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Święta Bożego Narodzenia w Żłobku i Przedszkolach

18 grudnia w naszym Żłobku odbyła  się Wigilia. Dzieci 
z grupy Tygrysków wykonały piękne stroiki na wigilijny stół.
,,Święta to jest magiczny czas, zdarza się w roku tylko raz.
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci radują się
wszyscy: dorośli i dzieci." 

Dzieci z grupy Misiów spotkały się przy wigilijnym stole.
Słuchając nastrojowych kolęd, przełamały się opłatkiem 
i z apetytem zjadły świąteczny obiad. Dla maluszków było to
wielkie wydarzenie. Z zachwytem patrzyły na pięknie przy-
strojony stół, na płonące świece i opłatek na sianku.

Żłobek Miejski 

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku, dlatego w naszej przedszkolnej rodzinie przeżyliśmy
go bardzo uroczyście. 
W dzień przedszkolnej Wigilii 18.12.2020 r. w każdej grupie 
i w całym przedszkolu od rana panowała radosna, świąteczna
atmosfera. Występy artystyczne dzieci, wspólny śpiew
najpiękniejszych polskich kolęd wprawiły wszystkich 
w świąteczny nastrój. Po występach Pani dyrektor złożyła
dzieciom i pracownikom najlepsze bożonarodzeniowe
życzenia. Wszystkie grupy wróciły do sal, gdzie dzieci

podzieliły się opłatkiem, złożyły sobie wzajemnie życzenia 
i zasiadły do uroczyście nakrytego stołu. Atmosfera była
prawdziwie rodzinna, a odświętne stroje wszystkich pod-
kreślały rangę tego dnia.

Przedszkole Miejskie nr 1

Boże Narodzenie to czas magiczny i radosny. Okres pełen
zadumy, refleksji oraz rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój
zapanował również w naszym przedszkolu. Tego dnia przed-
szkolaki wraz z paniami symbolicznie przełamali się opłat-
kiem, złożyli wzajemnie życzenia i usiedli do wspólnego
stołu.

Bożonarodzeniowy klimat dopełniły okolicznościowe deko-
racje, choinka oraz wspólnie śpiewane kolędy i pastorałki.

Przedszkole Miejskie nr 3 
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Bezp³atny dostêp 
do e-booków i audiobooków

Legimi w 2021 roku
Szanowni Czytelnicy! O pó³nocy 3 sty-
cznia 2021 roku wa¿noœæ straci³y kody
dostêpu do Legimi wydane w 2020 roku.
Od 4 stycznia 2021 roku bêd¹ wyda-
wane nowe kody bezp³atnego dostêpu
do Legimi. Kody dostêpu mo¿na otrzy-
maæ drog¹ mailow¹. Aby otrzymaæ kod
nale¿y wys³aæ maila na adres: bibliote-
ka.chojnow@gmail.com W treœci maila
nale¿y podaæ swoje dane (imiê i na-
zwisko, datê urodzenia) oraz numer kar-
ty bibliotecznej. W przypadku czytelnika
niepe³noletniego mail wysy³a rodzic-
opiekun prawny i podaje dane czytelni-
ka niepe³noletniego (imiê i nazwisko,
datê urodzenia) oraz numer karty bi-
bliotecznej. Uwaga: audiobooki bêd¹
dostêpne od ok. po³owy stycznia 2021 r.
Zwolnienie z op³at targowych

Zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z 9 grud-
nia 2020 r. o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapo-
bieganiem, przeciwdzia³aniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2255) od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
nie pobiera siê op³aty targowej, o któ-
rej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1170).

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 65)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach
od 22.12.2020 r. do 12.01.2021 r.:
- wykazu nieruchomoœci  przeznaczo-
nych do oddania w dzier¿awê  w drodze

bezprzetargowej czêœæ dz. nr 277/11 
i 277/5, obrêb 4 - Zarz¹dzenie Nr
160/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 22.12.2020r.,  
- wykazu nieruchomoœci  przeznaczo-
nej do oddania w u¿yczenie - czêœæ
dzia³ki  nr 295/1, obrêb 6 - Zarz¹dze-
nie Nr 161/2020 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 22.12.2020r.
Wykazy dostêpne s¹ na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc iiPRZYPOMINAMY
wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie 

spalania odpadów
Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym
oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œro-
dowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla
pieca materia³ opa³owy, co przyczyni siê do
poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spala-
nia odpadów w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego
drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substan-
cjami konserwuj¹cymi, impregnatami, la-
kierami, klejami (np. - ramy okienne, meble,
odpady z p³yt meblowych, panele pod³ogowe,
parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z bu-
dowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki
p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szcze-
gólnie plastiku i zu¿ytych pampersów.
Palenie tych przedmiotów w kot³ach po-
woduje, wydzielanie siê truj¹cych substancji.
Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pie-
ców, w których spalane s¹ œmieci. 
Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako
paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ za-
nieczyszczone pow³okami ochronnymi lub im-
pregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.
Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny
wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sa-
dzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ powo-
dem zapalenia siê komina, po¿aru budynku,
czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne
przekszta³cenie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie
w spalarniach odpadów lub we wspó³spalar-
niach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art.
155, termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹ od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny.
W zwi¹zku z powy¿szym artyku³em, za pale-
nie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna.
Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o do-
bro w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji
prosimy zg³aszaæ na adres mailowy 
smog-alarm@chojnow.eu lub na telefon 
Urzêdu Miejskiego 76 8186684; 604-834-339
oraz na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.

Burmistrz Miasta Chojnowa infor-
muje, ¿e 29 stycznia 2021r. up³ywa
ostateczny termin sk³adania wniosków
o zmianê zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa.
Wniosek powinien zawieraæ:
* imiê i nazwisko lub nazwê wnio-
skodawcy, a tak¿e jego adres,
* przedmiot i zakres wnioskowanej
zmiany  (nr dzia³ki, po³o¿enie, wnio-
skowane przeznaczenie),
* krótkie uzasadnienie wnioskowa-
nej zmiany.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kse-
rokopiê mapy ewidencyjnej lub za-
sadniczej.
Wnioski nale¿y sk³adaæ poczt¹ tra-
dycyjn¹ na adres Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 lub
do skrzynki umieszczonej na bu-
dynku urzêdu.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ telefonicznie pod numerem
telefonu 76/81-86-684. 

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ o œmierci 

by³ej pose³, nauczycielki, 
oddanej sprawom spo³ecznym 

Œp. Bronis³awy Kowalskiej

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia 

Rodzinie i Najbli¿szym
sk³adaj¹ 

Mieszkañcy Chojnowa 
i Burmistrz Miasta Jan Serkies

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
i s³owa wsparcia 

Rodzinie i Najbli¿szym 
z powodu œmierci 

Œp. Mieczys³awa Wojciechowskiego
chojnowskiego dzia³acza
sportowego i spo³ecznika 

sk³adaj¹
Mieszkañcy Chojnowa 

i Burmistrz Miasta Jan Serkies

£¹cz¹c siê w ¿a³obie i smutku
sk³adamy kondolencje 
i wyrazy wspó³czucia 

Rodzinie i Bliskim 

Œp. Klemensa Abla
by³ego Cz³onka Zarz¹du Miasta

Chojnowa

Mieszkañcy Chojnowa 
i Burmistrz Miasta Jan Serkies



Rewitalizacja amfiteatru 
Zakoñczy³a siê przebudowa chojnowskiego amfiteatru. 
30 grudnia inwestycja zosta³a odebrana. Amfiteatr sta³ siê
dope³nieniem malowniczej przestrzeni zrewitalizowanego
Parku Œródmiejskiego im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. 
Nawierzchnia terenu zosta³a utwardzona i odnowiona.
Wymieniono  stopnie oraz zbudowano skarpy do œcian
schodów terenowych. Z nowych elementów pojawi³o siê
zadaszenie nad scen¹ œrodkow¹ z ¿agli materia³owych mon-
towanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie jest ele-
mentem sta³ym, montowane bêdzie podczas wydarzeñ kul-
turalnych.

Inwestycja jest inicjatyw¹ mieszkañców, którzy wybrali
projekt w wyniku g³osowania w Bud¿ecie Obywatelskim.
Projekt przyczyni siê do ubogacenia ¿ycia artystycznego 
w naszym mieœcie, umo¿liwi organizowanie m.in. spotkañ
muzycznych. Inwestycjê zrealizowa³a firma PHU “Trans
Piotr” Agnieszka Osiadacz.
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Modernizacja ulicy Asnyka
Zakoñczy³a siê inwestycja pod nazw¹ "Przebudowa Drogi 
Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczê³y siê 
w ostatnich dniach paŸdziernika, odbiór nast¹pi³ 30 grudnia. 
Miasto Chojnów sta³o siê beneficjentem na rz¹dowej liœcie dofinan-
sowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Sa-
morz¹dowych 2020 i tym samym uzyska³o dofinansowanie 
w kwocie ok. 585 tys. z³otych. Dofinansowanie jest wynikiem trzylet-
nich starañ chojnowskiego samorz¹du. Projekt zosta³ zaakcep-
towany pod wzglêdem merytorycznym i formalnym, co da³o
zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie
dotacji. Ca³oœæ inwestycji wynios³a 725.700,00 tys. z³otych ko-
sztów przedsiêwziêcia. D³ugoœæ drogi przebudowanego odcinka
wynosi 322 m. Inwestycje wykona³a firma brukarska "Granit -
Bruk" Miros³aw Furmanek z Chojnowa. 

Inwestycja objê³a przebudowê jezdni z mieszanki mineralno - asfal-
towej, budowê chodnika z kostki betonowej, budowê zjazdów 
i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowê kanalizacji deszczo-
wej, budowê dwóch s³upów oœwietleniowych wraz z lini¹ za-
silaj¹c¹, wprowadzenie sta³ej organizacji ruchu (doœwietlenie przejœ-
cia dla pieszych), wykonanie trawników.

Realizacja zadania wp³ywa na poprawê ruchu na ca³ym obs³ugi-
wanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpoœredni ³¹czy
siê z drog¹ krajow¹ nr 94, dlatego jej modernizacja zwiêksza bez-
pieczeñstwo pieszych i transportu.                                                KB

Zakoñczone inwestycje

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Miasta przypomina o obowi¹zku utrzymania bie¿¹cego porz¹dku 
i czystoœci chodników przylegaj¹cych do nieruchomoœci. 

Do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci nale¿y: uprz¹tniecie b³ota, œniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 01/964 5

Dewastacje i zniszczenia w Chojnowie 
Na pocz¹tku grudnia na chojnowskim Rynku pojawi³y siê
œwi¹teczne ozdoby. Renifer z saniami, bombka szczêœcia 
i choinka s¹ piêkn¹ dekoracj¹ Rynku, ciesz¹ najm³odszych 
i doros³ych. Niestety elementy zosta³y zniszczone przez wan-
dali. Skandaliczne zachowanie to niszczenie mienia miesz-
kañców miasta i odebranie im radoœci w³aœnie w œwi¹tecznym
czasie. Po opublikowaniu informacji na Facebooku strony
chojnow.eu pojawi³o siê mnóstwo komentarzy internautów,
którzy skrytykowali skandaliczne zachowanie sprawców.
Stale pojawia³o siê tak¿e pytanie o funkcjonuj¹cy monitoring
miejski. 
29 grudnia Urz¹d Miejski w Chojnowie otrzyma³ informacjê
dotycz¹cy ustalenia to¿samoœci sprawcy zniszczeñ ozdób
œwi¹tecznych w Rynku. Sprawa zakoñczy³a siê szybko
w³aœnie dziêki monitoringowi, a tak¿e dziêki licznym tele-
fonom œwiadków zdarzenia. 
Ozdoby zosta³y naprawione przez pracowników Urzêdu
Miejskiego i mamy nadziejê, bêd¹ sprawiaæ jeszcze du¿o
radoœci w najbli¿szym czasie.
Niestety karygodne zachowanie powtarza siê co roku, a ofia-
rami nie s¹ jedynie ozdoby œwi¹teczne. Stale uszkadzane s¹
lampy, ³awki, kosze, znaki czy inne elementy. Wiêkszoœæ
dewastacji odbywa siê w nocy. Sprawcy wielokrotnie s¹ za-
trzymywani, jednak to nie zmienia faktu, ¿e skala zniszczeñ
jest du¿ym problemem w utrzymaniu ci¹g³ej kontroli niek-
tórych miejsc. Tutaj istotna jest solidarnoœæ mieszkañców 
i wspólna "walka" z osobami, które s¹ sprawcami zniszczeñ.
Szybkie reakcje np. telefoniczne zg³oszenia na policjê, na
pewno oka¿¹ siê pomocne w karaniu przestêpstw i byæ mo¿e
ich minimalizowaniu. 
Dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym mieszkañcom,
którzy aktywnie uczestniczyli w ustaleniu sprawcy znisz-
czeñ œwiate³ek w Rynku i Policji za natychmiastow¹ reakcjê!

KB

"POLSKA" Juliana Pamu³y to wystawa malarstwa, któr¹ - jako
ostatni¹ w tym roku - pokazaliœmy w Galerii M³odych. Niestety, 
z powodu epidemii koronawirusa nie mogliœmy spotkaæ siê na
wernisa¿u, a niektórzy nie mogli tak¿e przyjœæ do biblioteki 
i zobaczyæ obrazów chojnowskiego artysty. Mo¿e na kolejnej
wystawie bêdzie ju¿ inaczej. A tymczasem zapraszamy na nasz¹
strone internetow¹ https://biblioteka.chojnow.eu/ do obejrzenia
zdjêæ zaprezentowanych prac Pana Juliana, którego ju¿ po raz
trzeci goœcimy w naszej Galerii. 
Jego poprzednie wystawy - w 2014 i w 2017 roku - równie¿ wzbu-
dzi³y uznanie ogl¹daj¹cych.

MBP

Mroczkowski Kamil (Queensberry Polska boks) 
i Grzybowski Zbigniew - Chojnowianka Chojnów 

nominowani w plebiscycie 
na najpopularniejszych w sporcie w roku 2020! 

Plebiscyt organizuje portal: e-legnickie:
- Na przekór covidowi-19, który w du¿ym stopniu sparali¿owa³
wydarzenia sportowe w 2020 roku, postanowiliœmy wystartowaæ 
z Plebiscytem. Nasi Czytelnicy po raz kolejny wybior¹ Najpo-
pularniejszych: Zawodnika i Trenera roku 2020 w Zag³êbiu
Miedziowym, a tak¿e po raz drugi wybieraæ bêd¹ Najpopular-
niejszego Zawodnika, Trenera Pi³karskich Ni¿szych Lig oraz
Dzia³acza, bo amatorska pi³ka no¿na w naszym regionie cieszy siê
olbrzymim zainteresowaniem. W tegorocznym plebiscycie musimy
zrezygnowaæ z g³osowania na Najlepsz¹ Imprezê Sportow¹, bo
prawdê mówi¹c, poza rozgrywkami ligowymi i zawodami rangi
mistrzowskiej w naszym regionie covid skutecznie wyhamowa³
impet lokalnych organizatorów imprez sportowych - czytamy na
stronie: 
https://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/43-region/31670-startuje-
plebiscyt-na-najpopularniejszych-ludzi-sportu-w-zaglebiu-
miedziowych-w-2020-roku

W imieniu nominowanych z naszego miasta 
zapraszamy do oddawania g³osów na stronie: 

https://e-legnickie.pl/plebiscyt

Startuje Plebiscyt portalu e-legnickie 

"POLSKA" Juliana Pamu³y
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Œwiêto Trzech Króli 
w tym roku bez korowodu 

W tym roku nie odby³ siê niestety
piêkny Orszak Trzech Króli, który jed-
noczy³ wielu mieszkañców w niebies-
kim, czerwonym i zielonym korowo-
dzie. Wydarzenie z przyczyn wiado-
mych nie mog³o siê odbyæ, pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e przysz³e œwiêto Obja-
wienia Pañskiego przywróci lubiane
przez Chojnowian tradycje i spotkania…
Trzech Króli to w istocie potoczna na-
zwa Objawienia Pañskiego, œwiêta
które ma uczciæ objawienie siê Boga
swoim wyznawcom. Dlatego w pocz¹t-
kach chrzeœcijañstwa to w³aœnie 6 sty-
cznia by³ œwiêtem Bo¿ego Narodzenia.
W póŸniejszych czasach œwiêto obja-
wienia zosta³o interpretowane jako przed-
stawienie siê Boga ca³emu œwiatu, 
a wiêc równie¿ ludom nie¿ydowskim 
i pogañskim. Tak zwan¹ resztê œwiata
symbolizuj¹ w³aœnie trzej mêdrcy
(jeden z nich jest czarnoskóry), przy-
bywaj¹cy z³o¿yæ ho³d Chrystusowi,
który jest zbawicielem wszystkich -
ponad podzia³ami. Królowie wioz¹ ze
sob¹ dary: mirrê, kadzid³o i z³oto. Do
dziœ nie zosta³a rozstrzygniêta kwestia
symboliki poszczególnych podarków.
Mirra by³a znana jako œrodek uzdra-
wiaj¹cy, kadzid³o mo¿e nawi¹zywaæ
do czasu g³êbokiej modlitwy, która
wêdruje do Boga, a z³oto - jak wiado-
mo - powszechnie przynale¿a³o bós-
twu. Od XVIII wieku w koœciele kato-
lickim obecny jest zwyczaj œwiêcenia
kredy, która nastêpnie na drzwiach
wejœciowych do domostw zapisuje siê
litery "K + M + B" oraz bie¿¹cy rok.
Zapis ten jest czêsto b³êdnie odczyty-
wany jako pierwsze litery imion mêdr-
ców: Kacper, Melchior, Baltazar. W isto-
cie jednak jest niepoprawn¹ wersj¹
³aciñskiego Christus Mansionem
Benedicat ("Niech Chrystus b³ogos³a-
wi temu domowi"). 

Od roku 2011 œwiêto Objawienia Pañ-
skiego jest dniem ustawowo wolnym
od pracy. Podobnie jest w niektórych
krajach europejskich, na przyk³ad w Au-
strii, Grecji, Hiszpanii czy S³owacji.
https://www.kalbi.pl/trzech-kroli

Czyste Powietrze, to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakoœci
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianê Ÿróde³
ciep³a i poprawê efektywnoœci energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzêdziem w osi¹gniêciu celu jest dofinansowanie przedsiêwziêæ realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz
beneficjentów uprawnionych do podwy¿szonego poziomu dofinansowania. 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które s¹:
* w³aœcicielami/wspó³w³aœcicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹.
Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
* uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny
dochód nie przekracza 100 000 z³
* uprawnionych do podwy¿szonego poziomu dofinansowania - osoby, których prze-
ciêtny œredni miesiêczny dochód na osobê w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1400 z³- w gospodarstwie wieloosobowym
1960 z³- w gospodarstwie jednoosobowym
Terminy
* Realizacja programu: lata 2018-2029
* Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
* Zakoñczenie wszystkich prac objêtych umow¹ do: 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegaj¹ przedsiêwziêcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakoñ-
czone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesiêcy przed
z³o¿eniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wczeœniej ni¿ przed dat¹ wskazan¹ 
w og³oszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r. 
Nabór wniosków
* Prowadzony jest w trybie ci¹g³ym, czyli wnioski s¹ oceniane na bie¿¹co.
* Wnioski s¹ przyjmowane i rozpatrywane przez w³aœciwe terytorialnie wojewódzkie
fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. 
* Terminy sk³adania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wype³niania s¹
zamieszczone na stronach internetowych w³aœciwych WFOŒiGW.
Warunki dofinansowania
1. W ramach Programu mo¿na dofinansowaæ zakup i monta¿ jednego Ÿród³a ciep³a do
celów ogrzewania.
2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest pod³¹czony do sieci dystrybucji
gazu, w ramach Programu nie udziela siê dofinansowania na zakup i monta¿ kot³a na
paliwo sta³e w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
3. Wymieniane Ÿród³o ciep³a na paliwo sta³e musi byæ trwale wy³¹czone z u¿ytku.
4. Na przedsiêwziêcia realizowane w budynkach, na budowê których po 31 grudnia
2013 r.: 
- zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê lub odrêbny wniosek o zatwierdze-
nie projektu budowlanego,
- zosta³o dokonane zg³oszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypad-
ku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowê,
- nie udziela siê dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie sto-
larki okiennej i drzwiowej. 
5. Nie udziela siê dofinansowania na przedsiêwziêcia, dla których wnioskowana kwo-
ta dotacji jest ni¿sza ni¿ 3 tysi¹ce z³otych. Warunek nie dotyczy przedsiêwziêæ, 
w zakresie których jest zakup i monta¿ Ÿród³a ciep³a.
6. Jeœli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przys³uguje
osobno na ka¿dy lokal. 
Wiêcej informacji na stronach: 
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

OO  pprrooggrraammiiee   ““CCzzyyss ttee   ppoowwiiee ttrrzzee””
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Magdalena Stefanicka ukoñczy³a studia 
z Turystyki Miêdzynarodowej, Zarz¹dza-
nia, Coachingu oraz Kadry i P³ace. Uwiel-
bia dobre filmy, sportowe wyzwania, moty-
wuj¹ce podró¿e i psychologiê. Swoje zain-
teresowania ³¹czy w spójn¹ ca³oœæ z codzien-
noœci¹, œmia³o, mo¿na j¹ nazwaæ tytanem
pracy i zaanga¿owania w ró¿ne projekty.
Jest specjalistk¹ do ds. Kina i ambasadork¹
Ewy Chodakowskiej. Bohaterka "Ludzi 
z pasj¹" ukoñczy³a kurs dietetyki spor-
towej i treningu medycznego, dlatego chêt-
nie bierze udzia³ w wielu inicjatywach
zwi¹zanych ze zdrowym ¿ywieniem i spor-
towym stylem ¿ycia. Czym jest dla niej ¿ycie?
To sinusoida, w której musimy siê odna-
leŸæ, aby ¿yæ pe³ni¹ doceniania ka¿dego
cennego momentu. 

G.Ch. W 2020 roku Kino Kultura obcho-
dzi³o 5. lecie dzia³alnoœci. Jakie to by³y lata?
Magdalena Stefanicka - Otwarcie kina po
wieloletniej przerwie by³o sporym wydarze-
niem w mieœcie. Nie prowadzê kina od samego
pocz¹tku. Pracê w domu kultury rozpoczê³am
w 2017 r. jako ksiêgowa, a kino przypad³o mi
rok póŸniej. Jeœli mia³abym siê pokusiæ o pod-
sumowanie ostatnich lat, to by³y one dyna-
miczne. Najpierw do seansów w pi¹tki i sobo-
ty dosz³y projekcje niedzielne, co da³o nam
lepsz¹ pozycjê w negocjacjach z dystrybu-
torami i umo¿liwi³o zagranie wielu filmów
premierowo bez czekania 3-4 miesiêcy na
kopiê dysku, jak to mia³o miejsce w pier-
wszych latach dzia³alnoœci. W 2019 r. z po-
wodzeniem wdro¿yliœmy system biletowy Ti-
cket Manager, który umo¿liwia sprawn¹
sprzeda¿ biletów w kasie oraz online. Dla
mnie jest on przede wszystkim œwietn¹ po-
moc¹ przy sporz¹dzaniu raportów m.in. dla
Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy
Pañstwowego Instytutu Sztuki Filmowej. 
Z pocz¹tkiem 2020 r. zapocz¹tkowaliœmy cykl
comiesiêcznych spotkañ z oper¹ oraz za-
³o¿yliœmy fanpage na Facebooku. Oczywiœcie
mamy spore ambicje i plany, ale wiemy te¿,
¿e trzeba mierzyæ si³y na zamiary. Kino sta-
nowi czêœæ naszej pracy obok organizacji im-
prez i obs³ugi boisk. Nie da siê zrobiæ wszyst-
kiego, ale bardzo zale¿y nam, by pogodziæ
czêœci uk³adanki, jak¹ jest MOKSiR.

G. Ch. - Jesteœ mi³oœniczk¹ kina i filmów.
Przez wzgl¹d na pandemiê mamy wiêcej
czasu i mo¿emy go spo¿ytkowaæ ogl¹daj¹c
jak¹œ ciekaw¹ ekranizacjê. Jakie s¹ Twoje
ulubione filmy i jakie mog³abyœ poleciæ
naszym czytelnikom?
M.S. - Uwielbiam kino, które sk³ania do re-
fleksji, spojrzenia nieco szerzej i zastanowie-
nia siê, o co tak naprawdê w ¿yciu chodzi.

Jestem fank¹ filmów dokumentalnych oraz
tych inspirowanych prawdziwymi wydarze-
niami. Absolutnie jedn¹ z moich ulubionych
produkcji ostatnich lat jest "Free solo" ukazu-
j¹ca Alexa Honnolda, który ca³e swoje ¿ycie
poœwiêci³ górom. Zdobywa³ trudne tech-
nicznie œciany bez asekuracji. Œwiat us³ysza³
o nim, kiedy postanowi³ zdobyæ najtrudniejsz¹
z nich - El Capitan. Si³a i umiejêtnoœci tego
m³odego cz³owieka s¹ niepodwa¿alne, ale naj-
bardziej ujê³a mnie jego szczeroœæ i czystoœæ
intencji. Wiele razy pytano go, dlaczego tak
ryzykuje, czy nie boi siê, ¿e kiedyœ ta przygo-
da zakoñczy siê tragicznie, ale odpowiedŸ zaw-
sze by³a ta sama: "ja naprawdê kocham siê
wspinaæ". Nie motywowa³y go pieni¹dze czy
popularnoœæ. Wspina³ siê, kiedy nikt go nie
zna³ i kiedy zna³ go ju¿ ca³y œwiat. Niezwykle
motywuj¹ca historia.
Z czystym sumieniem mogê poleciæ równie¿
"Wszystko za ¿ycie", Szklany zamek", "Everest",
"Spotlight" oraz "Witajcie w Marwen".

G.Ch. - Poœród licznych Twoich zaintere-
sowañ uwagê skupia sport. Jak pokochaæ
treningi, które nierzadko wyciskaj¹ z cz³o-
wieka tzw. siódme poty?
M.S. - Sport pojawi³ siê w moim ¿yciu jako
odskocznia od pracy. Po 8 godzinach spê-
dzonych przy biurku potrzebowa³am solid-
nego wycisku. Nie mia³am znajomych, z któ-
rymi mog³abym æwiczyæ, trening w pojedynkê
wydawa³ mi siê bez sensu, wiêc postanowi³am
wyjœæ z inicjatyw¹ nieco dalej i... spróbowaæ
swoich si³ w Internecie. Zaczê³am krêciæ fil-
miki z æwiczeniami i wrzucaæ je na instagra-
mowe konto, pisaæ posty dotycz¹ce diety i mo-
tywacji, planowaæ wspólne treningi online,
wymyœlaæ wyzwania i zabawy. Po kilku mie-

si¹cach funkcjonowania w sieci zosta³am am-
basadork¹ Ewy Chodakowskiej, co by³o bar-
dzo mi³ym wyró¿nieniem. Konsekwencj¹
mojej sportowej pasji by³o ukoñczenie kursu
dietetyki sportowej i treningu medycznego.
Dziœ ju¿ nie prowadzê social mediów, bo to
ogromny zjadacz czasu, ale nadal uczestniczê
w szkoleniach i próbujê nowych aktywnoœci.

G.Ch. - Du¿o energii i radoœci czerpiesz 
z podró¿y. Jakie s¹ Twoje ulubione miej-
sca, które Ciê jednoczeœnie motywuj¹ i inspi-
ruj¹ do dalszych dzia³añ?
M.S. - Chyba najwiêcej nauczy³y mnie sa-
motne podró¿e. Uwa¿am, ¿e ka¿dy powinien
ich spróbowaæ, bo niesamowicie otwieraj¹ na
œwiat, drugiego cz³owieka i samego siebie.
Ka¿de odwiedzone przeze mnie miejsce by³o
fantastyczne, a ludzie goœcinni. Mam szczêœ-
cie do cudownych zbiegów okolicznoœci i szybko
³apiê kontakt z miejscowymi.

G.Ch. - Interesujesz siê psychologi¹. Jaka
jest wed³ug Ciebie recepta na szczêœcie?
M.S. - Cytuj¹c psycholo¿kê, Katarzynê Miller
"na szczêœcie szczêœcie tylko bywa, bo gdyby
trwa³o bez przerwy, to nie by³oby ¿adnym
szczêœciem - mielibyœmy go wtedy dosyæ i w ogóle
nie by³oby go, do czego porównaæ". ¯ycie to
sinusoida. Ka¿dy z nas miewa lepsze i gorsze
momenty. To zupe³nie normalne. Kluczem do
szczêœcia jest docenianie tego, co ju¿ mamy 
i bycie otwartym na to, co przyjdzie.
Pamiêtajmy te¿, ¿e to, co jest przez nas ce-
nione, bêdzie blisko nas, dotyczy to zarówno
tego, o czym marzymy, jak i tego, czego siê
najbardziej obawiamy.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu! ¯yczymy wszystkiego co, naj-
piêkniejsze w Nowym Roku! 
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G³ównym tematem styczniowego po-
siedzenia Rady Miejskiej Chojnowa
by³y samorz¹dowe finanse. Burmistrz
miasta Jan Serkies przedstawi³ projekt
bud¿etu na 2021 rok.

" Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado.
W oparciu o uregulowania prawne wy-
nikaj¹ce z ustawy o finansach publicz-
nych pod obrady dzisiejszej Sesji Rady
Miejskiej Chojnowa przedk³adam projekt
bud¿etu Miasta Chojnowa na 2021 rok. 
Uchwa³a bud¿etowa Miasta Chojnowa
na 2021 rok zak³ada dochody bud¿etu
w wysokoœci 62.869.362,00 z³, w tym: 
* dochody bie¿¹ce w kwocie 59.027.562,00 z³ 
* dochody maj¹tkowe w wysokoœci
3.841.800,00 z³.
Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów w ro-ku
2021 bêd¹ dochody w³asne w kwocie
31.870.332,00 z³, co stanowi 50,69% do-
chodów ogó³em, w tym m.in. 11.244.896,00 z³,
z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz
12.576.060,00 z³ z tytu³u udzia³ów w po-
datkach stanowi¹cych dochody bud¿etu
pañstwa; drugim znacz¹cym Ÿród³em
dochodów bêd¹ subwencje ogólne z bu-
d¿etu pañstwa w kwocie 13.205.873,00 z³,
co stanowi 21,01%  dochodów ogó³em. 
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody
Dolnoœl¹skiego i Krajowego Biura Wy-
borczego przewiduje siê wp³ywy z tytu³u
dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ w³asnych oraz na zada-
nia zlecone z zakresu administracji rz¹-
dowej w wysokoœci 17.787.719,00 z³, sta-
nowi¹c¹ 28,29 % dochodów ogó³em. 
Planowane przychody bud¿etu w 2021
roku to kwota 1.741.459,00 z³,  stano-
wi¹ca planowan¹ wysokoœæ po¿yczek tj:
500.000,00 z³ po¿yczka z WFOŒiGW na
wspó³finansowanie zadania "Budowa
sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Si-
korskiego w Chojnowie; 507.579,00 z³ po-
¿yczka zaci¹gniêta w 2020r. w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej na wspó³finansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazw¹: "Bu-
dowa ruroci¹gu przesy³owego wody z ujêæ
wodnych w Konradówce do Stacji Uzdat-
niania Wody w Chojnowie, zagospodaro-
wanie terenu ujêæ wody oraz budowa
drogi dojazdowej" oraz 733.880,00 z³
nadwy¿ka z lat ubieg³ych z tytu³u œrod-
ków otrzymanych w 2020 roku z Fundu-
szu Przeciwdzia³ania COVID-19 dla JST.
Uchwa³a bud¿etowa na 2021 r. prze-
widuje rozchody bud¿etowe stanowi¹ce
kwotê 841.136,00 z³, z tytu³u sp³at zaci¹-
gniêtych kredytów i po¿yczek .

Ró¿nica miêdzy dochodami, a wydatkami
bud¿etu Miasta Chojnowa na 2021 rok
stanowi planowany deficyt w kwocie
900.323,00 z³, który zostanie pokryty
przychodami z zaci¹gniêtych po¿yczek. 
Planowane dochody i przychody zostan¹
przeznaczone na pokrycie wydatków nie-
zbêdnych do realizacji zadañ bie¿¹cych 
i inwestycyjnych w ogólnej kwocie
63.769.685,00 z³, w tym:
Wydatki bud¿etu zostan¹ przeznaczone
m.in. na:
* oœwiatê i wychowanie - 19.463.525,00 z³
co stanowi 30,52 % wydatków;
* rodzinê - 17.709.738,00 z³ - 27,77%
planowanych wydatków;
* gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska - 7.713.293,00 z³ co stanowi
12,10% wydatków;
* administracjê publiczn¹ - 5.514.149,00 z³,
tj. 8,65 % planowanych wydatków bu-
d¿etu Miasta Chojnowa na 2021 rok.

Planowane wydatki maj¹tkowe na 2021
rok w ³¹cznej kwocie 5.525.450,00 z³
przewiduj¹ realizacjê zadañ inwestycyj-
nych m.in. z zakresu:
* Dróg publicznych gminnych na ³¹czn¹
kwotê 1.283.880,00 z³, w tym na :
* Przebudowa ul .Bielawskiej w Choj-
nowie z budow¹ parkingów i chodników
wraz z wykonaniem sieci oœwietlenia
ulicznego, przykanalików kanalizacji
deszczowej, prze³o¿eniem istniej¹cego
hydrantu - 1.000.000,00 z³,
* Budowa oœwietlenia ulicznego ul. An-
dersa-Gen.St.Maczka - 60.000,00 z³,
* Budowa oœwietlenia drogowego ul. Le-
gnickiej - 223.880,00 z³.
2.W zakresie administracji publicznej na
³¹czn¹ kwotê 98.000,00 z³, w tym na :
- Modernizacjê kanalizacji sanitarnej 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie -
65.000,00 z³,
- Modernizacjê infrastruktury informaty-
cznej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie -
33.000,00 z³
3. W zakresie oœwiaty na ³¹czn¹  kwotê
300.000,00 z³, w tym na:
* Wykonanie robót budowalnych i insta-
lacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 
w Chojnowie - zabezpieczenie po¿arowe
budynku zgodnie z zaleceniami  PPO¯ -
150 000,00 z³
* Wykonanie robót budowalnych i insta-
lacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 
w Chojnowie - zabezpieczenie po¿arowe
budynku zgodnie z zaleceniami  PPO¯ -
150 000,00 z³
4. W zakresie Przeciwdzia³ania alkoho-
lizmowi na kwotê 106.500,00 z³ z przezna-
czeniem  na Budowê placów zabaw dla
dzieci i m³odzie¿y;

5. W zakresie Gospodarki komunalnej 
i ochrony œrodowiska na ³¹czn¹ kwotê
2.157.579,00 z³ w tym na:
* Budowê ruroci¹gu przesy³owego wody
z ujêæ wodnych w Konradówce do Stacji
Uzdatniania Wody w Chojnowie, zago-
spodarowanie terenu ujêæ wody oraz
budowa drogi dojazdowej - 507.579,00 z³;
* Budowê sieci wodoci¹gowej, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leœnej
i Wrzosowej w Chojnowie - 700.000,00 z³;
* Modernizacja oczyszczalnia œcieków-
450.000,00 z³;
* Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹-
czami sieci kanalizacji sanitarnej z przy-
kanalikami dla planowanego zespo³u
domów jednorodzinnych  przy ul. Sikor-
skiego w Chojnowie - 500.000,00 z³.
6. W zakresie kultury fizycznej na ³¹czn¹
kwotê 1.400.000,00 z³, w tym na :
* Budowê terenu rekreacyjnego - Skate-
parku i Pumptucka wraz z dojœciami i ele-
mentami ma³ej architektury;

Niniejszy bud¿et jest bud¿etem "skro-
jonym na miarê" koniecznych do zreali-
zowania przez miasto potrzeb oparty jed-
nak¿e o realne mo¿liwoœci finansowe. 
Proszê o przyjêcie przedstawionego bu-
d¿etu na rok 2021."
Radni, po zapoznaniu siê dodatkowo z opi-
ni¹ Regionlanej Izby Obrachunkowej 
w sprawie projektu bud¿etu Miasta
Chojnowa na 2021 rok jednomyœlnie
przyjêli projekt.

Sprawozdanie 6/2020 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 28 paŸdziernika 2020 r.
do 28 grudnia 2020 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹
ul. Adama Asnyka.
* Zakoñczono rewitalizacjê amfiteatru 
w Parku Œródmiejskim.
* Prowadzone jest postêpowanie przetar-
gowe w zakresie odbioru i transportu od-
padów komunalnych z terenu Chojnowa.
* Przygotowano przetargi na budowê
oœwietlenia drogowego w ci¹gu ul. Le-
gnickiej (na odcinku od skrzy¿owania 
z ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania z ul. Si-
korskiego) oraz w ci¹gu ul. Gen. Andersa. 
* Wyrównano i utwardzono nawierzch-
nie dróg gruntowych: ul. Leœna, Wrzo-
sowa, Ogrodowa, Reymonta; prowa-
dzone jest bie¿¹ce utrzymanie terenów
zielonych i ogrodów zabaw, zamonto-
wano kosz uliczny przy ul. Chmielnej.
* Uzupe³niono ubytki w nawierzchniach
chodników i dróg z kostki brukowej.

Na XXXIV sesji
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* Zakupiono sól do zimowego utrzyma-
nia dróg na terenie miasta.
* Zamontowano ozdoby œwi¹teczne na
terenie miasta.
* Przed³u¿ono 15 umów najmu lokali so-
cjalnych.
* Trwaj¹ prace remontowe zwi¹zane 
z przeniesieniem siedziby Urzêdu Stanu
Cywilnego do pomieszczeñ przy pl. Zam-
kowym 2 i 3. 
* Wydano 6 decyzji zezwalaj¹cych  na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
* Przyjêto i przetworzono 39 wniosków
w CEIDG, w tym:
- 8 wniosków o wpis przedsiêbiorcy,
- 24 wnioski o zmianê wpisu,
- 6 wniosków o zawieszenie wykonywa-
nia dzia³alnoœci,
- wniosek o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci.
* Z³o¿ono wnioski do Rz¹dowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych:
- z pierwszej puli œrodków miasto zawnios-
kowa³o i otrzyma³o kwotê 733.889,00 z³ na
wydatki maj¹tkowe;
- z drugiej puli œrodków, w pierwszym na-
borze, wnioskowano o œrodki na zadanie
"Budowa skateparku i pumptrucka wraz
z dojœciami i elementami ma³ej architek-
tury" w kwocie 1.750.000,00 z³ - œrodki
nie zosta³y przyznane; 
- w drugim naborze z³o¿ono 3 wnioski na:
- Przebudowê ulicy Bielawskiego w Choj-
nowie - wnioskowana kwota 1.124.220,00 z³
- Budowa skateparku i pumptrucka wraz
z dojœciami i elementami ma³ej architek-
tury - wnioskowana kwota 1.397.390,00 z³
- Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej 
w Chojnowie - wnioskowana kwota
1.660.000,00 z³;
Decyzja dot. przyznania œrodków zo-
stanie podjêta przez komisjê konkursow¹.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz do-
tychczasowych najemców 3 lokale miesz-
kalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat oraz dzia³kê o powierzchni 250 m2

na poprawê warunków zagospodarowa-
nia nieruchomoœci przyleg³ej, po³o¿onej
przy ul. Lipowej.
- w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego: 
a) nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o-
¿on¹ przy ul. Ogrodowej przeznaczon¹
pod zabudowê mieszkaniow¹ za kwotê
221.190,00 z³,

b) 2 dzia³ki niezabudowane przezna-
czone pod budowê gara¿y przy ul. Par-
kowej,
c) 2 lokale mieszkalne przy ul. Witosa 15
i Wolnoœci 3,
- w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego pomieszczenie mieszkalne (pokój)
przy ul. Reja 13.
* Przygotowano i przeprowadzono prze-
targi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- lokali u¿ytkowych po³o¿onych przy ul.
Rynek 4 i ul. Wincentego Witosa 32, 
- lokali mieszkalnych przy ul. Grun-
waldzkiej 12/5, ul. Witosa 15/6 i ul.
Wolnoœci 3/10,
- 10 dzia³ek przy ul. Parkowej przezna-

czonych pod zabudowê gara¿ami, zakoñ-
czone w 5 przypadkach wy³onieniem na-
bywców, a w pozosta³ych wynikiem ne-
gatywnym.
* Wydano:
- zezwolenie na wykreœlenie hipoteki obci¹-
¿aj¹cej nieruchomoœæ lokalow¹ z tytu³u
zwrotu bonifikaty,
- 2 zawiadomienia o ustaleniu numeru

porz¹dkowego dla nieruchomoœci po³o-
¿onych przy ul. Czes³awa Mi³osza i ul.
Wrzosowej,
- 2 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce prze-
kszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego gruntów zabudowanych na cele mie-
szkaniowe w prawo w³asnoœci tych grun-
tów,
- 4 informacje o wysokoœci op³aty jedno-
razowej i 11 informacji o wysokoœci ro-
cznej op³aty przekszta³ceniowej.
* Zawarto na czas okreœlony umowê naj-
mu na kiosk handlowy (tzw. Grzybek)
przy ul. Legnickiej.
* Wydano 2 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek przy ul. Okrzei
i ul. Zapolskiej pod wzglêdem zgodnoœci
z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta.
* Wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ po-
dzia³ nieruchomoœci po³o¿onej przy ul.
Z³otoryjskiej stanowi¹cej w³asnoœæ oso-
by fizycznej, w celu zniesienia wspó³-
w³asnoœci. 
* Za³o¿ono 30 kart OT na wprowadzenie
do ewidencji œrodków trwa³ych nieru-
chomoœci gminnych w zwi¹zku z przek-
szta³ceniem prawa u¿ytkowania wieczys-
tego gruntów w prawo w³asnoœci tych
gruntów oraz 32 karty PT i LT, w zwi¹z-
ku ze sprzeda¿¹ i podzia³em dzia³ek. 
* Dokonano weryfikacji 243 adresów, 
w zwi¹zku z rozpoczêciem prac organi-
zacyjnych i przygotowawczych do Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludnoœci
w 2021roku.

* 30 listopada zakoñczono prace zwi¹-
zane ze Spisem Rolnym 2020.
* Wydano 5 wypisów i wyrysów oraz 6
zaœwiadczeñ z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta. 
* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-
niêcie 2 drzew gatunku jarz¹b przy ul.
Kiliñskiego - dla Spó³dzielni Mieszka-
niowej "M³odoœæ".
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹-
cym system wczesnego ostrzegania i alar-
mowania o zagro¿eniach województwa
dolnoœl¹skiego. 
* W zwi¹zku ze stanem zagro¿enia epi-
demiologicznego prowadzony jest sta³y
monitoring sytuacji na terenie miasta
oraz na bie¿¹co wspó³pracujemy z Po-
wiatow¹ Stacj¹ Sanitarno- Epidemiolo-
giczn¹ w Legnicy oraz Starost¹ Legnic-
kim. Informacje o zagro¿eniu zaka¿e-
niem koronawirusem przekazywane s¹
co tydzieñ w formie telekonferencji orga-
nizowanych przez Starostê.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze 500+
Przyjêto i rozpatrzono 20 wniosków.
Wyp³acono 3.914 œwiadczenia na kwotê
1.968.346 z³.
* Dodatki mieszkaniowe 
Przyjêto i rozpatrzono 39 wniosków.
Wyp³acono dodatki na kwotê 49.701,79 z³.
* Dodatki energetyczne
Przyjêto i rozpatrzono 30 wniosków.
Wyp³acono 219 dodatków na kwotê
2.653,07 z³.
* Œwiadczenia "Dobry start"
Przyjêto 21 wniosków.
Rozpatrzono 544 wnioski.
Wyp³acono 28 œwiadczeñ na kwotê
8.400 z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Przyjêto 250 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 103 przypiski i 37 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego,
* Wydano 328 aktów stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 5 aktów urodzenia, 12
aktów ma³¿eñstwa i 27 aktów zgonu;
* Sprostowano i uzupe³niono 10 aktów
stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 12 zapewnieñ do zawar-
cia ma³¿eñstwa;
* Przeprowadzono 156 migracji aktów 
* Usuniêto 95 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.

Na XXXIV sesji
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Nasi Mistrzowie 
Pomimo ogólnego zastoju w wielu imprezach
sportowych odby³y siê ostatnio dwie wa¿ne 
z punktu widzenia naszych zawodników za-
wody, które zaowocowa³y dla nich wa¿nymi
osi¹gniêciami. 
Na zorganizowanych w podlaskiej Sokó³ce
bokserskich Mistrzostwach Polski Juniorek,
M³odzików i M³odziczek, podczas gali fina-
³owej mistrzem Polski zosta³ reprezentant
klubu Champion Chojnów, uczeñ klasy
VIIIb Piotr Ga³aszkiewicz.
Kolejni mistrzowie to Klara Ko³odziej i Fran-
ciszek Olszewski , uczniowie klasy VIa,
reprezentanci SFORY Chojnów, którzy 
z Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików
w Taekwondo Olimpijskim w Opolu przywieŸli
garœæ medali. Franciszek zdoby³ z³oto i srebro,
a Klara z³oto w swoich kategoriach wiekowych
i kategoriach walk. 
Gratulacje dla m³odych mistrzów walk.
¯yczymy kolejnych tytu³ów i kolejnych medali.

zdj. z Sokó³ki - chojnow.pl. 

Olimpijskie laury dla uczniów SP3
M³odzi adepci wiedzy humanistycznej ze Szko³y

Podstawowej nr 3, mimo trudów nauki zdalnej,

niestrudzenie rozwijaj¹ siê i poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê na temat

wierzeñ religijnych staro¿ytnej Grecji i Rzymu.

12.11. 2020 roku amatorzy tematów antycznych przyst¹pili do Ogólnopolskiej

Olimpiady Mitologicznej "Olimpus". Ze wzglêdu na pandemiê konkurs odby³

siê on-line. Niez³omni uczestnicy olimpiady musieli rozwi¹zaæ niejeden wêze³

gordyjski, by nie zagin¹æ w labiryncie zadañ. Ich trud zosta³ zwieñczony laurem

zwyciêstwa.

Z satysfakcj¹  informujemy, ¿e 9. spoœród 24 zg³oszonych uczniów SP3 otrzy-

ma³o najwy¿sze noty. 

W pierwszej grupie wiekowej (kl. 4-6) na 1906 uczestników w Polsce ucznio-

wie SP3 uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:

1. Kacper Kozo³up - 228 pkt. miejsce 7
2. Wiktoria Sa³uga - 220 pkt. miejsce 11
3. Nadia Szapowa³ - 220 pkt. miejsce 11
4. Zuzanna Barnowska - 212 pkt. miejsce 15
5. Hanna K¹dzio³ka -  208 pkt. miejsce 17
6. Laura Szkulimowska - 204 pkt. miejsce 19
W drugiej grupie wiekowej ( kl. 7-8)  na 1327 uczestników w Polsce uczniowie

naszej szko³y zajêli kolejno:

1. Tomasz Leonhardt- 200 pkt. miejsce 21
2. Magdalena Szyd³owska- 178 pkt. miejsce 32
3. Miko³aj Korejko- 144 pkt. miejsce 49
Sam Zeus, spogl¹daj¹c z wy¿yn Olimpu, czuje dumê ze spadkobierców bogatej

kultury antycznej. A my tu na ziemskim padole gratulujemy laureatom i ¿y-

czymy im dalszych sukcesów w nauce i oczywiœcie zdrowia. 

Koordynatork¹ konkursu w szkole by³a p. Ewa Wo³oszyn.

SP 3

Szanowni Przedsiêbiorcy!
Jeœli posiadacie Pañstwo zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych powinni Pañstwo pamiêtaæ, ¿e ka¿dego roku jesteœcie
zobowi¹zani z³o¿yæ pisemne oœwiadczenie o wartoœci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku
poprzednim oraz wnieœæ op³aty za korzystanie z tych zezwoleñ  w 2021 r. 
I. Oœwiadczenie o wartoœci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Zgodnie z przepisami, powinniœcie Pañstwo do 31 stycznia 2021 r. z³o¿yæ oœwiadczenie o wysokoœci sprzeda¿y poszczegól-
nych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku.
W przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia w terminie do 31 stycznia 2021 r., mo¿ecie Pañstwo jeszcze dope³niæ tego obowi¹zku 
w ci¹gu nastêpnych 30 dni. Wi¹¿e siê to jednak z obowi¹zkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej op³aty. Jej wysokoœæ to
30% rocznej op³aty za korzystanie z zezwoleñ wynikaj¹cej z art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowa-
niu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
II. Op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w 2021 r.
Op³aty jesteœcie Pañstwo zobowi¹zani wnieœæ w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiêtaæ nale¿y, ¿e
nawet jeœli termin wypada w dzieñ wolny, nie obowi¹zuje w tym przypadku zasada przesuniêcia terminu na pierwszy dzieñ
roboczy), tj.:
- do 31 stycznia 2021 r.,
- do 31 maja 2021 r.,
- do 30 wrzeœnia 2021 r.
Je¿eli nie dokonacie Pañstwo wp³aty raty  w nale¿nej wysokoœci  w podanym wy¿ej terminie, mo¿ecie jeszcze dokonaæ wp³aty
w ci¹gu 30 kolejnych dni, przy czym ka¿dorazowo kwota do zap³aty zostaje powiêkszona o 30% ca³ej nale¿nej op³aty (wyli-
czonej z oœwiadczenia). 
Uwaga:
Je¿eli nie z³o¿ycie Pañstwo oœwiadczenia lub nie dokonacie nale¿nej op³aty w ustawowych terminach, zezwolenie
wygaœnie w ci¹gu 30 dni od daty up³ywu  tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego  zezwolenie mo¿ecie Pañstwo
wyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od dnia wydania decyzji  o wygaœniêciu zezwolenia.

SP 3 Chojnów
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd
do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wewnêtrzn¹, bez
utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 
61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwesty-
cji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹-
cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
9 lutego 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdziel-
noœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), 

do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
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 02.02.2021 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zal-
iczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zaœ pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
ne-gatywnym, na konto przez nich wskazane.
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.
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 2020  r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê w 10.07.2020 r., drugi
23.10.2020 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 
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

trzeci przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy
ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprze-
da¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci
wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
21 sierpnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,
kilkadziesi¹t metrów od ulicy W. Sikorskiego, w s¹siedztwie znaj-
duj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu osiedlowego oraz jed-
norodzinne. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Dojazd do
ww. nieruchomoœci drog¹ utwardzon¹ kruszywem, bez utrudnieñ.
Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci s¹ niezabudowane,
poroœniête chwastami i wysokimi trawami; w pobli¿u dzia³ek
przebiega sieæ elektroenergetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 
z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbo-
lem 168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji -
zespó³ gara¿y samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki
oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabu-
dowane lub w trakcie zabudowy.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwesty-
cji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, naby-
wca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym ist-
niej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
9 lutego 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdziel-
noœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-

waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.
2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie
zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
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 02.02.2021 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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, zaœ
pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zam-
kniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym,
na konto przez nich wskazane.

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. 
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 za-
warciem 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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 65 ze zm.), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Parkowej odby³ siê w dniu 17.11.2020 r.,
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrê-
bie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 grudnia
2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w strefie œródmiejskiej miasta, blisko centrum,
w s¹siedztwie dzia³ek znajduj¹ siê zabudowania mieszkaniowe, wielo-
rodzinne. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich ewentu-
alna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Wjazd na
dzia³ki poprzez drogê wewnêtrzn¹. W ewidencji gruntów sklasyfikowane
s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne wy³¹cznie
wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do 1945 r.,
dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w obszarze œcis³ej
ochrony konserwatorskiej oœrodka historycznego miasta wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem A/2644/420. Ponadto dzia³ki nr 460/12,
460/13, 460/14 po³o¿one s¹ w obszarze OW obserwacji archeologicznej.
Wszystkie dzia³ania inwestycyne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ energety-
czn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przy-
leg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹ przy³¹cza sieci: wodoci¹-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przez dzia³ki nr 460/12, 460/13
i 460/14 biegn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projek-
towana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej nieczynnej
sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny koszt w uzgodnieniu z w³aœ-
cicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wystêpuj¹
z³o¿one warunki hydrogeologiczne - okresowo po obfitych opadach lub
roztopach, wody mog¹ siê zbieraæ na powierzchni terenu, a w pod³o¿u
dzia³ki poziomy wód mog¹ siê podnosiæ i mog¹ pojawiaæ siê s¹czenia
œródglinowe. Ponadto, warunki budowlane na przedmiotowych dzia³-
kach s¹ trudne, z uwagi na wystêpowanie w pod³o¿u grubej warstwy
nasypowej, wystêpowanie nienoœnych gruntów organicznych i s³abo-
noœnych gruntów pylastych oraz nieregularny uk³ad warstw geolog-
icznych w pod³o¿u.  Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w pro-
jektowaniu obiektów budowlanych - mo¿liwa jest lokalizacja lekkiej nie-
wymagaj¹cej zabudowy, w przypadku budowy obiektu wywieraj¹cego
du¿e naciski zaleca siê jego posadowienie na fundamentach poœrednich,
g³êbokich (fundamenty palowe).
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisa-
mi w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz
dokumentacj¹ geotechniczn¹.  Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy. 
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u

ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
10 lutego 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 03.02.2021 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnic-
twa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 notar-
ialnej, 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 nieru-
chomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je¿eli osoba ustalona,
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych po³o-
¿onych przy ul. J. Paw³a II, odby³ siê w 22.10.2020 r.,
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00013615/5:
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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
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

10.01. - POD S£OÑCEM 
17.01. - STOKROTKA 
24.01. - CENTRUM 
31.01. - W INTERMARCHE 
07.02. - SALIX
14.02. - MELISA
21.02. - FARMED
28.02. - STOKROTKA
07.03. - POD S£OÑCEM 
14.03. - CENTRUM 
21.03. - SALIX
28.03. - W INTERMARCHE 
04.04. - STOKROTKA 
05.04. - W INTERMARCHE 
11.04. - MELISA 
18.04. - FARMED
25.04. - W INTERMARCHE 
01.05. - CENTRUM 
02.05. - STOKROTKA 
03.05. - POD S£OÑCEM 
09.05. - SALIX 
16.05. - MELISA 
23.05. - CENTRUM 
30.05. - POD S£OÑCEM 
03.06. - FARMED
06.06. - CENTRUM 
13.06. - STOKROTKA 
20.06. - SALIX 
27.06. - W INTERMARCHE 
04.07. - FARMED
11.07. - MELISA

18.07. - POD S£OÑCEM 
25.07. - CENTRUM 
01.08. - SALIX
08.08. - FARMED 
15.08. - STOKROTKA 
22.08. - MELISA
29.08. - W INTERMARCHE 
05.09. - POD S£OÑCEM 
12.09. - STOKROTKA 
19.09. - CENTRUM 
26.09. - FARMED
03.10. - MELISA
10.10. - SALIX 
17.10. - POD S£OÑCEM 
24.10. - STOKROTKA 
31.10. - CENTRUM 
01.11. - W INTERMARCHE
07.11. - MELISA
11.11. - FARMED 
14.11. - POD S£OÑCEM 
21.11. - STOKROTKA 
28.11. - CENTRUM 
05.12. - FARMED 
12.12. - W INTERMARCHE 
19.12. - W INTERMARCHE 
25.12. - SALIX 
26.12. - POD S£OÑCEM 

Apteki wyznaczone w grafiku dy¿uruj¹ w 
godzinach 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00.

Robisz lub planujesz 
remont?

Zamów kontener 
i pozb¹dŸ siê problemu!!!
CHZGKiM w Chojnowie

oferuje
wynajem kontenerów oraz

us³ugê wywozu gruzu 
i innych odpadów.

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
ul. Micha³a Drzyma³y 30

tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera
250 z³ plus koszt utylizacji

odpadów wg cennika
RIPOKu.

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 R.

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego
informuje na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat 
od daty jej wniesienia. 

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca po-
chówku nastêpuje po wniesieniu kolej-
nej op³aty, która skutkuje przed³u-
¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nieop³acone mo¿e byæ wykorzystane
do kolejnego pochówku innej osoby
zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê
opiekunów grobów na Cmentarzu 

w Chojnowie o sprawdzanie wa¿noœci
op³at za miejsca pochówku swoich
bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia 
mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza 
osobiœcie lub telefonicznie 

tel. 76 818 66 80

w dni robocze 
w godzinach od 8 do 15.

Ponadto informujemy, ¿e na stronie
www.chojnow.eu funkcjonuje

zak³adka 
www.cmentarze24.pl/chojnow/index.php

Op³ata za wa¿noœæ miejsc 
na Cmentarzu Komunalnym
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Sukcesy Taekwondo Chojnów 
Osiągnięcia Młodych

Wojowników TKD CHOJNÓW

Z wielką radością i satysfakcją infor-
mujemy że Polski Związek Taekwondo
Olimpijskiego powołał na zgrupowa-

nie sparingowe, w ramach programu
"Mały Wielki Polak", Franciszka
Olszewskiego.

Jest nam tym bardziej miło, że do na-
szego utytułowanego zawodnika do-
łączyła równie dobrze zapowiadająca
się zawodniczka Klubu, Julia Iwanowska.

Zgrupowanie odbyło się w Centralnym
Ośrodku Sportu w Giżycku w terminie
18-20.12.2020. 
Podczas zgrupowania doskonalono ele-
menty walki sportowej w gronie NAJ-
LEPSZYCH ZAWODNIKÓW Z POLSKI.

Gratulujemy!

Młodzicy spisali się na MEDAL!
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików, które rozegrały się jak co roku 
w Opolu zamknęły tegoroczną rywaliza-
cję sportową Naszego klubu.

MMM to impreza, w której rywalizują
kluby z jednego makroregionu. 
Wraz z województwem dolnośląskim
rywalizują zawodnicy z woj. śląskiego,
małopolskiego i opolskiego. Łącznie
ponad 80 zawodników i zawodniczek
stawiło się w tym roku, gotowych do
walki o tytuł Mistrza i Mistrzyni MMM.
LMKS Sfora Chojnów reprezentowało 
5 chojnowian. Zawodnicy rywalizowali
w konkurencji dwuboju technicznego
(kopnięcie dosiężne i naprzemianstronne
kopnięcia na czas) oraz walki sportowej.
Rewelacyjnie spisał się Franciszek Ol-
szewski, który z zawodów przywiózł dwa
medale. Franek pewnie obronił zeszło-
roczny tytuł mistrzowski w konkurencji
walki sportowej. Walkę finałową wygrał
bardzo dużą przewagą punktową, tym
samym udowadniając wysoką dyspozy-
cję i poziom sportowy. Natomiast w dwubo-

ju technicznym Franciszek uplasował się
na drugiej pozycji.
Tuż za podium, na czwartym miejscu, 
w kategorii dwubój techniczny upla-
sował się Gracjan Sitarz. Niewiele
zabrakło żeby debiutujący Gracjan
sięgnął po pierwszy medal. Nie trzeba
było jednak długo czekać aby ten młody
zawodnik zdobył pierwszą "blaszkę" gdyż
wywalczył trzecią lokatę w konkurencji
walki sportowej. 
Taki sam wynik osiągnął Karol Struski,
trzecie miejsce w konkurencji walki
sportowej.
Bardzo dużo emocji sportowych dostar-
czyła nam Julia Iwanowska. Pierwszy
pojedynek wygrała pewną przewagą pun-
ktową, a do walki finałowej wyszła pew-
na siebie i zdeterminowana. Pierwszą
rundę walki finałowej Julia prowadziła
14:3, w drugiej rundzie jej przeciwniczka
postawiła wszystko na jedną kartę i ru-
szyła mocno do przodu. Walka była bar-
dzo zacięta, a dziewczyny szły "punkt za
punkt". Na 10 sekund przed końcem wal-
ki Julia prowadziła 25:23, a chwila de-
koncentracji sprawiła, że rywalka zre-

misowała na 25:25 co oznacza dodat-
kową rundę "do pierwszego trafienia".
Mieliśmy plan na dogrywkę i pomysł,
jak wygrać to starcie jednak przeciwnicz-
ka okazała się szybsza i tuż po rozpoczę-
ciu walki szybkim trafieniem wygrała
walkę finałową. Ostatecznie Julia Iwa-
nowska uplasowała się na drugim miejs-
cu, ale taka emocjonująca walka na
pewno na długo wszystkim zapadnie 
w pamięci. 
Świetny występ odnotowała Klara Ko-
łodziej, zdobywczyni złotego medalu 
w konkurencji walki sportowej. Klara do
każdej walki wyszła niezwykle zmoty-
wowana i pewna siebie. Swoją determi-
nacją każdą walkę wygrywała ogromną
przewagą punktową, nawet tą finałową!
Jeszcze rok temu Klara wracała bez me-
dalu, świetny postęp, brawo Klara!
Na pochwałę zasługuje fakt, że więk-
szość Naszych zawodników zrobiła ogrom-
ny postęp od zeszłego roku, możecie 
o tym przeczytać na stronach
http://www.taekwondo.chojnow.eu/aktu-
alnosci
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Julka Spirydowicz - obecnie ferie spędza
w domu wraz z Maszą ucząc ją dobrych
manier.
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