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STYPENDIA I NAGRODY BURMISTRZA MIASTA

Ludzie z pasją
Tomasz Korba

Krystyna Czapska 
ZASŁUŻONA DLA MIASTA

CHOJNOWA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15.LECIE CHÓRU SKORANTA



Październikowa, nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej Chojnowa, była trzecią
w tym roku poświęconą przyznaniu wy-
bitnego tytułu, wybitnej osobowości.
Krystyna Czapska – wieloletnia radna,
założycielka i kierownik chóru Sko-
ranta, wielki społecznik – otrzymała
tytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA
CHOJNOWA.

Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia 
i uznania osobie, którą przez wiele lat
cechują wybitne zasługi w rozwoju kluczo-
wych dziedzin życia społecznego miasta.
Wniosek o przyznanie tytułu złożył Bur-
mistrz Miasta Chojnowa.
Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę
nadającą tytuł Zasłużony dla Miasta
Chojnowa Krystynie Czapskiej.
„Ogrom aktywnej pracy społecznej, kul-
turalnej i twórczej Pani Krystyny Czaps-
kiej na rzecz naszego miasta, w sposób
szczególny aktywizuje środowisko lo-
kalne i rozbudza zainteresowania kultu-
ralne i społeczne mieszkańców.
Działalność Pani Czapskiej znacząco
wpływa na popularyzowanie lokalnej
kultury, budowanie pozycji i promocję
miasta Chojnowa w regionie i poza jego
granicami” - czytamy w uzasadnieniu
Uchwały.

- W tak wyjątkowym dla mnie dniu
składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pomogli mi w pracy na
rzecz naszego miasta - mówiła ze
wzruszeniem Pani Czapska. - Bardzo
dziękuję Kapitule za przyznanie mi tego
tytułu. Przed chwilą została przeczytana
laudacja, która w skrócie przedstawiała
moje działania, ale sama nie zrobiłabym
wielu rzeczy, dlatego dziękuję tym, którzy
przyczynili się do mojego sukcesu…

Krótki koncert chóru Skoranta, po za-
kończeniu sesji był ogromną, przyjemną
niespodzianką dla Zasłużonej, a ser-
deczne słowa od znajomych i przyjaciół
wzruszyły także licznie przybyłych na
uroczystą sesję gości.
Zwieńczeniem były gratulacje, życzenia 
i uściski dla, pierwszej w gronie za-
służonych, kobiety. Z przyjemnością
dołączamy do tych gratulacji!

Treść zgłoszenia 
w sprawie przyznania 

Pani Krystynie Czapskiej tytułu:
„Zasłużony dla miasta Chojnowa”

Pani Krystyna Czapska jest inicjatorem 
i współautorem wielu projektów kultural-
nych naszego miasta. 16 października
2007 r. z Jej inicjatywy powstał choj-
nowski chór „Skoranta”, który działa do
dziś. Wśród wielu sukcesów chórzystów
należy wymienić nagrodę Grand Prix
wyśpiewaną w 2010 r. podczas II Festi-
walu Kolęd i Pastorałek w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Siedliskach,
udział w I Międzyrzeckiej Uczcie Chórów
Amatorskich w 2011 r., a także I miejsce
zdobyte w III edycji Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek w Miłkowicach w roku 2011.
Chór „Skoranta” jest znany wśród miesz-
kańców naszego miasta za sprawą oko-
licznościowych i cyklicznych występów.
Na początku stycznia każdego roku Sko-
ranta występuje w Koncercie Kolęd i Pa-
storałek w kościele pw. św. Apostołów

Piotra i Pawła, w „Talentach znad
Skory”, w uroczystościach organizo-
wanych przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną, Muzeum Regionalne i inne insty-
tucje kulturalne. 
W roku 2014 Chór Skoranta występował
przed mieszkańcami francuskiego miasta
Commentry. Brał udział w Przeglądach
Chórów Amatorskich m.in. w Świera-
dowie Zdroju, we Wrocławiu, Lubaniu
Śląskim, „Wrześniowych Kresowianach”
w Białej, w czerwcu 2022 r. w Olszanicy
z okazji Święta Rodziny. Aktywność ta
przyczynia się do promocji i budowania
wizerunku Chojnowa.
Mottem życiowym Pani Krystyny są
słowa Świętego Jana Pawła II „Wyma-
gajcie od siebie, choćby inni od Was nie
wymagali…”
Pani Krystyna Czapska napisała i wy-
reżyserowała dwa misteria w hołdzie
Janowi Pawłowi II w 5 rocznicę śmierci 
i w dniu kanonizacji. Pisze także wiersze
- w 2012 r. utwór „Wyścig szczurów”
zdobył Brązowy Laur w II Chojnowskim
konkursie poetyckim. W 2013 r. za wiersz
„Szukam Ciebie” napisany po podróży
do Ziemi Świętej otrzymała wyróżnienie
w III Międzynarodowym Konkursie Jed-
nego Wiersza o Puchar Wydawnictwa
Św. Macieja Apostoła. Jej utwory poety-
ckie zostały opublikowane w tomiku
"Wyrazić siebie. Almanach Choj-
nowskiego Klubu Literackiego". Pani
Krystyna należy do Dyskusyjnego Klubu
Książki „Łgarz”, do Chojnowskiego
Klubu Literackiego, jest członkiem grupy
teatralnej „Antykwariat”. 
Współredagowała „Almanach Artystyczno-
Kulturalny Ziemi Chojnowskiej”. Ze-
brała i opracowała około 100 bio-
gramów Chojnowian do publikacji „Choj-
nowianie – znani i zasłużeni 1945-
2010”. Jest inicjatorem „Nocy Święto-
jańskiej z Biblioteką”. W ramach „Part-
nerstwa Doliny Skory” była dwukrotnie
współorganizatorem „Nocy w Muzeum”. 
Przez 10 lat Pani Czapska społecznie
prowadziła księgowość Fundacji „Smak
sukcesu” przy Gimnazjum Nr 1 w Choj-
nowie. Od 2020 r. pełni funkcję Prezesa
Chojnowskiego Towarzystwa Muzycznego.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy MOKSiR uczestniczy 
w warsztatach rzeźby i promuje tę formę
zaangażowania mieszkańców.
Pani Krystyna Czapska w 2012 r. została
nominowana do Nagrody dla Anima-
torów Społecznych im. Heleny Radliń-
skiej.  W 2019 r. w siedzibie Legnickiej
Biblioteki Publicznej otrzymała hono-
rowy tytuł „Amikus Librom” Przyjaciel
Biblioteki, za aktywne wspieranie różno-
rodnej działalności edukacyjno-kulturalnej.

eg
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Komputery dla bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie uzyska³a dofinansowanie w ra-
mach programu "Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek" w wysokoœci 18 800 z³.
Celem programu jest zapewnienie zrówno-
wa¿onego dostêpu do nowoczesnych tech-
nologii i wyrównanie szans mieszkañ-
ców miejscowoœci w gminach o najni¿-
szych dochodach podatkowych na jed-
nego mieszkañca poprzez wyposa¿enie
bibliotek w tych gminach w nowoczesny
sprzêt komputerowy.

Aktualizacja deklaracji 
o wysokoœci op³aty za

gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o koniecznoœci aktualizacji deklaracji o wy-
sokoœci op³aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przez w³aœcicieli nie-
ruchomoœci.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1297.):
- w³aœciciel nieruchomoœci jest zobo-
wi¹zany z³o¿yæ do Burmistrza Miasta,
deklaracjê o wysokoœci op³aty za zagos-
podarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomoœci pierwszego miesz-
kañca,
- w przypadku zmiany danych bêd¹cych
podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale¿nej
op³aty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w³aœciciel nieruchomoœci jest
zobowi¹zany z³o¿yæ now¹ deklaracjê, do
10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nast¹pi³a zmiana np. 
w przypadku zmiany liczby osób zamiesz-
kuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
- op³atê za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w zmienionej wysokoœci
uiszcza siê za miesi¹c, w którym nast¹pi³a
zmiana, 
- w razie niez³o¿enia deklaracji o wyso-
koœci op³aty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi albo uzasadnionych
w¹tpliwoœci, co do danych zawartych w de-
klaracji Burmistrz Miasta okreœla, w dro-
dze decyzji, wysokoœæ op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi
wed³ug stawki okreœlonej w uchwale nr
LIX/279/22 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej op³aty oraz zwolnienia w czêœ-
ci z op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- op³ata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokoœci okreœlonej 
w decyzji obowi¹zuje do koñca miesi¹ca
poprzedzaj¹cego miesi¹c, w którym
nastêpuje zmiana danych niezbêdnych do
okreœlenia wysokoœci tej op³aty.
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wydzia³ Go-
spodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje
* o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 18.10.2022r. do

08.11.2022r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿o-
nych w budynkach przy ul. Kolejowej
8-10 (w klatce nr 8), ul. J. U. Niemce-
wicza 2-2A (klatka 2A) i Rynek 25, 
ul. Spacerowej 2, ul. Z³otoryjskiej 4
A,B,C (w klatce C) oraz ul. Wolnoœci 11
- Zarz¹dzenie Nr 152/2022 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 13 paŸdziernika 2022 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
29.11.2022 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
* o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w dniach
od 07.10.2022 r. do 28.10.2022 r. wy-
kazu nieruchomoœci przeznaczonych
do dzier¿awy w drodze bezprzetargo-
wej tj. cz. dz. ozn.nr 6/16 obr. 6, cz.dz.
ozn. nr 275/14 obr. 4 i cz. dz. nr 195
obr. 5 - Zarz¹dzenie Nr 151/2022 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 06.10.2022 r.
Wykaz dostêpny jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

W zwi¹zku z walkami w rejonie Zapo-
roskiej Elektrowni Atomowej na Ukra-
inie, Urz¹d Miejski w Chojnowie infor-
muje o planowanych punktach wydawa-
nia tabletek jodu potasu na wypadek
zagro¿enia radiacyjnego.

Dystrybucja tabletek 
zawieraj¹cych jodek potasu 

wœród mieszkañców Chojnowa 
bêdzie siê odbywa³a 
wy³¹cznie w sytuacji 

og³oszonego alarmu, na polecenie
Wojewody Dolnoœl¹skiego 

lub Prezesa Rady Ministrów.
W przypadku awarii elektrowni j¹-
drowej i uwolnienia do atmosfery
radioaktywnego jodu konieczne jest
podanie osobom przebywaj¹cym na

zagro¿onym terenie, tabletki zawiera-
j¹cej wysokie stê¿enie stabilnego jodu.
Przyjêcie tabletki nasyca tarczycê stabil-
nym jodem blokuj¹c wch³anianie przez
ni¹ radioaktywnego jodu i zapobiegaj¹c
jego gromadzeniu. 
Aby zapewniæ odpowiedni¹ ochronê lek
nale¿y przyj¹æ doustnie, niezw³ocznie
po otrzymaniu komunikatu od w³aœci-
wych s³u¿b o wyst¹pieniu ska¿enia radi-
acyjnego (najlepiej w ci¹gu 2 godzin).
Przyjêcie tabletek w ci¹gu 8 godzin od
ekspozycji na dzia³anie promieniowania
nadal pozostaje korzystne.

Planowane Punkty wydawania
tabletek jodu potasu

* Przychodnia Rejonowa 
- ul. Legnicka 12 (gabinet zabiegowy) 

- 1 punkt
- ul. Kazimierza Wielkiego 11 (gabinet za-
biegowy)                                 - 2 punkty
* Szko³a Podstawowa nr 3 
- ul. W³. St.  Reymonta 1 - 4 punkty (po 2
przy ka¿dym wejœciu)

* Szko³a Podstawowa nr 4 
- ul. Jana Kiliñskiego 23         - 3 punkty
- basen ul. Paderewskiego        - 1 punkt
- ma³y budynek ul. Kiliñskiego - 1 punkt
- ul. Konarskiego                      - 1 punkt
* Przedszkole nr 1
- ul. Wojska Polskiego 16       - 2 punkty
* Przedszkole Nr 3 
- ul. Krasickiego 1                   - 2 punkty
* MOKSIR
- ul. Ma³achowskiego 7           - 2 punkty
* Muzeum w Chojnowie
- pl. Zamkowy 3                        - 1 punkt
* Biblioteka Miejska
- pl. Zamkowy 2                      - 2 punkty
* MOPS w Chojnowie
- ul. Kolejowa 9                       - 2 punkty
* Warsztaty Terapii Zajêciowej
- ul. Kolejowa 9                        -2 punkty
* CHZGKiM 
ul. Drzyna³y 30                        - 2 punkty
* ¯³obek Miejski
- ul. Sikorskiego                      - 2 punkty

W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi w I Wydziale Cywilnym toczy siê pod sygnatur¹
akt I Ns 355/22 postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Sitarskim,
synu Mariana i Olgi z domu Doskocz, urodzonego w dniu 14.10.1956r. w miej-
scowoœci Wêgliniec, zmar³ego dnia 04.11.2020 r. w Chojnowie, którego ostatnim
miejscem zwyk³ego pobytu by³ Chojnów.
S¹d wzywa spadkobierców zmar³ego spadkodawcy, aby w terminie 3 (trzech)
miesiêcy od dnia ukazania siê og³oszenia zg³osili siê (wskazali miejsce zamiesz-
kania) i udowodnili nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym razi mog¹ byæ pominiêci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
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52 stypendia naukowe za wyniki w nauce, 6 stypendiów naukowych za osi¹gniêcia w nauce, 2 stypendia artystyczne, 6 nagród
sportowych - Burmistrz Miasta wyró¿ni³ ponad 60. uczniów, którzy wykazali siê ponadprzeciêtnymi osi¹gniêciami w roku szkol-
nym 2021/2022.
7 paŸdziernika w Domu Schrama laureaci, w asyœcie bliskich, z dum¹ odbierali swoje wyró¿nienia.
- Jest mi niezmiernie mi³o wszystkich Pañstwa serdecznie i gor¹co powitaæ na dorocznym spotkaniu, podczas którego samorz¹d
naszego miasta nagradza najlepszych, najzdolniejszych, najaktywniejszych uczniów mieszkaj¹cych na terenie Chojnowa - mówi³
burmistrz. - Samorz¹d przywi¹zuje bardzo du¿¹ wagê do rozwoju naszej dzieci i m³odzie¿y, st¹d gros œrodków z bud¿etu przez-
naczamy na rozwój chojnowskiej oœwiaty, pocz¹wszy od ¿³obka, skoñczywszy na szko³ach podstawowych. Bardzo siê cieszê, ¿e
mogê siê z Pañstwem spotkaæ i pogratulowaæ tych doskona³ych wyników osi¹gniêtych w roku szkolnym 2021/2022. Gratulujê
uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkó³.

Uroczyst¹ oprawê dope³ni³a czêœæ artystyczna - grupy taneczne z Karambola dzia³aj¹cego przy MOKSiR i ma¿oretki ze Szko³y
Podstawowej nr 4 ubarwi³y ceremoniê wrêczania stypendiów. eg

Stypendia naukowe za wyniki w nauce
1. Wiktoria Mróz (I LO w Legnicy)

2. Agnieszka Jakubiak (II LO w Legnicy)

3. Aleksandra Cawrycz (II LO w Legnicy) 

4. Natalia Roznowska - (Zesp. Szkó³ Elektr.-Mech. w Legnicy 

- Technikum) 

5. Kacper Rogowski (Zesp. Szkó³ Elektr.-Mech. w Legnicy 

- Technikum)

6. Dominik Wierzbicki Zesp. Szkó³ Ekonomicznych w Legnicy)

7. Maja Marysiewicz ( Katolickie LO w Legnicy)

8. Julia Wo³oszyn (PZS w Chojnowie - LO)

9. Miko³aj Wo³oszyn (PZS w Chojnowie - LO)

10. Julia Zieleñ (PZS w Chojnowie - LO)

11. Wiktoria Rutkowska (PZS w Chojnowie - Technikum)

12. Natalia Fija³ (PZS w Chojnowie - Technikum)

13. Sylwia Gibas (PZS w Chojnowie - Technikum)

14. Patryk Zeler (PZS w Chojnowie - Technikum)

15. Alicja Aleksander (Szko³a Podstawowa Nr 3)

16. Martyna Czajka (Szko³a Podstawowa Nr 3)

17. Majka Szymczak (Szko³a Podstawowa Nr 3)

18. Hanna K¹dzio³ka (Szko³a Podstawowa Nr 3)

19. Hanna Socha (Szko³a Podstawowa Nr 3)

20. Kalina Sajewicz (Szko³a Podstawowa Nr 3)

21. Oliwia Pluta (Szko³a Podstawowa Nr 3)

22. Julia G¹sior (Szko³a Podstawowa Nr 3)

23. Agnieszka Czarna (Szko³a Podstawowa Nr 3)

24. Klara Ko³odziej (Szko³a Podstawowa Nr 3)

25. Franciszek Olszewski (Szko³a Podstawowa Nr 3)

26. Magda Mroczko (Szko³a Podstawowa Nr 3)

27. Martyna Gwadera (Szko³a Podstawowa Nr 3)

28. Julia Pawlak (Szko³a Podstawowa Nr 4)

29. Natasza Staniewicz (Szko³a Podstawowa Nr 4)

30. Katarzyna Mej (Szko³a Podstawowa Nr 4)

31. Paulina Fudala (Szko³a Podstawowa Nr 4)

32. Martyna Wo³owacz (Szko³a Podstawowa Nr 4 

33. Amelia Ratman (Szko³a Podstawowa Nr 4)

34. Aleksandra Or³owska (Szko³a Podstawowa Nr 4)

35. Marcel Guœciora (Szko³a Podstawowa Nr 4)

36. Dawid Jamry (Szko³a Podstawowa Nr 4)

37. Hanna Perchaluk (Szko³a Podstawowa Nr 4)

38. Milena Gil (Szko³a Podstawowa Nr 4)

39. Hanna Fidor (Szko³a Podstawowa Nr 4)

40. Martyna Myœliborska (Szko³a Podstawowa Nr 4)

41. Mateusz Pisarski (Szko³a Podstawowa Nr 3)

42. Zofia Marciniszyn (Szko³a Podstawowa Nr 3)

43. Martyna Wieczorek (Szko³a Podstawowa Nr 3)

44. Dominika Wieczorek (Szko³a Podstawowa Nr 3)

45. Mateusz Chylak (Szko³a Podstawowa Nr 3)

46. Hanna Barszczyk (Szko³a Podstawowa Nr 4)

47. Anna Bogacz-Bieliñska (Szko³a Podstawowa Nr 4)

48. Micha³ Jankowski (Szko³a Podstawowa Nr 4)

49. Hanna Seweryniak (Szko³a Podstawowa Nr 4)

50. Martyna Bandziak (Szko³a Podstawowa Nr 4)

51. Zofia Augustynowicz (Szko³a Podstawowa Nr 4)

52. Estera Rokus (Szko³a Podstawowa Nr 4)

Stypendia naukowe za osi¹gniêcia w nauce
1. Hanna Barszczyk (Szko³a Podstawowa Nr 4)

2. Mateusz Zwoliñski (Szko³a Podstawowa Nr 4)

3. Alicja Giedroyæ (Szko³a Podstawowa Nr 4)

4. Anna Bogacz - Bieliñska (Szko³a Podstawowa Nr 4) 

5. Hanna Fidor (Szko³a Podstawowa Nr 4)

6. Natalia Moskwa (I LO w Legnicy)

Stypendia artystyczne
1. Martyna Myœliborska (Szko³a Podstawowa Nr 4)

2. Micha³ Kowalczyk (Szko³a Podstawowa Nr 3)

Nagroda sportowa
1. Marcel Bijak I LO w Legnicy) 

2. Szymon Paw³owski (VII LO w Legnicy)

3. Amelia Martyniuk (Szko³a Podstawowa Nr 3) 

4. Franciszek Olszewski (Szko³a Podstawowa Nr 3) 

5. Oliwia Pluta (Szko³a Podstawowa Nr 3)

6. Paulina Jamroz (Szko³a Podstawowa Nr 4)

SSttyyppeennddiiaa  ii   nnaaggrrooddyy  BBuurrmmiissttrrzzaa  MMiiaassttaa  CChhoojjnnoowwaa



Pracownicy chojnowskiej oœwiaty,
spotkali siê 10 paŸdziernika w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, by
œwiêtowaæ Dzieñ Edukacji Narodowej.
Œwiêto to zosta³o ustanowione 27 kwiet-
nia 1972 roku, okreœlone ustaw¹ - Karta
praw i obowi¹zków nauczyciela jako
Dzieñ Nauczyciela. Od 1982 roku na
mocy ustawy Karta Nauczyciela obcho-
dzone jest jako Dzieñ Edukacji Narodowej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od podziê-
kowañ i gratulacji Burmistrza Miasta
Chojnowa Jana Serkiesa
- Œwiêto Edukacji Narodowej to szcze-
gólny czas. W tym wyj¹tkowym dniu
mogê Pañstwu podziêkowaæ i pogratu-
lowaæ wspania³ej pracy z dzieæmi.
Dziêkujê za wszystkie osi¹gniêcia, za
pracê dydaktyczn¹, wychowawcz¹, za
doskonale przygotowan¹ m³odzie¿ do
egzaminów klas ósmych, za przygoto-
wanie do egzaminów maturalnych.

Dziêkujê za laureatów olimpiad przed-
miotowych, artystycznych, sportowych za
wszystkie sukcesy, które pañstwo osi¹-
gacie z dzieæmi naszego miasta. ¯yczê
kolejnych licznych sukcesów dydaktycz-
nych i wychowawczych. 
Zarówno nauczycielom, jak i pracowni-
kom administracyjnym dziêkowano za
wyniki, które napawaj¹ dum¹ i za zaan-
ga¿owanie w codzienn¹ pracê. Gratulo-
wano sukcesów, bêd¹cych chlub¹ nie
tylko przedszkoli, szkó³, ale ca³ej choj-
nowskiej spo³ecznoœci. 
Wydarzenie prowadzi³a dyrektorka Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji Paulina Wrzeszcz. 
W tym roku Nagrodê Burmistrza w uzna
niu za wieloletni¹, nienagann¹ i su-
mienn¹ pracê na rzecz rozwoju chojnow-
skiej oœwiaty otrzyma³y: p. Iwona Fa-
luta-Borys dyrektorka Przedszkola
Miejskiego nr 3, p. Beata Miler-Kor-

nicka dyrektorka Szko³y Podstawowej
nr 4, p. Ewa Wo³oszyn nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 3, p. Monika
Inglot nauczycielka w Przedszkolu
Miejskim nr 1, p. Ewa Kozo³up nauczy-
cielka w Przedszkolu Miejskim nr 3, 
p. Anna Denisiak wicedyrektorka 
w Szkole Podstawowej nr 4, p. Barbara
Wiatrowicz nauczycielka w Szkole
Podstawowej nr 4. 
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³ moment
rozrywkowy. Dla zaproszonych goœci
wyst¹pi³ Kabaret £aweczka, w sk³ad
którego wchodz¹ aktorzy, znani z serialu
"Ranczo" - Piotr Prêgowski, Bogdan Ka-
lus oraz Sylwester Maciejewski.
"Nauczyciel to ktoœ, kto widzi w ka¿dym
dziecku wyj¹tkow¹ osobê i zachêca je do
rozwijania jego indywidualnych talen-

tów oraz mocnych stron" (B.Cage) 
- w myœl przytoczonego cytatu gratuluje-
my wyró¿nionym Paniom. Sk³adamy
najlepsze ¿yczenia wszystkim pracowni-
kom chojnowskich placówek oœwiato-
wych w Chojnowie.                           kj
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Œwiêto Edukacji Narodowej 

Commentry
W niedzielê 9 paŸdziernika komitet part-
nerski Commentry-Chojnów zorganizo-
wa³ jesienn¹ wycieczkê, proponuj¹c trzy
popo³udniowe trasy piesze i specjalny
szlak rowerowy.
131 osób wyruszy³o na idealnie oznaczo-
nych œcie¿kach, oferuj¹c ró¿norodne sce-
nerie. W ten sposób wêdrowcy mogli prze-
kroczyæ meandry rzeki Le Lamaron, lub
zwiedziæ inne rejony, w zale¿noœci od wybra-
nego przebiegu trasy.

Najd³u¿sza trasa, prowadzi³a wêdrowców
z Czarnej Drogi do Magnier i z powro-
tem. Tradycyjnie w komitecie partner-
skim, udzia³ w tym wydarzeniu by³
okazj¹ do skosztowania wielu pysznych
polskich wêdlin, takich jak kie³basa
krakowska. Wszyscy z przyjemnoœci¹
odkrywali nowe smaki: kie³basy z szynki,
bia³ego salcesonu i miêsa ze œliwk¹.
Ca³oœæ podlana by³a (z rozs¹dkiem)
¿ywieckim piwem!

Egelsbach
W Egelsbach powsta³o nowe stowarzy-
szenie miast partnerskich. Zosta³ wybrany
zarz¹d i z³o¿ono wniosek o rejestracjê.
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Part-
nerskich z radoœci¹ przyjê³o t¹ informa-
cjê. Kontynuowane bêdzie zatem part-
nerstwo wspólnych dzia³añ, projektów.
Podobne nadzieje w mailu do ChSPMP
wyrazi³ nasz Honorowy Obywatel Rudi

Moritz: "To pozytywny znak. Cieszê siê,
¿e politycy w Egelsbach znaleŸli grupê
ludzi, która bêdzie rozwijaæ przyjaŸñ i part-
nerstwo miêdzy naszymi miastami. Mam
nadziejê, ¿e dojdzie do wymiany kultural-
nej, sportowej i wymiany uczniów. ¯yczê
owocnej wspó³pracy. Dumny Honorowy
Obywatel Chojnowa - Rudi Moritz". 

Z innych nowinek dowiadujemy siê 
o 50-leciu odkrytego basenu w Egel-
sbach, o minionym tradycyjnym œwiêcie
"Elschbächer Kerb 2022", podczas któ-
rego m³odzi mê¿czyŸni s¹ przyjmowani
do grona doros³ych i o tym, ¿e sanitar-
iusz z Egelsbach zosta³ nominowany do
ogólnoniemieckiej nagrody "German
Engagement Award - nagrody za zaan-
ga¿owanie w projekt "Rak nie zna kilo-
metrów" - biegami charytatywnymi  wspiera
dzieci chore na nowotwór.

Wieœci z miast partnerskich
W Commentry, ju¿ po raz kolejny, tamtejszy Komitet Partnerstwa zorganizowa³
polskie spotkanie, w którym udzia³ wziê³o ponad 130 osób. 
W niemieckim Egelsbach w³aœnie zawi¹zuje siê nowa organizacja, która zajmowaæ
siê bêdzie kontaktami z miastami partnerskimi. Dotychczasowy zarz¹d, po wielu,
wielu latach przekazuje "dowodzenie" w m³odsze rêce. 
Szczegó³y w materia³ach prasowych z Francji i Egelsbach



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/1005oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Zarz¹d Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr zaprosi³ na muzyczne wydarzenie pt. "Jesienne spotkania
chóralne", które odby³o siê 15 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Koncert zainaugurowany zosta³
przez wszystkich chórzystów œredniowiecznym hymnem i jednym z najstarszych liryków polsko - ³aciñskich Gaude Mater
Polonia.  
 Wielka radość i optymizm, po przerwie związanej z locdownem, znów się spotykamy. Po Olszynie i Świeradowie Zdroju przyszedł
czas na Chojnów  mówił Prezes  Andrzej Tomasz Drozdowicz prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału

Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Wszystkich goœci przywita³a p. Krystyna Czapska, radna oraz za³o¿ycielka chóru Skoranta: 
 Witam państwa bardzo serdecznie. To dla nas wielki zaszczyt, że tyle osób przyjechało do nas, aby śpiewać piękne pieśni
chóralne. Jak mówił Johann Wolfgang von Goethe "Gdzie słyszysz śpiew  tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie  wierz mi
 Ci nigdy nie śpiewają". Życzę Państwu miłego pobytu w naszym mieście  mówiła. 

Jako pierwsi wyst¹pili gospodarze - chór Skoranta pod dyrekcj¹ Piotra Koziara, goœcinnie przy akompaniamencie wyst¹pi³ tak¿e
Jakub Koziar. Nastêpnie zaprezentowa³ siê chór "Harmonia" z NowogrodŸca pod dyrekcj¹ Antoniny Zakrzewskiej. Kolejnym
chórem, który zaprosi³ do wspólnego œpiewania,  by³ chór "Amici del Canto" z O³awy pod dyrekcj¹  Barbary Szarejko. Po nich
przyszed³ czas na naszych s¹siadów z Legnicy s³ynny chór "Madryga³" pod dyrekcj¹ Dariusza Rzoncy. Jako ostatni zaprezentowa³
siê chór "Harmonia - sygna³" z Wroc³awia pod dyrekcj¹ Marka Pisarskiego. 
Praca zespo³owa wszystkich chórów to przejmuj¹ce wystêpy, szlifowane talenty, ale tak¿e tworzenie historii. "Harmonia -
Sygna³" z Wroc³awia powsta³ w 1946 roku, w tamtym roku obchodzi³ jubileusz 75. lecia dzia³alnoœci. Jest to najstarszy chór na
Dolnym Œl¹sku, a tak¿e w kraju. Chór "Madryga³" za³o¿ony zosta³ w 1949 roku i ma ju¿ 73 lata. Chór "Harmonia" w tym roku
obchodziæ bêdzie swoje 20.lecie. "Skoranta" niedawno obchodzi³a 15. urodziny. Chór "Amici del Canto" funkcjonuje od 14 lat.  
Na zakoñczenie przegl¹du muzyki chóralnej wszyscy dyrektorzy otrzymali puchary, które s¹ ma³ym symbolem wielkiej pracy
ka¿dego z chórów. Gromkim brawom nie by³o koñca…. kj

"Viva! Viva la musica!" - chóralne œpiewy w Chojnowie 

SKORANTA - Chojnów HARMONIA - Nowogrodziec

HARMONIA - SYGNA£ - Wroc³aw

AMICI DEL CANTO - O³awa MADRYGA£ - Legnica
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
O Tomaszu i jego bracie Bartoszu by³o
g³oœno z racji wyczekiwanej przez m³o-
dzie¿ inwestycji, jak¹ by³a budowa skate-
parku i pumptracka w Chojnowie.
Bracia Korba s¹ inicjatorami i pomys³o-
dawcami tego wyj¹tkowo aktywnego
miejsca w naszym mieœcie. O swojej
wielkiej mi³oœci do sportów zwi¹za-
nych z hulajnog¹ opowiedzia³ Tomasz
Korba. Ma 14 lat, uczêszcza do 1 klasy
technikum w Legnicy, a poniewa¿ kocha
uprawiaæ sport, jego ulubionym przed-
miotem jest wychowanie fizyczne.
Marzy o wgraniu zawodów hulajnogo-
wych.

Gazeta Chojnowska - Wraz z bratem
dr¹¿yliœcie temat skateparku. Jesteœcie
pomys³odawcami i inicjatorami inwes-
tycji, która bardzo cieszy m³odzie¿.
Pomys³ zrodzi³ siê z braku skateparku
w mieœcie, jednak Wasz upór dopro-
wadzi³ do realizacji tej budowy…
Tomasz Korba - Z bratem i kolegami
jeŸdziliœmy czêsto poci¹giem na skate-
park do Boles³awca, namawialiœmy te¿
rodziców na wyjazdy do Wroc³awia. Czêsto
rozmawialiœmy, ¿e fajnie by by³o mieæ
skatepark w naszym mieœcie, nawet
próbowaliœmy budowaæ swoje rampy
pod domem, kiedy by³a pandemia i nie
mo¿na by³o wychodziæ z domu. Wspólnie
zdecydowaliœmy, ¿e spróbujemy napisaæ
pismo do pana Burmistrza Jana Serkiesa.
Zebraliœmy prawie 200 podpisów wœród
naszych znajomych i wszystkich, którzy
byli chêtni na tak¹ inwestycjê. Petycjê
podpisywali równie¿ rodzice, którzy
chcieli, aby ich dzieci mia³y gdzie wyjœæ
po szkole.

G.Ch. - Jesteœ jednym z najlepszych je¿-
d¿¹cych na hulajnodze wœród m³odzie¿y.
T.K. - Na hulajnodze je¿d¿ê od 3 lat, kil-
ka razy rodzice zawieŸli nas na skate-
park do Boleslawca, poznaliœmy tam
wielu fajnych kolegów, którzy zarazili
nas pasj¹ do hulajnogi oraz uczyli nas
podstawowych tricków. Potrafiliœmy ca³e
dnie spêdzaæ na skateparku, czas tam
lecia³ bardzo szybko, a muszê podkreœliæ,
¿e by³ to super spêdzony czas. Wraz ze
zdobywaniem coraz to wiêkszych umie-
jêtnoœci, zaczêliœmy wyje¿d¿aæ na obozy
hulajnogowe. Tam spotykaliœmy ludzi 
z ca³ej Polski. Niektórzy prezentowali
bardzo zaawansowany poziom! To mnie
motywowa³o do bycia coraz lepszym, do
uczenia siê nowych tricków. Zamierzam
kontynuowaæ jazdê na hulajnodze, po-
niewa¿ bardzo lubiê taki sposób spêdza-
nia czasu. Bêdê musia³ pogodziæ tê pasjê
ze szko³¹ oraz graniem w pi³kê no¿n¹.

G.Ch. - Jaka atmosfera panuje na skate-
parku i pumptracku?
T.K. - Wszyscy s¹ dla siebie bardzo mi³o
nastawieni. Uczymy siê od siebie nawza-
jem nowych tricków albo pomagamy
m³odszym lub mniej zaawansowanym
uczestnikom skateparku w progresowa-
niu oraz w zdobywaniu zajawki.

G.Ch. - Mo¿na stwierdziæ, ¿e u¿ytkow-
nicy skateparku s¹ ekspertami, w tym,
co robi¹ i na czym je¿d¿¹. Co wed³ug
Ciebie nale¿a³oby ulepszyæ ?
T.K. - Wed³ug mnie ulepszyæ przyda³oby
siê niektóre rampy, aby by³y wiêksze
oraz dolaæ beton na jednej rampie, po-
niewa¿ l¹dujemy na piasku.
G.Ch. - Co jest najwa¿niejsze w upra-
wianiu tego rodzaju sportu? Cierpli-
woœæ, ciekawoœæ nowych trików, chêæ
dorównania najlepszym?

T.K. - Najwa¿niejsze jest to, aby siê nie
poddawaæ, poniewa¿ ka¿dy kiedyœ by³
gorszy, ka¿demu kiedyœ nie wychodzi³y
tricki, trzeba æwiczyæ do samego koñca.
Jak siê ju¿ umie podstawy to trzeba
zacz¹æ próbowaæ nowych sztuczek trud-
niejszych. Nawet jak nie wychodz¹, to
doradziæ siê bardziej doœwiadczonych
osób na skateparku, zawsze podziel¹ siê
doœwiadczeniem.

G.Ch. Czy myœlisz, ¿e w przysz³oœci 
w Chojnowie mog³yby siê odbyæ jakieœ
zawody dla mi³oœników je¿d¿enia na
hulajnogach, rowerach, rolkach… ?
Jak to wed³ug Ciebie powinno byæ zor-
ganizowane?
T.K. - W naszym mieœcie na pewno mo-
g³yby siê odbyæ zawody, poniewa¿ jest to
bardzo dobry skatepark, a nam - mi³oœ-
nikom je¿d¿enia na hulajnodze brakuje
takiej rywalizacji.

G.Ch. - Ostatnio skatepark w Chojno-
wie wygra³ w g³osowaniu na TOP 5
dolnoœl¹skich skateparków. Jak uwa-
¿asz, czy to s³uszna wygrana? G³oso-
wa³eœ wraz z kolegami i kole¿ankami?
T.K. - Wed³ug mnie jest to zas³u¿ona
wygrana, bo ka¿dy siê stara³, aby obiekt
by³ jak najlepiej wykonany, jak najdo-
k³adniej... G³osowaliœmy ze znajomymi
na nasz skatepark codziennie, przez ca³y
okres trwania plebiscytu.

G.Ch. - Tomaszu dziêkujemy za udzie-
lenie wywiadu! ¯yczymy rozwijania
hulajnogowej pasji! 
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Pawe³ Wróbel goœci³ ju¿ na naszych ³amach nie raz.
Zagorza³y podró¿nik-rowerzysta czêsto dzieli siê swoimi
wra¿eniami z niebanalnych wypraw rowerowych. W tym
roku zwiedzi³ Jurê Krakowsko-Czêstochowsk¹.
Przygoda zaczê³a siê od Czêstochowy, gdzie rozpoczyna siê
szlak. Pierwszym miejscem, które zwiedzi³em by³y mury œred-
niowiecznego zamku Olsztyn z XIV w. wybudowanego przez
Kazimierza Wielkiego. Warownia stoj¹ca na wzgórzu góruje
nad miastem. Dzieñ zakoñczy³em w Z³otym Potoku, gdzie zau-
roczy³ mnie Pa³ac Raczyñskich i dwór Krasiñskich. W tej
miejscowoœci przebywa³ onegdaj Zygmunt Krasiñski, wybitny
polski poeta epoki romantyzmu, który zakocha³ siê w tym miejscu.
Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³y zawody balonowe, które
obejrza³em z wielk¹ ciekawoœci¹.
Drugiego dnia dotar³em do zamku Mirów - obiektu robi¹cego
ogromne wra¿enie, mimo, ¿e jest w ruinie. Mirowska twierdza
jest jedn¹ z najstarszych budowli obronnych Wy¿yny Krakowsko-
Czêstochowskiej wybudowanej oko³o XIV wieku w czasach
Kazimierza Wielkiego.

Jad¹c dalej pozna³em historiê zamku Bobolice, którego warow-
nia le¿y na stromym, skalistym i malowniczym wzgórzu. Jest
jedn¹ z bardziej znanych na Szlaku Orlich Gniazd. Tu¿ obok
znajduj¹ siê wspania³e ska³y wapienne tworz¹ce niezwykle
efektowne formy wtapiaj¹ce siê w malownicze piêkno przyrody.
Poruszaj¹c siê w kierunku po³udniowym dojecha³em w bardzo
ciekawe miejsce - rezerwat Góra Zborów. Natura, czas, erozja
wapieni skalnych zrobi³a swoje rzeŸbi¹c przeró¿ne kszta³ty
przypominaj¹ce sylwetki ludzi i zwierz¹t. Wed³ug legendy na
tej w³aœnie górze zbiera³y siê czarownice i wyrusza³y st¹d, na
swoich miot³ach, na £ys¹ Górê.
"Wykrêcajac" kolejne kilometry dojecha³em do zamku Ogro-
dzieniec - najwiêkszej warowni Wy¿yny Krakowsko-Czêsto-
chowskiej, le¿¹cej w samym centrum Jury. Jej korzenie siêgaj¹
czasów Boles³awa Krzywoustego.
W dolinie Pr¹dnika warto zajechaæ do zamku Pieskowa Ska³a 
- to gotycka stra¿nica wybudowana w czasach Kazimierza
Wielkiego na wysokiej skale zwanej Dorotk¹. Z czasem gotycki
zamek przekszta³cono w renesansow¹ rezydencjê. Wzoruj¹c siê
na wawelskim zamku wybudowano przepiêkny dwupiêtrowy
dziedziniec arkadowy z maszkarami oraz wspania³y ogród 
w stylu francuskim. W zamku mo¿emy obejrzeæ wystawê
malarstwa angielskiego, przemianê w sztuce europejskiej i his-
toriê Pieskowej Ska³y. W pobli¿u stoi ostaniec skalny wysokoœci
25 m zwany Maczug¹ Herkulesa.

W samym centrum Ojcowskiego Parku Narodowego zwiedzimy
zamek Ojców. Wœród ruin œredniowiecznej warowni, resztek
murów obronnych, budynków mieszkalnych zachowa³a siê bra-
ma wjazdowa wtopiona w kolos skalny. Tu¿ obok stoi oœmio-
boczna wie¿a, w której znajduje siê wystawa pt. "Dzieje zamku
ojcowskiego" oraz studnia wykuta w skale g³êbokoœci 40 m.
Poruszaj¹c siê dalej szlakiem, dotar³em do Jaskini £okietka,
gdzie przez 6 tygodni przysz³y król Polski ukrywa³ siê przed
czeskim w³adc¹ Wac³awem II. Pajêcza sieæ, pokryta ros¹
zmyli³a pogoñ, dlatego te¿, obecnie, krata zamykaj¹ca wejœcie
do jaskini ma motyw pajêczyny. Jaskinia ma d³ugoœæ 320 m,
sk³ada siê z kilku korytarzy, Sali rycerskiej, dwóch du¿ych sal,
sypialni i kuchni.
W czasie dalszej podró¿y dotar³em do Bramy Krakowskiej. To
du¿e kolumny skalne, które otwiera³y szlak handlowy z Kra-
kowa na Œl¹sk.
Podró¿ powrotn¹ zaplanowa³em wzd³u¿ po³udniowej granicy -
przez kilka województw, zatrzymuj¹c siê w wielu miejscowoœciach.
Ale o tym w kolejnym odcinku…

Na rowerowym szlaku

BOBOLICE

OGRODZIENIEC

PIESKOWA SKA£A

MIRÓW
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Trzymaj¹c siê zasady -
nasze zdrowie w naszych

rêkach, pamiêtamy o pro-
mowaniu zdrowego stylu ¿ycia. Doko-
nujemy tego poprzez udzia³ w rozma-
itych akcjach, inicjatywach i przedsiêwziê-
ciach tematycz-nych. Idealna ku temu
okazja przypad³a na dzieñ 30 wrzeœnia,
kiedy to nasza szko³a po raz kolejny, 
z wielk¹ przyjemnoœci¹, obchodzi³a
Europejski Dzieñ Sportu Szkolnego
(European School Sport Day - ESSD).
To wielkie, miêdzynarodowe œwiêto
ruchu, w którym bior¹ udzia³ szko³y 
z ca³ej Europy, a nawet Ameryki Po³ud-
niowej, Afryki i Azji!
W poprzedniej edycji ESSD uczestni-

czy³o blisko 2 mln uczniów z prawie 
4 tys. szkó³ w 38 krajach na ca³ym œwiecie!
W tym roku w Polsce bra³o udzia³ 1000
szkó³.
ESSD zachêca do wspólnego spêdzania
czasu na zabawie, przy jednoczesnej pro-
mocji aktywnoœci fizycznej. Nie tylko na
lekcjach wychowania fizycznego, ale
tak¿e w salach matematyki, jêzyka pol-
skiego, czy geografii, dlatego 30 wrzeœ-
nia w naszej szkole obowi¹zywa³ wyj¹t-
kowy harmonogram dnia - RUCHOWY
PLAN LEKCJI, przygotowany przez
Akademiê Krokieta i Lamy dla klas I-III
oraz nauczycieli wychowania fizycznego
SP4 dla klas IV-VIII. W naszej szkole 
w tym sportowym wydarzeniu wziê³o

udzia³ 380 uczniów. Nauczyciele prze-
prowadzili pogadanki na temat aktyw-
nego i zdrowego stylu ¿ycia oraz upra-
wiania sportu. By³o weso³o i kolorowo.
Odby³y siê ró¿ne konkurencje sprawnoœ-
ciowe, gry i zabawy oraz wspó³zawod-
nictwo dru¿ynowe. Nie zapomnieliœmy
tak¿e o zasadach fair play, jak na praw-
dziwych sportowców przysta³o! 
Jednak to nie myœl o zwyciêstwie przy-
œwieca³a nam tego dnia. Parafrazuj¹c
s³owa znanej piosenki, chodzi³o nam
g³ównie o to, by ka¿dy poj¹³, i¿ sport
uprawiaæ "ka¿dy mo¿e, trochê lepiej lub
trochê gorzej, ale nie o to chodzi, jak co
komu wychodzi!".                              NH

Korzenie tej grupy wywodz¹ siê z Wêgliñca. Energiczne,
¿ywio³owe i wpadaj¹ce w ucho utwory od razu zwróci³y
uwagê krytyków, ale to koncertowa publicznoœæ by³a
miar¹ ich popularnoœci. Koncerty w Jubilatce by³y, oneg-
daj, bardzo udane i d³ugo wspominane. Przyszed³ jednak
kryzys i popularni "twistersi" zniknêli z mapy krajowego
rocka. Nieobecnoœæ trwa³a kilkanaœcie lat. Co prawda
przez ten czas funkcjonowa³o trio pod nazw¹ "Niewinni"
za³o¿one przez Tomasza Sawczuka - gitarzystê i woka-
listê, ale by³ to profil niemal w ca³oœci coverowy i popu-
larnoœæ ju¿ nie ta sama. Przypadek jednak sprawi³, ¿e kilka
miesiêcy temu, na jednym z wroc³awskich koncertów,
dosz³o do spotkania wszystkich "twistersiaków". To by³
kluczowy moment do podjêcia decyzji - "wracamy do grania".

Informacja o powrocie grupy by³a wielkim zaskoczeniem.
Muzycy podjêli te¿ decyzjê, ¿e pierwszy koncert dadz¹
w³aœnie w Chojnowie, w kawiarni Jubilatka. Nigdy nie
ukrywali, ¿e magiczny klimat lokalu jest niepowtarzalny.
Niespodzianka sta³a siê faktem 8 paŸdziernika. Bilety wy-
kupiono na pniu. Fenomenalny koncert, przy wspania³ej
publicznoœci. Repertuar w³asny i przebojowy. Potem by³y
covery i znowu przeboje. 
To by³ niezapomniany wieczór!  pm
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The Twisters - reaktywacjaThe Twisters - reaktywacja
Twoja krew ratuje ¿ycie - pod takim has³em chojnowianie oddawali
krew przy Komisariacie Policji w Chojnowie. Wed³ug statystyk, co
minutê ktoœ potrzebuje krwi. Nie mo¿na jej wyprodukowaæ w warun-
kach laboratoryjnych, a jej jedynym Ÿród³em jest drugi cz³owiek.
Kolejka osób, które ustawi³y siê do autobusu, by³a d³uga. Poprzednia
akcja, która odby³a siê w lipcu br., przynios³a a¿ 16 litrów krwi.
Organizatorzy akcji - Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Legnicy mówi¹, ¿e w Chojnowie ludzie s¹ chêtni do pomocy.
11 paŸdziernika frekwencja dopisa³a:
- Oddaj¹c krew, poœwiêcamy tylko godzinê. Mobilny punkt poboru
tego bezcennego leku ma w zasadzie same plusy. Nie musimy jechaæ
do Legnicy, nie stoimy w kolejkach. Wiêkszoœæ osób, które tutaj dziœ
oddaj¹ krew, nie korzysta, z przywileju dwóch dni wolnego. Po prostu
przychodz¹, oddaj¹ honorowo krew, a to wielka i bezinteresowna
pomoc - twierdz¹ zgodnie organizatorzy. Chojnowianie równie¿ po-
dzielaj¹ opiniê o dobroczynnej
wartoœci oddawania krwi: 
- Warto oddawaæ krew. Robimy
coœ dobrego dla siebie i dla kogoœ -
mówi Pani Patrycja bior¹ca udzia³ w
akcji.
Chêtnych by³o wielu, gros jednak,
ze wzglêdów zdrowotnych, nie
mog³o zostaæ dawcami. 
W konsekwencji 17 osób odda³o
niespe³na 8 litrów krwi.
Wydarzenie zgromadzi³o na tere-
nie Komisariatu Policji m.in. Pa-
trol Saperski, którym szczególnie
zainteresowa³y siê dzieci. Inicjatywa przyci¹gnê³a najm³odszych
mieszkañców naszego miasta ze szkó³ i przedszkoli. 
- Myœlê, ¿e trzeba edukowaæ i pokazywaæ dzieciom jak wa¿ne jest odda-
wanie krwi. Pierwszaki maj¹ okazjê wys³uchaæ panów saperów,
uœwiadamiaj¹cym im, jak wa¿ne s¹ bezpieczne zachowania, nawet
podczas spaceru w lesie - mówi nauczycielka p. Renata Frymus.

Dla wszystkich oddaj¹cych krew nie zabrak³o poczêstunku, o który
zadba³o "Swojskie Jad³o" z Chojnowa, a tak¿e firma Eisberg, pro-
muj¹ca zdrowe przek¹ski. kj

Twoja krew ratuje ¿ycie!



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

- scena i estrada". Dostêpna do koñca paŸdziernika.
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie

KOPCIUSZEK 
I KAMIEÑ ¯YCIA

29/30.10.2022 - godz. 15.00
Kopciuszek wraz z pocz¹tkuj¹c¹ czaro-
dziejk¹ i dwiema rozgadanymi myszami
stawia sobie za punkt honoru, aby odcza-
rowaæ zamienionego w gryzonia ksiêcia
Alexa. Niestety ¿adne magiczne zaklêcia
nie chc¹ odwróciæ z³ego uroku, wiêc
jedynym sposobem na przywrócenie
ukochanemu ludzkiej formy jest odna-
lezienie legendarnego Kamienia ¯ycia.
Przyjaciele udaj¹ siê na pe³n¹ przygód,
cudów i niebezpieczeñstw wyprawê do
dalekich krain. 

ANIA
29/30.10.2022 - godz. 17.00
Wzruszaj¹ca opowieœæ o popularnej aktorce
Annie Przybylskiej.

"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
eksploatowany 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/
Cena - 110 z³

NakrêtkiNakrêtki dladla zwierzakówzwierzaków
Ka¿da chêtna osoba mo¿e siê przy³¹czyæ. Ta inicjatywa ma
wiele zalet: nic nie kosztuje, ratuje œrodowisko i co
najwa¿niejsze - pomaga potrzebuj¹cym! 
Wspólnymi si³ami mo¿emy zebraæ tony nakrêtek, z których
dochód zostanie przeznaczony na pomoc zwierzêtom z po-
bliskich schronisk. Ka¿dego dnia wyrzucamy do kosza
nakrêtki, które mog¹ wiele zmieniæ.
Jak pomagaæ? Wystarczy zbieraæ plastikowe nakrêtki po
napojach, mleku, z p³ynów, szamponów itp. i odnieœæ je do
wyznaczonych punktów lub zadzwoniæ pod numer telefonu 663 923 229, a my je
odbierzemy.
Zachêæ do zbierania znajomych, rodzinê, s¹siadów i pomó¿ zwierzêtom przetrwaæ
zimê. Nie czekaj zatem i pomó¿! Akcja trwa do 31 grudnia.
Do tej pory zbieraliœmy karmê mokr¹, such¹, koce, rêczniki itp., a potem rozwozi-
liœmy po schroniskach, fundacjach. Jest teraz ciê¿ki okres - wojna, wysoka inflacja...
Ludzie musz¹ siê liczyæ z ka¿dym groszem. Nie mamy serca prosiæ o zakup puszki
karmy i dlatego wpadliœmy na pomys³, ¿e mo¿emy zbieraæ nakrêtki plastikowe,
które wyrzucamy do kosza. 

Akcje w Chojnowie wspiera RECORD PUB ul. Legnicka 58 
oraz BASEN MIEJSKI ul. J. Kiliñskiego 23 i tam mo¿na przynosiæ nakrêtki.

Zbieramy na: TOZ LUBIN, CHOJNOWSKIE I CHOCIANOWSKIE KOTY I PSY

Zaproszenie do wspólnego biegania 
24h Stadionowy Bieg Ultra. Chojnów 11.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mi³oœników spêdzania wolnego czasu na œwie-
¿ym powietrzu, mi³oœników biegania,
chodzenia, nordic walking.
Spotykamy siê 11 listopada o godz. 11:00
na Stadionie Miejskim w Chojnowie, gdzie
grupa œmia³ków rozpocznie 24 godzinny
bieg po bie¿ni stadionu.

Równoczeœnie startujemy z wyzwaniem polegaj¹cym na ustanowieniu rekordu prze-
biegniêtych kilometrów pod has³em "Chojnów Biega".
Nie wa¿ne czy przebiegniesz 20 czy 1 km, przejdziesz 5 czy 2. Liczy siê obecnoœæ,
dobra zabawa i aktywnoœæ fizyczna.
A na koniec dnia zliczymy wszystkie wasze wyniki i bêdziemy mieæ pierwszy oficjalny
rekord Chojnowa.
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UKKS ORIENS CHOJNÓW
Bike Maraton w Sobótce zakoñczy³ zmagania naszych zawodników w sezonie 2022. Emocji nie brakowa³o. Dzieñ by³ bardzo
d³ugi, najpierw starty i walka o ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej. Rozdanie nagród najlepszym tego dnia i oczekiwanie

na galê zakoñczeniow¹. Warto by³o jednak czekaæ. Zawodnicy UKKS ORIENS
zdobyli I miejsce w Klasyfikacji Generalnej M³odzie¿y, ale tak¿e II miejsce tego
dnia w konkurencji zespo³owej. Indywidualnie te¿ s¹ powody do dumy.
Mi³osz Marciniec I miejsce w klasyfikacji generalnej i I w starcie ostatniego
dnia kat. MM dystans Classic
Antoni Filipowicz II miejsce w klasyfikacji generalnej i II miejsce tego dnia kat.
MM dystans Classic
Igor Marciniec 6 miejsce w klasyfikacji generalnej i 6 tego dnia kat. MM dys-
tans Classic
Arkadiusz Jaros³awski 5 miejsce w klasyfikacji generalnej i 10 zdobyte tego
dnia w kat.M0 dystans Classik
Antoni Proszowski III miejsce w klasyfikacji generalnej i III wywalczone tego
dnia w kat. MS dystans Fun
Szymon Jaros³awski 4 miejsce w klasyfikacji generalnej i 5 tego dnia kat. MS
dystans Fun.

Wielkie gratulacje, a dla rodziców wielkie brawa za wytrwa³oœæ i cierpliwoœæ - bez
was nie by³oby takich sukcesów. Dziêkujemy organizatorom za mo¿liwoœæ startów 
i rodzinn¹ atmosferê na ka¿dym z etapów. 

UKKS ORIENS

Zaczynamy drugi rok zajêæ pi³ki rêcznej z Kaj¹ Za³êczn¹
Ubieg³y rok szkolny by³ pierwszym rokiem zajêæ z pi³ki rêcznej, które odbywa³y siê w Chojnowie pod okiem Kai Za³êcznej,
by³ej zawodniczki ekstraklasowej dru¿yny Zag³êbia Lubin oraz reprezen-
tacji Polski. W tym roku  ponownie ruszy³y zajêcia w Szkole Podstawowej
nr 4 przy ul. Kiliñskiego.
Zajêcia zorganizowane s¹ dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Dzieci trenuj¹ w grupach mieszanych (dziewczynki z ch³opcami).
Zajêcia trwaj¹ godzinê i odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. 
W Chojnowie odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i czwartek o godz. 17.00. 
- Przede wszystkim chcê zaciekawiæ dzieci sportem. To ma byæ œwietna
zabawa i zdobywanie nowych doœwiadczeñ. Opracowa³am w³asny pro-
gram zajêæ, który dla najm³odszych ukierunkowany jest na ogólny rozwój
dziecka. Muszê powiedzieæ, ¿e to wspania³e uczucie patrzeæ, jakie postêpy
robi¹ dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia, ich zaanga¿owanie i wysi³ek jaki
wk³adaj¹ w wykonanie postawionych przed nimi zadañ, jak pokonuj¹ swo-
je lêki i obawy oraz nawi¹zuj¹ nowe przyjaŸnie. Jednak nie mo¿na zapomnieæ o roli rodzica, który tak¿e ca³y czas musi wspieraæ,
motywowaæ i dawaæ dobry przyk³ad, bo to rodzice s¹ najwa¿niejszymi osobami, idolami dla swoich dzieci - mówi Kaja Za³êczna.
Oprócz zajêæ dzieci uczestnicz¹ w ró¿nych dodatkowych eventach tj. turnieju mini pi³ki rêcznej Sportfuture Cup, w którym
bior¹ udzia³ równie¿ dzieci z innych miejscowoœci, a tak¿e pikniku rodzinnym, gdzie rodzice wraz z dzieæmi bior¹ udzia³ 
w konkurencjach sportowych. Na koniec zajêæ dzieci od 8 roku ¿ycia bior¹ udzia³ w obozie sportowym.

Aby zapisaæ dziecko wystarczy wejœæ na stronê https://sportfuture.pl/ i wype³niæ formularz naborowy, dostêpny w zak³adce
ZAPISY. Mo¿na równie¿ zadzwoniæ na numer telefonicznu 502 13 14 04 i dowiedzieæ siê wiêcej o zajêciach.

Pi³ka no¿na
Seniorzy pierwszej dru¿yny pi³karskiej Chojnowianki ostatnio
bardzo dobrze nastawili celowniki bramkostrzelne. Trafiaj¹ do
siatki a¿ mi³o. Wyniki iœcie w hokejowym stylu. Po Rataju
Paszowice (11:0) przysz³a pora na kolejnych pokonanych.
Orlik Okmiany - to by³a kiedyœ naprawdê niez³a ekipa. 
W tabeli A-klasy plasowali siê w okolicach 5-6 miejsca.
Obecnie dru¿yna przechodzi kryzys. Na w³asnym boisku podej-
muj¹c bia³o-niebieskich zanotowali pora¿kê - 1:7. Smutek jed-
nym - radoœæ drugim. 
Dlatego w bojowych nastrojach nasza dru¿yna przyst¹pi³a do
meczu z Gromem Gromadzyñ Wielowieœ. Niedziela 16
paŸdziernika, godz. 11.00 - licznik bramek ruszy³ jak szalony.
Co kilka minut nasi zdobywali gole. Do przerwy - 8:0.
Dwucyfrówka by³a kwesti¹ czasu. Po przerwie Chojnowianka
do³o¿y³a jeszcze cztery trafienia. Goœcie nie zdo³ali zdobyæ
honorowego gola chocia¿ dwie okazje by³y, ale nasz bramkarz

by³ na posterunku! Nie uda³o siê jednak podwy¿szyæ wyniku
spotkania - arbiter zakoñczy³ mecz w 86 minucie. Có¿, i tak
bywa.
Zgo³a odmienny obrazek stanu pi³karskiej rzeczywistoœci doty-
czy drugiej naszej dru¿yny. Realia B-klasowe s¹ bardzo
surowe. Kadra graj¹cego trenera Romanka zanotowa³a trzeci¹
pora¿kê z rzêdu.
16 paŸdziernika podczas pojedynku ze Zrywem Stary £om z try-
bun pad³ trafny komentarz: "niepouk³adane klocki"… W 74 min-
ucie spotkania bia³o-niebiescy zdobyli honorow¹ bramkê 
i zdawa³o siê, ¿e pójd¹ za ciosem. Ataki jednak by³y niesku-
teczne. Pora na prze³amanie!

Orlik Okmiany - Chojnowianka Chojnów 1:7
Chojnowianka Chojnów - Grom Gromadzyñ Wielowieœ

12:0
LZS Mewa Goliszów - Chojnowianka Chojnów 4:1

Chojnowianka Chojnów - Zryw Stary £om 1:4
pm



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/100512

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 19/1005 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/Listopad
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 

23.10. Farmed
30.10. Melisa

01.11. Farmed
06.11. Centrum

11.11. Salix
13.11. Pod S³oñcem

20.11. Stokrotka
27.11. Farmed

Lokalna Strategia
Rozwoju

Lokalna Grupa Dzia³ania Wrzosowa Kra-
ina przygotowujemy siê do nowych œrod-
ków unijnych i wraz z mieszkañcami
chce stworzyæ jak najlepsz¹ Lokaln¹ Stra-
tegiê Rozwoju na lata 2023-2027, dla-
tego prosimy o wype³nienie anoni-
mowej ankiet, która pomo¿e wyznaczyæ
priorytetowe cele. 
Z góry dziêkujemy za poœwiêcony czas! 

Ankieta pod linkiem:
https://forms.office.com/pages/respon-

sepage.aspx...
Aktywny link znajd¹ Pañstwo na

stronie chojnow.eu w zak³adce
Promocja 

lub w jednym z postów na Facebooku
Chojnow.eu - Oficjalny Serwis
Internetowy Miasta Chojnów
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SKORANTA ma 15 LAT
Obchody 15.lecia działalności chojnowski chór Skoranta zainau-
gurował w kościele NPNMP okolicznościowym koncertem pod
batutą Piotra Koziara . Godzinny występ był przekrojem różno-
rodnego gatunku muzycznego – wybranych utworów z piętnas-
toletniego repertuaru Skoranty. Chórowi akompaniował - na
keyboardzie i organach - młody muzyk Jakub Koziar, gościnne
wystąpił Michał Kowalczyk.

Jubileusze są zawsze okazją do podsumowań, podziękowań,
gratulacji. Ta część rocznicowego święta miała miejsce w Domu
Schrama.
- Kieruję słowa uznania dla członków chóru - obecnych i byłych -
za niezwykłe zaangażowanie i stałą obecność w życiu kultural-
nym naszego miasta, dającą radość licznej grupie Waszych
słuchaczy i tworzącą muzyczną wspólnotę - gratulował bur-
mistrz Jan Serkies. - To budujące i inspirujące dla wielu
mieszkańców. Dziękuję za śpiewającą promocję, za propa-
gowanie kulturalnej i społecznej postawy, za nieocenione
wsparcie miejskich wydarzeń. Życzę niesłabnącej motywacji do
kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu artystycznych uniesień.
Słów uznania, pochwał i wyrazów wdzięczności było wiele.
List gratulacyjny od władz powiatowych przeczytał wicestarosta
Krzysztof Sowiński:

- Państwa wielka pasja połączona z wielkim zaangażowaniem
doprowadziła do powstania wyjątkowego chóru prezentującego
swój talent. Liczne koncerty, nagrody, ciekawe aranżacje
dowodzą, że zapoczątkowane w 2007 roku dzieło ma ogromny
sens przynosząc wszystkim radość i napawając dumą…
W uznaniu zasług przyznano też okolicznościowe odznaczenia.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski uho-
norował chojnowskich chórzystów złotymi, srebrnymi i brą-
zowymi odznakami za długoletnią pracę w chórze i za pracę na
rzecz związku.
- Także za występy i próby, które, wierzcie mi Państwo, a je-
stem dyrygentem od 40 lat, wiem co mówię, wyciskają krew,
pot i łzy… - mówił przedstawiciel dolnośląskiego oddziału
PZChiO wiceprezes ds. chórów Marek Pisarski.

Okolicznościowe odznaczenie PZChiO otrzymał także z rąk
wiceprezesa Marka Pisarskiego i członka Zarządu Bartosza
Kuśnika burmistrz Jan Serkies.

Potem świętowano już na wesoło – biesiadnie, z tańcami i śpie-
wem. Do białego rana.
Gratulujemy i czekamy na kolejne koncerty.

eg

Amatorski „Chojnowski Chór SKORANTA” powstał w paź-
dzierniku 2007 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie. Założycielką i autorką jego nazwy jest
Krystyna Czapska. Chórem w pierwszych latach (2007-2014)
dyrygował Zenon Chmielewski - nauczyciel muzyki w SP4, 
a od października 2014 r. Piotr Koziar - absolwent wydziału
dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W zespole aktualnie występuje 16 kobiet i 6 mężczyzn.
W ciągu piętnastu lat „Skoranta” wykonała kilkadziesiąt kon-
certów. Pierwszy miał miejsce w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chojnowie w lutym 2008 r. Do tradycji przeszły
coroczne koncerty kolęd w święto Trzech Króli, koncerty w
ramach Nocy Muzeów, z okazji Dnia Matki, występy podczas
„Wrześniowych Kresowianach” w Białej. 
Chór inicjuje lub włącza się w szereg akcji społecznych, kultu-
ralnych, patriotycznych czy religijnych. Przykładem mogą być
koncerty charytatywne - „Chojnowianie powodzianom”, czy
występ zorganizowany dla chojnowianki chorej na stwardnie-
nie rozsiane; doroczne koncerty z okazji Dnia Matki, impreza
„Talenty znad Skory”, w której mieszkańcy miasta mogli za-
prezentować swoje artystyczne zdolności; udział w obchodach
świąt 3. maja, 11. listopada; wreszcie misteria przygotowane 
w ramach, obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II, z okazji
kanonizacji papieża Polaka. 
„Skoranta” próbowała swych sił w turniejowych szrankach. 
W 2010 r. chór wystąpił w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Siedliskach i zdobył Grand Prix. W 2014 r. zespół nagrał
swą pierwszą płytę - krążek „…idzie kolęda”. 
W październiku 2014 r. z pracy z chórem zrezygnował dyrygent
Zenon Chmielewski, a jego miejsce zajął absolwent wydziału
dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu Piotr
Koziar.

W 2015 r. chór przystąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 
19 kwietnia 2015 r. „Skoranta” wystąpiła wspólnie z chórem
„Madrygał” w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Legnicy w Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” do tekstu św.
Faustyny Kowalskiej. W tym samym roku zespół wziął udział
w „Jesiennych Spotkaniach Chóralnych” w Świeradowie-
Zdroju, a w 2016 r. w „Spotkaniach…” w Olszynie. 
W październiku 2016 r. w Kościele Niepokalanego Poczęcia
NMP w Chojnowie odbył się koncert z okazji 9. rocznicy pow-
stania Chojnowskiego Chóru „Skoranta”. W czerwcu 2017 r. 
z okazji XX- lecia koronacji krzeszowskiej ikony przez św.
Jana Pawła II, zespół zaśpiewał koncert w Krzeszowie, w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej. W tym samym miesiącu chór
nagrał drugą, podwójną płytę „Jak letni wiatr”, jeden krążek z ko-
lędami, drugi z pieśniami. 
W 2018 r. odbył się koncert kolęd w przeglądzie chórów w ko-
ściele pw. św. Archanioła Michała we Wrocławiu. W 2020 r.
chór wziął udział w chocianowskim festiwalu kolęd i pas-
torałek „Hej kolęda, kolęda". Na zaproszenie proboszcza
Artura Treli, wykonano koncert w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olszanicy.
Piętnasta rocznica to okazja do podziękowań. „Skoranta”
bardzo dziękuje Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi
Serkiesowi za jego nieocenione wsparcie dla wielu chóral-
nych inicjatyw. Dziękuje również byłemu dyrektorowi
MOKSiR Stanisławowi Horodeckiemu oraz obecnej dyrektor
Paulinie Wrzeszcz, dyrektor MBP Barbarze Landzberg oraz
wielu życzliwym nam osobom. Wierzymy, że 15 lat to dopiero
niewielki krok na chóralnej drodze, a przed nami kolejne
wspaniałe lata z muzyką…

Mile widziani są nowi członkowie Chóru, zapraszamy !!!
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