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„Miej serce i patrzaj w serce”
w Powiatowym Zespole Szkół30.lecie Koła Związku Inwalidów Narządu Ruchu

Pasowanie na Ucznia 
w SP3

„Galeria SP4. Kolorem po
oczach” - finisaż wystawy w MBP

Ludzie z pasją
Norbert Palimąka



21 października odbyła się wyjątkowa
uroczystość dla pierwszoklasistów 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Choj-
nowie - Pasowanie na Ucznia. 
O godzinie 9.00 ubrane na galowo dzieci
rozpoczęły przygotowany na tę okazję
występ. Były piosenki, rymowanki, wier-
szyki… 

Klasa pani Anny Iwanickiej - IA i klasa
pani Małgorzaty Urody-Truskowskiej - IB
dumnie zaprezentowały swoje umiejęt-
ności. Wszystko, to aby zdać pierwszy
egzamin. Po głośnych oklaskach zach-
wyconej i wzruszonej publiczności na-
stąpiło pasowanie, którego dokonali

dyrektor szkoły Mariusz Szklarz oraz wice-
dyrektor Grażyna Klucznik. 

Gratulacje i życzenia dzieciom, nauczy-
cielom oraz rodzicom złożył Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies: 

- Pasowanie na ucznia to niecodzienna
uroczystość, która przejdzie do bogatej
historii Szkoły Podstawowej nr 3 w Choj-
nowie. Życzę wam, abyście kontynuowali
wspaniałe tradycje i sukcesy - mówił. 

Dobrej zabawy życzył wszystkim dzie-
ciom Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Gang. Dyrektor SP3 Mariusz
Szklarz zaznaczył: 
- Szkoła to nie tylko lekcje, zdobywanie
ocen, zabawa. To zawieranie przyjaźni
na całe życie i przede wszystkim uczenie
się, jak być dobrym człowiekiem - mówił. 

Również Rada Rodziców: Magdalena
Filipczak, Justyna Kuhnert, Karolina
Struska wyraziły swoją wdzięczność dla
nauczycieli i dyrekcji. Miły dzień
zakończył się dla uczniów otrzymaniem
prezentów oraz sesją zdjęciową.

Gratulujemy!
kj
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Ole, Ole, Ola szkołę lubić się da!
Pasowanie na Ucznia w SP3 



Mogi³a 
ks. Adama £añcuckiego 

11 paŸdziernika 2020 roku na cmentarzu
komunalnym w Chojnowie mia³o miej-
sce uroczyste oznaczenie grobu ks. Adama
Szczepana £añcuckiego insygnium we-
teranów walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Polski IPN. Insygnium, którym zosta³
oznaczony grób ks. £añcuckiego, nosi
miano "Ojczyzna swojemu obroñcy".
Mogi³a chojnowskiego kap³ana-boha-
tera znalaz³a siê na liœcie organizatorów
akcji "Ocalamy" (zosta³ pierwszym wy-
ró¿nionym kap³anem). To druga mogi³a,
obok grobu Juliusza PoŸniaka - weterana
walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski -
oznaczona na chojnowskim cmentarzu. 
Ksi¹dz £añcucki zapisa³ siê w historii
nie tylko jako dobry duszpasterz, ale 
i wielki patriota. Na Kresach Wschod-
nich, sk¹d pochodzi³, by³ kapelanem AK,
organizatorem akcji ratowania ¯ydów 
z getta w Brze¿anach, anga¿owa³ siê 
w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, organi-
zowa³ pomoc potrzebuj¹cym. Przeœla-
dowany przez UPA, NKWD, Niemców,
a po wojnie przez UB. Kilkakrotnie ska-
zywany na karê œmierci za swoj¹ patrio-
tyczn¹ i duszpastersk¹ postawê. Zmar³
23 maja 1961 roku, pochowany zosta³ na
cmentarzu w Chojnowie. Uroczystoœ-
ciom pogrzebowym przewodniczy³ ks.
ordynariusz Boles³aw Kominek. 

W paŸdzierniku nagrobek  ks. Adama
Szczepana £añcuckiego  zosta³ wyczysz-
czony, odnowiono tablicê nagrobn¹,
po³o¿ono kostkê przed grobem.
Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie uporz¹dkowali teren wokó³
grobu.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35. ust. 1. ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wy-
dzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:

- w dniach od 25.10.2022 r. do
15.11.2022 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczo-
nego: dzia³ki nr 287/7, po³o¿onej przy
ul. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego, obrêb 6 miasta Chojnowa oraz
dzia³ki nr 66/31, po³o¿onej przy ul. Mi-
cha³a Drzyma³y 21, obrêb 4 miasta
Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 153/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18
paŸdziernika 2022 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 06.12.2022 roku.
- w dniach od 27.10.2022 r. do
17.11.2022 r. wykazu - nieruchomoœci
zabudowanej gara¿em przeznaczonej
do sprzeda¿y w trybie przetargu, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 46/12
po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Choj-
nowa - Zarz¹dzenie Nr 156/2022 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 paŸ-
dziernika 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñst-
wo 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
08.12.2022 r.
- w dniach od 27.10.2022 r. do
17.11.2022 r. wykazu - lokalu u¿ytko-
wego przeznaczonego do sprzeda¿y 
w trybie przetargu, po³o¿onego przy
ul. Kolejowej 27 w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 25 paŸdziernika 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
08.12.2022 r.

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
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W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi I Wydziale Cywilnym toczy siê pod sygna-
tur¹ akt Ns 521/22 postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie
Saniak, synu Piotra i Stefanii z domu Zawadzkiej, urodzonego 26 czerwca 1952 r.
w miejscowoœci Siedliska, zmar³ego 07 grudnia 2018r. w Chojnowie, którego
ostatnim miejscem pobytu by³ Chojnów.
S¹d wzywa spadkobierców zmar³ego spadkodawcy, aby w terminie 3 (trzech)
miesiêcy od dnia ukazania siê og³oszenia zg³osili siê (wskazali miejsce za-
mieszkania) i udowodnili nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym razie mog¹ byæ
pominiêci w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Komunikat CHZGKiM
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo
mieszkañców miasta Chojnowa, Choj-
nowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w porozumie-
niu z Urzêdem Miejskim przekazuje
informacje o zasadach kontroli insta-
lacji kominowych oraz o zasadach ich
przeprowadzania przez kominiarza.
ChZGKiM informuje, ¿e kontrole in-
stalacji kominowych prowadzone s¹
przez okres ca³ego roku i realizowane
s¹ zgodnie z harmonogramem i wy-
nikaj¹cym z zawartej umowy o œwiad-
czeniu us³ug kominiarskich.
Zakres us³ug kontrolnych obejmuje:
a. kontrolê palenisk opalanych pali-
wem sta³ym, 
b. kontrolê palenisk opalanych pali-
wem ciek³ym i gazowym,
c. kontrolê przewodów wentylacyj-
nych.

Podczas wizyty kontrolnej
kominiarz ma obowi¹zek:

1. Sprawdziæ iloœæ i typ urz¹dzeñ pie-
ców grzewczych 
2. Sprawdziæ przy pomocy anemo-
metru sprawnoœæ funkcjonowania
instalacji wentylacyjnej w mieszka-
niu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê
piece wêglowe, kot³y gazowe oraz
inne Ÿród³a ciep³a oraz w pomiesz-
czeniach ³azienkowych.
3. W miarê dostêpu sprawdziæ dro¿-
noœæ przewodu kominowego oraz do-
stêp do wyczystek w dolnej i szczy-
towej czêœci przewodu kominowego.
4. W przypadku stwierdzenia obec-
noœci sadzy w dolnej czêœci komina
oczyœciæ komin z zalegaj¹cej sadzy.
Lokator obecny podczas wizyty ko-
miniarza ma obowi¹zek podpisaæ pro-
tokó³ z kontroli, a w przypadku braku
wykonania którejœ z czynnoœci, po-
winien w protokole zaznaczyæ swoje
uwagi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku
zagro¿enia b¹dŸ niepoprawnego u¿yt-
kowania pieców i przewodów komi-
nowych lub u¿ywania pieców niedo-
puszczonych przez administratora,
kominiarz ma obowi¹zek zablokowa-
nia pieca b¹dŸ przewodu ko-mino-
wego oraz obowi¹zek zg³oszenia tego
faktu do administratora lokalu lub
budynku.



Na paŸdziernikowej sesji Rady Miejskiej
Chojnowa w³adze miasta uchwali³y
m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Chojnowa, wysokoœæ
stawek podatku od nieruchomoœci, pod-
jêto tak¿e uchwa³ê w sprawie wyboru
metody ustalenia op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, ustale-
nia stawki tej op³aty oraz zwolnienia 
w czêœci z op³aty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Sprawozdanie 6/2022 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 28 wrzeœnia 2022 r. 
do 26 paŸdziernika 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿e-
towych, inwestycje, zamówienia pu-
bliczne:
- zawarto umowê o przyznanie pomocy
na operacjê pn. "Rewitalizacja Parku
Piastowskiego w Chojnowie" w ramach
poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spo-
³ecznoœæ" objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartoœæ przyznanego dofinansowania 
- 266.172 z³.
- otrzymano œrodki w kwocie 4.620 z³ na
dofinansowanie zakupu schodo³azu g¹-
sienicowego w zwi¹zku ze z³o¿onym
wnioskiem do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze
œrodków PFRON projektu w ramach
obszaru B "Programu wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami III",
- zawarto umowê na dostawê i monta¿
77 szt. ¿arówek LED o mocy 35W z re-
dukcj¹ mocy o 35% montowane w kinkie-
tach i oprawach parkowych na ul. Rynek,
ul. Œciegiennego, ul. Rejtana, Grottgera
oraz teren basenu Miejskiego oraz 4 szt.
opraw LEG o mocy 50W z redukcj¹
mocy o 35% na s³upach przy Basenie
Miejskim. Umowê zawarto z firm¹ Mar-
Kop Zbigniew Marciniszyn z siedzib¹ 
w Chojnowie, wartoœæ umowy 37.890 z³. 
- zawarto umowê na dostawê oraz mon-
ta¿ masztu flagowego o wysokoœci 6 me-
trów, 2-segmentowego aluminiowego
(srebrny - anoda), z zamkiem i wind-
trackerem, link¹ wewn¹trz masztu,
maskownic¹ wspornika zawiasowego,
kopu³k¹ solarn¹ LED oraz kosztami
monta¿u w fundamencie betonowym 
i transportu wraz z flag¹ poliestrow¹
poziom¹ Polski. Umowê zawarto z firm¹
Erget Sp. z o.o. w Chojnowie. Wartoœæ

umowy - 9.800,64 z³. Pozyskano dofi-
nansowanie w ramach projektu "Pod
Bia³oczerwon¹" w wys. 8.000 z³.
- wykonano prace zwi¹zane z odnowie-
niem pomnika grobu ks. Adama £añ-
cuckiego. Prace wykona³a firma Polers 
z Chojnowa. Dodatkowo odnowiono li-
tery na tablicy nagrobkowej u³o¿ono kostkê
przed grobem. Dotychczas koszty ponie-
sione przez Gminê Miejsk¹ Chojnów
wynosz¹ oko³o 4.000 z³. 
- wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ oraz uzyskano pozwolenie
na budowê oœwietlenia drogowego na ul.
Pogodnej, Radosnej i Mi³ej. Wykonawc¹
by³a firma Elwibor Wies³aw Borkowski
z siedzib¹ w Lubaniu. Koszt 7.134 z³.
- wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ oraz uzyskano pozwolenie
na budowê oœwietlenia drogowego na ul.
Leœnej. Wykonawc¹ by³a firma ELWI-
BOR Wies³aw Borkowski z siedzib¹ 
w Lubaniu. Koszt - 7.134 z³.
- trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacjê za-
dania pn.: "Przebudowa ul. Jerzmano-
wickiej" z firm¹ As Roads Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Legnicy. Wartoœæ zadania -
1.742.910 z³. Zadanie jest dofinanso-
wane w 80% z Rz¹dowego Funduszu Roz-
woju Dróg,
- trwa realizacja zadania obejmuj¹cego
przebudowê ulic Sikorskiego, Bohaterów
Powstania Warszawskiego, Królowej
Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen.
Maczka i budowa parkingu przy ul. Ki-
liñskiego w Chojnowie. Gmina Miejska
Chojnów otrzyma³a promesê inwesty-
cyjn¹ w wys. 4.446.000 z³ z Rz¹dowego
Funduszu Polski £ad: Program Inwesty-
cji Strategicznych. Obecnie trwaj¹ prace
koñcowe na ul. Królowej Jadwigi, ul. Si-
korskiego oraz ul. Kiliñskiego. Wyko-
nawc¹ zadania jest firma Budromos J.T.
Bieñkowscy sp. j. z Legnicy wartoœæ
zadania to blisko 5 mln z³.
- zawarto umowê na opracowanie pro-
jektu zagospodarowania terenu w zakre-
sie budowy ma³ej architektury tj. bezob-
s³ugowego parku linowego na terenie
rekreacyjnym przy MOKSiR z firm¹
Zak³ad Us³ug Budowlano-Projektowych
"Piast-Projekt" z siedzib¹ w Legnicy.
Wartoœæ umowy 4.700 z³.
- przeprowadzono postêpowanie w for-
mie zapytania ofertowego na zadanie 
pn. "Remont pod³óg w pomieszczeniu nr 1
i 3 pierwszego piêtra Muzeum Regional-
nego w Chojnowie",
- przeprowadzono postêpowanie - zapy-
tanie ofertowe w zakresie wymiany kot³a
gazowego w Domu Schrama,
- przeprowadzono postêpowanie w for-
mie zapytania ofertowego na opracowa-
nie projektu zagospodarowania terenu 
w zakresie budowy ma³ej architektury tj.

bezobs³ugowego parku linowego na tere-
nie rekreacyjnym przy MOKSiR.
* Pozosta³e: . Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym - Granty
PPGR",
- dostarczono sprzêt w ramach zawartej

umowy na realizacjê zadania z firm¹
Euroimpex SA z siedzib¹ we Wroc³awiu.
Wartoœæ umowy - 401.500,00 z³. Zadanie
objê³o zakup i dostawê 20 sztuk komput-
erów stacjonarnych z monitorem, 137
laptopów, 9 tabletów, 
- opracowano procedury monitorowania
utrzymania efektów projektu,
- w ramach zawartych umów darowizny
przekazano wnioskodawcom ³¹cznie 166
sprzêtów komputerowych.  . Rozliczono 3 wnioski na 13 z³o¿onych,
o udzielenie dotacji celowej ze œrodków
bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na
realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych 
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
miasta na kwotê 6.875 z³.. 30 wrzeœnia zawarto aneks do porozu-
mienia z WFOŒiGW w zakresie prowa-
dzenia punktu konsultacyjno-informacyj-
nego w ramach Programu Czyste Powietrze
* Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Bu-
dynków:
- wprowadzono 21 deklaracji dotycz¹-
cych Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - bu-
dynki i lokale mieszkalne - budynki jed-
norodzinne,
- wprowadzono 12 deklaracji dotycz¹-
cych Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - bu-
dynki i lokale mieszkalne - budynki wielo-
rodzinne,
- wprowadzono 27 deklaracji dotycz¹-
cych Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania - bu-
dynki i lokale niemieszkalne.
* Gospodarka komunalna:
- wyrównano aleje gruntowe na cmentarzu,
- zakupiono 50 ton soli do zimowego utrzy-
mania dróg,
- wykonano nasadzenia jesienne - chry-
zantemy w donicach betonowych,
- zamontowano dodatkow¹ ³awkê i kosz
przy ul. Brzozowej,
- przed³u¿ono 4 umowy na najem lokali
z mieszkaniowych zasobów miasta,
- na bie¿¹co realizowane s¹ zadania wyni-
kaj¹ce z umowy na odbiór i transport od-
padów - m. in. w sprawie zg³oszeñ o nie-
odebranych odpadach, o uszkodzonych
pojemnikach,  o braku dostêpu do po-
jemników na posesji, w sprawie lokaliza-
cji, porz¹dku w miejscach gromadzenia
odpadów, nieprawid³owej segregacji, 
- uzupe³niono sprawozdania BDO z reali-
zacji zadañ z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2020 r. 
- przeprowadzono analizê kosztów syste-
mu odbioru odpadów komunalnych oraz
symulacje podwy¿szenia stawki op³aty
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za gospodarowanie odpadów komunal-
nych,
-  zweryfikowano umowê dotacyjn¹ na
zagospodarowanie odpadów odebranych
z terenu miasta,
- uzgodniono harmonogramu odbioru
odpadów z Cmentarza Komunalnego 
w okresie od 26.10.-02.11.2022 r. 
* Dzia³alnoœæ Gospodarcza:
1/ Przyjêto i przetworzono 26 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 8 wniosków o wpis do CEIDG przedsiê-
biorcy 
- 10 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 3 wnioski o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 1 wniosek o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 4 wnioski o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG.
2/ Wydano decyzjê - zezwolenie na sprze-
da¿ napojów alkoholowych o zawartoœci
alkoholu powy¿ej 18%, przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
W zwi¹zku z Porozumieniem, zawartym
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Le-
gnicy - Filia w Chojnowie 1 osobie wy-
dano zgodê na wykonywanie prac spo-
³ecznie u¿ytecznych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami:
- sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców: 3 lo-
kale mieszkalne z zastosowaniem obo-
wi¹zuj¹cych bonifikat oraz dzia³kê nr 33/15
zabudowan¹ gara¿em wraz z udzia³em
1/11 w dzia³ce nr 33/28, stanowi¹cej
drogê dojazdow¹, po³o¿on¹ przy ul. Wi-
tosa, obrêb 4, 
- og³oszono przetargi ustne nieograni-
czone na sprzeda¿: lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku przy ul. Witosa 32
i lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w bu-
dynku przy ul. Legnickiej 26.
- opublikowano informacjê o podaniu do
publicznej wiadomoœci wykazów lokali
mieszkalnych, przeznaczonych do sprze-
da¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców.
- zawarto 5 umów u¿yczenia nierucho-
moœci przeznaczonych pod lokalizacjê
wiat œmietnikowych przy ul. M³ynar-
skiej, ul. Drzyma³y, ul. Goleszañskiej, 
ul. Witosa oraz ul. Jaros³awa D¹browskiego,
- wydano 2 zaœwiadczenia potwierdza-
j¹ce przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci
tych gruntów oraz 2 informacje o wyso-
koœci op³aty jednorazowej. Wydano de-

cyzjê o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asnoœci,
- 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 sprzeda¿y,
- sporz¹dzono zrzeczenie siê prawa pier-
wokupu w stosunku do nieruchomoœci
gruntowej przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹ mieszkaniow¹ nabyt¹
uprzednio od Miasta, 
- wydano 5 zawiadomieñ o ustaleniu nu-
meru porz¹dkowego dla nieruchomoœci
oraz zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce nu-
mer porz¹dkowy nieruchomoœci.
* Planowanie przestrzenne:
- 13 paŸdziernika 2022 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie odby³a siê dyskusja publiczna nad
rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie
zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego miasta Choj-
nowa,
- wydano 2 wypisy i wyrysy z miejsco-
wego planu zagospodarowania przes-
trzennego oraz 5 zaœwiadczeñ o przez-
naczeniu dzia³ki w planie miejscowym 
i obszarze rewitalizacji,
- wydano zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce
zgodnoœæ planowanej zmiany sposobu
u¿ytkowania obiektu budowlanego z obo-
wi¹zuj¹cym miejscowym planem zagos-
podarowania przestrzennego,
-  wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ po-
dzia³ dzia³ki przy ul. Legnickiej.
* Nadzór nad gospodark¹ drzewostanem:
- przeprowadzono 5 wizji w terenie w zwi¹zku
ze zg³oszeniem zamiaru usuniêcia drzew
przez osoby fizyczne,
- wydano 3 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew dla: Rodzinnych Ogrodów
Dzia³kowych, Przedsiêbiorstwa Produk-
cyjno-Us³ugowego "Magrotex" sp. z o.o.
oraz Zarz¹du Powiatu Legnickiego. 
* Zarzadzanie kryzysowe i zadania obronne:
- uczestniczono w comiesiêcznym tre-
ningu zgrywaj¹cym system wczesnego
ostrzegania i alarmowania o zagro¿e-
niach województwa dolnoœl¹skiego, 
- przyjêto ³¹cznie 108 osób przyby³ych 
z terenu Ukrainy w celu czasowego zak-
waterowania. Obecnie pod opiek¹ tut.
Urzêdu pozostaj¹ 44 osoby,
- wyst¹piono do Wojewody Dolnoœl¹s-
kiego o zwrot kosztów zwi¹zanych z za-
kwaterowaniem, wy¿ywieniem oraz
zapewnieniem podstawowych œrodków
czystoœci i higieny osobistej dla obywa-
teli Ukrainy zamieszka³ych w obiekcie
gminnym przy ul. Koœciuszki 30.
- wyznaczono punkty wydawania ta-
bletek jodu potasu na wypadek zagro¿e-
nia radiacyjnego i opracowano sposób
ich dystrybucji.

- ponownie wyst¹piono do Wód Polskich
z wnioskiem o pilne uprz¹tniecie i wyko-
szenie rzeki Skory.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
- przyjêto 78 wniosków na dowód oso-
bisty, wydano 80 dowodów,
- nadano 9 numerów PESEL obywa-
telom Ukrainy o statusie UKR,
- przyjêto 15 wniosków o dodatek miesz-
kaniowy - rozpatrzono 7 wniosków na
kwotê 2.178,15z³
- przyjêto 3 wnioski o œwiadczenie pie-
niê¿ne za zakwaterowanie i wy¿ywienie
obywateli Ukrainy na kwotê 5.880,00 z³
(do chwili obecnej nie otrzymano œrod-
ków od Wojewody na pokrycie wy¿y-
wienia i zakwaterowania dla obywateli
Ukrainy na kwotê 9.940,00 z³,
- przyjêto 1173 wnioski o dodatek wêglowy,
- wydano 71 decyzji o umorzeniu postê-
powania,
- pozostawiono 35 wniosków bez rozpa-
trzenia (z powodu wczeœniej z³o¿onego
wniosku na dany adres), 
- zrealizowano 500 wyp³at dodatku wê-
glowego na kwotê 1.500.000 z³.
- rozpatrzono i zakwalifikowano do wy-
p³aty 27.10.2022 r. - 165 wniosków,
- rozpatrzono 161 wniosków,
- do rozpatrzenia i wyp³aty przy kolejnej
transzy œrodków na zadania zlecone -
241 wnioski,
- przyjêto 53 wnioski na dodatek do
innych Ÿróde³ ciep³a dla gospodarstw
domowych,
- rozpatrzono 50 wniosków,
- przyznano 43 œwiadczenia na kwotê
86.000 z³ (oczekujemy na œrodki od Wo-
jewody),
- umorzono 7 postêpowañ na skutek wyco-
fania wniosku.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
- sporz¹dzono 9 aktów urodzenia, 8 aktów
ma³¿eñstw i 14 aktów zgonów;
- sporz¹dzono 75 przypisków i 21 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego,
- sprostowano i uzupe³niono 8 aktów
stanu cywilnego,
- sporz¹dzono 8 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œlub cywilny - 7 zapewnieñ;
œlub konkordatowy - 1 zapewnienie),
- przeprowadzono 59 migracji aktów,
- przyjêto 246 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego,
- wydano 310 odpisów akt stanu cywil-
nego.

opr. eg
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Siostra Zenobia 30 paŸdziernika obchodzi³a swoje imieniny. 
Z tej okazji Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies odwiedzi³
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek w Chojnowie i z³o¿y³
najserdeczniejsze ¿yczenia jednej z najstarszych mieszkanek
naszego miasta. Mi³e spotkanie by³o okazj¹ do wspomnieñ.
Siostra Zenobia 4 lutego br. skoñczy³a 98 lat. W Chojnowie
jest od 1983 roku. Urodzi³a siê na Bia³orusi. Leokadia wy-
chowywa³a siê z siostr¹ i bratem. Normalne ¿ycie Pañstwa
Stasiaków zosta³o przerwane wybuchem II wojny œwiatowej.
Gdy mia³a 16 lat wraz z ojcem, matk¹ i rodzeñstwem zosta³a
zes³ana na Sybir. PóŸniej zostali przewiezieni w g³¹b Rosji,
nastêpnie do œredniej Azji. Do 1944 roku pracowa³a w ko³-
chozie. Nastêpnie ca³a rodzina zosta³a przewieziona na Ukrainê.
W 1946 roku, po latach ciê¿kiej pracy, g³odu, chorób i têsknoty
za Polsk¹, powrócili do Ojczyzny. W 1947 roku Leokadia
wst¹pi³a do klasztoru w Dêbicy i przyjê³a imiê Siostra Zenobia.
Po Tarnowie i Krakowie przyjecha³a do Chojnowa i podjê³a
pracê jako kucharka w przedszkolu prowadzonym przez siostry
zakonne. 11 marca 2005 roku zosta³a odznaczona przez prezy-
denta RP Krzy¿em Zes³añców Sybiru. W 2020 roku Siostra
Zenobia obchodzi³a jubileusz 70. lecia œlubów zakonnych.
Siostra Zenobia wyró¿nia siê nietuzinkow¹ pogod¹ ducha 
i poczuciem humoru. Znana jest nie tylko z gorliwej modlitwy 

i skromnoœci, ale tak¿e z talentu do recytowania wierszy i uk³a-
dania rymowanek. Jest mieszkank¹ naszego miasta od 39 lat.
Chojnowianie bardzo ciep³o wypowiadaj¹ siê o jej rozmodle-
niu, dobroci i szczególnym umi³owaniu œwiata artystycznego.
Droga Siostro Zenobio, z okazji Twoich imienin ¿yczymy du¿o
zdrowia, pomyœlnoœci, uœmiechu. B³ogos³awieñstwa Bo¿ego 
i Opieki Matki Najœwiêtszej!                                                    kj

Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu zaj-
muje siê pomoc¹ skierowan¹ do osób 
z ograniczeniami ruchowymi. Organi-
zuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
informuje o mo¿liwoœciach pozyskiwa-
nia wsparcia z instytucji, wspiera mental-
nie i rzeczowo…
Chojnowskie Ko³o ZINR robi to od 30 lat. 
27 paŸdziernika cz³onkowie uroczyœcie
obchodzili swój jubileusz. 
- Bardzo boleœnie odczuliœmy skutki pan-
demii, wiele osób odesz³o od nas na
zawsze - mówi³a w swoim wyst¹pieniu
przewodnicz¹ca Ko³a p. Teresa Kamiñska. -
Nasza grupa zmniejszy³a siê, jednak
staramy siê robiæ wszystko, aby siê nie
poddawaæ, trwaæ i dzia³aæ dalej.
Pocz¹tkiem lat 90.tych ubieg³ego stule-
cia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
zaczê³o aktywnie dzia³aæ ko³o Zwi¹zku

Inwalidów Narz¹du Ruchu. W kolejnych
latach przybywa³o cz³onków, nawi¹zy-
wano kontakty z innymi stowarzyszenia-
mi, instytucjami. Dziêki prê¿nym dzia-
³aniom i wspó³pracy z oœciennymi orga-
nizacjami chojnowscy zwi¹zkowcy mieli
mo¿liwoœæ udzia³u we wspólnych
piknikach, wycieczkach, pielgrzymkach,
rekolekcjach, turnusach wypoczynkowych…
Za spraw¹ w³adz miasta, wspieraj¹cych
dzia³alnoœæ Ko³a, chojnowski ZINR zys-
ka³ now¹, siedzibê w Domu Schrama,
gdzie odbywaj¹ siê sta³e, cykliczne spot-
kania. Cz³onkowie omawiaj¹ bie¿¹ce
sprawy, potrzeby, celebruj¹ tak¿e w swoim
gronie, osobiste uroczystoœci.
Tego dnia œwiêtowano jubileusz 30.lecia.
W krêgu bliskich sobie osób i z zaprzy-
jaŸnionymi z Ko³em goœæmi.
- Nasza dzia³alnoœæ by³aby mocno ogra-
niczona, gdyby nie wsparcie burmistrza
Jana Serkiesa, wójta Andrzeja Pyrza i lu-

dzi dobrej woli, którym los osób niepe³no-
sprawnych nie jest obojêtny. Dziêkujemy
wszystkim, którzy o nas pamiêtaj¹, wy-
s³uchuj¹ naszych potrzeb, reaguj¹, dora-
dzaj¹, pomagaj¹ - mówi³a w podsumo-
waniu przewodnicz¹ca Ko³a p. T. Ka-
miñska. - To dla nas najcenniejszy dar
- empatia i zainteresowanie.

Funkcjonowanie tego typu instytucji ma
ogromne znaczenie - sprzyja w³¹czeniu
w ¿ycie spo³eczne grup zagro¿onych mar-
ginalizacj¹, uczy wspó³pracy, podnosi
standard ¿ycia grupy, wzbogaca jej co-
dziennoœæ i codziennoœæ spo³ecznoœci,
integruje.
30 lat dzia³alnoœci ZINR z pewnoœci¹
mia³o znacz¹cy wp³yw na ¿ycie wielu
naszych mieszkañców.

Gratuluj¹c, ¿yczymy kolejnych jubi-
leuszy, wielu jeszcze lat aktywnej dzia-
³alnoœci i du¿o, du¿o zdrowia. 

eg

30.lecie ZINR30.lecie ZINR

Imieniny Siostry Zenobii
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Z cyklu - ludzie z pasj¹

O tym, ¿e pomaganie ma sens, nie trze-
ba przekonywaæ. Aktywne wsparcie to
przede wszystkim chêci i zaanga¿o-
wanie, ale tak¿e motywacja i spora
dawka determinacji. Dla Norberta
Palim¹ki, prezesa zarz¹du Fundacji
ESPA, pomoc humanitarna, misja filan-
tropijna i dobroczynnoœæ to codzienna
praca, która przynosi wiele satysfakcji 
i radoœci.
G.CH. - Jest Pan chojnowianinem…
Norbert Palim¹ka - W Chojnowie
mieszka³em od urodzenia do 21. roku
¿ycia. Tutaj uczêszcza³em do Szko³y
Podstawowej nr 3. Skoñczy³em Techni-
kum Mechaniczne. Pozna³em swoj¹ ¿onê.
PóŸniej los skierowa³ mnie za granicê.
Rok mieszka³em w Anglii. Œrodowisko
miêdzynarodowe, z którym siê zmierzy-
³em za granic¹, pomog³o mi w tym, czym
obecnie siê zajmujê. Choæ tego nie pla-
nowa³em…

G.Ch. - Jest Pan zaanga¿owany w wiele
projektów. Kierunek, to potrzebuj¹cy
zarówno w kraju, jak i za granic¹. Co
skierowa³o Pana na drogê projektów
spo³ecznych, humanitarnych, wolon-
taryjnych, edukacyjnych?
N.P. - Impuls do dzia³añ mia³ miejsce 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie odby-
³em miesiêczne szkolenie, w którym
uczestniczyli  ludzie z ca³ego œwiata.
Pokój dzieli³em z Filipiñczykiem, który
wspiera³ dzieci mieszkaj¹ce na wysy-
pisku œmieci. PóŸniej zaprosi³ mnie na
Filipiny, zabra³ do d¿ungli, do odkryw-
kowej kopalni rudy ¿elaza. Tam zoba-
czy³em wiele rzeczy, których nie da siê
sobie wyobraziæ, ani opisaæ. W kopalni
pracowa³y dzieci, w ró¿nym wieku. Z tej
pracy siê utrzymywa³y. Postanowi³em
wybudowaæ tam szko³ê. Potem wyna-
j¹³em budynki dla drugiej i trzeciej szko³y.
W pewnym momencie mieliœmy 250

dzieci na utrzymaniu. Prowadziliœmy
kampaniê adopcji serca na odleg³oœæ 
z Polski. Polacy utrzymywali te szko³y za
poœrednictwem naszej fundacji. Trwa³o
to szeœæ lat. Przyszed³em wtedy do fun-
dacji jako wolontariusz. Chcia³em zna-
leŸæ jak¹œ organizacjê, która poprowadzi
akcjê misyjn¹ na Filipinach. By³ to te¿
czas zmian, jakie zasz³y w zarz¹dzie fun-
dacji, do którego do³¹czy³em. 

G.Ch. - Si³a pomocy stale roœnie…  
N.P. - Krok po kroku zaczê³y siê pojawiaæ
inne projekty. Z konwojami humanitar-
nymi, z intensywnymi dzia³aniami pomo-
cowymi. Na pocz¹tku zaczêliœmy poma-
gaæ rodzinom zastêpczym. Zabieraliœmy
rodziny na obozy. W Szwecji znaleŸliœmy
oœrodek, w którym mog³y odpoczywaæ.
Zrobiliœmy tak¿e akcjê z plecakami - wy-
prawkami szkolnymi, a póŸniej w pew-
nym momencie staliœmy siê organizacj¹,
która kontenerami t¹ pomoc zaczê³a do-
stawaæ, wysy³aæ, œci¹gaæ.  Nasze centrum
logistyczne w Polsce mieœci siê w Legnicy
i liczy ponad 2000 m2, co pozwala nam
na utrzymywanie sta³ej rotacji ogromnej
iloœci darów z ca³ej Europy dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych. 

G.Ch. - Obecnie najtrudniejsza sytu-
acja jest na Ukrainie!?
N.P. - Od wybuchu wojny na Ukrainie
wys³aliœmy i przez magazyn przesz³o 100
kontenerów tirów z pomoc¹ humani-
tarn¹. Zaczêli siê do nas odzywaæ part-
nerzy nie tylko z Polski. 15 kontenerów
przyp³ynê³o ze Stanów Zjednoczonych,
które odpowiednio przekierowaliœmy.
Byliœmy jednym z pierwszych trans-
portów, który siê pojawi³ na granicy. Nie
by³o ¿adnych kolejek. Wszyscy w tym
pierwszym momencie jeszcze siê bali.
Nasza fundacja wspar³a tak¿e Chojnów
oraz inne miejscowoœci w transporcie
darów na Ukrainê. Wspieramy i poma-
gamy obywatelom Ukrainy, którzy obec-
nie przebywaj¹ w naszym kraju. W ra-
mach prowadzonych dzia³añ w 2021 roku
fundacja ESPA pozyska³a i przekaza³a

pomoc humanitarn¹ o wartoœci prawie
12 mln z³. We wspó³pracy z oficjalnym
partnerem niemieckiej organizacji huma-
nitarnej GAIN, stworzyliœmy specjalny
zespó³ zajmuj¹cy siê sprawn¹ organiza-
cj¹ transportów z pomoc¹ humanitarn¹
dla partnerskich miast na Ukrainie. Tran-
sport z pomoc¹ dla naszych s¹siadów
wysy³amy sami, b¹dŸ na poœrednictwem
naszych partnerów, ka¿dego tygodnia.

G.Ch. - Dzia³alnoœæ Fundacji ESPA: 
E - edukacja, S - spo³ecznoœæ, P - part-
nerstwo, A - aktywizacja obejmuje
wiele obszarów szeroko pojêtej dobro-
czynnoœci. 
N.P. - Jest to ponad 400 rodzin zastêp-
czych w ca³ej Polsce, które wspieramy.
Ponad 100 organizacji pozarz¹dowych,
kluby sportowe, lodówki spo³eczne, sklepy
socjalne - pomoc w ich zak³adaniu, butiki.
Wspó³pracujemy z firmami i producenta-
mi artyku³ów pierwszej potrzeby.
Pomagamy organizacjom pomocowym,
instytucjom pozarz¹dowym, koœcio³om 
i wspólnotom. Wspieramy uchodŸców 
z Ukrainy. Nasz¹ pomoc¹ obejmujemy
równie¿ organizacje humanitarne, orga-
nizacje pozarz¹dowe, koœcio³y i wspólnoty,
które w Polsce zajmuj¹ siê opiek¹ nad
uchodŸcami z Ukrainy. 
Fundacjê tworz¹ przede wszystkim wolon-
tariusze, których mamy ponad 100 oraz
osoby, które na co dzieñ pracuj¹ na eta-
cie, a jest ich 19. Jako fundacja nie
moglibyœmy funkcjonowaæ, gdyby nie
wspó³praca z przedsiêbiorcami. Obecnie
wdra¿amy projekt zachêcania do bycia
rodzin¹ zastêpcz¹, dla dzieci, które potrze-
buj¹ otwartych serc i domów. 

G.Ch. Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu! Wszystko o fundacji ESPA
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
i fb: https://fundacjaespa.org/
Zachêcamy! 

Norbert Palim¹ka z Janem Wengrzynem.
Fundacja ESPA wspó³pracuje z chojnowskimi
przedsiêbiorcami oraz wspomaga chojnowskie
stowarzyszenia i kluby. 
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19 paŸdziernika w auli Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie odby³a siê
kolejna edycja programu "Szlakiem
znanych i nieznanych" i przebieg³a pod
has³em "Miej serce i patrzaj w serce".
Has³o to nawi¹zywa³o, z jednej strony do
roku  Romantyzmu Polskiego, a z dru-
giej do Miêdzynarodowego Miesi¹ca
Bibliotek Szkolnych, który obchodzony
jest corocznie w miesi¹cu paŸdzierniku.
Organizatorzy obchodów zaproponowali,
by w 2022 r., roku wojny u naszego
wschodniego s¹siada, choæ to niejedyny
konflikt militarny na œwiecie, wybieraæ 
i czytaæ teksty, które bêd¹c wspomnieniem
czasów wojen, rozbudz¹ w nas pragnie-
nie  dobra i pokoju - "Czytajmy dla pokoju!". 
Uczniowie PZS, posi³kuj¹c siê slajdami
zdjêæ i piosenkami, czytali dla swoich
kolegów i kole¿anek z klas I, wiersze 
i fragmenty prozy ukazuj¹ce okrucieñ-
stwo wojen i okupacji, bestialstwo obo-
zów koncentracyjnych. To trudne teksty,
ale mia³y sprawiæ, aby pragnienie pokoju
zagoœci³o w sercu ka¿dego.
Z uwag¹ s³uchano "Alarmu" Antoniego
S³onimskiego
"…S³yszê szum nocnych nalotów.
P³yn¹ nad miastem. To nie samoloty.
P³yn¹ zburzone koœcio³y,
Ogrody zmienione w cmentarze,
Ruiny, gruzy, zwaliska,…
Og³aszam alarm ….
Niech trwa!". 
Odczytano fragmenty z ksi¹¿ki Jadwigi
Stysiñskiej "Hitler kaput…":
"…pragnienie i g³ód, wszy i epidemia,
kapitulacja, ucieczka z Warszawy do
babci w Terespolu nad Bugiem (piechot¹
i na bosaka), ch³ód, choroby, znêcanie
siê nad jeñcami, ³apanki, ucieczki, …
Mam wszystko to w sobie utrwalone
dok³adniej ni¿ na kolorowej taœmie fil-
mowej, której brak przecie¿ zapachu
krwi, dymu z pal¹cych siê chat, drzew,
ludzi i zwierz¹t, odoru rozk³adaj¹cych
siê cia³. ¯adna taœma nie zdo³a odtwo-
rzyæ lêku, g³odu … Dziwne, ale nie o tym
chcê pisaæ, bo o najtragiczniejszych wy-
darzeniach i prze¿yciach nikomu nie mogê
opowiadaæ: ani mê¿owi, ani dzieciom,
ani obcemu…"
Cytowano wiersze Anny Œwirszczyñ-
skiej "Niech policz¹ teraz nasze trupy" 
i "Nie mia³ palta":

"Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki
niech policz¹ teraz nasze trupy.
Niech pójd¹ przez ulice
których nie ma
przez miasto
którego nie ma
niech licz¹ przez tygodnie przez miesi¹ce
niech licz¹ a¿ do œmierci
nasze trupy.", 
"¯o³nierze szli do niewoli,…
Ludzie patrzyli w milczeniu,
¿o³nierze szli do niewoli,
najm³odszy ¿o³nierz
mia³ dziesiêæ lat."
Wiersz Jana Romockiego  "Modlitwa
Szarych Szeregów" uwydatnia³ problemy
moralne  z jakimi do dziœ zmagaj¹ siê
obroñcy Ojczyzny. Nie chc¹ przecie¿,
aby ich ¿ycie ograniczy³o siê tylko do
tego, co niesie wojna: przemocy i cierpie-
nia, odwetu, i zemsty:
"…Od rezygnacji w dobie klêski,
Lecz i od pychy w dzieñ zwyciêski,
Od krzywd - lecz i od zemsty za nie
Uchroñ nas, Panie
Uchroñ od z³a i nienawiœci.
Niechaj siê odwet nasz nie ziœci.
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste."
W³adys³aw Szlengel, ¿ydowski poeta,
œwiadek marszu ulicami Warszawy dzieci
z Domu Sierot i Janusza Korczaka na-
pisa³ - dramatyczny konwój szed³ spoko-
jnie na pewn¹ œmieræ:
"Janusz Korczak szed³ prosto na przedzie
Z go³¹ g³ow¹ - z oczami bez lêku,
Za kieszeñ trzyma³o go dziecko,
Dwoje ma³ych sam trzyma³ na rêku….
Pomyœla³em w tej chwili zwyczajnej,
Dla Europy nic przecie¿ niewartej,
¿e on dla nas w historiê w tej chwili
Najpiêkniejsz¹ wpisuje kartê…"
Wiersze i proza o tematyce obozowej,
których s³uchali uczniowie, obna¿a³y
ca³e bestialstwo tego, co "ludzie ludziom
zgotowali" w imiê wypaczonej ideologii. 
Halina Nelken w wierszu "P³aszów"
pisa³a:
"Wlecze siê w b³ocie armia drewniakowa
- Brutalne wrzaski,
Ordynarne s³owa,…
Zrezygnowani poddaj¹ siê mocy,
Która z nich zdar³a resztki cz³owieczeñstwa
I zamknê³a w piekle œmierci i szaleñstwa.",
a  Seweryna Szmaglewska w ksi¹¿ce

"Krzyk wiatru" stwierdza: 
"…Dwunogie rycz¹ce bydlê chce znowu
na pewien czas byæ zwierzêciem…Chce
mordowaæ. Chce d³awiæ. Chce gwa³ciæ.
Chce dygotaæ z emocji… Jeszcze w do-
mu, przy matkach i ma³ych dzieciach
mówi siê wiele na temat obowi¹zku, rasy,
ideologii, ¿eby os³oniæ go³¹ prawdê…, ¿e
chc¹ mordowaæ, id¹ mordowaæ, umiej¹
mordowaæ". 
Tadeusz Ró¿ewicz  mia³ œwiadomoœæ, ¿e
wojna pozbawia cz³owieka godnoœci,
niszczy wartoœci, w które wierzy³, czêsto
pokonuje go. W wierszu "Ocalony" napisa³:
"…Cz³owieka tak siê zabija jak zwierzê
Widzia³em:
Furgony por¹banych ludzi...
Jednako wa¿y cnota i wystêpek…
Szukam nauczyciela i mistrza
Niech przywróci mi wzrok s³uch i mowê
Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojêcia
Niech oddzieli œwiat³o od ciemnoœci.
Mam dwadzieœcia cztery lata
Ocala³em
Prowadzony na rzeŸ."
Dziœ znów wojna, gin¹ ludzie, a¿ trudno
w to uwierzyæ. Znów ¿ycie cz³owieka tak
ma³o znaczy. Szaleñcze decyzje i bes-
tialstwo w cenie. Ukraina walczy. Ucz-
niowie wys³uchali wiersza napisanego 
w 2014 r. przez ukraiñsk¹ poetkê Ija
Kiwê . Wiersz nosi tytu³: "On mówi, ¿e
wszystko bêdzie dobrze":
"on mówi: rozwalili szko³ê, do której
chodzi³aœ
on mówi: jedzenie siê koñczy, pieniêdzy
ju¿ nie ma
on mówi: pomoc humanitarna z bia³ych
ciê¿arówek to nasz jedyny ratunek
on mówi: pomoc humanitarna w³aœnie
wystrzeli³a pociskami
szko³y nie ma
jak to, szko³y nie ma?
jest pusta, dziurawa czy wcale jej nie ma?...
on mówi: szko³a siê roztopi³a - ta zima
jest za gor¹ca
uciekajcie
rzuæcie wszystko i uciekajcie…
psy zastrzelcie, ¿eby siê nie mêczy³y
rzucajcie tê ziemiê, rzucajcie
on mówi: nie opowiadaj bzdur, my co-
dziennie rzucamy ziemiê - na trumny
on mówi: wszystko bêdzie dobrze, nie-
d³ugo przyjdzie ratunek"
Kijów,  2014

"Miej, serce, i patrzaj w serce" -  niech
zwyciê¿y myœlenie o pokoju. Na naszej
planecie nie brakuje miejsca na bez-
pieczne i szczêœliwe ¿ycie dla ka¿dego.
"… miejcie nadziejê, napisze Juliusz

S³owacki, bo nadzieja przejdzie z was do
przysz³ych pokoleñ i o¿ywi je: a je¿eli 
w was umrze, to przysz³e pokolenia bêd¹
z ludzi martwych". 

Za wspó³organizacjê spotkania dziêkujê
wszystkim zaanga¿owanym uczniom
PZS w Chojnowie, polonistom i pani
Renacie Hermanowicz. 

Nauczyciel-bibliotekarz
w PZS w Chojnowie

Jadwiga Matys

"Miej serce i patrzaj w serce"
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"Galeria SP 4. Kolorem po oczach", to tytu³ wystawy prac
plastycznych uczniów Szko³y Podstawowej nr 4, finisa¿ której
mia³ miejsce 26 paŸdziernika w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej. 

- Dziêkujê serdecznie autorom i prowadz¹cej zajêcia mgr
Izabeli Giersok za zaanga¿owanie i organizacjê tej kolorowej,
bij¹cej, jak wskazuje sam tytu³, barwami po oczach wystawy
- przywita³a licznie przyby³ych Agnieszka Tworzyd³o, pra-
cownik MBP, opiekun Galerii M³odych.
60 prac wystawionych w holu biblioteki, to najciekawsze wizje
m³odych autorów wybrane spoœród wielu szkolnych ilustracji
odpowiadaj¹cych tytu³owej treœci.

Na uroczystym zakoñczeniu, podsumowaniu wystawy obecni
byli jej autorzy. Uczniowie z ró¿nych klas SP4 ogl¹dali barwne
kompozycje komentuj¹c prace kolegów i kole¿anek.

- To siódma szkolna wystawa w naszej Galerii M³odych -
wyjaœnia Agnieszka Tworzyd³o. - Ale nie ostatnia. Bêdziemy
kontynuowaæ ten cykl.
Prezentacja dorobku uczniów jest szans¹ na pokazanie postrze-
gania œwiata oczami m³odych i byæ mo¿e, objawieniem artysty-
cznych talentów.

eg
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Wieloletni¹ tradycj¹ Oddzia³u ZNP w Chojnowie jest
uroczyste po¿egnanie cz³onków Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego odchodz¹cych na emeryturê. Taka uroczystoœæ
odby³a siê w tym roku 19 paŸdziernika w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, która zawsze
chêtnie goœci cz³onków ZNP przy ró¿nych okazjach. Podczas
spotkania by³a sposobnoœæ, aby po¿egnaæ siedem osób, które
podjê³y decyzjê o zakoñczeniu czynnej pracy zawodowej 
i przejœciu na emeryturê, a tak¿e aby podziêkowaæ im za d³ugo-
letni¹ przynale¿noœæ zwi¹zkow¹, wspó³pracê, oddanie i trud
w³o¿ony w dzia³alnoœæ. 

Wœród œwie¿o upieczonych emerytów znalaz³ siê równie¿ jubi-
lat, obchodz¹cy 20-lecie przynale¿noœci zwi¹zkowej i z tej
okazji wrêczona zosta³a pami¹tkowa statuetka oraz list gratula-
cyjny. 
Wszystkim przechodz¹cych na emeryturê towarzyszy³y s³owa
Wis³awy Szymborskiej przytoczone w przemówieniu prezes
Oddzia³u ZNP w Chojnowie - Ewy Wiêcek:
"Ka¿dy przecie¿ pocz¹tek to tylko ci¹g dalszy,
a ksiêga zdarzeñ zawsze otwarta w po³owie".
Po zakoñczeniu uroczystej czêœci oficjalnej odby³o siê szkole-
nie dotycz¹ce bie¿¹cych zmian w przepisach oœwiatowych,
które poprowadzi³ radca prawny Zarz¹du Dolnoœl¹skiego ZNP.

W podziêkowaniu za pracê zawodow¹W podziêkowaniu za pracê zawodow¹
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PIES W ROZMIARZE XXL
05/06.11.2022r. - godz. 15.00

Marmaduke to pies kanapowy, który wy-
rós³ na du¿ego zwierza daleko wykra-
czaj¹c poza rozmiary standardowej ka-
napy. 

BABY BROKER
05/06.11.2022r. - godz. 17.00

Matka chce odzyskaæ swoje dziecko, które
pozostawi³a w oknie ¿ycia.

NEL I TAJEMNICA 
KUROKOTA

12/13.11.2022r. - godz. 15.00
Dzielna Nel i jej gang ruszaj¹ na misjê
ratowania królestwa Mgie³kogrodu z r¹k
przebieg³ego Tristana, który przemienia
przysz³ego króla w... kurokota - pó³ kur-
czaka, pó³ kota.

BLACK ADAM
12/13.11.2022r. - godz. 17.00

Po blisko piêciu tysi¹cleciach obdarzony
boskimi mocami Black Adam zostaje
uwolniony ze swojego ziemskiego gro-
bowca.

W ramach Tygodnia
Patriotyzmu 

organizowanego 
przez 

Powiatowy Zespó³ Szkó³ 
zapraszamy na 

koncert TRIO £ODZKO-CHOJNOWSKIEGO 
z Tomaszem SUSMÊDEM. 

9 listopada 2022r., godz. 17.30 - MOKSiR.

Ognisko Patriotyzmu
8 listopada 2022r., godz. 16.00 - park przy ul. PoŸniaków

60. lecie Szko³y Podstawowej nr 3
25 listopada 2022r.

godz. 9.00 - msza œw. w koœciele NPNMP (ma³y koœció³)
godz. 10.00 - czêœæ oficjalna i artystyczna 

w sali widowiskowej chojnowskiego Domu Kultury
godz. 12.00 - zwiedzanie szko³y, poczêstunek 

(budynek szko³y przy ul. Reymonta 1)

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

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
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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 Choj-
nowie, gdzie grupa œmia³ków rozpocz-
nie 24 godzinny bieg po bie¿ni stadionu.
Równoczeœnie startujemy z wyzwa-
niem polegaj¹cym na ustanowieniu
rekordu przebiegniêtych 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.

ZAPRASZAMY!!!

Pi³ka no¿na
Ostatnimi czasy dru¿yna trenera Zielenia ze stosem bramek
odprawia kolejnych rywali. Nie inaczej by³o w meczu z ZZPD
Górnik Lubin. Tym razem konto bramkowe powiêkszy³o siê 
o szeœæ trafieñ. Komplet punktów zaliczony.

Tydzieñ póŸniej - 30 paŸdziernika - nasz wicelider podejmowa³
trzeci¹ dru¿ynê Spartê Rudna. Z góry by³o pewne, ¿e to nie
bêdzie gra do jednej bramki, a swoisty mecz prawdy. Niestety,
boleœnie przekonali siê o tym nasi pi³karze. Ataki goœci by³y
bardzo niebezpieczne. W 20. minucie, po rzucie ro¿nym, w za-
mieszaniu podbramkowym, przytomnie zachowa³ siê Zazul-
czak pakuj¹c pi³kê do siatki rywala. Tym samym otworzy³
wynik spotkania. Rozdra¿ni³o to goœci. Trzy minuty póŸniej

atak Sparty, b³¹d naszej obrony i konsternacja - 1:1. Przyjezdni
podjêli walkê o pe³n¹ pulê. Chojnowianka te¿ dzielnie wal-
czy³a. 30. minuta, po rzucie z autu K¹dzio³ka wpad³ na pole
karne goœci, przedryblowa³ obroñcê i bramkarza celnie lokuj¹c
pi³kê w bramce - 2:1. W 70. minucie Kulik zmarnowa³ do-
skona³¹ okazjê bêd¹c sam na sam z bramkarzem. Niewy-
korzystana sytuacja zemœci³a siê kilka minut póŸniej - kon-
tratak goœci doprowadza do remisu - 2:2. Goœcie przejmuj¹
inicjatywê. S¹ groŸni i skuteczni, a nasza obrona bezradna. Czy
przy golu rywala ustanawiaj¹cym wynik na 2:3, ich zawodnik
pomóg³ sobie rêk¹? Poirytowany sytuacj¹ obroñca Jaros³aw
Kulik bierze sprawy w swoje rêce. Gdyby by³ VAR (wideowery-
fikacja) wszystko by³oby jasne. Doprowadza do remisu - 3:3.
Od¿ywaj¹ nadzieje. Szalê zwyciêstwa na swoj¹ korzyœæ prze-
wa¿yli rywale. W 88. minucie rzut wolny. Zawodnik goœci
g³ówk¹ kieruje pi³kê do bramki Zielenia i trafia w samo
okienko. Przegrana 3:4 to zimny prysznic dla Chojnowianki.
Na drugim froncie KS Chojnowianka II rozegra³a wyjazdowy
pojedynek z KS K³opotów Osiek oraz ze Stal¹ II Chocianów.
Dwa wyjazdy, zaciête mecze. Du¿o goli. Tanio skóry nasi nie
sprzedali. Najwia¿niejsze, ¿e mamy dwie wygrane - 4:3 i 5:3.
Z³apano dobr¹ passê.

pm
ZZPD Górnik Lubin - Chojnowianka Chojnów - 0:6

Chojnowianka Chojnów - sparta Rudna - 3:4
KS K³opotów Osiek - Chojnowianka II Chojnów - 3:4
Stal II Chocianów - Chojnowianka II Chojnów - 3:5

W sobote 29 paŸdziernika, na Orliku
przy parku, odby³a siê pierwsza edycja
Ligi Podwórkowej - inicjatywy pi³kar-
skiej pod patronatem KS Chojnowianka.
Stawi³o siê 17 m³odych zawodników,
którzy w swoich sk³adach rozegrali spot-
kania ligowe... 

Bardzo cieszy fakt du¿ej frekwencji i chêæ
wspólnej gry w pi³kê.
Ramiê w ramiê na boisku zagrali zawod-
nicy niezrzeszeni oraz trenuj¹cy w ro¿-
nych szkó³kach i akademiach m.in. TA-
LENT CHOJNÓW, Uczniowski Klub
Sportowy ORIENS czy Akademia Pi³kar-
ska KS CHOJNOWIANKA.

Nad prawid³owym przebiegiem tej edy-
cji czuwa³a kadra z SP 3 w Chojnowie
w sk³adzie - Mariusz Nawrocki, Andrzej
Tracz, Bartosz Gêbala, Bernadeta Bor-
kowska.

M³odzie¿ zapraszamy na kolejne edycje! 
Dziêkujemy kadrze trenerskiej oraz part-
nerom akcji:
StatiWall, 
Bawialnia Sensoryczna w Chojnowie, 
Reklamy Halikowski ,
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie, 
Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Internetowy
Miasta Chojnów, 
chojnow.pl

ks chojnowianka
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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.
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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

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 

06.11. Centrum
11.11. Salix

13.11. Pod S³oñcem
20.11. Stokrotka
27.11. Farmed
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Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie
o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2,
pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2,
w.c. (nr 6) – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2,
pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. 
Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,
piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, 
U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne nieuciążliwe. 

Przetarg odbędzie się 10 listopada 2022r. Szczegóły str. 13.

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

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

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

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

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

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

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



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

PASOWANIE NA UCZNIA W SP3PASOWANIE NA UCZNIA W SP3

Marlena Jeznach -  9 lat, zodiakalny
Koziorożec. Chodzi do 3 klasy SP3.
Ulubiony przedmiot to wf, potrawa -
pierogi ruskie, kolory - pomarańczowy
i niebieski. W przyszłości chce odna-
leźć się w medycynie.

str. 2

str. 9
"Galeria SP 4. Kolorem po oczach" - wystawa w MBP"Galeria SP 4. Kolorem po oczach" - wystawa w MBP


