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„Rocznice są
wzniesieniami 
w krajobrazie

naszego życia” 
Bolesław Prus

25 listopada swój piękny jubileusz
60.lecia obchodziła Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Marii Konopnickiej. Wydarze-
nie rozpoczęło się od  Mszy Świętej w ko-
ściele Niepokalanego  Poczęcia NMP.
Przybyłych do kościoła przywitał ks.
proboszcz Dariusz Pudełko. Homilię
wygłosił ks. Kamil Bulanda: 
- Gromadzimy się, aby z szacunkiem
wspomnieć minione pokolenia uczniów 
i nauczycieli tej szkoły, którzy przez lata
kształtowali oblicze naszej małej Oj-
czyzny. Gromadzimy się także po to, aby
prosić o Boże Błogosławieństwo dla
nauczycieli i uczniów, którzy poprzez
swoją pracę i naukę współtworzą szkołę.
Po Eucharystii przyszedł czas na spot-
kanie w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji, gdzie Dyrektor SP3 Mariusz
Szklarz w swoim przemówieniu podzię-
kował wszystkim osobom, które na prze-
strzeni lat były i są związane ze szkołą: 

- Czuję się zaszczycony i wyróżniony, że
jako kolejny dyrektor tej szkoły mogę po-
witać, tak znamienitych gości. Wyjątko-
wy jubileusz to czas przywoływania pa-
mięcią dokonań minionych pokoleń.
60.letnia tradycja wychowywania dzieci 
i młodzieży w duchu patriotyzmu, sza-
cunku dla drugiego człowieka i posza-
nowania nauki była najważniejszym
przesłaniem tych wszystkich, którzy ją
tworzyli i dbali o jej wizerunek. Odpo-

wiedzialne zobowiązanie utrzymania
szkoły na wysokim poziomie intelektual-
nym i moralnym są wyrazem mojego sza-
cunku i zarazem podziękowania dla
twórców tej szkoły, moich poprzedników
dyrektorów i wicedyrektorów: dla Ed-
munda Boruty, Leona Jasińskiego, An-
drzeja Przybysza, Natalii Kowalczyk,
Stanisławy Janczyn, Genowefy Czarnej,
Kazimiery Czmil, Ireny i Józefa Rze-
piaków, a także nauczycieli, uczniów,
absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły. 

Gratulacje dla szkoły złożył Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies, wices-
tarosta powiatu legnickiego Janina Ma-
zur, etatowy członek Rady Powiatu Krzysz-
tof Sowiński, w imieniu prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego Ewy Więcek
życzenia złożyła Jolanta Bukowska. 
Po części oficjalnej nastąpił czas dla
uczniów, którzy pod czujnym okiem
kadry nauczycielskiej zaprezentowali
artystyczny spektakl. Nad całością spek-
taklu czuwała Ewa Wołoszyn, reżyserem
pierwszej części była Magdalena Ksią-
żek, drugiej Anna Pałuch. Techniczną
część obsługiwali Jerzy Krakowski i Da-
riusz Wołoszyn. Swoim śpiewem uro-
czystość uświetnił Michał Kowalczyk
oraz chór szkolny pod kierownictwem
Tomasza Susmęda. 
Po części artystycznej wszyscy goście
zostali zaproszeni do szkoły, gdzie miało
miejsce  prezentowanie nowoczesnych
sal lekcyjnych, których wyposażenie
sprzyja edukacji i rozwojowi pasji uczniów.
Gratulujemy pięknego  jubileuszu!      

kj

60.lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie
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Wydzia³ GGiOS informuje

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
* w dniach od 28.11.2022r. do 19.12.2022r. wykazu lo-
kali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych w budynkach
przy ul. J. Kiliñskiego 4, ul. T. Koœciuszki 13, ul. 
I. Paderewskiego 2, ul. Spacerowej 2 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Nr 183/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 24 listopada 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 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 Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 09.01.2022 r.
* w dniach od 29.11.2022 r. do 20.12.2022 r. wykazu
nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w u¿yczenie,
tj. czêœæ dzia³ek numer: 306/32 i 457/9 po³o¿onych 
w obrêbie 4 Gminy Miejskiej Chojnów - Zarz¹dzenie 
Nr 180/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listo-
pada 2022 r. 
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

MOKSiR informuje o zmianach 
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji informuje, ¿e
uleg³y zmianie godziny funkcjonowania boisk, krêgielni 
i sali fitness.
W sobotê i niedzielê boiska s¹ dostêpne w godzinach
13.00 - 18.00.
Krêgielnia oraz sala fitness czynne s¹ od wtorku do
pi¹tku w godz. 15.00-20.00 soboty i niedziele w godz.
15.00-21.00.

Choinka na Rynku
Na chojnowskim Rynku stoi ju¿ œwi¹teczna choinka. W tym
roku Miasto otrzyma³o drzewko od Nadleœnictwa Z³otoryja. 
Œwi¹teczny klimat w naszym mieœcie bêdzie trwaæ przez
najbli¿szych kilka tygodni. 
Serdecznie dziêkujemy Nadleœnictwu!!

Informacja dot. sprzeda¿y wêgla 
Gmina Miejska Chojnów zawar³a z Polsk¹ Grup¹ Górnicz¹
S.A. z siedzib¹ w Katowicach (PGG) umowê dotycz¹c¹ sprze-
da¿y wêgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby
fizyczne w gospodarstwach domowych.

Wêgiel w asortymencie ORZECH wg PGG 
bêdzie sprowadzony z KWK Weso³a, 

natomiast GROSZEK z KWK ROW Ruch Chwa³owice.
Cena zakupu tony wêgla to 1.746,00 z³.
Cena nie zawiera kosztów transportu 

ze sk³adu do gospodarstwa domowego. 

Jednoczeœnie, informujemy, ¿e zawarto umowê ze sk³adem
wêgla PHU KONTAKT Aleksander Mosi¹dz z siedzib¹ 
w Chojnowie przy ul. Zielonej 2, który na terenie miasta
Chojnowa bêdzie prowadzi³ dystrybucjê wêgla. 

Obecnie tut. Urz¹d oczekuje na potwierdzenie terminu od-
bioru wêgla ze sk³adu Polskiej Grupy Górniczej, co umo¿liwi
rozpoczêcie procesu dystrybucji wêgla na terenie miasta.
Wnioski s¹ rejestrowane w kolejnoœci z³o¿enia i tworz¹ listê,
na podstawie której - po wniesieniu op³aty za zakup wêgla na
rachunek Urzêdu Miejskiego - bêd¹ mogli Pañstwo odebraæ
wêgiel zgodnie z asortymentem wskazanym w z³o¿onym do
urzêdu wniosku.
Informujemy, ¿e w chwili odbioru wêgla ze sk³adu PGG, za-
wiadomimy telefonicznie odpowiedni¹ - dla iloœci przy-
wiezionego na sk³ad opa³u w Chojnowie - liczbê osób.
Po otrzymaniu informacji nale¿y zg³osiæ siê do Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie pokój nr 5 (na parterze) po
odbiór potwierdzenia pozytywnej weryfikacji wniosku. 
I. Na tej podstawie nale¿y dokonaæ wp³aty:
1) w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie gotówk¹ lub kart¹
p³atnicz¹ i Urz¹d od razu wystawi fakturê,
2) w kasie Banku Spó³dzielczego w Chojnowie na nr rachunku
bankowego 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 i przedstawiæ
potwierdzenie wp³aty w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w pokoju nr 2c (na parterze), wówczas Urz¹d od razu wystawi
fakturê,
3) przelewem na konto Urzêdu wskazane w pkt 2, wówczas
wydanie faktury mo¿e nast¹piæ po wp³ywie œrodków na konto
gminy.
W przypadku dokonywania p³atnoœci przelewem nale¿y podaæ
imiê i nazwisko osoby sk³adaj¹cej wniosek o zakup preferen-
cyjnego paliwa sta³ego i rodzaj sortymentu.
II. Po otrzymaniu faktury nale¿y zg³osiæ siê po odbiór
wêgla do sk³adu PHU KONTAKT Aleksander Mosi¹dz 
z siedzib¹ w Chojnowie ul. Zielona 2.
Fakt odbioru wêgla i jego iloœci oraz rodzaj sortymentu
nale¿y potwierdziæ na liœcie osób uprawnionych znajdu-
j¹cej siê w sk³adzie wêgla.
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Rodzinna, przychylna, otwarta, stabilna, rozwojowa, z trady-
cjami … - firma Höcker od lat konsekwentnie udowadnia, ¿e
zas³uguje na tego typu okreœlenia.
Burkhard Höcker - w³aœciciel Höcker GmbH w Wallenhorst
od 1982, przygodê w Polsce rozpocz¹³ trzy dekady temu, po
tym jak straci³ polskiego partnera handlowego, produku-
j¹cego dla niego haki. Informacjê o lokalizacji w Chojnowie 
i jego przemys³owych mo¿liwoœciach otrzyma³ od innego partnera
handlowego. Spotkanie z burmistrzem ma³ego, nieznanego
mu wtedy jeszcze miasteczka na Dolnym Œl¹sku zaowoco-
wa³o rozpoczêciem dzia³alnoœci Höcker Sp.z o.o. i produkcji
haków w tym mieœcie.
Zaczê³o siê od haków, dziœ Höcker Sp. z o.o. produkuje w Choj-
nowie dziesi¹tki sprzêtów, urz¹dzeñ, akcesorów ze stali nier-
dzewnej dedykowanych szeroko pojêtemu przemys³owi spo-
¿ywczemu. 
Ró¿norodny asortyment z naszego miasta trafia do ponad 50
krajów. 

"Planowanie-Produkcja-Dostawa-Wszystko z jednego
Ÿród³a" - tak brzmi has³o firmy Höcker. I sprawdza siê do-
skonale. Œwiadczy o tym dobra kondycja przedsiêbiorstwa
dowodzi tego tak¿e wieloletnia lojanoœæ pracowników.
- W naszej za³odze s¹ specjaliœci zwi¹zani z nami od 20-25 lat,
s¹ te¿ tacy, którzy pracuj¹ tu od samego pocz¹tku - mówi
prokurent Lucas Knol. - Atutem firmy jest dba³oœæ o indywidu-
alny rozwój pracownika - ka¿dy, kto czuje potrzebê podno-
szenia swoich kwalifikacji znajdzie u nas wsparcie. Wa¿na jest
dla nas tak¿e pomoc socjalna, dba³oœæ o komfort pracy i inte-
gracja zespo³u. 
Dba³oœæ o ludzi wychodzi tak¿e poza teren zak³adu. Höcker
wspiera lokalnych przedsiêbiorców - komponenty, sprzêty,
podzespo³y - wiele elementów produkcyjnych kupowanych jest
w naszym kraju, czêsto te¿ u chojnowskich przedsiêbiorców.
W porozumieniu z Powiatowym Zespo³em Szkó³, zak³ad przyj-
muje i kszta³ci uczniów, dziel¹c siê wieloletnim doœwiadcze-
niem i wiedz¹ w poszukiwanych przez m³odzie¿ dziedzinach.

Ostatnie miesi¹ce, jak w wiêkszoœci firm, by³y czasem próby.
Oszczêdnoœci w zu¿yciu pr¹du, gazu s¹ koniecznoœci¹ i wyma-
gaj¹ dyscypliny zarówno od zarz¹dzaj¹cych jak i od pracowni-
ków. Wed³ug prokurenta ca³a za³oga rozumie tê sytuacjê i sto-
suje wdro¿one zalecenia. Kondycja firmy jest jednak na tyle

dobra, ¿e w³aœciciele, na czas rosn¹cej inflacji, zdecydowali siê
pomóc pracownikom wyp³acaj¹c dodatkowe œrodki finansowe.
Przedsiêbiorstwo wci¹¿ tak¿e inwestuje. Nowe maszyny, urz¹-
dzenia, infrastruktura na terenach zewnêtrznych, fotowoltaika,
nie tylko polepszaj¹ jakoœæ pracy i jej efekty, nie tylko popra-
wiaj¹ bezpieczeñstwo, ale tak¿e wp³ywaj¹ na gospodarnoœæ.

- Jesteœmy zdrow¹ firm¹ - podkreœla prokurent L. Knol. -
Stawiamy na rozwój. To siê sprawdza od 30 lat. Inwestujemy 
w infrastrukturê, park maszynowy i w ludzi. Kto nie inwestuje
ten stoi w miejscu, a kto stoi w miejscu, ten siê cofa. Takie
regu³y przyjêliœmy tu w Chojnowie, takimi regu³ami kieruje siê
tak¿e "firma matka" w Wallenhorst, gdzie obecnie trafia 90 %
naszej produkcji. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu nie zajmujemy
siê ju¿ dytrybucj¹, poszukiwaniem odbiorców, pozyskiwaniem
nowych klientów. Skupiamy siê na produkcji, doradztwie tech-
nicznym, budowie urz¹dzeñ na zamówienie. Po 30 latach
funkcjonowania w Polsce, wiemy, ¿e podjêta trzy dekady temu
decyzja by³a s³uszna. To doskona³y moment ¿eby podziêkowaæ
w³adzom miasta za dobr¹ wspó³pracê i pracownikom za wk³ad
w rozwój firmy, zaanga¿owanie, za dŸwiganie wyzwañ zawo-
dowych, za codzienn¹ atmosferê. Dziêkujê w imieniu w³asnym 
i Zarz¹du Höcker Sp. z o.o.

Burkhard Höcker przekaza³ swoj¹ firmê dzieciom - córce i synowi.
Rodzinny biznes wci¹¿ roœnie w si³ê. Polityka w³aœcicieli
utrzymuje przedsiêbiorstwo w czo³ówce producentów urz¹dzeñ
i sprzêtów dla ubojni, zak³adów miêsnych, przetwórstwa i sze-
roko pojêtego rynku ¿ywieniowego. 

To sukces nie tylko zarz¹dzaj¹cych, ale te¿ pracowników. Im
wszystkim ¿yczymy dalszych osi¹gniêæ, a w tych trudnych cza-
sach spokoju i bezpieczeñstwa.

"Lider to ktoœ, kto zna drogê, idzie drog¹ i pokazuje
drogê" - s³owa Johna Maxwella, mówcy, coacha, trenera - ide-
alnie wpisuj¹ siê w mentalnoœæ dzia³añ spó³ki Höcker. 
To wró¿y piêkny dalszy ci¹g… 
Gratulujemy!

eg

Höcker 30 lat w Chojnowie
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W tym roku dotacje otrzyma³y: 
KLUB CHOJNOWIANKA CHOJNÓW (klasa A) - 50 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 16.02.22 do 23.12.22 r.) 
KLUB CHOJNOWIANKA CHOJNÓW (senior, klasa B) 6 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 29.08.22 r. do 23.12.22 r.)
KS CHOJNOWIANKA M³odzik - Trampkarz - 10 000, 00 z³  (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 
KS CHOJNOWIANKA Orlik - M³odzik - 9 000, 00 z³  (termin realizacji zadania od 16.02.2022 r. do 23.12.22 r.)
KS CHOJNOWIANKA ¯ak - Orlik - 7 000,00 z³  (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 
UKS ORIENS Trampkarz - 15 00,00 z³  (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 
UKS ORIENS M³odzik - 10 000 z³  (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.)
UKS ORIENS Junior  M³odszy - 13 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 29.08.22 r. do 23.12.22 r.)
UKS ORIENS  Zespól tañca nowoczesnego i aerobiku  - 12 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 
UKKS ORIENS MTB (kolarze)- 26 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 
Klub Sportowy LMKS "Sfora" (taekwondo)- 20 000,00 z³ (termin realizacji zadania od 16.02.22 r. do 23.12.22 r.) 

Dotacje by³y przyznawane w  transzach. Koszty utrzymania boisk pokrywa miasto. 
opr. kj

Miasto Chojnów - dotacje dla klubów sportowych 
Ka¿dego roku w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie og³aszane s¹ konkursy ofert na wsparcie

realizacji zadañ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kluby sportowe bior¹ce udzia³ w konkursie maj¹ za zadanie: organizacjê szkoleñ sportowych,

prowadzenie zajêæ treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz miêdzynaro-

dowych zawodach sportowych w ramach wspó³zawodnictwa sportowego odpowiednio dla

dru¿yn zwi¹zanych z pi³k¹ no¿n¹, kolarstwem i taekwondo. 

Szanowni Chojnowianie!

Minê³o 8 lat od ukazania siê publikacji “Chojnowianie znani 
i zas³u¿eni /1945-2010/”. By³ to ho³d z³o¿ony ludziom, którzy

tworzyli i tworz¹ historiê Chojnowa. Nie wszyscy znaleŸli siê

w tej ksi¹¿ce. Do wielu osób nie byliœmy w stanie dotrzeæ,

wiele z nich uzna³o, ¿e to jeszcze nie czas i pora. W zwi¹zku 

z tym, ¿e w tytule by³ dopisek czêœæ I, przygotowujemy siê do

wydania czêœci drugiej. Dlatego prosimy o zg³aszanie
nazwisk osób, które powinny, Pañstwa zdaniem, znaleŸæ
siê w planowanym wydawnictwie, i które:

- dzia³a³y w latach 1945 - 2022 dla dobra Chojnowa,

- oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ jako spo³ecznicy,

dzia³acze, animatorzy maj¹cy na uwadze dobro mieszkañców

Chojnowa,

- mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê, ale sukcesy od-

nios³y lub odnosz¹ na forum regionalnym, ogólnopolskim lub

za granic¹.

Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy, œrodowiska, instytucje

lub organizacje w terminie do 31 marca 2023 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59-225
Chojnów
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane teleadresowe osoby  zg³a-

szaj¹cej kandydata.

W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce informacje:

1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.

Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie, zajmowane sta-

nowiska.

2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce urodzenia, pochodze-

nie spo³eczne, przebieg edu-

kacji, zdobyte wykszta³ce-

nie, zdobyty zawód, stopieñ

naukowy.

3. Przebieg pracy zawodo-

wej, spo³ecznej, politycznej,

naukowej, osi¹gniêcia, sukcesy,

publikacje.

4. Uzyskane wyró¿nienia, na-

grody, odznaczenia.

5. ¯ycie rodzinne i prywatne:

¿ona, dzieci, kr¹g przyjació³

itp.

6. Zainteresowania, hobby.

¯yciowe motto, w³asna refleksja o swoim ¿yciu itp.

7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata wg wzoru:

Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby

przez……….

(nazwisko, nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹.

Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na zamieszczenie mojego

biogramu w s³owniku biograficznym "Chojnowianie - znani 

i zas³u¿eni (1945- 2022) cz.2.

Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych w³adz. Liczê bardzo

na pomoc mieszkañców Chojnowa, bo od nich zale¿y sukces

przedsiêwziêcia.

Inne, szczegó³owe informacje - tel. 697 630 455
Autor I czêœci Krystyna Czapska
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22 listopada w Powiatowym Zespole
Szkó³ odby³a siê uroczystoœæ oficjalnego
podniesienia Flagi na Maszt. W wyda-
rzeniu udzia³ wziêli: Dolnoœl¹ski Kurator
Oœwiaty Roman Kowalczyk, wicestarosta
powiatu legnickiego Janina Mazur, Bur-
mistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies,
Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, eta-
towy cz³onek zarz¹du powiatu legnic-
kiego Krzysztof Sowiñski oraz dyrek-
torzy chojnowskich szkó³. 
Rozpoczêto od wspólnego odœpiewania
hymnu oraz podniesienia Flagi Pañ-
stwowej na Maszt. Inicjatorem projektu
by³ uczeñ PZS Wiktor Ziembowicz. 
Zgromadzon¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ oraz
przyby³ych goœci przywita³ dyrektor PZS
Mariusz Kowalczyk: 
- Zakoñczyliœmy ten wa¿ny projekt dla
naszej spo³ecznoœci lokalnej. To miejsce
pos³u¿y chojnowianom, uczniom naszej
szko³y. To w³aœnie tu od kilku lat odby-
waj¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z listopa-
dowymi akademiami, koncertami, wys-
tawami. 

Kurator Oœwiaty Roman Kowalczyk
mówi³ - My Polacy mamy d³ug¹ historiê.
Historiê piêkn¹, bardzo ciekaw¹. By-
wa³o, ¿e dramatyczn¹ i tragiczn¹, ale
zdecydowana wiêkszoœæ kart naszej his-
torii to karty wielkie, piêkne, dumne,
wspania³e, zwyciêskie (…). Dziêkujê
inicjatorom, spo³ecznoœci szkolnej,
wszystkim, którzy przy³o¿yli rêkê, ¿e
w³aœnie tutaj bêdzie powiewaæ bia³o-
czerwona. Bêd¹ siê odbywa³y uroczys-
toœci i te barwy bêd¹ nam przypomina³y
o obowi¹zkach, które na nas wszystkich
spoczywaj¹.
Projekt "Pod bia³o-czerwon¹" realizo-
wany jest w ca³ej Polsce pod honoro-
wym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego. W ra-

mach inicjatywy Rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej funduje maszty i flagi dla tych
gmin, których mieszkañcy do³¹czyli do
projektu i oddali wymagan¹ liczbê g³o-
sów na swoj¹ gminê. "Pod bia³o-czer-
won¹" ma jednoczyæ nasz kraj i jego
mieszkañców. Gmina Miejska Chojnów
sfinansowa³a zadanie z otrzymanej do-
tacji celowej z bud¿etu pañstwa w wyso-
koœci 8.000,00 z³ oraz ze œrodków w³as-
nych 1.800,64 z³.
W projekt zaanga¿owali siê zarówno
zwykli obywatele, jak i liderzy, którzy
zg³osili siê do promowania akcji w swo-
ich lokalnych spo³ecznoœciach. Inicja-

tywa nie tylko upamiêtnia poleg³ych za
wolnoœæ i niepodleg³oœæ naszej Oj-
czyzny, ale tak¿e zachêca do patrioty-
cznych postaw i dumy z bycia Polakami.
Dziêki temu budujemy wspólnotê i wzmac-
niamy ideê zaanga¿owanego spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Chcemy, ¿eby
bia³o-czerwona dumnie powiewa³a 
w sercach naszych ma³ych ojczyzn. 
Po uroczystoœci spo³ecznoœæ szkolna
wraz z zaproszonymi goœæmi uda³a siê
do auli PZS, aby tam wzi¹æ udzia³ we
wspólnym œpiewaniu piosenek patrioty-
cznych pt. "My pierwsza brygada" wraz
z komentarzem historycznym Dolno-
œl¹skiego kuratora Oœwiaty Romana
Kowalczyka, przy akompaniamencie
Krzysztofa ¯es³awskiego. 
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Chojnowski sztab WOŒP szuka osób,
które chcia³yby do³¹czyæ do zespo³u 
i tworzyæ przysz³oroczny 31 Fina³ Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 
W roku 2023 zagramy zgodnie z has³em:
"Chcemy wygraæ z seps¹! Fina³ dla
wszystkich - ma³ych i du¿ych". Celem
bêdzie zakup sprzêtu do szybkiej identy-
fikacji bakterii, którymi zaka¿enie mo¿e
doprowadziæ do sepsy. Po raz pierwszy
w historii WOŒP zakupione urz¹dzenia
pos³u¿¹ wszystkim potrzebuj¹cym nieza-
le¿nie od wieku.
To ju¿ jest ten moment, w którym zbie-
ramy siê i organizujemy wszystko, by
móc zacz¹æ prê¿nie dzia³aæ, tak aby 
29 stycznia 2023 roku wspólnie zagraæ.
Zapraszamy bardzo serdecznie wszyst-
kich, którzy chc¹ z nami dzia³aæ, tworzyæ
to wspania³e wydarzenie, poznaæ nowych
ludzi i stawiæ czo³a nowym wyzwaniom.
Jeœli jesteœ otwarty na nowe znajomoœci,
posiadasz chêæ do dzia³ania i pomagania,
masz trochê wolnego czasu, zostañ wo-
lontariuszem WOŒP. Jak to zrobiæ?
1. Wchodzimy na stronê: 
iwolontariusz.wosp.org.pl
2. Wype³niamy formularz wybieraj¹c:
SZTAB #6739 Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji Chojnów
3. Dokonujemy rejestracji
Iloœæ miejsc ograniczona!
Zapraszamy równie¿ US£UGO-
DAWCÓW i PRZEDSIÊBIORCÓW,
KLUBY SPORTOWE, ORGANIZA-
CJE POZARZ¥DOWE, FUNDACJE,
MUZYKÓW, ARTYSTÓW, ZESPO£Y,
SZKO£Y, INSTYTUCJE do zaanga-
¿owania siê w 31 Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. 

Wiêcej informacji 
pod numerem telefonu 

+48 880 550 103
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pawe³ Cymbalak jest  trenerem w sek-
cji MTB klubu UKKS Oriens Choj-
nów. Pasjonuje go kolarstwo górskie 
i szosowe. Uwielbia górskie wêdrówki,
poznaj¹c tym samym nowe szlaki. 
W wolnym  czasie biega, p³ywa, wspina
siê… i uzupe³nia swoj¹ wiedzê w za-
kresie treningu w sportach wytrzyma-
³oœciowych.

Gazeta Chojnowska - Czym dla Pana
jest kolarstwo?
Pawe³ Cymbalak - jestem trenerem
sekcji MTB w klubie UKKS Oriens Choj-
nów od kwietnia 2021 roku. Przygodê 
z kolarstwem rozpocz¹³em doœæ póŸno, bo
dopiero w wieku 13 lat, kiedy to w 2010 roku
stan¹³em na starcie swoich pierwszych
kolarskich zawodów MTB. Na samym
pocz¹tku przygody z rowerem uprawia-
³em bardziej grawitacyjn¹ odmianê ko-
larstwa jak¹ jest downhill (jedna z kon-
kurencji kolarstwa górskiego polegaj¹ca
na indywidualnym zjeŸdzie rowerem na
czas po stromych, naturalnych stokach.
Œcie¿ki zjazdowe s¹ czêsto bardzo w¹s-
kie, kamieniste czy poprzecinane wys-
taj¹cymi korzeniami). W tym czasie wys-
tartowa³em w kilku zawodach zjazdo-
wych. Dziêki jeŸdzie na rowerze odwie-
dzi³em kilka ciekawych miejsc do upra-
wiania kolarstwa górskiego w Europie
m.in. San Remo - W³ochy, Leogang czy
Saalbach - Austria.  Aktualnie próbujê
³¹czyæ treningi kolarskie z prac¹ zawo-
dow¹ oraz studiami magisterskimi na
Politechnice Wroc³awskiej. Myœlê, ¿e ko-
larstwo jest dla mnie aktualnie sposobem
na spêdzenie aktywnie czasu, mo¿liwoœ-
ci¹ spêdzenia czasu ze znajomymi oraz
okazj¹ do ró¿nego rodzaju podró¿y, aby
poznaæ oraz zobaczyæ wiele ciekawych
miejsc, których bez kolarstwa pewnie bym
nie zobaczy³.  

G.Ch. - Jak wygl¹daj¹ treningi w Pana
grupie?
P.C. - Treningi, które prowadzê mo¿na
podzieliæ na dwie czêœci: treningi w se-
zonie letnim oraz treningi w sezonie zi-
mowy. Treningi w sezonie letnim czyli
wtedy, gdy trenujemy na rowerach, przyj-
muj¹ ró¿n¹ postaæ. G³ównie pracujemy
wtedy nad technik¹ jazdy poniewa¿ od-
grywa ona bardzo wa¿n¹ rolê w póŸ-
niejszy etapach œcigania siê czy te¿ w re-
kreacyjnej jeŸdzie. Pozwala ona ukszta³-
towaæ pozycjê na rowerze u m³odych
zawodników, a tak¿e pozwala im na po-
konywanie coraz trudniejszych przesz-
kód, elementów na trasie lub na górskim
szlaku. Dobrym miejscem, wykorzysty-

wanym do treningu s¹ specjalnie przygo-
towane tory typu pumptrack, których 
w ostatnim czasie w Polsce powsta³o bar-
dzo du¿o i s¹ czêsto wykorzystywane jako
element trasy zawodów. Na takim torze
mog³o by siê wydawaæ, ¿e nie idzie siê
zmêczyæ poniewa¿ raczej nie powinno siê
peda³owaæ tylko napêdzaæ rower tzw.
pompowaniem czyli wykorzystuj¹c je-
dynie ruchy w³asnego cia³a góra-dó³, to
jednak œwietny sposób na trening ogól-
norozwojowy, gdzie kszta³tujemy m.in.
technikê, kondycjê, koordynacjê oraz
równowagê. Z racji tego, ¿e na trasach
zawodów z roku na rok pojawiaj¹ siê
coraz trudniejsze przeszkody staram siê
prowadziæ zajêcia równie¿ na treningach
wyjazdowych np. na trasach zawodów
Pucharu Polski w dyscyplinie Cross-
country(XCO - jedna z konkurencji
kolarstwa górskiego polegaj¹ca na œci-
ganiu siê zawodników na specjalnie
przygotowanej trasie w formie pêtli,
któr¹ zawodnicy pokonuj¹ kilka razy).
Mamy szczêœcie, ¿e na Dolnym Œl¹sku
jest doœæ du¿o tras, na których odbywaj¹
siê zawody rangi Pucharu Polski XCO
lub Mistrzostw Polski XCO. Oczywiœcie
poza technik¹ trenujemy te¿ wydolnoœæ
wykorzystuj¹c do tego ró¿nego rodzaju
treningi interwa³owe, czy te¿ w formie
zabawy - krótkie wyœcigi na pêtlach wy-
tyczonych w chojnowski Parku, co do-
datkowo tworzy element rywalizacji miêdzy
zawodnikami. W okresie zimowym, kiedy
szybko robi siê ju¿ ciemno i zorgani-
zowanie treningu na rowerze staje siê
doœæ ciê¿kie, przenosimy zajêcia do sali
sportowej, gdzie prowadzê zajêcia ogól-
norozwojowe przeplatane z ró¿nymi gra-
mi i zabawami. 

G.Ch. - Co wed³ug Pana wp³ywa na
rozwijanie pasji kolarskich u dzieci?
P.C. - Myœlê, ¿e du¿y wp³yw na rozwój
pasji kolarskich u dzieci ma budowa
coraz to wiêkszej iloœci infrastruktury
rowerowej wraz z trasami rowerowymi
typu single track oraz bikeparków z tra-
sami nastawionymi pod rodziny z dzieæ-
mi. Trasy takie maj¹ na celu popularyza-
cjê kolarstwa, s¹ zazwyczaj bardzo ³atwe,
z niewielkimi podjazdami oraz doœæ
³agodnymi zjazdami, czêsto na takich
trasach znajduj¹ siê ró¿nego rodzaju
muldy oraz innego rodzaju sztucznie zro-
bione elementy, które pomagaj¹ w popra-
wie techniki jazdy oraz w przygotowaniu
do tras trudniejszych. Kolejnym czyn-
nikiem rozwoju kolarstwa wœród dzieci
jest stale rosn¹ca liczba imprez i zawo-
dów kolarskich skierowanych do dzieci.
Myœlê, ¿e dziêki takim imprezom naj-
m³odsi maj¹ okazjê do rywalizacji w for-
mie zabawy oraz zobaczenia starszych
zawodników rywalizuj¹cych zazwyczaj
na tych samych trasach, na których rywa-
lizuj¹ oni sami. Wa¿nym elementem jest
wsparcie rodziców, nie tylko finansowe
ale równie¿ wsparcie mentalne. Kolar-
stwo niestety nie jest tanim sportem,
sprzêt, odzie¿, kask oraz wyjazdy wi¹¿¹
siê z doœæ du¿ymi wydatkami. Rodzice
musz¹ te¿ dysponowaæ odpowiedni¹ iloœ-

ci¹ czasu, aby zabieraæ dzieci na zawody
czy po prostu na wycieczki rowerowe. 
U najm³odszych dzieci kolarstwo powinno
przybieraæ formê zabawy, bez ¿adnego
nastawienia na wynik sportowy oraz
konkretny plan treningowy.

G.Ch. - Jest Pan typem sportowca.
Jakie pasje zajmuj¹ Panu najwiêcej
czasu?
P.C. - W sezonie letnim najwiêcej czasu
zajmuje mi oczywiœcie kolarstwo górskie.
Wyjazdy w góry, aby pojeŸdziæ na faj-
nych trasach rowerowych to g³ówne za-
jêcie w sezonie. Lubiê odwiedzaæ nowe
miejsca do uprawiania kolarstwa gór-
skiego, szczególnie za granic¹. Poza rowe-
rem górskim du¿o trenujê tak¿e na rowe-
rze szosowym, który jest dla mnie œwietn¹
alternatyw¹, gdy mam ma³o czasu.
Drug¹ z pasji, s¹ wêdrówki górskie. Sta-
ram siê jak najwiêcej chodziæ po górach
zarówno w sezonie zimowym jak i letnim,
eksploruj¹c nowe szlaki górskie w ró¿-
nych pasmach górskich. W sezonie zimo-
wym, gdy pogoda na rower nie sprzyja,
czêsto biegam, czasami równie¿ startujê
w zawodach biegowych dla sprawdzenia
samego siebie. Dodatkowo staram siê re-
gularnie chodziæ na œciankê wspinacz-
kow¹ oraz basen. W czasie wolnym od
aktywnoœci sportowych dokszta³cam siê
w zakresie treningu w sportach wytrzy-
ma³oœciowych.

G.Ch. - Czy trenuj¹c uczy siê Pan czegoœ
od dzieci?
P.C. - Najbardziej uczê siê chyba cier-
pliwoœci, której czasami mi brakuje.
Prowadzenie zajêæ dla dzieci uœwiado-
mi³o mi, ¿e bardzo dok³adnie, szczegó-
³owo i czasami kilka razy, trzeba oma-
wiaæ ka¿de zadanie lub æwiczenie, tak by
mog³y to zrozumieæ i opanowaæ. W pracy
z dzieæmi trzeba byæ równie¿ odpowied-
nio kreatywnym, aby wymyœlaæ nowe
treningi - jeœli bêdzie siê coœ czêsto pow-
tarzaæ dzieci siê tym znudz¹ i nie bêd¹
zainteresowane aktywnym udzia³em. 

G.Ch. - Jak motywowaæ najm³odszych
do uprawiania sportów?
P.C. - Trzeba samemu dawaæ dobry
przyk³ad, trzeba byæ aktywnym. Dobrym
sposobem jest zabieranie dzieci na piesze
wycieczki w góry, wycieczki rowerowe,
basen, czy na boisko. To chyba najlepszy
sposób.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu i ¿yczymy powodzenia! 
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"Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, 
Co posiadacie. 
A boæ nie œliczne 
Te wioski liczne? 
Ten kraj kochany?...." 

Fraza z wiersza "Wieœ" Stanis³awa Jacho-
wicza wiele lat temu sta³a siê drogow-
skazem chojnowskiego podró¿nika-rowe-
rzysty. Pawe³ Wróbel, od czterech dekad
ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza na rowerze 
i zwiedza Polskê. Gdzie by³? Jakie miasta
odwiedzi³? Które rejony Polski przemie-
rzy³? Jak sam mówi - ³atwiej by mu by³o
odpowiedzieæ, gdzie nie by³. Polskê zje-
cha³ ju¿ niemal wzd³u¿ i wszerz.

O ostatniej swojej wyprawie opowiada³
licznej publicznoœci 18 listopada podczas
spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
"Wakacje na dwóch kó³kach 2022" 
P. Wróbel spêdzi³ zwiedzaj¹c Jurê Kra-
kowsko-Czêstochowsk¹. Ten makrore-
gion geograficzny po³o¿ony w po³udnio-
wej Polsce jest jednym z wielu przy-

k³adów, jak zachwycaj¹cy, ró¿norodny,
ciekawy i piêkny jest nasz kraj. Natura,
zabytki, ukszta³towanie terenu, historia…
- wiele elementów czyni tê czêœæ Polski
niezwykle atrakcyjn¹. A staranne ujêcia 
i przemyœlane kadry fotografowanych
przez Pana Paw³a miejsc potêguj¹ wra¿enia.
- To nie pierwsza moja prezentacja w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej - mówi³ 
z lekk¹ trem¹ P. Wróbel. - Podró¿e ro-
werowe to bez w¹tpienia moja wielka
pasja, a poprzez tego typu spotkania
chcê pokazaæ innym jak wiele Polska ma
do zaoferowania, jak wspaniale mo¿na
spêdziæ czas nie wyje¿d¿aj¹c poza jej
granice, jak cudowne i ciekawe miejsca
mamy w zasiêgu rêki. Liczê, ¿e zachêcê
do krajowych podro¿y - nie koniecznie
na rowerze, ale zapewniam, ¿e z perspek-
tywy siode³ka widaæ wiêcej, lepiej,
bli¿ej… i poznaje siê mnóstwo wspania³ych
ludzi.
Pasjê i zachwyt czuæ w ka¿dym geœcie
podró¿nika-rowerzysty. Multimedialna
prezentacja z Jury Krakowsko-Czêsto-

chowskiej i powrotu do Chojnowa tras¹
wzd³u¿ po³udniowej granicy, dziêki zdjê-
ciom i opowieœciom autora, zachwyci³a.
- Dziêkujê serdecznie Pani dyrektor
MBP Barbarze Landzberg za mo¿liwoœæ
pokazania mojej prezentacji, dziêkujê
pracownicom biblioteki za nieocenion¹
pomoc, dziêkujê wszystkim, którzy przy-
szli na to spotkanie.
Dziêkowa³o te¿ audytorium, gratuluj¹c
atrakcyjnie przygotowanej prezentacji 
i wielkiego zami³owania do rowerowych
podró¿y. 
Nasza redakcja dodatkowo ¿yczy uda-
nego wyjazdu w niezdobyte jeszcze re-
jony - z nieoficjalnych Ÿróde³ wiemy, ¿e
na Pana Paw³a czeka Rzeszów, Zamoœæ,
£añcut, Kielce, Krosno, Radom, Stalowa
Wola, Tarnów… I my czekamy - na
kolejne prezentacje uroków piêknej Polski.
O tegorocznej wyprawie Pawe³ Wróbel
opowiada³ tak¿e na ³amach Gazety Choj-
nowskiej. Zainteresowanych odsy³amy do
numeru 20 i 21. 
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23 listopada w sali kinowej MOKSiR
odby³ siê "Wieczór opowieœci i pieœni 
o œmierci", w którym wziê³y udzia³ cztery
grupy teatralne, prowadzone przez Karo-
linê Rosock¹.
Cztery ró¿ne opowieœci. Wszystkie po³¹-
czy³ temat œmierci. 
Wieczór otworzy³a grupa "BAT - bardzo
amatorski teatr", która przygotowa³a
star¹ baœñ "Matka i Œmieræ". 
Zaraz po nich na scenê wkroczy³y "Nó¿ki
w herbacie" z fragmentem swojego spek-
taklu "O œmierci, która nie chcia³a ¿yæ". 

Trzeci¹ opowieœæ "Topielisko" zaprezen-
towa³y "RoZkwity" i na koniec grupa "Za-
Œwiaty" zabra³a nas w misterium teat-
ralne, œpiewaj¹c stare pieœni ¿a³obne. 
Ka¿da z grup na swój sposób zmierzy³a
siê z nie³atwym tematem œmierci, utraty,
pustki. 
By³o ciekawie, wzruszaj¹co, mrocznie.
Wszyscy aktorzy i aktorki (³¹cznie 50 osób),
zagrali piêknie i autentycznie.
Sala kinowa wype³niona by³a po brzegi!
A poruszona publicznoœæ zosta³a z nami
do samego koñca. 

"Do zobaczenia w zaœwiatach"- tak po-
¿egnali nas aktorzy ostatniej opowieœci.
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Szanowni Przedsiêbiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako
p³atnicy sk³adek maj¹ Pañstwo obowi¹zek za³o¿yæ profil na
Platformie Us³ug Elektronicznych (PUE) ZUS. 
PUE ZUS to du¿e u³atwienie dla przedsiêbiorców, dlatego nie
warto czekaæ na ostatni¹ chwilê. Lepiej za³o¿yæ profil na
Platformie Us³ug Elektronicznych ju¿ dziœ. 
Z czego mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy na PUE ZUS? 
PUE ZUS umo¿liwia za³atwienie wiêkszoœci spraw zwi¹-
zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi w dowolnym miejscu 
i czasie. Przedsiêbiorcy mog¹ sk³adaæ wnioski do ZUS 
i korzystaæ z bezp³atnej aplikacji eP³atnik przeznaczonej do
obs³ugi dokumentów ubezpieczeniowych. Mog¹ te¿ kon-
trolowaæ stan swoich rozliczeñ z ZUS, maj¹ dostêp do zwol-
nieñ lekarskich swoich pracowników, mog¹ samodzielnie
tworzyæ elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazy-
waæ je do innych instytucji (np. banku lub urzêdu). 
Jak za³o¿yæ konto na PUE ZUS?
Profil na PUE ZUS zak³adany jest zawsze dla osoby fizycznej.
Aby zarejestrowaæ i potwierdziæ profil, trzeba mieæ skoñczone
13 lat. P³atnik sk³adek - osoba fizyczna mo¿e za³o¿yæ profil dla
siebie lub udzieliæ pe³nomocnictwa innej osobie (np. ksiêgowej
lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiêbiorcom,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ jako osoba fizyczna, system
automatycznie przypisze rolê p³atnik do konta PUE ZUS, gdy
dane w zak³adanym profilu bêd¹ takie same jak te, które by³y
podane w zg³oszeniu p³atnika sk³adek (np. NIP, PESEL).
P³atnik sk³adek - osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemaj¹ca osobowoœci prawnej musi dzia³aæ przez ustawowych
lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzieliæ pe³no-
mocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub
pracownikowi biura rachunkowego. 
Co zrobiæ, aby za³o¿yæ profil na PUE ZUS - instrukcja krok po
kroku: 
1. WejdŸ na stronê www.zus.pl i kliknij przycisk Zarejestruj 
w PUE (na górze strony). 
2. Wybierz, dla kogo zak³adasz profil - do wyboru jest rejes-
tracja: Dla Ciebie, Dla przedsiêbiorców oraz Dla firm.

Formularz rejestracyjny nieznacznie ró¿ni siê w zale¿noœci od
dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji Dla przedsiêbiorców,
poza danymi osobowymi, wpisz równie¿ NIP. 
3. Wybierz sposób rejestracji: 
* za pomoc¹ metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, 
e-dowód, bankowoœæ elektroniczna), 
* za pomoc¹ kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
* za pomoc¹ bankowoœci elektronicznej banku, który œwiadczy
tak¹ us³ugê wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl) 
* samodzielnie wype³nij formularz rejestracji. 
4. Jeœli rejestrujesz siê za pomoc¹ login.gov, kwalifikowanego
podpisu elektronicznego i bankowoœci elektronicznej, czêœæ
danych w formularzu rejestracji wype³nia siê automatycznie.
Metody te pozwalaj¹ równie¿ na potwierdzenie to¿samoœci,
dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS. 
5. Jeœli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przy-
cisk DO REJESTRACJI, wype³nij wszystkie obowi¹zkowe
pola. W ci¹gu 7 dni od rejestracji musisz te¿ potwierdziæ swoj¹
to¿samoœæ w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty.
Na wizycie trzeba mieæ ze sob¹ dokument to¿samoœci - dowód
osobisty lub paszport. 

Dodatkowe informacje: 
* szczegó³owe informacje dostêpne s¹ w aktualnoœciach 
z 13.10.2022r. na stronie http://www.zus.pl;
* warto skorzystaæ z infolinii ZUS - nr tel. 22 560 16 00, kon-
sultanci ZUS dostêpni s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00 - 18.00; 
* warto skorzystaæ z tzw. e-wizyty w ZUS, szczegó³owe infor-
macje o e-wizycie dostêpne s¹ na stronie: https://www.zus.pl/e-
wizyta; 
* warto przyjœæ do ZUS na Salê Obs³ugi Klientów. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmian-
ie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Informacja dla Przedsiêbiorców - Profil na Platformie Us³ug ElektronicznychInformacja dla Przedsiêbiorców - Profil na Platformie Us³ug Elektronicznych
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Amicus Librorum 2022
Honorowy tytu³ "Amicus Librorum - Przyjaciel Biblioteki"
przyznawany jest przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki Pu-
blicznej osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie
zas³u¿onym dla bibliotek publicznych Legnicy i powiatu leg-
nickiego. W tym roku do grona wyró¿nionych tym tytu³em
do³¹czy³y placówki opiekuñczo-wychowawcze z naszego
miasta, zg³oszone przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Choj-
nowie: ¯³obek Miejski "S³oneczko", Przedszkole Miejskie
nr 1, Przedszkole Miejskie nr 3, Klub Malucha "Skrzat"
Przedszkole Niepubliczne i Ochronka Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole.
Doceniono ich zaanga¿owanie i pomoc MBP w Chojnowie 
- wieloletni¹ aktywn¹ wspó³pracê, wspieranie inicjatyw, ofia-
rowan¹ pomoc i czynny udzia³ w dzia³aniach promuj¹cych
czytelnictwo. 
Wœród wspólnych przedsiêwziêæ wymieniæ mo¿na np. cy-
kliczne zajêcia czytelnicze w ¿³obku "Bajki pod S³oneczkiem",
coroczne przysposobienie biblioteczne dla przedszkolaków
zakoñczone Pasowaniem na Czytelnika czy te¿ uczestnictwo 
w projekcie promuj¹cym polsk¹ literaturê dla dzieci "Od bajki
do bajki". 
Wrêczenie "Amicus Librorum" odby³o siê 17.11.2022 r. w Leg-
nickiej Bibliotece Publicznej. Uroczystoœæ po³¹czono ze spot-

kaniem autorskim z Agnieszk¹ Cuba³¹ i promocj¹ jej kolejnej
ksi¹¿ki poœwiêconej historii Powstania Warszawskiego "Ar-
tyœci'44". 
Dyplomy gratulacyjne przekazano m.in. dyrektorom uho-
norowanych chojnowskich placówek, a otrzymali je: Lucyna
Setla-Bar - dyr. ¯³obka Miejskiego, Lucyna Spes - dyr.
Przedszkola nr 1, Iwona Faluta-Borys - dyr. Przedszkola nr 3,
Alina Francka - dyr. Przedszkola "Skrzat", s. Anna Policht -
dyr. Ochronki. 
My tak¿e gratulujemy i bardzo dziêkujemy!

mbp



Rockowo w Jubilatce Rockowo w Jubilatce 
Od jakiegoœ ju¿ czasu czynione by³y starania o zorganizowanie
koncertu w kawiarni Jubilatka legnickiemu zespo³owi DILER.
Pochodz¹ z Legnicy, próby maj¹ w tamtejszym Legnickim
Centrum Kultury, graj¹ muzê blues rockow¹. Plany spe³ni³y siê
w sobotê 19 listopada. Oprócz nich przyjecha³a zaprzyjaŸ-
niona, te¿ z Lenicy, grupa NO WAY. Oni z kolei graj¹ szeroko
rozumiany rock. Pada³o jednak sakramentalne pytanie, jaka
bêdzie frekwencja? Obie kapele mia³y bowiem zaprezentowaæ
siê pierwszy raz w chojnowskim lokalu. Rzeczywistoœæ przesz³a
najœmielsze oczekiwania. Z minuty na minutê, z godziny na
godzinê atmosfera gêstnia³a. Publicznoœci by³o coraz wiêcej. 
Obie kapele gra³y na przemian po kilka kawa³ków. Warto pod-
kreœliæ obecnoœæ na imprezie muzyków chojnowskich formacji
BROWAR BAND i PLUG'N'BLUES.
Wspania³y koktajl rockowy zape³ni³ parkiet. Dzia³o siê! NO
WAY to stosunkowo m³odzi ludzie, nabieraj¹ doœwiadczenia,
bardzo ciekawy materia³ koncertowy. Natomiast DILER, to
mieszanka wybuchowa rutyny i m³odoœci, która ju¿ nied³ugo
skieruje ich na szerokie wody. Jest jedna cecha wspólna dla
obu grup - œwietne wokalistki. W NO WAY œpiewa Roksana Koch
o aksamitnym g³osie. Natomiast w DILERZE dziewczyna 
z g³osem jak diament - Olimpia Siemieñczuk. 
Kolejna koncertowa impreza w chojnowskiej Jubilatce posz³a
szerokim echem w œwiat. Miejmy nadziejê, ¿e powtórka 
z rozrywki w przysz³ym roku murowana. Te utwory trzeba
us³yszeæ raz jeszcze. 

Piotr Misikiewcz Foto: P.M. & B.M.
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Ju¿ 19 listopada, chojnowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów zorganizowa³ zabawê Andrzejkow¹, która, wed³ug
naszej wiedzy, rozpoczê³a sezon andrzejkowy w okolicy.
Blisko 50 osób bawi³o siê tego dnia w Michowie przy muzyce
na ¿ywo. Nie by³o wprawdzie tradycyjnych kaba³ i wró¿ki
przepowiadaj¹cej przysz³oœæ, ale by³y pl¹sy, œpiewy i wspólna,
weso³a biesiada. Na parkiecie tañce w parach i grupach, wê¿yki
i poci¹g, melodie sprzed lat i gor¹ce hity, utwory spokojne 
i energetyczne, a przy suto zastawionych sto³ach wspólne œpiewy
i pogawêdki. Wspania³¹ muzyczn¹ oprawê zapewni³ (nie po raz
pierwszy) Jarek z Lipiec - doskonale wyczuwaj¹cy oczekiwa-
nia i potrzeby swojej publiki. 
- To by³o kolejne, wspania³e spotkanie - podsumowuje prezes
ZERiI w Chojnowie Maria Steæ. - Nasi cz³onkowie uwielbiaj¹
siê bawiæ i z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ dorocznych wydarzeñ.
A mamy ich w ci¹gu roku wiele. Najbli¿sze ju¿ wkrótce - wspól-

na Wigilia bêdzie nie tylko nastrojowym spotkaniem bliskich
sobie osób, ale te¿ wspania³ym zakoñczeniem roku - roku, który
dla naszej spo³ecznoœci nie by³ ³atwym czasem. Wszyscy jednak
jesteœmy optymistami, cieszymy siê z ma³ych rzeczy i z wiar¹ na
lepsze patrzymy w przysz³oœæ.
Obecnoœæ naszej redakcji podczas tych licznych spotkañ ZERiI
za ka¿dym razem wprawia nas w zdumienie i podziw. Si³y
witalne, radoœæ i energia chojnowskich emerytów, rencistów 
i inwalidów zas³uguj¹ na wielkie uznanie. W nas budz¹ te¿
lekk¹ zazdroœæ.
Tak trzymaæ kochani seniorzy!                                             eg

AAnnddrrzzeejjkkii   ww  ZZEERRii II



Dobieg³a koñca jesienna runda pi³karska.
Pierwsza dru¿yna Chojnowianki zakoñ-
czy³a j¹ w ostatniej kolejce spotkañ bar-
dzo efektownie. Na w³asnym podwórku
rozgromi³a Huzara Raszówkê a¿ 13:1!!!
Tym nokautem bia³o-niebiescy wsko-
czyli na fotel lidera. Jak siê okaza³o nawet
dru¿yny z pocz¹tku tabeli potrafi dopaœæ
zadyszka. Na ostatniej prostej, dotych-
czasowy lider - Sparta Parszowice opad³
z si³ i przegra³.
Podczas przerwy zimowej bêdzie wiêc

mo¿na przygotowywaæ solidne podstawy
pozwalaj¹ce wywalczyæ awans do ligi
okrêgowej.

Druga dru¿yna znów musia³a siê zado-
woliæ walkowerem - 3:0. Goœcie z Vic-
torii Parchów nie dojechali. Tym samym
nasza dru¿yna w B klasie grupy Legnica
II zajê³a ostatecznie wysok¹, czwart¹
pozycjê. Brawo!

Na wiosnê - na obu frontach - zapowia-
daj¹ siê wielkie emocje!

pm
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Pi³ka no¿na

UKS Oriens Chojnów
Klubem Partnerskim

Zag³êbia Lubin 
oraz Certyfikowan¹
Szkó³k¹ Pi³karsk¹

Na pocz¹tku listopada UKS Oriens
Chojnów zosta³ oficjalnie Klubem Part-
nerskim KGHM Zag³êbia Lubin. 
Korzyœci p³yn¹ce z podpisania takiej
umowy to m.in.: mo¿liwoœæ brania
udzia³u w sta¿ach w Akademii Pi³kar-
skiej Zag³êbia Lubin, a co za tym idzie
zdobywanie wiedzy na temat szkolenia
przez trenerów UKS Oriens Chojnów.
Dru¿yny UKS Oriens Chojnów bêd¹
bra³y udzia³ w turniejach oraz sparin-
gach organizowanych przez AP Zag³êbia
Lubin. Zawodnicy UKS Oriens Choj-
nów bêd¹ mieli mo¿liwoœæ udzia³u w te-
stach pi³karskich organizowanych przez
AP Zag³êbia Lubin.
Wspó³praca ma na celu podniesienie
jakoœci szkolenia w UKS Oriens Choj-
nów, a co za tym idzie wiêksz¹ szansê
dla m³odych ch³opców z Chojnowa do
wybicia siê, do profesjonalnej Akademii
Pi³karskiej jak¹ jest Zag³êbie Lubin.
UKS Oriens Chojnów równie¿ w listo-
padzie otrzyma³ Certyfikat Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej na poziomie zie-
lonym na rok 2023.
Niew¹tpliwie oba wydarzenia s¹ wiel-
kim wyró¿nieniem i motywacj¹ do dal-
szej ciê¿kiej pracy.
Równie¿ w listopadzie klub otrzyma³
dotacjê z Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej na organizacjê Turniejów dla
dzieci.
UKS Oriens Chojnów ma dru¿yny w ka-
tegorii:
- Junior M³odszy
- Trampkarz
- M³odzik
- ¯ak
- Skrzat
Celem klubu jest propagowanie aktyw-
noœci fizycznej poprzez pi³kê no¿n¹,
szkolenie na jak najwy¿szym poziomie,
pomoc uzdolnionym zawodnikom w przej-
œciu do profesjonalnej Akademii Pi³kar-
skiej jak¹ jest Zag³êbie Lubin.
UKS Oriens Chojnów to jedyny klub 
w okolicy, który posiada grupy w kate-
gorii Junior i Trampkarz. 
Zawodnicy, którzy ukoñcz¹ wiek
Juniora bêd¹ trafiaæ do okolicznych klu-
bów, w pierwszej kolejnoœci do Chojno-
wianki Chojnów.

sk

KS Chojnowianka to nie tylko 90 minut
meczu raz w tygodniu. Jako klub czuje-
my siê odpowiedzialni za lokaln¹ spo-
³ecznoœæ, dlatego zachêcamy m³odzie¿ 
i dzieci do wyjœcia z domów, popula-
ryzujemy aktywnoœæ, uczymy to¿samoœci
z klubem oraz miastem.
19 listopada w hali sportowej PZS zorga-
nizowaliœmy wolny turniej pi³ki no¿nej -
mini Mundial 2022.
Cztery dru¿yny, które przybra³y barwy
wybranych pañstw, walczy³y o laur daj¹c 
z siebie maksimum mo¿liwoœci. Gra by³a
dynamiczna, pad³o wiele goli - emocje
na boisku i na trybunach - wielkie.
Wyniki z rozgrywek - Mistrzem Œwiata
zosta³a Brazylia, wicemistrzem Ar-

gentyna. Trzecia lokata przypad³a Hisz-
panii, a czwarta Polsce. 
Wyró¿nienia indywidualne otrzymali:
Król strzelców - Damian Ga³¹zka
Najlepszy bramkarz - Leon Ratman
Najlepszy technik - Tymek Budzan
Najlepszy zawodnik - Antek Wisz-
niewski 
Zawodnik Fair-Play - Filip Pêdzisz
Najwszechstronniejszy pi³karz - Da-
mian Burzmiñski.

***
Podziêkowania za wsparcie w ufundowaniu
upominków dla naszych m³odych pi³karzy:
SKLEP Komputerowy REMAR, Bawial-
nia Sensoryczna w Chojnowie, StatiWall
reklamy Halikowski, oraz niezast¹piony
Pan Waldemar Michowski.

KS Chojnowianka

DRU¯YNA!!!! Co to znaczy? „Zbieranina” osób chc¹cych bez treningu  pokopaæ
sobie pi³kê? NIE!!! DRU¯YNA to grupa osób maj¹ca wspólny CEL. Darz¹ca siê
wzajemny zaufaniem oraz wzajemna pomoc¹. Na boisku i poza nim.
W tym przypadku tym celem jest powrót dru¿yny Chojnowianki do Okrêgówki. Na
boisku widujemy 11 zawodników + 9 rezerwowych, ale nasza DRU¯YNA jest 
o wiele liczniejsza!!! Ma³o kto wie ile osób pracuje na wspólny sukces. Ciê¿ko ich
wszystkich wymieniæ...
W imieniu Zarz¹du, Trenerów oraz Zawodników serdecznie dziêkujemy wszystkim
osobom prywatnym oraz firmom za ich wsparcie i zaanga¿owanie.
RAZEM GRAMY DLA CHOJNOWA:
StatiWall, Asaria, PHU Jan Wengrzyn, reklamy Halikowski, Bawialnia Sensoryczna
w Chojnowie, FAMAR, Spec-Lift Micha³ Rudziak, Prevent - Kompleksowe us³ugi
ppo¿. Pawe³ D¹browa, GRAWOL - Kopalnia Kruszyw Bia³a k. Chojnowa,
Waldemar Michowski, Akademia smaku, Ceglany Dworek, Chojnow.eu - Oficjalny
Serwis Internetowy Miasta, Chojnów, chojnow.pl

mmiinnii MMUUNNDDIIAALL  22002222
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Zarz¹dzeniem Nr 131/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z 10 sierpnia 2022 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprze-
da¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz.
377 z 16 04.1999 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszka-
niowej 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 04.01.2023 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
28.12.2022 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji
przetargowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obec-
noœæ obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym
pe³nomocnictwem 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 nierucho-
moœæ 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 osobo-
wych 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 prawnym 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 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 zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017
poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszka-
niow¹, dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do
nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty
i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem
lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie
do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, 
z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi 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 podatku od towarów i us³ug (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.)
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
10.11.2022 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.11.2022 r. - 28.12.2022r.
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76
81-86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi 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 sta-
nie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie zagos-
podarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
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 4 stycznia 2023 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 28.12.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pu-
blikacjê 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 prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo sto-
sowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 wp³ac-
aj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetar-
gu, 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 zezwolenia 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 oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danych 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 uza-
sadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku 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., szósty 10.11.2022.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.11.2022 r. - 28.12.2022 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM 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 prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

siódmy 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 nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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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

APTEKA SALIX
ul. Œciegiennego 8
tel.  768188301 

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

TTAAXXII
CCHHOOJJNNÓÓWW

Og³oszenia drobne

Grudzieñ

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

04.12. Salix
11.12. W Intermarche
18.12. W Intermarche

25.12. Stokrotka
26.12. Melisa

DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

779900--335555--333333

Domy Mieszkania Lokale
Posiadam mieszkanie do wynajêcia 3-po-

kojowe na ul. Sienkiewicza w Chojno-

wie. Ogrzewanie gazowe, balkon.

Wiadomoœæ: tel. 784-828-045. (61854)

Inne
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 11,73

czêœciowo uzbrojona, w Bia³ej ko³o stawu.

Cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (62590)
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Czwartkowe popołud-
nie 10 listopada 2022
w Szkole Podstawowej
nr 4 im. Janusza Kor-
czaka w Chojnowie było
wyjątkowe.

Świąteczny strój galowy, kotyliony biało-
czerwone, dekoracja sali, oprawa muzy-
czna oraz przygotowany sprzęt nagłaśnia-
jący – to wszystko po to, aby ślubowa-
nie pierwszaków wypadło jak najbar-
dziej uroczyście.
81 uczniów klas pierwszych złożyło uro-
czyste ślubowanie obiecując „pamiętać 
o obowiązkach i dobrze się uczyć, szano-
wać rodziców, wychowawców, koleżanki
i kolegów, być słownym, uczciwym 
i prawdomównym, stawać w obronie
słabszych, starać się być coraz lepszym,
swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom oraz
kochać swoją Ojczyznę".

Po ślubowaniu Panie Wicedyrektor - Anna
Denisiak oraz Małgorzata Cieśla przy
pomocy specjalnego ołówka dokonały
aktu pasowania na ucznia. Każdy z pierw-
szaków został w ten sposób włączony do
społeczności szkolnej. Po pasowaniu
uczniowie wymienili uścisk dłoni i usły-
szeli także gratulacje od Burmistrza Miasta
Chojnowa, Pana Jana Serkiesa.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wy-
stępy artystyczne. Pierwszaki z dużym
zaangażowaniem przedstawiły piosenki 
i wiersze w duchu patriotyzmu, które
wycisnęły niejedną łezkę z oczu ich blis-
kich. Całości dopełniła dekoracja w bar-
wach biało – czerwonych. 
Na zakończenie uczniowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy pasowania na ucznia
oraz ołówki obfitości. Nie zabrakło także
prezentów od Rady Rodziców, za które
serdecznie dziękujemy. Po ceremonii
dzieci pozowały do fotografii grupowych
i indywidualnych.
Ten dzień z pewnością na długo pozo-
stanie pierwszakom w pamięci.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym
gościom oraz rodzicom za uświetnienie
swą obecnością tej ważnej dla nas
uroczystości.

K. Węglińska
I. Rogusz

I. Wiśniewska

Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas!

Wszystkich pragnących być na bieżąco,
mieć stały dostęp do informacji z mia-
sta, zachęcamy do korzystania z dostęp-
nych środków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyślij SMS na numer 661-000-112 
o treści tak.dle01, a informacje o zagro-
żeniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieście będziesz otrzymywać, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikację “BLISKO”, wpisz
nazwę miejscowości i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych będą do ciebie
przesyłane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeń, zdjęcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualności 
z terenu miasta ze zdjęciami, filmikami 
i plakatami zapowiadającymi najbliższe
wydarzenia. 

Aktualności 
z Chojnowa
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