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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, aby ten wyjątkowy czas 
przyniósł spokój, radość 

i upłynął w rodzinnej atmosferze. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

będzie wytchnieniem od trosk 
i nadzieją na przyszłość, 

a Nowy Rok niech obdaruje 
zdrowiem i pomyślnością. 

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2023 życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowroński

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

JARMARK    BOŻONARODZENIOWY

Pociąg specjalny z Marszałek RP 
Elżbietą Witek

Reprezentacja Chojnowa 
na turnieju w Mnichovo Hradiště
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Awans zawodowy 

12 grudnia nauczycielka Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Chojnowie pani Hanna
Nowacka odebra³a z r¹k Burmistrza Jana
Serkiesa Akt nadania awansu zawodo-
wego na stopieñ nauczyciela mianowa-
nego. Po z³o¿eniu uroczystego œlubowa-
nia burmistrz wraz z pani¹ dyrektor
Iwon¹ Falut¹-Borys z³o¿yli gratulacje
oraz ¿yczenia: zdrowia i sukcesów zawo-
dowych na dalsze lata pracy.
Awans zawodowy nauczyciela jest œciœle
okreœlony w ustawie Karta Nauczyciela 
i rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli.
Gratulujemy!

Czekamy na dostawê wêgla
Urz¹d Miejski w Chojnowie, informuje,
¿e nadal oczekuje na potwierdzenie ter-
minu odbioru wêgla ze sk³adu Polskiej
Grupy Górniczej, co umo¿liwi rozpoczê-
cie procesu dystrybucji wêgla na terenie
miasta. Pomimo monitów tut. Urzêdu 
w PGG nie otrzymano potwierdzenia ter-
minu odbioru wêgla. Gmina Miejska 
w listopadzie zawar³a z Polsk¹ Grup¹
Górnicz¹ S.A. z siedzib¹ w Katowicach
(PGG) umowê dotycz¹c¹ sprzeda¿y
wêgla na potrzeby zakupów preferen-
cyjnych przez osoby fizyczne w gospo-
darstwach domowych oraz umowê ze
sk³adem wêgla PHU KONTAKT
Aleksander Mosi¹dz z siedzib¹ w Chojno-
wie przy ul. Zielonej 2, który na terenie
miasta Chojnowa bêdzie prowadzi³ dys-
trybucjê wêgla. Cena zakupu tony wêgla
to 1.746,00 z³. Cena nie zawiera kosztów
transportu ze sk³adu do gospodarstwa do-
mowego.

Trudnoœci z parkowaniem
Informujemy, ¿e 17 grudnia w godz. 
10.00-15.00 w zwi¹zku z akcj¹ Miko³aj-

kow¹ Stowarzyszenia Amcary Dolno-
œl¹skie w chojnowskim Rynku mog¹
wyst¹piæ utrudnienia z parkowaniem
samochodów. Organizatorzy spodzie-
waj¹ siê du¿ej iloœci aut amerykañskich 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu, które

zatrzymaj¹ siê w centrum Chojnowa sk¹d
kierowcy oraz pasa¿erowie udadz¹ siê do
Niebieskiego Parasola, do którego œwi¹-
teczna akcja jest skierowana. W imieniu
organizatorów serdecznie przepraszamy
za chwilowe niedogodnoœci.

Wszystkim, którzy 23 listopada 2022r. wziêli udzia³ 
w ceremonii pogrzebowej 

œp. Henryka Lubañskiego 
serdeczne podziêkowanie sk³ada

brat zmar³ego

Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina o obo-
wi¹zku uiszczania op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do 15-go
dnia, po miesi¹cu, którego op³ata dotyczy.
Dla nieruchomoœci zamieszka³ych (od 01.12.22 r.)
31,00 z³. osoba/miesi¹c.
W³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych bu-
dynkami jednorodzinnymi, którzy deklaruj¹
kompostowanie bioodpadów stanowi¹cych
odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym, podlegaj¹ zwolnieniu z czêœci
op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, w wysokoœci 2,00 z³ miesiêcznie od
jednego mieszkañca - aby uzyskaæ zwolnie-
nie nale¿y zaznaczyæ w³aœciwy kwadrat w czêœci
F3 deklaracji o wysokoœci op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz wpisaæ
wyliczon¹ kwotê zwolnienia w czêœci H dekla-
racji (kwota zwolnienia x iloœæ mieszkañców).
W przypadku, gdy w³aœciciel nieruchomoœci,
na której zamieszkuj¹ mieszkañcy nie wy-
pe³nia obowi¹zku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, ustala  siê pod-
wy¿szon¹ stawkê op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wys. 62,00 z³ mie-
siêcznie od jednej osoby.
Dla nieruchomoœci niezamieszka³ych (od 01.12.22 r.):
- worek o pojemnoœci 60 l - 9,10 z³
- worek o pojemnoœci 120 l - 18,19 z³
- pojemnik o pojemnoœci 120 l - 18,19 z³
- pojemnik o pojemnoœci 240 l - 36,38 z³
- pojemnik o pojemnoœci 360 l - 54,57 z³
- pojemnik o pojemnoœci 600 l - 90,95 z³
- pojemnik o pojemnoœci 1100 l - 166,74 z³
- pojemnik o pojemnoœci 7000 l - 1061,08 z³h
W przypadku gdy w³aœciciel nieruchomoœci,
na której nie zamieszkuj¹ mieszkañcy a pow-
staj¹ odpady komunalne, nie wype³nia obo-
wi¹zku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala siê stawkê op³aty
podwy¿szonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokoœci:
- worek o pojemnoœci 60 l - 18,20 z³
- worek o pojemnoœci 120 l - 36,38 z³
- pojemnik o pojemnoœci 120 l - 36,38 z³
- pojemnik o pojemnoœci 240 l - 72,76 z³
- pojemnik o pojemnoœci 360 l - 109,14 z³
- pojemnik o pojemnoœci 600 l - 181,90 z³
- pojemnik o pojemnoœci 1100 l - 333,48 z³
- pojemnik o pojemnoœci 7000 l - 2122,16 z³

Uchwa³a nr LXV/302/22 z 27 paŸdziernika 2022 r.
Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie wyboru me-
tody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, ustalenia stawki tej op³aty oraz
zwolnienia w czêœci z op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Ponadto Urz¹d Miejski w Chojnowie przy-
pomina o koniecznoœci aktualizacji dekla-
racji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez w³aœcicieli nie-
ruchomoœci w przypadkach wskazanych poni¿ej.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy
z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519):
* w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany
z³o¿yæ do Burmistrza Miasta, deklaracjê o wy-
sokoœci op³aty za zagospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomoœci pier-
wszego mieszkañca,
* w przypadku zmiany danych bêd¹cych
podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany
z³o¿yæ now¹ deklaracjê, do 10 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹-
pi³a zmiana np. w przypadku zmiany liczby
osób zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
* op³atê za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w zmienionej wysokoœci uiszcza siê 
za miesi¹c, w którym nast¹pi³a zmiana, 
* w razie niez³o¿enia deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych w¹tpliwoœci, co
do danych zawartych w deklaracji Burmistrz
Miasta okreœla, w drodze decyzji, wysokoœæ
op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wed³ug stawki okreœlonej w uch-
wale nr LXV/302/22 Rady Miejskiej Choj-
nowa z 27.10.2022 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
op³aty oraz zwolnienia w czêœci z op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
* op³ata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokoœci okreœlonej w decyzji
obowi¹zuje do koñca miesi¹ca poprzedza-
j¹cego miesi¹c, w którym nastêpuje zmiana
danych niezbêdnych do okreœlenia wysokoœci
tej op³aty.

INFORMACJA W SPRAWIE OP£AT 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Na LXVIII Sesji Rady Miejskiej Choj-
nowa w³adze podjê³y kilka uchwa³ -
m.in. - w sprawie zmiany studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa,
uchwalenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w mieœcie Chojnów,
w sprawie zmiany bud¿etu Miasta Choj-
nowa na rok 2022, zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
wyra¿enia woli kontynuacji cz³onkostwa
Gminy Miejskiej Chojnów w Stowarzy-
szeniu Lokalna Grupa Dzia³ania Wrzo-
sowa Kraina z siedzib¹ w Chocianowie.

Naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich El¿bieta Górna przedstawi³a rad-
nym informacjê o realizacji zadania dot.
dodatku wêglowego i innych Ÿróde³ ciep³a.

Dodatki wêglowe realizowane s¹ na
podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022r. o do-
datku wêglowym. 
Z³o¿ono 1328 wniosków na dodatek
wêglowy. Rozpatrzonych zosta³o 1161
wniosków:
- w 96 przypadkach umorzono postêpo-
wanie na wniosek strony,
- 35 wniosków pozostawiono bez roz-
poznania w zwi¹zku ze z³o¿onym wczeœ-
niej wnioskiem na dany adres - pod-
wójne wnioski,
- aktualnie do wyp³aty zakwalifikowa-
nych jest 270 wniosków na kwotê 810.000 z³.
Obecnie oczekiwany jest przekaz œrod-
ków od Wojewody Dolnoœl¹skiego (zapo-
trzebowanie zosta³o z³o¿one 21 listopada).
£¹cznie wyp³acono 753 dodatki na kwotê
2.259.000 zl. Oko³o 167 wniosków pozo-
sta³o do rozpatrzenia.
04 listopada Miasto Chojnów przyst¹pi³o
do programu preferencyjnego zakupu
wêgla dla gospodarstw domowych, sto-
sowna informacja zosta³a zamieszczona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Mieszkaniec w gospodarstwie domowym,
na rzecz którego zosta³ wyp³acony lub
pozytywnie rozpatrzony wniosek o do-
datek wêglowy, jak równie¿ osoba wcho-
dz¹ca w sk³ad tego gospodarstwa, mo¿e
z³o¿yæ wniosek w sprawie preferencyj-
nego zakupu wêgla na podstawie ustawy
z 27 paŸdziernika 2022 o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa sta³ego dla gospodar-
stw domowych.
Wnioski przyjmowane s¹ na parterze
Urzêdu Miejskiego w pokoju nr 1 i 5.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku, przez
Wydzia³ Spraw Obywatelskich, w szcze-
gólnoœci w zakresie wyp³acenia na rzecz
gospodarstwa domowego dodatku wêglo-
wego, mieszkaniec otrzymuje pisemne
potwierdzenie uprawniaj¹ce do preferen-
cyjnego zakupu paliwa sta³ego w iloœci 
i sortymencie zadeklarowanym we
wniosku, jak równie¿ informacjê o cenie,
miejscu odbioru i terminie zakupu wêgla.
Cena zakupu 1 tony wêgla wynosi 1.746 z³
(w tym: 1500 z³ brutto za tonê wêgla na

podstawie umowy z  Polsk¹ Grup¹ Gór-
nicz¹ z siedzib¹ w Katowicach oraz 246,00 z³
brutto za 1 tonê wydanego wêgla na pod-
stawie umowy Gminy Miejskiej Choj-
nów zawartej z PHU KONTAKT Alek-
sander Mosi¹dz z siedzib¹ w Chojnowie
ul. Zielona 2 dotycz¹c¹ przywiezienia
wêgla ze sk³adu PGG do sk³adu w Choj-
nowie, dystrybucji i wydawania wêgla
kamiennego zakupionego przez Gminê
Miejsk¹ Chojnów. 
Koszt tony wêgla nie obejmuje trans-
portu ze sk³adu opa³u w Chojnowie do
miejsca zamieszkania. O terminie od-
bioru informacji uprawniaj¹cej do za-
kupu wêgla osoby zostan¹ powiado-
mione telefonicznie przez pracowników
wydzia³u. 
Na podstawie otrzymanej informacji
mieszkaniec dokonuje wp³aty:
- w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie gotówk¹ lub karta p³atnicz¹ - Urz¹d
od razu wystawi fakturê,
- w kasie Banku Spó³dzielczego w Choj-
nowie na nr rachunku bankowego. W ta-
kim wypadku nale¿y przedstawiæ pot-
wierdzenie wp³aty w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w pokoju nr 2c (na par-
terze), wówczas Urz¹d od razu wystawi
fakturê,
- przelewem na konto Urzêdu wówczas
wydanie faktury mo¿e nast¹piæ po wp³y-
wie œrodków na konto gminy. W przy-
padku dokonywania p³atnoœci przelewem
nale¿y podaæ imiê i nazwisko osoby
sk³adaj¹cej wniosek o zakup preferen-
cyjnego paliwa sta³ego i rodzaj sorty-
mentu.
Po dokonaniu wp³aty i otrzymaniu faktury
nale¿y zg³osiæ siê po odbiór wêgla do
sk³adu w Chojnowie przy ul. Zielonej 2 -
PHU KONTAKT Aleksander Mosi¹dz. 
Sprzeda¿ wêgla bêdzie odbywaæ siê w ko-
lejnoœci z³o¿onych wniosków na posz-
czególny sortyment wêgla. Fakt odbioru
wêgla zostanie odnotowany na liœcie
osób uprawnionych do zakupu znajdu-
j¹cej siê w sk³adzie wêgla.
Dodatek dla gospodarstw do innych
Ÿróde³ ciep³a tj. peletu drzewnego, drewna
kawa³kowego lub innego rodzaj bio-
masy, gazu skroplonego LPG, oraz oleju
opa³owego jest realizowany na podstawie
ustawy z 15 wrzeœnia 2022r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach w zakresie niek-
tórych Ÿróde³ ciep³a  w zwi¹zku z sytu-
acj¹ na rynku paliw.

Do chwili obecnej z³o¿ono 73 wnioski 
o wyp³atê dodatku dla gospodarstw do-
mowych z tytu³u wykorzystywania niek-
tórych Ÿróde³ ciep³a (2 wnioski dotyczy³y
oleju opa³owego (2.000 z³), 28 wniosków
drewna kawa³kowego (1.000 z³) i 24
wnioski peletu (3.000 z³),
- pozytywnie rozpatrzono 54 wnioski,
- w 17 sprawach postêpowanie zosta³o
umorzone,
- oraz wydano 2 decyzje odmowne.

Do dn. 29.11.2022r wyp³acono 43 dodatki
na kwotê 86.000,00

Sprawozdanie 7/2022 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 28 paŸdziernika 2022 r.
do 29 listopada 2022 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Pozyskiwanie œrodków pozabud¿e-
towych, inwestycje, zamówienia pub-
liczne:
- zakoñczono i odebrano zadanie obej-
muj¹ce przebudowê ulic Sikorskiego,
Bohaterów Powstania Warszawskiego,
Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa,
Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul.
Kiliñskiego w Chojnowie; z³o¿ono wnio-
sek z Rz¹dowego Funduszu Polski £ad:
Program Inwestycji Strategicznych; wy-
konawc¹ zadania by³a firma Budromos
J.T. Bieñkowscy sp. j. z Legnicy wartoœæ
zadania to blisko 5 mln z³,
- trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ za-
dania pn.: "Przebudowa ul. Jerzmano-
wickiej w Chojnowie" przez firmê As
Roads Sp. z o.o. z siedzib¹ w Legnicy.
Wartoœæ zadania 1.742.910 z³. Zadanie
jest dofinansowane w 80% z Rz¹dowego
Funduszu Rozwoju Dróg,
- zawarto umowê z Polsk¹ Grup¹ Gór-
nicz¹ S.A. z siedzib¹ w Katowicach, do-
tycz¹c¹ sprzeda¿y wêgla na potrzeby
zakupów preferencyjnych przez osoby
fizyczne w gospodarstwach domowych,
w sortymentach groszek i orzech o para-
metrach jakoœciowych zgodnych z certy-
fikatem jakoœci za³¹czanym ka¿dora-
zowo do zamówieñ,
- zawarto umowê z PHU Kontakt Alek-
sander Mosi¹dz z siedzib¹ w Chojnowie,
obejmuj¹c¹ us³ugê polegaj¹c¹ na trans-
porcie ze sk³adu PGG na sk³ad wêgla 
w Chojnowie, dystrybucji i wydawaniu
wêgla, zakupionego przez Gminê Miej-
sk¹ Chojnów po cenach preferencyjnych,
ustalonych w ustawie z 27 paŸdziernika
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
sta³ego dla gospodarstw domowych,
- otrzymano zaœwiadczenie o braku sprze-
ciwu dot. zagospodarowania terenu w za-
kresie budowy ma³ej architektury tj. bez-
obs³ugowego parku linowego na terenie
rekreacyjnym przy MOKSiR. Wykonawc¹
zadania by³a firma Zak³ad us³ug budow-
lano-projektowych "Piast-Projekt" z sie-
dzib¹ w Legnicy; wartoœæ umowy 4.700 z³,
- zlecono wykonanie kosztorysu inwes-
torskiego Przebudowa Placu Dworcowego
w Chojnowie - w³¹czenie do istniej¹cej
drogi - ul. Koœciuszki,
- opracowano program funkcjonalno-
u¿ytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztów dla zadania: "Przebudowa i roz-
budowa oczyszczalni œcieków w Goliszo-
wie - etap II" - Przedsiêbiorstwo Budow-
lano-Remontowe "Budrem" Piotr Hodo-
wany z siedzib¹ w Kruszynie; Wartoœæ
umowy 61.500 z³,
- zawarto umowê na roboty budowlane
pn. "Remont pod³óg w pomieszczeniach
nr 1 i 3 pierwszego piêtra Muzeum Re-
gionalnego w Chojnowie" z firm¹ PHPU
Gemex Ryszard Fraœ z Jawora. Wartoœæ
umowy 159.777 z³ brutto,
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- w ramach pozyskiwania œrodków poza-
bud¿etowych zawarto aneks do umowy
zwiêkszaj¹cy kwotê dotacji do kwoty
8.000 z³ na zakup masztu i flagi zgodnie
z wytycznymi dotycz¹cymi projektu
"Pod Bia³o-czerwon¹", dokonano mon-
ta¿u masztu wraz z flag¹ na podstawie
zawartej umowy z Erget sp. z o.o. z siedzib¹
w Chojnowie - wartoœæ zadania 9.800,64 z³,
- w ramach zawartej umowy wymie-
niono ¿arówki w oprawach w Rynku na
bardziej oszczêdne LED z redukcj¹ mocy
o ok 30 % w godzinach 23:00- 5:00; (po-
przednie ¿arówki sodowe 100W - zamon-
towane LED 35W),
- prowadzone jest postêpowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego pn. "Bu-
dowa sieci wodoci¹gowej z pompowni¹
wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Leœnej i Wrzosowej".
* Gospodarka komunalna, dzia³alnoœæ
gospodarcza: 
- przed³u¿ono 2 umowy na najem lokali
z mieszkaniowych zasobów miasta,
- w ramach Centralnej Ewidencji Emi-
syjnoœci Budynków:
- wprowadzono 15 deklaracji doty-

cz¹cych Ÿróde³ ciep³a i Ÿróde³ spalania -
budynki jednorodzinne, 9 deklaracji -
budynki wielorodzinne,
- przyjêto i rozliczono 5 wniosków o wy-
p³atê dotacji celowej ze œrodków bud¿etu
Gminy Miejskiej Chojnów na realizacjê
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ogranicze-
niem niskiej emisji na terenie Miasta
Chojnowa,
- wymieniono kocio³ CO w Domu Schrama,
- przyjêto i przetworzono 11 wniosków
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
³alnoœci Gospodarczej - CEIDG, w tym:
- 3 wnioski o wpis do CEIDG przedsiê-
biorcy,
- 6 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 1 wniosek o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 1 wniosek o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG,
- wydano decyzjê - zezwolenie na sprze-
da¿ napojów alkoholowych o zawartoœci
alkoholu powy¿ej 18%, przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
- w ramach prac spo³eczno-u¿ytecznych
1 osobie wydano zgodê, a 2 osobom cof-
niêto zgodê na wykonywanie prac spo-
³ecznie-u¿ytecznych w zwi¹zku z Porozu-
mieniem, zawartym z Powiatowym Urzê-
dem Pracy w Legnicy - Filia w Choj-
nowie, 
- rozstrzygniêto przetarg na odbiór od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, zawarta zosta³a umowa z kon-
sorcjum firm EconTrader Sp. z o.o.,
- zawarto umowê dotacyjn¹ na zagospo-
darowanie odpadów odebranych z terenu
miasta na 2023 r.
- przeprowadzono procedurê usuniêcia
samochodu osobowego z parkingu przy
MOKSiR,
- zamontowano choinkê w Rynku, trwa
monta¿ iluminacji œwi¹tecznych na drzewach,

- usuniêto nasadzenia jednoroczne z te-
renów zielonych,
- na bie¿¹co dokonuje siê uzupe³nieñ ubyt-
ków w nawierzchniach jezdni i chod-
ników oraz niezbêdnych remontów.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Gospodarka gruntami, planowanie
przestrzenne, nadzór nad drzewostanem:
- sprzedano:
a/ w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców lokal miesz-
kalny z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat,
b/ w drodze bezprzetargowej na poprawê
warunków zagospodarowania nierucho-
moœci przyleg³ej dla cz³onków Wspól-
noty Mieszkaniowej przy ul. D¹brow-
skiego 9 - dzia³kê nr 277/15 przy ul. J. D¹b-
rowskiego, obr. 4, 
c/ w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego dzia³kê nr 295/3 przeznaczon¹
pod zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹ lub us³ugow¹ komercyjn¹, po³o-
¿on¹ przy ul. Legnickiej, 
- przeprowadzono przetargi ustne nieo-

graniczone na sprzeda¿ lokalu u¿yt-
kowego po³o¿onego w budynku przy ul.
Witosa 32 i lokalu u¿ytkowego po³o-
¿onego w budynku przy ul. Legnickiej
26 - zakoñczone wynikiem negatywnym,
- opublikowano dwie informacje o poda-
niu do publicznej wiadomoœci wykazu
lokalu u¿ytkowego w budynku przy ul.
Kolejowej 27 oraz wykazu gara¿u przy
ul. D¹browskiego, przeznaczonych do
sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego,
- sporz¹dzono wykaz nieruchomoœci przez-
naczonych do oddania w u¿yczenie pod
budowê wiat œmietnikowych przy ul. M³y-
narskiej, Królowej Jadwigi oraz Moniuszki,
- wyra¿ono zgodê na zmianê sposobu
u¿ytkowania czêœci komórek strycho-
wych przy ul. Legnickiej 9 na cele miesz-
kaniowe oraz na zbycie wy³¹czonych 
z czêœci wspólnych budynku adapto-
wanych czêœci na rzecz osoby prywatnej,
- sporz¹dzono 4 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,
- wydano zawiadomienie o ustaleniu nu-
meru porz¹dkowego dla nieruchomoœci,
- zakoñczono procedurê planistyczn¹
sporz¹dzenia projektu zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Choj-
nowa oraz projektu zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
wybranych terenów w mieœcie Chojnów, 
- wydano 2 wypisy i wyrysy z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz 2 zaœwiadczenia o przeznaczeniu
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,

- przeprowadzono 4 wizje w terenie 
w zwi¹zku ze zg³oszeniem zamiaru usu-
niêcia drzew przez osoby fizyczne,
- wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew dla: Spó³ki Stahlbau Auto-
mative przy ul. Kolejowej 25 oraz Stacji
kontroli pojazdów przy ul. Lubiñskiej 7. 
* Zarzadzanie kryzysowe i zadania obronne:
- uczestniczono w comiesiêcznym treningu
zgrywaj¹cym system wczesnego ostrzega-
nia i alarmowania o zagro¿eniach woje-
wództwa dolnoœl¹skiego, 
- uczestniczono w treningu Sta³ego Dy¿uru
organizowanego przez Wojewodê Dolno-
œl¹skiego,
- w dniach 2 - 8 listopada realizowano
zadania na³o¿one przez Starostê Legnic-
kiego w ramach powiatowo - gminnego
æwiczenia obronnego,
- wyst¹piono do Wojewody Dolnoœl¹-
skiego o zwrot kosztów zwi¹zanych z za-
kwaterowaniem, wy¿ywieniem oraz zapew-
nieniem podstawowych œrodków czys-
toœci i higieny osobistej dla obywateli
Ukrainy zamieszka³ych w obiekcie gmin-
nym przy ul. Koœciuszki 30,
- opracowano i uzgodniono Plan Opera-
cyjny Funkcjonowania Gminy Miejskiej
Chojnów w warunkach zewnêtrznego
zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i w cza-
sie wojny.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
- dokonano 42 czynnoœci meldunkowe
zwi¹zane z zameldowaniem, wymeldowa-
niem oraz zarejestrowaniem pobytu cza-
sowego,
- wydano 24 zaœwiadczenia,
- zrealizowano 19 udostêpnieñ danych
osobowych,
- nadano 3 nowe numery PESEL UKR i do-
konano 6 zmian ju¿ istniej¹cych PESEL
na UKR,
- przyjêto 81 wniosków i wydano 81 do-
wodów osobistych,
- z zakresu 500+ w ramach koordynacji
wyp³acono œwiadczenia wychowawcze
na kwotê 40.330 z³,
- rozpatrzono 24 wnioski o dodatek miesz-
kaniowy na kwotê 33.403 z³,
- zrealizowano 7 wniosków o wyp³atê
œwiadczenia za zapewnienie wy¿ywienia
i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
w zwi¹zku z dzia³aniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy na
kwotê 19.160 z³. 
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
-  sporz¹dzono 2 akty urodzenia, 4 akty
ma³¿eñstw i 18 aktów zgonów,
-  sporz¹dzono 50 przypisków i 42 
wzmianki przy aktach stanu cywilnego,
-  sprostowano i uzupe³niono 4 akty stanu
cywilnego, 
- sporz¹dzono 8 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa (œlub cywilny - 7 zapewnieñ;
œlub konkordatowy - 1 zapewnienie),
- przeprowadzono 184 migracji aktów, 
- przyjêto 128 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
- wydano 225 odpisów akt stanu cywilnego.

NNaa  LLXXVVIIIIII   SSEESSJJII
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Weso³ym "Jedzie poci¹g z daleka" Choj-
nów przywita³ inauguracyjny przejazd
poci¹giem z Legnicy do Chocianowa, 
w którym uczestniczy³a m.in. Marsza³ek
Sejmu RP Pani El¿bieta Witek i w³adze
województwa.

6 grudnia o godz. 11.15 na chojnowskim
dworcu zatrzyma³ siê poci¹g specjalny.
Nowa linia kolejowa z Legnicy do Chocia-
nowa, to efekt przebudowy linii kolejo-
wej nr 316 na odcinku z Chojnowa do
Rokitek i realizacji strategii przejmowa-
nia nieczynnych odcinków linii kolejo-
wych, ich rewitalizacji i przywracania
po³¹czeñ pasa¿erskich przez Samorz¹d
Województw Dolnoœl¹skiego. Zadanie to

wpisuje siê w podejmowane przez Woje-
wództwo Dolnoœl¹skie dzia³ania maj¹ce
na celu eliminacjê obszarów wyklucze-
nia komunikacyjnego.

Poci¹g, który wyruszy³ z Legnicy o godz.
11.03, zatrzyma³ siê na peronie 2 w Choj-
nowie kilkanaœcie minut póŸniej. Na ten
niecodzienny sk³ad czeka³ chór Szko³y
Podstawowej nr 4 pod batut¹ Zenona
Chmielewskiego. Donoœne dŸwiêki dzie-
ciêcych g³osów nak³oni³y wyj¹tkowych
pasa¿erów do wyjœcia na zewn¹trz.
Wœród nich Marsza³ek Sejmu El¿bieta
Witek, któr¹ burmistrz Chojnowa Jan
Serkies przywita³ bukietem kwiatów.
Byli te¿ przedstawiciele w³adz Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego z Cezarym
Przybylskim, reprezentanci w³adz po-
wiatowych i gminnych oraz liczne media.
Goœcie wys³uchali krótkiego koncertu
uczniów SP4, brawami podziêkowali za
tak nieoczekiwane powitanie i ruszyli 
w dalsz¹ drogê - przez Bia³¹, Rokitki do
Chocianowa.
Po³¹czenie Legnica-Chocianów umo¿liwi
komunikacjê mieszkañcom mniejszych
miejscowoœci z okolicznymi miastami,
bêdzie te¿ u³atwieniem dla uczniów,
którzy doje¿d¿aj¹ do szkó³ w Chociano-
wie czy Legnicy. Sta³e po³¹czenie na tej
linii ruszy³o 11 grudnia.

eg
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Liebe Bürger von Chojnow und Freunde der Partnerstadt Egelsbach. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein erholsames Weih-nachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023…

Drodzy Obywatele Chojnowa i Przyjaciele miasta partnerskiego Egelsbach.
¯yczymy Wam i Waszym rodzinom spokojnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

i dobrego startu w Nowy Rok 2023.
B¹dŸcie zdrowi!

W³adzom miasta ¿yczymy spokoju w zarz¹dzaniu miastem 
i wielu interesuj¹cych inicjatyw.

Stowarzyszeniu Miast Partnerskich wiele radoœci 
i dalszej owocnej wspó³pracy obydwu stowarzyszeñ.

Tego ¿yczy Stowarzyszenie Kultury z Egelsbach 
z Claudi¹ Berc i Honorowym Obywatelem Waszego Miasta Rudim Moritzem

Z tego wyró¿nienia jestem szczególnie dumny!
Przesy³am równie¿ serdeczne pozdrowienia dla Rady Miejskiej, 

która mi to odznaczenie nada³a.
Wasz Przyjaciel
RUDI MORITZ



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/1009 7

Lekki mróz, lekko przyprószone œnie-
giem skwery, kolêdy p³yn¹ce z g³oœ-
ników i kolorowe kramy - 11 grudnia
chojnowski rynek spowi³ klimat grud-
niowego, ciep³ego œwiêta. 

Bo¿onarodzeniowy Jarmark, po dwóch
latach, wróci³ i przyci¹gn¹³ swoj¹ aur¹
wielu mieszkañców. Na straganach
mnóstwo atrakcyjnych wyrobów - stroiki,
ceramika, artyku³y woskowe, z tkanin,
kordonka, sznurka, we³ny, wst¹¿ek, by³y
ciasta, ciep³y barszcz, rozgrzewaj¹ca
herbata, kalendarze, œwiece, filcowe po-
staci, pierniki, ¿ywe drzewka i wiele,
wiele innych przygotowanych na ten
wyj¹tkowy dzieñ z wielkim sercem.
Bogate stragany, ozdobione migoc¹cymi

œwiate³kami wywo³a³y œwi¹teczny nas-
trój, który potêgowa³y melodie unosz¹ce
siê nad centrum miasta. 
- Przyszliœmy dziœ na Rynek z ca³¹ ro-
dzin¹. Dzieci spotka³y ju¿ na swej drodze
Œwiêtego Miko³aja. Wszystkie ozdoby
prezentuj¹ siê piêknie, sami kupiliœmy
kilka stroików. Bêd¹ urokliw¹ dekoracj¹
na œwi¹tecznym stole, ale te¿ mi³ym pre-
zentem dla najbli¿szych - mówi pani Ula
z Chojnowa. 
Szczególnie klimatycznie brzmia³y
dŸwiêki góralskie. Kapela Antoniego
Gluzy ze Szczyrku goœci³a w naszym
mieœcie nie pierwszy raz i ponownie
zachwyci³a. Zespó³ czerpie inspiracje 
z dawnych tradycji ludowych górali
¿ywieckich, siêgaj¹c do korzeni twór-

czoœci ludowej regionu ¯ywiecczyzny.
Niezwyk³e brzmienie prezentowanej mu-
zyki podkreœlaj¹ archaiczne, autentyczne
instrumenty: piszcza³y pasterskie, oka-
ryny, tr¹bity, rogi, heligonka, dudy,
skrzypce i góralskie basy. Kapela dzia³a
od 1979 roku.
Do wspólnego œpiewania tradycyjnych
polskich kolêd zaprosi³a mieszkañców
Skoranta. Chór pod dyrekcj¹ Piotra Ko-
ziara wykona³ kilkanaœcie œwi¹tecznych
utworów budz¹c nostalgiczny nastrój 
i nieodpart¹ chêæ kolêdowania w rodzin-
nym gronie. Na scenie wyst¹pi³a tak¿e
wokalistka Agnieszka Makucewicz. Jar-
mark z charyzm¹ i dowcipem prowadzi³
radiowiec Szczepan Knap. 
Efektowna, skrz¹ca siê bombka w Ryn-
ku, renifer z saniami, œwi¹teczne, uliczne
oœwietlenie dope³ni³y dzie³a - to by³o piêkne,
nastrojowe popo³udnie - wspólne dla wielu
chojnowian.

eg; kj

Bo¿onarodzeniowy Jarmark
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STYCZEÑ
Œwiêto Trzech Króli
6 stycznia chojnowianie t³umnie cele-
browali œwiêto Trzech Króli. W ubie-
g³ych latach w orszakach uczestniczy³o
ponad 2 tys. ludzi, w tym roku kameral-
nie w œwi¹tyniach, ale tak¿e piêknie,
uroczyœcie i godnie.

104 urodziny Pani W³adys³awy Osesik!
Pani W³adys³awa Osesik 17 stycznia ob-
chodzi³a swoje 104 urodziny! ¯yczenia 
i gratulacje z³o¿y³ jubilatce Burmistrz
Miasta Chojnowa Jana Serkiesa. 

Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa
28 stycznia na Sesji Nadzwyczajnej do
grona wyró¿nionych do³¹czy³ Stanis³aw
Horodecki - mieszkañcom znany g³ów-
nie jako dyrektor Miejskiego Oœrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji i autor kilku publi-
kacji.

LUTY
Gazeta Chojnowska ma 30 lat
W lutym Gazeta Chojnowska obchodzi³a
30.lecie dzia³alnoœci. Pierwszy numer "Ga-
zety Chojnowskiej" - pisma samorz¹du
terytorialnego ukaza³ siê w 1992 roku.

Po¿egnaliœmy…
24 lutego zmar³ Stanis³aw Zawiœlañski -
wieloletni spo³ecznik; prezes chojnow-
skiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków.

Solidarni z Ukrain¹ 
Chojnowianie, jak ca³y polski naród, do-
³¹czyli do szeroko rozumianej pomocy
humanitarnej na rzecz Ukrainy zaata-
kowanej 24 lutego przez Rosjê. Pomoc
trwa przez ca³y czas.

MARZEC
Skatepark i pumptrack
11 marca uroczyœcie zosta³ otwarty teren
rekreacyjny - skatepark i pumptrack wraz
z dojœciami i elementami ma³ej architek-
tury. To inicjatywa ponad 100 m³odych
osób, które zwróci³y siê z proœb¹ i wnios-
kiem do burmistrza o rozpatrzenie budowy
nowych rekreacyjnych obiektów w Choj-
nowie.  

Zaleg³a Otyliada
W nocy z 19 na 20 marca 2022 r. na Ba-
senie Miejskim odby³ siê "VII Ogólno-
polski Nocny Maraton P³ywacki Otyl-
iada 2020". W dwukrotnie przek³adanej 
z uwagi na pandemiê imprezie, wziê³o
udzia³ 24 zawodników. 

Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹s-
kiego w Chojnowie
31 marca Burmistrz Chojnowa Jan Ser-
kies goœci³ w Urzêdzie Miejskim Marsza³ka
Województwa Dolnoœl¹skiego Cezarego
Przybylskiego. Podczas spotkania roz-
mawiano o nowym bud¿ecie unijnym
oraz najwa¿niejszych inwestycjach pla-
nowanych w mieœcie ze œrodków unij-
nych w ramach Funduszy Europejskich
dla Dolnego Œl¹ska na lata 2021-2027.
Rozmowa dotyczy³a równie¿ dotychcza-
sowych inwestycji realizowanych w Choj-
nowie oraz budowy Cyklostrady Dolno-
œl¹skiej.

KWIECIEÑ
Po¿egnaliœmy…
1 kwietnia zmar³ Leon Jasiñski - znany
nauczyciel, radny kilku kadencji, wielki
spo³ecznik, nagrodzony licznymi odzna-
czeniami.

Narodowa Kapela Bandurzystów
7 kwietnia na scenie MOKSiR wyst¹pi³a
Narodowa Kapela Bandurzystów Ukra-
iny im. Georgy Maiboroda. Najlepsi 
z najlepszych dali publicznoœci niezatarte
wspomnienie ukraiñskiej kultury na naj-
wy¿szym poziomie.

Nowe urz¹dzenie do rehabilitacji
20 kwietnia oddano do u¿ytku pacjentom
chojnowskiej rehabilitacji nowoczesne
urz¹dzenie do æwiczeñ biernych koñ-
czyny górnej - Fisiotek HP 2. Zakup
urz¹dzenia w kwocie 45 tys. z³ sfinanso-
wa³ samorz¹d.

15.lecie DKK
22 kwietnia w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej cz³onkowie
DKK i sympatycy Klubu spotkali siê, by
wspólnie uczciæ 15 lat funkcjonowania
lokalnego forum czytelniczego.

MAJ
Majowe œwiêta
Tegoroczn¹ chojnowsk¹ majówkê zainau-
gurowa³ Rodzinny Piknik Biegowy 
z okazji Œwiêta Flagi. Œwiêto Konstytucji
3 Maja mieszkañcy rozpoczêli Msz¹
œwiêt¹ w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a.
Bezpoœrednio po Mszy, w asyœcie or-
kiestry, mieszkañcy prowadzeni przez
poczty sztandarowe, przeszli pod obelisk
przy ul. Chmielnej. Tu¿ po godzinie 15.
w centrum miasta rozbrzmia³a muzyka -
Ola Zumbola, zespó³ Nadmiar i gwiazda
dnia Golden Live.

Konwent Burmistrzów i Wójtów 
5 maja w Domu Schrama odby³ siê Kon-
went Burmistrzów i Wójtów. W konwen-
cie uczestniczy³ m.in. wicemarsza³ek
Województwa Dolnoœl¹skiego Tymote-
usz Myrda.

15.lecie partnerstwa z Egelsbach
W dniach 25-29 maja goœciliœmy grupê
mieszkañców z niemieckiego, partner-
skiego miasta Egelsbach. Kolejna, po
dwóch latach przerwy spowodowanej
pandemi¹, wizyta by³a wyj¹tkowa -
Chojnów i Engelsach uroczyœcie obcho-
dzili jubileusz 15.lecia partnerstwa.

Rudolf Wilhelm Moritz - Honorowym
Obywatelem Chojnowa
28 maja Rada Miejska Chojnowa nada³a
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta
Chojnowa Rudiemu Moritzowi - wielo-
letniemu burmistrzowi Egelsbach - mias-
ta partnerskiego w Niemczech, wielkiemu
orêdownikowi partnerstwa. 

Noc Muzeów
W tym roku, po dwuletniej przerwie,  Mu-
zeum Regionalne ponownie otworzy³o
swoje podwoje.  Jak zawsze zadbano o mnós-
two atrakcji  dla dzieci i dla doros³ych.
Wiele osób zwiedzi³o tego dnia muzeum,
Basztê Tkaczy, liczni wziêli udzia³ 
w krzy¿ówkowym konkursie… Wœród

goœci byli te¿ mieszkañcy niemieckiego
Egelsbach. 

CZERWIEC
Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
"Sprintem do maratonu"
3 czerwca dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 oraz z Przedszkola Miej-
skiego nr 1 wziê³y udzia³ w VIII Ogólno-
polskim Maratonie Przedszkolaków
"Sprintem do maratonu", którego organi-
zatorem jest miesiêcznik Bli¿ej Przed-
szkola. Przedszkolaki przebieg³y ³¹cznie
32 950 m, czyli 32.95 km.

IV edycja Turnieju Taekwondo dla dzieci
4 czerwca rozdano medale, wrêczono
dyplomy i nagrody dla najlepszych
zawodników w konkurencjach trójboju
technicznego i walk w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

15 lat Galerii M³odych
Za³o¿ona w 2007 r. ma na celu rozwi-
janie twórczoœci plastycznej mieszkañ-
ców Chojnowa. Prezentuje amatorsk¹
twórczoœæ fotografików, plastyków,
rêkodzielników, hobbystów i innych pa-
raj¹cych siê sztuk¹ w jej szerokim zna-
czeniu. Jubileusz Galerii M³odych mia³
miejsce 9 czerwca.

Zenon Chmielewski - Zas³u¿ony dla
Miasta Chojnowa
11 czerwca Radni Rady Miejskiej, na
LVIII sesji, nadali tytu³ Zas³u¿ony dla
Miasta Chojnowa Zenonowi Chmielew-
skiemu - nauczycielowi muzyki, za³o-
¿ycielowi klas muzycznych, szkolnych
zespo³ów instrumentalnych i wokalnych
- "Konsonans", "Fantazja" oraz chóru
"Allegro", dyrygentowi miejskiego chóru
dla doros³ych Skoranta. Z. Chmielewski
przys³u¿y³ siê m.in. promocji naszego
miasta na terenie powiatu, województwa,
kraju, a nawet poza jego granicami.

Dni Chojnowa 2022
Spragnieni, stêsknieni, kultu-ralno-spor-
towych wydarzeñ po dwuletnim lock-
downie, 11 i 12 czerwca t³umnie wziê-
liœmy udzia³ w tegorocznych obchodach
œwiêta miasta. Rozpocz¹³ je tradycyjny
korowód pod has³em "Zdrowo-Kolorowo".
Po nim, na scenie by³y "Talenty znad
Skory" - blok prezentacji chojnowskich,
uzdolnionych tancerzy i wokalistów.
Potem by³ zespó³ "Spontan" i gwiazda
wieczoru "Daj to g³oœniej"!
Drugi dzieñ miejskiego œwiêta otworzy³
Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej "Bam-
biniada". Niedzielne popo³udnie wy-
pe³ni³ tak¿e spektakl muzyczny dla
dzieci, wystêp grupy Apokalipsa i rodzi-
mego teamu Plug'n'Blues oraz koncert
Dawida Kwiatkowskiego. Przez dwa dni
imprezom muzycznym towarzyszy³ Fe-
stiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego - osiemnasta edycja imprezy
nawi¹zuj¹cej do chojnowskich tkackich
tradycji.

Muzykowanie nad Skor¹
Kolejna ods³ona cyklu "Muzykowanie
nad Skor¹" mia³a wyj¹tkowy klimat.
Park Œródmiejski 26 czerwca sta³ siê
t³em dla klasyki piosenki francuskiej.
Yaga Kowalik - krakowska wokalistka, -
przypomnia³a piosenki, które kiedyœ pod-
bija³y œwiat. 

Us³yszeæ przesz³oœæ 
Muzeum Regionalne rozpoczê³o kilku-
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miesiêczny projekt "Us³yszeæ przesz³oœæ
- dŸwiêkowy pejza¿ Chojnowa". W jego
ramach odbywa³y siê m.in. kreatywne
warsztaty, s³uchowiska, spacery dŸwiê-
kowe, gry terenowe…

LIPIEC
Tysiêczny numer Gazety Chojnowskiej!
Czternasty numer Gazety Chojnowskiej
w 2022 r. by³ tysiêcznym numerem wy-
dawanej od 30 lat naszej lokalnej prasy.

SIERPIEÑ
Po¿egnaliœmy… 
14 sierpnia zmar³ Jan Liczner - wieloletni
aktywny spo³ecznik, znany w œrodo-
wisku kilku organizacji spo³ecznych.

15 sierpnia - Œwiêto Wojska Polskiego
Uroczystoœci rozpoczê³a Msza œw. w ko-
œciele NPNMP, potem mieszkañcy spot-
kali siê pod obeliskiem przy ul. Chmiel-
nej. 15 sierpnia to w polskim kalendarzu
szczególny dzieñ - Œwiêto Wojska Pol-
skiego, ale tak¿e wa¿ny dzieñ dla kato-
lików - œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêt-
szej Maryi Panny, nazywane równie¿
Œwiêtem Matki Boskiej Zielnej. Dla choj-
nowian dodatkowo data ta kojarzona jest
z wyj¹tkowym spotkaniem w centrum
miasta - Imieninami Marii, Maryœ, Ma-
rysieniek…

Imieninowe Spotkanie Marii, Maryœ,
Marysieniek…
To by³a pi¹ta ju¿ edycja wspólnego œwiê-
towania popularnych imienin. Scenê tego
dnia opanowa³y zespo³y ludowe. Kapela
z Kunic, Przyjació³ki z NiedŸwiedzic,
Michalinki z Konradówki i Zespó³ Pieœni
i Tañca z Legnicy da³y popis regional-
nego folkloru nastrajaj¹c publicznoœæ na
wystêp gwiazdy wieczoru - grupy Future
Folk prezentuj¹cej zdecydowanie wspó³-
czesn¹ wersjê folkloru.

Miodowe Lato
W tym roku do Parku Œródmiejskiego sym-
patyków Miodowego Lata przyci¹gnê³y
warsztaty "Miodowa przygoda", kramy 
z wyrobami pszczelarskimi i pszczelarskie
farmy, ceramika, makramy… Park sta³
siê centrum wyœmienitych miodów oraz
rêkodzie³a lokalnych sprzedawców zwi¹-
zanego z pszczel¹ rodzin¹. 

Liga Szkó³ek Kolarskich MTB Dolnego
Œl¹ska
20 sierpnia blisko 90 zawodników repre-
zentuj¹cych Szkó³ki Kolarstwa MTB
Dolnego Œl¹ska rywalizowa³o o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa. Nasze
miasto od wielu lat, w œrodowisku kolar-
skim, s³ynie z wzorcowej organizacji za-
wodów w tej dyscyplinie. Cieszy fakt, ¿e
te tradycje s¹ kontynuowane, a poziom
przygotowania wci¹¿ jest wysoki.

VI Zlot Pojazdów Zabytkowych
Podczas VI Zlot Pojazdów Zabytkowych,
który odby³ siê 28 sierpnia na chojnow-
skim Rynku zaparkowa³o oko³o dwustu
modeli. Motocykle, motorowery, auta oso-
bowe, autobusy, traktory i inne pojazdy,
które swoim urokiem przyci¹gnê³y setki
podziwiaj¹cych.

WRZESIEÑ
XX Mistrzostwa Województwa Dolno-
œl¹skiego w Ratownictwie Wysokoœciowym

2 wrzeœnia na obiekcie wie¿y ciœnieñ 
w Parku Piastowskim mia³y miejsce XX
Mistrzostwa Województwa Dolnoœl¹-
skiego w Ratownictwie Wysokoœciowym.
W rywalizacji bra³y udzia³ dru¿yny z³o-
¿one ze stra¿aków ratowników- cz³on-
ków specjalistycznych grup wysokoœ-
ciowych z Chojnowa, Wroc³awia i Œwi-
dnicy oraz goœcie z Bydgoszczy. 

Bud¿et Obywatelski
4 wrzeœnia zakoñczy³o siê g³osowanie na
wybrane projekty Bud¿etu Obywatel-
skiego 2022. W pó³nocnej stronie miasta
wybrano Bezobs³ugowy Park Linowy. 
W po³udniowej stronie miasta najwiêcej
g³osów otrzyma³a Œcie¿ka Zdrowia z ele-
mentami torów przeszkód z trampolin¹
Miejsk¹.

Narodowe Czytanie 
Fina³owe spotkanie "Narodowego Czy-
tania" odby³o siê 8 wrzeœnia w Domu
Schrama. Wybrane utwory zaprezento-
wali uczniowie szkó³ podstawowych 
i ponadpodstawowych oraz doroœli - lu-
dzie z pasj¹. W trwaj¹cym Roku Roman-
tyzmu Polskiego czytano "Ballady i ro-
manse" Adama Mickiewicza. 

Po¿egnaliœmy…
12 wrzeœnia zmar³a W³adys³awa Osesik 
- najstarsza mieszkanka Chojnowa mia³a
104 lata.

Œwiêto Partnerstwa w Mnichovo Hradištì
16 i 17 wrzeœnia do naszego czeskiego
miasta partnerskiego wybra³a siê dele-
gacja z Chojnowa, która otrzyma³a za-
proszenie na coroczne Œwiêto Partner-
stwa w Mnichovo Hradištì. Œwiêtowano
6. lecie z Chojnowem i 25. lecie z nie-
mieckim Erzhausen. 

PAZDZIERNIK
Krystyna Czapska Zas³u¿ona dla
Miasta Chojnowa
PaŸdziernikowa, nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej Chojnowa, by³a czwart¹
w tym roku poœwiêcon¹ przyznaniu wy-
bitnego tytu³u, wybitnej osobowoœci.
Krystyna Czapska - wieloletnia radna,
za³o¿ycielka i kierownik chóru Skoranta,
wielki spo³ecznik, 7 paŸdziernika otrzy-
ma³a tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa.

Stypendia i nagrody Burmistrza 
52 stypendia naukowe za wyniki w na-
uce, 6 stypendiów naukowych za osi¹g-
niêcia w nauce, 2 stypendia artystyczne,
6 nagród sportowych - Burmistrz Miasta
wyró¿ni³ ponad 60. uczniów, którzy wy-
kazali siê ponadprzeciêtnymi osi¹gniê-
ciami w roku szkolnym 2021/2022.
7 paŸdziernika w Domu Schrama lau-
reaci, w asyœcie bliskich, z dum¹ odbie-
rali swoje wyró¿nienia.

SKORANTA ma 15 LAT
Obchody 15.lecia dzia³alnoœci chojnowski
chór Skoranta rozpocz¹³ w koœciele
NPNMP okolicznoœciowym koncertem
pod batut¹ Piotra Koziara. Czêœæ oficjalna
- z gratulacjami, podziêkowaniami, ¿y-
czeniami i odznaczeniami mia³a miejsce
w Domu Schrama 8 paŸdziernika.

Jesienne spotkania chóralne
Zarz¹d Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Pol-
skiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr za-
prosi³ na muzyczne wydarzenie pt. "Je-
sienne spotkania chóralne", które odby³o
siê 15 paŸdziernika w MOKSiR. Koncert
zainaugurowany zosta³ przez chórzystów
œredniowiecznym hymnem i jednym 
z najstarszych liryków polsko - ³aciñs-
kich Gaude Mater Polonia.  

30.lecie ZINR
Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu zaj-
muje siê pomoc¹ skierowan¹ do osób 
z ograniczeniami ruchowymi. Organizuje
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
informuje o mo¿liwoœciach pozyskiwa-
nia wsparcia z instytucji, wspiera mental-
nie i rzeczowo… 27 paŸdziernika cz³on-
kowie ZINR uroczyœcie obchodzili swój
jubileusz.

LISTOPAD
60.lecie Szko³y Podstawowej nr 3 
5 listopada swój piêkny jubileusz
60.lecia obchodzi³a Szko³a Podstawowa
nr 3 im. Marii Konopnickiej. Wydarze-
nie rozpoczê³o siê od Mszy Œwiêtej 
w koœciele Niepokalanego Poczêcia NMP.
Oficjalna uroczystoœæ mia³a miejsce w Miej-
skim Oœrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji, gdzie wspominano, gratulowano,
sk³adano ¿yczenia, obejrzano program
artystyczny. Potem uroczystoœæ prze-
nios³a siê do szkolnych murów przy ul.
Reymonta.

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
104 rocznica odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci w Chojnowie rozpoczê³a
siê od wspólnego odœpiewania hymnu
narodowego na Rynku. W koœciele œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a odby³a siê
Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny, potem
mieszkañcy przeszli pod obelisk przy ul.
Chmielnej, a w Domu Schrama odby³ siê
koncert "Dla Niepodleg³ej" zaprezento-
wany przez uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 4. Na zakoñczenie obchodów ,
na scenie Domu Kultury wyst¹pi³ Zespó³
Pieœni i Tañca Legnica. 

Rekord w iloœci przebiegniêtych kilo-
metrów
11 listopada o godzinie 11.00 na Sta-
dionie Miejskim KS Chojnowianka ru-
szy³ pierwszy w historii naszego miasta
maraton w 24.godzinnym biegu. Ofi-
cjalny rekord Chojnowa w iloœci prze-
biegniêtych kilometrów to 1718,18 km. 

GRUDZIEÑ
Poci¹g specjalny
6 grudnia o godz. 11.15 na chojnowskim
dworcu zatrzyma³ siê poci¹g specjalny.
Przejazd reaktywowan¹ lini¹ z Legnicy
do Chocianowa przez Bia³¹ i Rokitki 
z udzia³em Marsza³ek Sejmu RP Pani¹
El¿biet¹ Witek, by³ tego dnia tras¹ pro-
mocyjn¹ - sta³e po³¹czenie na tej linii
ruszy³o 11 grudnia.

Jarmark Bo¿onarodzeniowy
11 grudnia chojnowski rynek spowi³ kli-
mat grudniowego, ciep³ego œwiêta. 
Bo¿onarodzeniowy Jarmark, po dwóch
latach, wróci³ i przyci¹gn¹³ swoj¹ aur¹
wielu mieszkañców.
Bogate stragany, ozdobione migoc¹cymi
œwiate³kami wywo³a³y œwi¹teczny nas-
trój, który potêgowa³y melodie unosz¹ce
siê nad centrum miasta.                opr. eg
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Zadania inwestycyjne 
Na pocz¹tku roku rozpoczête zosta³y ro-
boty budowlane obejmuj¹ce przebudowê
istniej¹cego zbiornika na komorê tle-
nowej stabilizacji osadu nadmiernego na
terenie oczyszczalni œcieków w Goli-
szowie w ramach zadania "Modernizacja
oczyszczalni œcieków". Wartoœæ zadania
1.290.746,38 z³. Roboty budowlane ode-
brano i zakoñczono w lipcu. Zadanie
zosta³o sfinansowane w wys. 300.000,00 z³
z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych w miejscowoœciach, w których
funkcjonowa³y niegdyœ zlikwidowane
pañstwowe przedsiêbiorstwa gospodarki
rolnej oraz w wys. 450.000,00 z³, ze œrod-
ków pierwszego naboru wniosków z Rz¹-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

23 czerwca dokonano odbioru koñco-
wego budowy oœwietlenia na ul. Pade-
rewskiego. W ramach realizacji zadania
wymienionych zosta³o 20 kompletów
lamp oœwietleniowych z oprawami LED
wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ oraz zosta³a za-
montowana rozdzielnica zasilana now¹
lini¹ kablow¹. Zakres zadania obejmo-
wa³ doœwietlenie 5 przejœæ dla pieszych.
Koszt robót budowlanych to blisko 120
tys. z³. Gmina Miejska Chojnów otrzy-
ma³a pomoc finansow¹ z Dolnoœl¹skiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej w formie
dotacji celowej stanowi¹c¹ 75% wartoœci
zadania tj. 89.929,00 z³ na projekt pn.
"Podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
drogowego poprzez budowê oœwietlenia
drogowego wraz z rozbiórk¹ istniej¹cego
oœwietlenia w ul. Paderewskiego w Choj-
nowie".

Najwiêksz¹ inwestycj¹ 2022 roku by³a
"Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh.
Powst. Warszawskiego, Królowej
Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen.
Maczka i budowa parkingu przy ul.
Kiliñskiego w Chojnowie". Wartoœæ
umowy 4.915.126,38 z³. Gmina Miejska
Chojnów otrzyma³a promesê inwesty-
cyjn¹ z Rz¹dowego Funduszu Polski
£ad: Program Inwestycji Strategicznych
w wys. 4.446.000,00 z³. W paŸdzierniku
zosta³ zawarty aneks do umowy w zwi¹zku
z robotami dodatkowymi na kwotê
15.893,19 z³. Tym samym wartoœæ zada-
nia zwiêkszy³a siê do kwoty 4.931.019,57 z³.
Inwestycja obejmowa³a nastêpuj¹ce za-
dania:
Zad. nr 1: Przebudowa ulicy Sikor-
skiego i ulicy Bohaterów Powstania
Warszawskiego wraz z budow¹ parkin-
gów i chodników oraz wykonaniem
sieci oœwietlenia ulicznego i przykana-
lików kanalizacji deszczowej. Wartoœæ
zadania 1.909.078,76 z³otych 
Zad. nr 2: Przebudowa ulicy Królowej
Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz 
z budow¹ chodnika oraz zatoki posto-
jowej w pasie drogowym, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej, sieci
oœwietlenia, przebudowa istniej¹cego

zjazdu z drogi gminnej oraz budowa
parkingu obejmuj¹cej 10 nowych
miejsc parkingowych. Wartoœæ zada-
nia po zawartym aneksie 870.661,80
z³otych.
Zad. nr 3: Przebudowa ulicy Andersa 
i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmia-
ny nawierzchni dróg o ³¹cznej d³ugoœci
200 m oraz budowa przykanalików
kanalizacji deszczowej. Wartoœæ zada-
nia 650.241,54 z³.
Zad. nr 4: Budowa parkingu przy ul.
Kiliñskiego (30 miejsc parkingowych
w tym 2 dla osób niepe³nosprawnych),
przebudowa zjazdu na drogê gminn¹,
budowa chodników, remont nawierz-
chni istniej¹cych chodników i komuni-
kacji wewnêtrznej, przebudowa insta-
lacji kanalizacji deszczowej oraz wy-
konanie instalacji oœwietlenia, rozbiór-
ka czêœci istniej¹cych utwardzeñ.
Wartoœæ zadania 1.501.037,47 z³.

W sierpniu rozpoczêto przebudowê ul.
Jerzmanowickiej w Chojnowie. Zada-
nie obejmuje  wykonanie nowej nawierz-
chni na odcinku ponad 460 m, zjazdów,
chodników oraz budowê nowego oœwiet-
lenia. Wartoœæ zadania 1.742.910,00 z³.
Zadanie dofinansowane w 80% z Rz¹do-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja
w wysokoœci 1.423.828,32 z³.

W paŸdzierniku przeprowadzono prace
obejmuj¹ce renowacjê mogi³y ks.
Adama £añcuckiego oznaczonej przez
IPN w ramach programu “Ocalamy”.
Czyszczenie nawierzchni pomnika zos-
ta³o wykonane przez firmê Polers. Dodat-
kowo odnowiono litery na tablicy nagrob-
kowej, pracownicy zatrudnieni na pracach
interwencyjnych u³o¿yli kostkê przed gro-
bem. Koszty poniesione przez Gminê Miej-
sk¹ Chojnów wynosz¹ blisko 5.000,00 z³. 

W listopadzie zrealizowano zadanie obej-
muj¹ce dostawê oraz monta¿ masztu
flagowego o wysokoœci 6 metrów, 2-seg-
mentowego aluminiowego (srebrny - anoda),
z zamkiem i windtrackerem, link¹ wew-
n¹trz masztu, maskownic¹ wspornika
zawiasowego, kopu³k¹ solarna LED oraz
kosztami monta¿u w fundamencie beto-
nowym i transportu wraz z flag¹ polie-
strow¹ poziom¹ Polski. Wartoœæ umowy
9.800,64 z³. Pozyskano dofinansowanie
w ramach projektu "Pod Bia³o-czer-
won¹" w wys. 8.000,00 z³. Maszt zosta³
zamontowany przy Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym.

W listopadzie, w ramach dzia³añ zwi¹-
zanych z oszczêdnoœci¹ energii, zreali-
zowano dostawê i monta¿ 77 szt.
¿arówek LED o mocy 35W z redukcj¹
mocy o 35% montowane w kinkietach 
i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul.
Œciegiennego, ul. Rejtana, Grottgera oraz
teren basenu Miejskiego oraz 4 szt. opraw
LEG o mocy 50 W z redukcj¹ mocy 
o 35% na s³upach przy Basenie Miej-
skim. Wartoœæ umowy 37.890,00 z³. 

W listopadzie rozpoczêto prace budow-
lane pn. "Remont pod³óg w pomiesz-
czeniach nr 1 i 3 pierwszego piêtra
Muzeum Regionalnego w Chojnowie"
Wartoœæ umowy 159.777,00 z³ brutto.
Zadanie bêdzie realizowane do 30.04.2023 r.

Dokumentacja projektowa:
1. Wykonano projekt zagospodarowania
terenu w zakresie przebiegu œcie¿ek par-
kowych z towarzysz¹c¹ im ma³¹ archi-
tektur¹ w Parku Piastowskim w Choj-
nowie. Koszt wykonania dokumentacji
3000,00 z³. 
2. Wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ oraz uzyskano pozwolenie
na budowê oœwietlenia drogowego w miej-
scowoœci Chojnów ul. Pogodna, Radosna
i Mi³a. Koszt 7.134,00 z³.
3. Wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ oraz uzyskano pozwolenie
na budowê oœwietlenia drogowego w miejs-
cowoœci Chojnów ul. Leœnej. 
Koszt 7.134,00 z³.
4. Wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ dla zadania pn.: Budowa
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
ogólnosp³awnej w Chojnowie - etap II
(ul. Sikorskiego). 
Wartoœæ umowy 12.546,00 z³.
5. Wykonano dokumentacjê projektowo-
kosztorysow¹ dla zadania pn.: Budowa
sieci wodoci¹gowej z pompowni¹ wody 
i kanalizacji sanitarnej w ul. Leœnej i Wrzo-
sowej w Chojnowie. 
Wartoœæ umowy 8.160,00 z³.
6. Wykonano dokumentacjê projektowo
- kosztorysow¹ przebudowy sceny wraz
z zagospodarowaniem terenu w Parku
Piastowskim. 
Wartoœæ umowy 29.550,00 z³.
7. Opracowano projekt zagospodarowa-
nia terenu w zakresie budowy ma³ej ar-
chitektury tj. bezobs³ugowego parku lino-
wego na terenie rekreacyjnym przy MO-
KSiR. Wartoœæ umowy 4.700,00 z³.
8. Opracowano program funkcjonalno-
u¿ytkowy wraz ze zbiorczym zestawie-
niem kosztów dla zadania: "Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni œcieków w Go-
liszowie - etap II". 
Wartoœæ umowy 61.500 z³.
Obecnie przygotowywana jest procedura
og³oszenia postêpowania o udzielenie
zamówienia. W ramach drugiego naboru
wniosków Programu Polski £ad Miasto
otrzyma³o 10 400 000 z³.
9. W trakcie realizacji jest opracowanie
wielobran¿owej dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej (budowlano-wyko-
nawczej) z wszelkimi uzgodnieniami, 
w tym uzyskaniem decyzji pozwolenia
na wykonanie prac budowlanych dla
przedsiêwziêcia inwestycyjnego obej-
muj¹cego Przebudowê budynku by³ej
szko³y podstawowej przy ul. Koœciuszki
w Chojnowie, na potrzeby utworzenia Cen-
trum Integracji Spo³ecznej i Edukacyjnej
wraz ze zmian¹ funkcji i sposobu u¿yt-
kowania obiektu. 
Wartoœæ umowy 125.706,00 z³.
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25 listopada Szko³a
Podstawowa nr 3 ob-
chodzi³a swoje œwiê-
to. Uroczystoœci roz-
poczê³y siê msz¹ œw.

w koœciele pw. NP
NMP, któr¹ celebrowa³

proboszcz Dariusz Pude³ko.
Homiliê wyg³osi³ ks. Kamil Bulanda.
Ca³oœæ uœwietni³ wystêp chóru parafial-
nego œw. Jó¿efa. 

Na kolejny punkt programu gospodarze
zaprosili do Miejskiego Oœrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji, gdzie odby³a siê
czêœæ oficjalna i artystyczna jubileuszu.
Uroczystoœæ zainaugurowa³ dyrektor SP 3
p. Mariusz Szklarz serdecznie witaj¹c przy-
by³ych goœci: burmistrza Chojnowa 
p. Jana Serkiesa, sekretarza gminy Choj-
nów, p. Honoratê Tajchman-Rêkoœ, pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjació³ Trójki 
p. Adama Bieleckiego, przewodnicz¹-
cego Rady Miasta Chojnowa p. Jana Sko-
wroñskiego, z-cy przewod. Rady Miasta
Chojnowa Barbarê Ku³acz, wicestarostê
Legnickiego p. Janinê Mazur, etatowego
cz³onka Zarz¹du Powiatu, Krzysztofa
Sowiñskiego, by³ych dyrektorów SP 3 
p. Kazimierê Czmil, p. Andrzeja Przyby-
sza, p. Stanis³awê Janczyn, przewodni-
cz¹cego Rady Rodziców p. Tomasza
Ganga, naczelnika Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego Miasta p. Martê Kucfir,
dyr. Przychodni Rejonowej w Chojnowie
p. Annê £yczko, ks. dr Dariusza Pude³ko,
wizytator Dolnoœl¹skiego Kuratorium

Oœwiaty p. Bo¿enê Sienkiewicz, przed-
stawiciela oddzia³u ZNP w Chojnowie 
p. Jolantê Bukowska, dyrektorów ¿³ob-
ków z gminy i miasta, dyrektorów szkó³
z gminy i miasta, dyrektora Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy nr 1 oraz
Warsztatów Terapii Zajêciowej, dyrek-
torów przedszkoli z terenu miasta, dyrek-
torów jednostek kulturalno-oœwiatowy.
Po pe³nych ¿yczliwoœci i wspomnieñ gratu-
lacjach przyby³ych goœci, rozpocz¹³ siê
program artystyczny w wykonaniu kó³ka
teatralnego "Zielona Gêœ", pod kierow-
nictwem p. Magdaleny Ksi¹¿ek. M³odzi
aktorzy przygotowali inscenizacjê pt.:
"Konopnicka nadal Aktualna". W za-
bawny sposób udowodnili nam, ¿e tema-
tyka utworów patronki naszej szko³y nie
straci³a na wartoœci, jest ponadczasowa 
i uniwersalna.
Nastêpnym wydarzeniem by³ spektakl 
w re¿yserii p. Anny Pauch pt. "Nie-
zwyk³a podró¿ z Mari¹ Konopnick¹".
Tematem sztuki by³o zwrócenie uwagi
na problem wspó³czesnego œwiata i przy-
czyny konfliktów w ludzkich relacjach,
utrudniaj¹cych zaprowadzenie pokoju na
ziemi. Spektakl teatralny zdradzi³ spo-
sób, jak mo¿na wyjœæ z pu³apki kryzysu
prawdziwych wartoœci na rzecz "priory-
tetów" lansowanych w dzisiejszym spo-
³eczeñstwie. Zachêci³ te¿ do refleksji nad
wspó³czesn¹ edukacj¹ i potrzeb¹ zmian
w codziennym ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
W rolê g³ównej postaci wcieli³a siê nasza
absolwentka Marta Krasna, która jest
obecnie uczennic¹ V LO w Legnicy. 
Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³ równie¿ wy-
stêp naszego ucznia Micha³a Kowalczyka
z klasy 6 b i chóru szkolnego prowadzo-
nego przez p. Tomasza Susmêda.
Nad przebiegiem czêœci artystycznej czu-
wa³a p. Ewa Wo³oszyn, techniczna czêœæ
obs³ugiwali p. Jerzy Krakowski i p. Da-
riusz Wo³oszyn  oraz uczniowie klas ós-
mych.

Serdecznie dziêkujemy wy¿ej wymie-
nionym.

Z nieskrywan¹ radoœci¹ pan dyrektor za-
prosi³ przyby³ych goœci na spacer, po piêk-
nej i nowoczesnej szkole. O minionych
latach przypomnia³y stare kroniki i czarno-
bia³e zdjêcia by³ych nauczycieli i uczniów.
Niejednemu zakrêci³a siê ³za w oku.
Zakoñczeniem obchodów by³ wykwintny
poczêstunek.
Dobry gospodarz wie, ¿e goœæ w jego domu
musi byæ zaopiekowany i dopieszczony,
by czu³ satysfakcjê z pobytu i odczu³ chêæ
powrotu. O wszystko zadba³a dyrekcja,
nauczyciele, pracownicy kuchni i obs³ugi
oraz rodzice i uczniowie obchodz¹cej
jubileusz szko³y.
Wielkie podziêkowania sk³adamy spon-
sorom, których wk³ad uœwietni³ nasz¹
uroczystoœæ:
Apis Sp. z o.o. Chojnów - Piotr Bloch,
Colucci Polska Sp. z o.o.,
Sadownictwo- Krzysztof Baszczyn,
Piekarnictwo Marta i Andrzej Kupczyk,
Piekarnictwo - Stanis³aw Kryszczuk,
PHU Kama - Wanda i Pawe³ Kaczan,
PHU Basia- Barbara Szumilas, 
Firma Handlowo - Transportowa
"Sylwia" -Sylwia Bystra,
UNIFOT- Andrzej Bobik,
Reklama -Jakub Halikowski,

Nauczyciele, 
rodzice i uczniowie SP3

Organizatorzy

60-lecie Szko³y Podstawowej nr 3 w relacji organizatora

Dyrektor Œrodowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, 
wraz z pracownikami, 

sk³adaj¹ najserdeczniejsze podziêkowania 
pani Ma³gorzacie Tomaœ

ze sklepu ogrodniczego MAGNOLIA w Chojnowie
za przekazanie dekoracji i stroików œwi¹tecznych dla placówki. 

Jest to wspania³y i ¿yczliwy gest.

Dziêkujemy i ¿yczymy wielu sukcesów 
w ¿yciu zawodowym i prywatnym.



Brawo dla naszych ch³opców, którzy œwietnie siê zaprezentowali na Turnieju
Halowym organizowanym przez BKS Boles³awiec. Dru¿yna UKS Oriens Chojnów
ze Szko³y Podstawowej nr 4 nie zajê³a pierwszego miejsca przez ró¿nicê bramek,
jednak nie to by³o najwa¿niejsze. 
- W Turnieju wziê³o udzia³ 7 ekip, graliœmy systemem ka¿dy z ka¿dym - komentuje
trener m³odych pi³karzy Kuba Kudelski. - Dzieñ przed turniejem graliœmy mecz
sparingowy z Iskr¹ Kochlice, potem by³y rozgrywki w Boles³awcu. Systematyczna
praca naszego zespo³u przynosi efekty. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi. 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/100912

Reprezentacja Chojnowa na turnieju w Mnichovo Hradištì
3 grudnia w naszym czeskim mieœcie partnerskim Mnichovo
Hradištì rozegrano turniej pi³ki no¿nej ch³opców rocznik 2012
(IV klasa), w którym udzia³ wziê³a reprezentacja SP4 Chojnów.
W rozgrywkach uczestniczy³o 8 dru¿yn (80 zawodników). 
Mecze rozegrano systemem "ka¿dy z ka¿dym". Czas gry 1x12 min.

Wyniki uzyskane przez chojnowski zespó³ (wg. kolejnoœci gier):
SP 4 - HRADEK 2:2
MSK A Mnichov - SP 4 2:0
SP 4 - KNEZMOST 3:1
DBSK - SP 4 0:4
SP 4 - MSK B Mnichov 6:1
BENATKY - SP 4 0:6
SP 4 - KLASTER 2:2
TABELA:
1. MSK A Mnichov 7 21:0 24 - 0 
2. KLASTER 7 16:5 16 - 5 

3. SP 4 Chojnów 7 14:7 23 - 8 
4. HRADEK 7 13:8 15 - 8 
5. BENATKY 7 7:14 5 - 18 
6. KNEZMOST 7 6:15 12 - 15 
7. MSK B Mnichov 7 4:17 3 - 24 
8. DBSK 7 2:19 3 - 24
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od organizatorów
upominki. Zespo³y zajmuj¹ce miejsca I - III otrzyma³y puchary
oraz medale. 
W klasyfikacji na "najlepszego strzelca turnieju" rywaliza-
cjê wygra³ Gabriel Kaleta (SP 4) uzyskuj¹c 11 bramek. 
Sk³ad zespo³u SP4: Pilecki Mateusz (bramkarz); Stêpieñ
Kamil; Liczner Jakub; Miler Artur; Miler Aleksander;
Horoszczak Bartosz; Kaleta Gabriel; Musia³owski Aleksander;
Szczepañski Seweryn; Sawa Wojciech. GRATULACJE!

AM

II miejsce M³odzików na Turnieju Halowym w Boles³awcuII miejsce M³odzików na Turnieju Halowym w Boles³awcu Informacja dla
Przedsiêbiorców

- Profil na Platformie
Us³ug Elektronicznych

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. 



Zarz¹dzeniem Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 25 paŸdziernika r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przezna-
czona do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.) nieruchomoœæ ujêta jest, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê 19.01.2023 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 dnia
12.01.2023 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 nieru-
chomoœæ 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
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
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 300,00 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 wy-
przedzeniem 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 ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu 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. 2022 poz. 931 ze zm.)
sprzeda¿ zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.12.2022 r. - 12.01.2023r.
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/
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 46/12 o powierzchni 23 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:
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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 

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

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

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)

Sprzedam 10 - arowe dzia³ki budowlane
po³o¿one Go³aczów/Konradówka, ok.
0,5 km od  Chojnowa, na czêœciowo
zabudowanym osiedlu domów jedno-
rodzinnych. Dzia³ki kszta³tne, dogodne
do zabudowy. Okolica spokojna, dobry
dojazd, kontakt z przyrod¹. Cena do
uzgodnienia, bez poœredników.
Wiadomoœæ: tel. 698-911-049. (62750) 

Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, 
nios¹cych spokój i odpoczynek

Nowego Roku 
spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,

pe³nego optymizmu, wiary, 
szczêœcia i powodzenia

¿ycz¹
Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy

Banku Spó³dzielczego w Chojnowie



Jarmark Bo¿onarodzeniowyJarmark Bo¿onarodzeniowy


