿na by³o zakupiæ
ksi¹¿ki autorów i otrzymaæ autografy.

***
Piotr Kucznir - Spo³eczny Opiekun Za-
bytków, dziennikarz "Ziemi Lubanskiej"
portalu Pojezierze24.pl, pisarz, publicysta,
przewodnik, wspó³twórca programów

telewizyjnych na temat historii, sekre-
tów, zagadek i skarbów Zamku Czocha 
i nie tylko… Propagator historii i mi³oœ-
nik Górnych £u¿yc. Cz³onek i wicepre-
zes £u¿yckiego Towarzystwa Historycz-
nego Zamku Czocha, autor bardzo wielu
artyku³ów prasowych na temat historii
swojego regionu. W 2016 roku ukaza³a
siê trzecia ksi¹¿ka (pierwsza to "Chwila
z zamkiem Czocha") Tajny Zamek Czocha,
w której rozprawia siê z wieloma mitami
i legendami, jakimi po II wojnie œwia-
towej obrós³ zamek.

Agnieszka £abuz - sekretarz £u¿yckiego
Towarzystwa Historycznego Zamku
Czocha. Od 2011 roku Spo³eczny Opie-
kun Zabytków. Od 2010 roku czynnie
bior¹ca udzia³ w badaniu historii re-
gionu Górnych £u¿yc i Zamku Czocha.

kj

Nowa ods³ona kampanii "Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek" ju¿ w bibliotece!
Wszystkim mi³oœnikom ksi¹¿ek dzieciêcych i bibliotek kampania ,,Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek" jest z pewnoœci¹ bardzo
dobrze znana! W tegorocznej edycji projektu na bibliotekarzy i Ma³ych Czytelników czeka jednak wiele nowoœci!

Nowa edycja, nowa Wyprawka Czytelnicza

Z myœl¹ o najm³odszych czytelnikach przygotowaliœmy zupe³nie now¹ Wyprawkê Czytelnicz¹.
Znajdziecie w niej autorsk¹ ksi¹¿kê napisan¹ i zilustrowan¹ specjalnie dla naszego projektu
przez wybitnych twórców, uwielbianych przez najm³odszych czytelników. 
W Wyprawce znajd¹ coœ dla siebie tak¿e rodzice - przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyœciach
wynikaj¹cych z czêstego odwiedzania biblioteki.
Nowoœci¹ w tegorocznej kampanii s¹ równie¿ Wyprawki w wersji ukraiñsko-polskiej. Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e pomog¹
dzieciom z Ukrainy zaprzyjaŸniæ siê z polskimi bibliotekami i literatur¹. Wspólne czytanie to przecie¿ nie tylko wspania³a
zabawa i rozwój w wielu obszarach, ale te¿ budowanie poczucia bezpieczeñstwa i przynale¿noœci do wspólnoty - rodzinnej 
i lokalnej.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza!

"Historia nigdy siê nie koñczy" - Tajemnice Zamku Czocha w MBP 
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Chojnowski chór SKORANTA
zaprasza na koncert 

z okazji 15.lecia dzia³alnoœci. 
8.10.2022r.; godz. 17.30 

koœció³ NPNMP

Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie 

z Rafa³em Wyciszkiewiczem "Moje
wyprawy rowerowe: Wybrze¿e, Jura,

Pojezierza".
13.10.2022, godz.17.00. (wstêp wolny)

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
Jubilatka zaprasza 

na koncert The Twisters
08.10.2022r.; godz. 21.00

Wstêp 20.00 z³

Muzeum Regionalne zaprasza 
na II czêœæ wystawy 
pt." Artyœci Andersa 

- scena i estrada". 
Dostêpna do koñca paŸdziernika.

PATRZ JAK KRÊC¥
08/09.10.2022 godz. 17.00

Na West Endzie w latach 50-tych, 
w trakcie prac nad przygotowaniem fil-
mowej wersji g³oœnej sztuki, ginie jeden
z kluczowych cz³onków ekipy. Spraw¹
morderstwa zajmuj¹ siê zmêczony
¿yciem inspektor Stoppard oraz m³oda,
entuzjastyczna policjantka Stalker. Ten
pozornie niedopasowany duet zostaje
wrzucony w wir wydarzeñ kryminal-
nych, podejmuj¹c siê ryzykownego
œledztwa, by rozwik³aæ mroczn¹ tajem-
nicê londyñskiego teatru.

JOHNNY
08/09.10.2022 godz. 19.00

Oparta na prawdziwej historii opowieœæ
o mi³oœci do œwiata i drugiego cz³owieka
oraz o tym, ¿e ka¿dy zas³uguje na drug¹
szansê. Gdy Patryk dostaje j¹ od ks. Jana
Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet,
jak odmieni to jego ¿ycie.

"Niemy kelner" - spektakl 16 listopad, godz. 18.30, MOKSiR
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, wszechobecny Wielki
Brat…
Komedia, groteska, thriller - decyzja nale¿y do Was. 
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



Pi³ka no¿na 
Komplet wyników naszych dwóch dru¿yn w rozgrywkach 

o mistrzostwo A i B klas pi³karskich
Chojnowianka Chojnów - Sokó³ Krzywa 2:0
Iskra II Kochlice - Chojnowianka Chojnów 0:5
Chojnowianka Chojnów - Rataj Paszowice 11:0
Chojnowianka II Chojnów - P³omieñ Michów 3:1
Iskra NiedŸwiedzice - Chojnowianka II Chojnów 2:3
Chojnowianka II Chojnów - Arka Trzebnice 3:0

walkower, goœcie nie przyjechali
pm

Klasa A 2022/2023, grupa: Legnica III

Klasa B 2022/2023, grupa: Legnica II
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17 wrzeœnia, nikt siê chyba nie spo-
dziewa³, ¿e temperatura na trasie spad-
nie do 4 stopni. Nie tylko zawodnicy
UKKS ORIENS odczuli nisk¹ tempe-
raturê panuj¹c¹ podczas zawodów. 
Deszcz potêgowa³ zimno, a na zjazdach
rêce i nogi odmawia³y pos³uszeñstwa.
By³o naprawdê ciê¿ko, tym bardziej, ¿e
do przejechania oko³o 18 i 28 km.
Ch³opaki dali z siebie 100% i zamel-
dowali siê na mecie, mimo wszystko, 
w dobrych humorach.

Antoni Filipowicz I miejsce 
w kat. MM Classic

Mi³osz Marciniec II miejsce 
w kat MM Classic

Antoni Proszowski II miejsce 
kat. MS Fun

Szymon Jaros³awski 5 miejsce 
kat MS Fun

Arkadiusz Jaros³awski 6 miejsce 
w lat. M0 Classic

W klasyfikacji m³odzie¿owej 
I miejsce!!!

Gratulacje!

OOrr ii eennss   
nnaa   BBiikkee   MMaarraattoonn
ŒŒwwiieerraaddóóww  ZZddrróójj
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Zarz¹dzeniem Nr 131/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
10 sierpnia 2022 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 stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 377 z 16 04.1999 r.)
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa 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 10.11.2022 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 03.11.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu,
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne 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 nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia
przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym,
na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2278)
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wyni-
ka z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych 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¿ 1 000,00 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
zawarciem 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
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.) sprze-
da¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.10.2022 r. - 09.11.2022r. 
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu pod
numerem 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
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1B w budynku po³o¿onym przy ul. Legnickiej 26 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 480 o powierzchni 423 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/1004 13

Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja 2021 r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest,
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.

Przetarg odbêdzie siê 10 listopada 2022 r. o godz. 1000 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 03.11.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i
publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do do-
konywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U.  
z  2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
*oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej

ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwole-
nia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy 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¿ 2 400,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem 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
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
07.10.2021 r., drugi 09.12.2021 r., trzeci 24.02.2022 r., czwarty
10.05.2022 r., pi¹ty 18.08.2022 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.10.2022 r. - 09.11.2022 r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

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

PaŸdziernik
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

Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

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

ca³odobowo w soboty,
niedziele  i inne dni wolne 

od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140 Apteki pe³ni¹ dy¿ur 

w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00

SZCZEPIENIA 
PRZECIW 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 18/1004 15

Trwa realizacja zadania obejmującego przebudowę ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi,
Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie. Obecnie trwają prace na ul. Królowej
Jadwigi, ul. Sikorskiego oraz przy ul. Kilińskiego. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy
wartość zadania to blisko 5 mln zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu

Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na
drogę gminną, budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa insta-
lacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń

Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wyko-
naniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie”. Wykonawcą zadania jest AS ROADS Sp. 
z o.o. z siedzibą w Legnicy. Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022r., które
po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wynosi 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR otrzymano
wsparcie w łącznej wysokości 2.989.000 zł na realizację następujących zadań: wykonanie instalacji elektrycznych i nisko-
prądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego – 490.000 zł oraz na budowę sieci
wodociągowej z pompownią wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej – 2.499.000 zł. 
Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny stanowi 2 proc. wartości
inwestycji.

Inwestycje w mieście 



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki Letnie wspomnienieLetnie wspomnienie

Klara Jeznach ma 8 miesięcy, jest
spod znaku Koziorożca. Lubi kleik
ryżowy z mlekiem, ogląda przygody
Maszy i niedźwiedzia. Podczas codzien-
nych spacerów z mamą poznaje uroki
chojnowskiego świata.


