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Ponadto w numerze:
* Kamil Mroczkowski i Zbigniew Grzybowski nominowani w plebiscycie na najpo-
pularniejszego zawodnika 2020r.  
* O programie „Czyste powietrze”- W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego

źródła ciepła do celów ogrzewania.

* Bezpłatne badania mammograficzne - Zapraszamy wszystkie Panie między 50 a 69 rokiem życia

(1971-1952r.) na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ.

* Dyżury aptek - Dyżury chojnowskich aptek w dni wolne i święta na cały rok .
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Ludzie z pasją
Anna Kopyra

Uczestnicy ŚDS Nr 1 zwycięzcami 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

Oświetlenie uliczne - nowe przetargi

Szczepienia rozpoczęte

103 lata Pani Władysławy Osesik 
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Najstarsza Mieszkanka Chojnowa Pani Władysława Osesik 17 stycznia

obchodziła swoje 103 urodziny! Wyjątkowy Jubileusz to okazja do życzeń 

i gratulacji Pani Władysławie! 

- Z powodu trwającej pandemii świętowanie urodzin zostało przeniesione na

przyszły rok – mówił syn Pani Władysławy, który przyjął serdeczne życzenia

dla Jubilatki od Burmistrza Miasta Chojnowa. 

Pani Władysława urodziła się 17 stycznia 1918 roku w Stryju na Ukrainie.

Gdy miała pół roku, rodzice zamieszkali w miejscowości Sambor, którą

seniorka darzy ogromnym sentymentem, w corocznych rozmowach pod-

kreślała, że to miejsce wyjątkowe. W 1946 roku przyjechała do Chojnowa,

gdzie znalazła pracę i założyła rodzinę. Jest mamą trzech synów, z których

jest bardzo dumna i jak sama mówi, „są to dzieci cenniejsze od wszystkich

skarbów świata”. Radość z rodzicielstwa owocuje relacją pełną szacunku 

i miłości. 

Gdy miała 56 lat, zaczęła pisać wiersze. Stały się one pewnego rodzaju ukoje-

niem. Ponad siedemdziesiąt utworów Pani Władysławy tworzy pamiętnik

wspomnień. Wiersze pozwalają na pożegnanie się z rodzicami i ukochanym

domem na Ukrainie. Stały się sentymentalną podróżą do miejsc kochanych

przez najstarszą mieszkankę Chojnowa, która z wielką tęsknotą opisuje

przeszłość. 

Pani Władysława stale czyta książki i gazety. Interesuje się bieżącymi sprawa-

mi miasta. Jest miłośniczką indiańskich melodii, chętnie recytuje i sponta-

nicznie układa fraszki. 

Dostojnej Jubilatce Pani Władysławie 

składamy serdeczne gratulacje i gorące życzenia 

zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

Życzymy dużo siły i pomyślności na każdy dzień spędzony 

w otoczeniu pełnym troski i miłości najbliższych! 

Gratulujemy Pięknego Jubileuszu! 
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103 lata Pani Władysławy Osesik
Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci w Polsce obchodzony jest od
1964 roku z inicjatywy tygodnika „Kobieta
i Życie”. W ciągu kilkunastu lat obchody
przyjęły się w całym kraju. Dziadkowie
musieli troszkę dłużej poczekać na wpis do
kalendarza, i ich święto pojawiło się pod
koniec lat 80 XX wieku. 

Obecnie często święta z 21 i 22 stycznia
są łączone na różnych akademiach 
w przedszkolach czy szkołach, gdzie dzieci
mogą dumnie wyznawać miłość i dekla-
rować szacunek dla swoich ukochanych
babć i dziadków. 
To bardzo ważne święto, ponieważ pod-
kreśla rolę babci i dziadków, bez których
nierzadko funkcjonowanie rodzin byłoby
utrudnione. Powszechnie uważa się, że
rodzice są od wychowania, a dziadkowie
od rozpieszczania. To właśnie dzięki ich
opiekuńczości i czułości dzieci uczą się od
najmłodszych lat respektu dla ludzi star-
szych, poznają historię swoich rodzin i nie-
rzadko deklarują, że najlepszy czas dzie-
ciństwa to właśnie ten, w którym spędzało
się z babcią i dziadkiem.  
Czasy zmieniają się dynamicznie. Zarówno
babcie, jak i dziadkowie stają się coraz
bardziej nowocześni, tym samym często
mają więcej przysłowiowego „luzu” niż
rodzice, co też działa na duży plus w rela-
cjach młodzież vs seniorzy. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom
składamy najserdeczniejsze życzenia! 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności! 
Życzymy wielu lat życia 

w gronie kochających dzieci 
i wnuków! 
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CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc iiWa¿ne informacje dla osób
niepe³nosprawnych i seniorów

Szanowni Pañstwo, 

* Przychodnia Rejonowa w Chojnowie rozpo-
czê³a zapisy na szczepienia przeciw COVID-19
dla grup wiekowych: 
* od 80 roku ¿ycia i powy¿ej, 
* od 70 do 79 roku ¿ycia,
* od 60 do 69 roku ¿ycia.

Aby zapisaæ siê na szczepienie nale¿y skontak-
towaæ siê telefonicznie z rejestracj¹ Przychodni:

tel.  komórkowy 
796-925-896 

(wy³¹cznie do zapisów na szczepienia)
lub z innymi telefonami rejestracji 
tj. tel. 76 818-85-14 76 817-80-95
tel. komórkowe  531-543-017, 531-290-785.

Pacjenci podczas rozmowy z Przychodni¹ zo-
stan¹ poproszeni o podanie numeru PESEL,
numeru telefonu i adresu zamieszkania.
O terminie szczepienia pacjent zostanie poinfor-
mowany telefonicznie - pracownicy Przychodni
bêd¹ dzwoniæ z informacj¹ do ka¿dego zapisanego
pacjenta indywidualnie. 

Szanowni Pañstwo, 
* Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e od 15
stycznia jest dostêpny telefon kontaktowy dedy-
kowany osobom niepe³nosprawnym i seniorom,
którzy nie mog¹ samodzielnie dotrzeæ do punktu
szczepieñ. Osoby te proszone s¹ o kontakt tele-
foniczny w sprawie zorganizowania transportu na
szczepienie przeciw COVID-19 przez tut. Urz¹d.

Numer 76-744-94-51
jest dostêpny w godzinach od 8:00 do 15:00 

(w sprawie transportu 
osób niepe³nosprawnych i seniorów). 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach:
* od 08.01.2021r. do 28.01.2021r. wykazu nieruchomoœci zabu-
dowanej gara¿em, przy ul. Wojska Polskiego 9 i 11, przeznaczonej
do najmu w trybie przetargu ograniczonego - Zarz¹dzenie Nr 3/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z 11 stycznia 2021r.
* od 11.01.2021r. do 31.01.2021r. wykazu nieruchomoœci zabudo-
wanej gara¿em, przy ul. Tkackiej 4, przeznaczonej do najmu 
w trybie przetargu nieograniczonego - Zarz¹dzenie Nr 4/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2021r.
* od 18.01.2021r. do 8.02.2021r. wykazu nieruchomoœci przezna-
czonych do oddania w u¿yczenie - czêœæ dzia³ki  nr 450/18, 
nr 23/39 i nr 23/40 z obrêbu 4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie 
Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 14 stycznia 2021 r.
* od 20.01.2021 r. do 10.02.2021 r. wykazu lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, po-
³o¿onych przy ul. J. Kiliñskiego 4 i ul. Rynek 15 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 18 stycznia 2021 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do
03.03.2021 r.
Wykazy s¹ dostêpne na stronie internetowej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

Oœwietlenie uliczne 
- nowe przetargi

Budowa nowego oœwietlenia dotyczy ulicy Legnickiej na odcinku od
skrzy¿owania z ul. Kiliñskiego do Sikorskiego. Zadanie obejmuje
budowê linii kablowych, posadowienie s³upów wyposa¿onych 
w oprawy oœwietleniowe LED - 15 s³upów, w tym oœwietlenia trzech
przejœæ dla pieszych.
Budowa oœwietlenia ulicznego bêdzie równie¿ realizowana na ulicy
Andersa i gen. Stanis³awa Maczka. Budowa ta przewiduje wykonanie
m.in. budowy linii kablowych, posadowienie s³upów wyposa¿onych 
w oprawy oœwietleniowe LED - 10 s³upów. Obecnie Urz¹d Miejski jest
na etapie sprawdzania ofert. 

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
informuje, ¿e ju¿ w pierwszym etapie,

w grudniu 2020 roku zg³oszono siê 
jako punkt szczepieñ z deklarowan¹ iloœci¹ 

180 szczepieñ tygodniowo 
z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia 

o dni weekendowe. 
Niestety 14 stycznia 2021 roku otrzymano

informacje z NFZ, ¿e do 31 marca 2021 roku
mo¿na liczyæ na szczepionki dla maksymalnie

30 osób tygodniowo 
– wynika to najprawdopodobniej z iloœci

szczepionek dostêpnych w Polsce. 
To niestety bardzo spowolni nasze pierwotne

plany szczepienia Chojnowian.

Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, 
¿e 29 stycznia 2021r. up³ywa ostateczny termin sk³adania
wniosków o zmianê zapisów miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa.
Wniosek powinien zawieraæ:
* imiê i nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, a tak¿e jego adres,
* przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany (nr dzia³ki, po³o-
¿enie, wnioskowane przeznaczenie),
* krótkie uzasadnienie wnioskowanej zmiany.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kserokopiê mapy ewidencyjnej lub
zasadniczej.
Wnioski nale¿y sk³adaæ poczt¹ tradycyjn¹ na adres Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 lub do skrzynki umiesz-
czonej na budynku urzêdu.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie 
pod numerem 76/81-86-684. 



4 GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/965oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Mieczys³aw Wojciechowski
30.12.2020r, wieku 86 lat zmar³ Mieczys³aw
Wojciechowski - chojnowski dzia³acz sportowy,
spo³ecznik.

Urodzi³ siê 2 czerwca 1934 r. w Bolechowie, woj. sta-
nis³awowskie (obecnie Ukraina). W po³owie listopada
1945 roku przyjecha³ z rodzin¹ w grupie repatriantów do
Chojnowa. Tu ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr 1, 
a nastêpnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce, gdzie zda³ maturê
w 1955 r. 
W 1956 roku rozpocz¹³ pracê w Przedsiêbiorstwie Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w którym przepra-
cowa³ 36 lat. Za swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ w zwi¹zkach
zawodowych zosta³ odznaczony Br¹zowym i Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi w 1990 r. oraz medalem 35. lecia Polski
Ludowej. W 1991 r., ze wzglêdów zdrowotnych, prze-
szed³ na rentê. 
Ju¿ jako licealista dzia³a³ w Powiatowym Komitecie
Kultury Fizycznej i Turystyki w Z³otoryi w sekcji sza-
chowej. Z ramienia Komitetu by³ zawodnikiem, a tak¿e
organizatorem rozgrywek szachowych w Chojnowie. 
W 1946 roku powsta³ klub sportowy, który obok pi³ki
no¿nej zrzesza³ sekcjê szachow¹, akrobatykê sportow¹ 
i boks. 
W ramach klubu szachowego Pan Mieczys³aw organizowa³
rozgrywki szachowe w ro¿nych miastach na Dolnym
Œl¹sku, a 12 lutego - w rocznicê wyzwolenia Chojnowa -
mistrzostwa miasta w szachach i warcabach. W 1964 r.
zosta³ mistrzem Chojnowa w szachach. 
By³ dzia³aczem sportowym i pomys³odawc¹ nazwy klubu
"Chojnowianka". Dzia³a³ w jego zarz¹dzie. Napisa³ historiê
pierwszych 25 lat klubu, w której z pieczo³owitoœci¹
przedstawi³ dzieje i sukcesy "Chojnowianki" rok po roku,
wspominaj¹c zawodników i dzia³aczy sportowych. 
W zarz¹dzie klubu przepracowa³ 16 lat. W 1974 roku, ze

wzglêdów zdrowotnych, musia³ zakoñczyæ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹. 
W 2011 roku zosta³ uhonorowany Jubileuszowym Me-
dalem 65-lecia Klubu Sportowego "Chojnowianka"
Chojnów za wk³ad pracy na rzecz klubu.

tekst: Krystyna Czapska 
"Chojnowianie, znani i zas³u¿eni (1945-2010)", 

Muzeum Regionalne w Chojnowie 2014

Pasjonat ksi¹¿ek, kolekcjoner znaczków i banknotów. Za-
³o¿yciel sekcji szachowej i organizator mistrzostw Chojnowa
w szachach i warcabach, zapisa³ siê w historii miasta, jako
cz³owiek z wachlarzem pomys³ów, które nie tylko kreowa³, ale
wdra¿a³ w ¿ycie.
W ostatnim wywiadzie udzielonym Gazecie Chojnowskiej
Pan Mieczys³aw opowiedzia³ o swoim przywi¹zaniu do
Chojnowa, dzia³alnoœci na rzecz miasta i pasjach. - Co roku
organizowa³em Mistrzostwa Chojnowa. 12 lutego w rocznicê
wyzwolenia miasta odbywa³y siê zawody w szachach i war-
cabach. Warto zauwa¿yæ, ¿e ciê¿ko by³o mieæ szachy, nie by³o,
to takie banalne jak dziœ. Moja najd³u¿sza partia rozegranych
szachów trwa³a 4,5 godziny! - opowiada³ z entuzjazmem 
p. Wojciechowski.
Bohater cyklu “Ludzie z pasj¹” bardzo anga¿owa³ siê 
w sprawy Chojnowa, wspomina³ ze wzruszeniem dzia³ania,
które podejmowa³ na rzecz miasta i które tworz¹ jego historiê
- Jestem pomys³odawc¹ nazwy klubu "Chojnowianka".
Wyst¹pi³em tak¿e z propozycj¹ nazwy ulic i pozytywnie zaak-
ceptowano ulicê Anny i Juliusza PoŸniaków. Warto podkre-
œliæ, ¿e jest to jedyna ulica upamiêtniaj¹ca dzia³aj¹ce w Choj-
nowie ma³¿eñstwo nauczycieli. Zaproponowa³em tak¿e ulice
Mieczys³awy Æwikliñskiej, Ludwika Solskiego, Gabrieli Za-
polskiej. Pozytywnie tak¿e przyjêto moje pomys³y odnoœnie
nazwy placu Boles³awa Prusa oraz Parku Piastowskiego -
mówi³ p. Mieczys³aw. 
By³ wielkim mi³oœnikiem ksi¹¿ek, wspó³tworzy³ wydanie
ksi¹¿ki "Chojnowianie znani i zas³u¿eni". 
By³ cz³owiekiem szanowanym i lubianym. Niezwykle ciep³ym 
i pogodnym. Rozmowy z Panem Mieczys³awem zawsze
owocowa³y nowym spojrzeniem na ró¿ne wydarzenia. Jego
zaanga¿owanie w sprawy miasta wzbudza³o aprobatê i jedno-
czeœnie podziw. 
By³ nie tylko mi³oœnikiem Chojnowa, ale te¿ wielkim lo-
kalnym patriot¹. Troszczy³ siê o miasto na wielu p³aszczyz-
nach: historycznej, spo³ecznej, kulturalnej… 
Zostanie przez nas zapamiêtany, jako serdeczny przyjaciel,
cz³owiek o wielkim sercu i pogodnym spojrzeniu. 

red. G.Ch.

Podziêkowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca 
i ¿yczliwoœci, wspieraj¹c nas s³owami otuchy oraz uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych

naszego kochanego Stryja i Wujka

œp. Mieczys³awa Wojciechowskiego
Przyjacio³om, S¹siadom i Znajomym za okazan¹ pomoc,

wspó³czucie, wieñce i kwiaty wyra¿amy nasze serdeczne podziêkowanie,
wdziêcznoœæ i szacunek.

Rodzina
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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.

Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów
informuje, ¿e dysponuje limitem œrod-
ków na rok 2021 w ramach Funduszu
Pracy, oraz Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w zwi¹zku z czym,
zaprasza pracodawców oraz osoby
bezrobotne do korzystania z pomocy
Urzêdu Pracy. 

Pracodawcom oferujemy:
* prace interwencyjne w pe³nym wymiarze -
okres refundacji do 6 miesiêcy, refunda-
cja wynagrodzenia 1.200,00 z³ oraz
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne od
tej kwoty 
* prace interwencyjne na 1/2 etatu -
okres refundacji do 6 miesiêcy, maksy-
malna wysokoœæ refundacji wynagro-
dzenia 1.400,00 z³, oraz sk³adka na ubez-
pieczenie spo³eczne od tej kwoty;
* roboty publiczne (mog¹ byæ organizo-
wane przez powiaty i gminy), wysokoœæ
refundacji do uzgodnienia, nie wy¿sza
ni¿ 50% przeciêtnego wynagrodzenia,
oraz sk³adka na ubezpieczenie spo³ecz-
ne, refundacja przez okres do 6 miesiêcy;
* sta¿e, wysokoœæ stypendium 1.440,00 z³
brutto - dofinansowanie wynagrodzenia

osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, refundacja
przez okres 12 miesiêcy w wysokoœci
1.400,00 z³, a w przypadku osoby po-
wy¿ej 60 roku ¿ycia mo¿liwoœæ refun-
dacji przez okres 24 miesiêcy;
* zatrudnienie osoby do 30 roku ¿ycia w ra-
mach bonu zatrudnieniowego, refundacja
przez okres 12 miesiêcy w wysokoœci
1.200,00 z³;
* refundacja podmiotowi prowadz¹cemu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kosztów wypo-
sa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
do kwoty 24.000,00 z³.

Osobom bezrobotnym oferujemy:
* jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej dla osób bezrobot-
nych do kwoty 24.000,00 z³;
* szkolenia indywidualne, które bêd¹
realizowane po uprawdopodobnieniu
zatrudnienia po ukoñczonym szkoleniu; 
* bony za zasiedlenie dla osób do 30
roku ¿ycia w wysokoœci 9.000 z³ w przy-
padku podejmowania zatrudnienia poza
miejscem zamieszkania w odleg³oœci min
80 km, lub gdy czas dojazdu w dwie
strony wynosi min 3 godziny;

* zwrot kosztów dojazdu do pracy, w przy-
padku podjêcia zatrudnienia poza miej-
scem zamieszkania, na skierowanie urzê-
du pracy;
* zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7, lub osob¹ zale¿n¹. Wnioski przyj-
mowane bêd¹ w sposób ci¹g³y i realizo-
wane do wyczerpania œrodków na po-
szczególne formy. 

Nale¿y nadmieniæ, ¿e po ka¿dej formie
pomocy, wymagana jest efektywnoœæ za-
trudnieniowa zgodnie z przepisami Usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii.

Szczegó³owych informacji udziela
Danuta Rajczakowska 

tel. 76 818 85 25, 
lub 76 818 69 78 wew. 22

Oferta Powiatowego Urzêdu Pracy
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Czyste Powietrze, to kompleksowy program, którego celem
jest poprawa jakoœci powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianê Ÿróde³ ciep³a i poprawê efek-
tywnoœci energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych. 
Narzêdziem w osi¹gniêciu celu jest dofinansowanie przed-
siêwziêæ 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 przeciêtny 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 zakoñczone, pod warunkiem poniesienia pier-
wszego 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 go-
spodarki 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 zatwierdzenie projektu budowlanego,
- zosta³o dokonane zg³oszenie budowy lub wykonania robót
budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowê,
- nie udziela siê dofinansowania na ocieplenie przegród budow-
lanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 
5. Nie udziela siê dofinansowania na przedsiêwziêcia, dla
których wnioskowana kwota 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 miesz-
kalne, 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””

Niepubliczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" 
informuje o bezp³atnych badaniach mammograficznych

Zapraszamy wszystkie Panie miêdzy 50 a 69 rokiem ¿ycia (1971-1952r.) na bezp³atne
badanie mammograficzne refundowane przez NFZ, które w ci¹gu ostatnich 24 miesiê-
cy nie wykona³y tego badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Kochane
Panie, je¿eli nie pamiêtacie kiedy ostatni raz mia³yœcie wykonane badanie zapraszamy
do kontaktu pod numerem telefonu: 68 41 41 411, a my sprawdzimy i zarejestruje-

my na badanie. Rejestracji mo¿na dokonaæ równie¿ online poprzez nasz¹ stronê internetow¹ www.diagnostyk.pl. 

Uwaga: w 2021 roku badanie przys³uguje równie¿ Paniom urodzonym w 1971 r. 
Sta³a kontrola piersi daje ogromn¹ szansê wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia, dlatego serdecznie
zapraszamy do mammobusu w Chojnowie 27.01.2021 r. przy Szkole Podstawowej nr 4 na ulicy Jana Kiliñskiego 23
(ko³o boiska)". 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Jej mi³oœci¹ s¹ ksi¹¿ki - œwiat emocji, in-
spiracji, wyobra¿eñ… Dziêki temu praca za-
wodowa sta³a siê pasj¹, któr¹ dzieli z podob-
nymi sobie. Anna Kopyra pracuje w miej-
skiej bibliotece od 25 lat i traktuje swoje
obowi¹zki jak codzienn¹ przyjemnoœæ.
"Ksi¹¿ka to mêdrzec ³agodny i pe³en s³ody-
czy, który puste ¿ycie nape³nia œwiat³em, 
a puste serca wzruszeniem; mi³oœci dodaje
skrzyde³, a trudowi ujmuje ciê¿aru; w mart-
wotê domu wprowadza ¿ycie, a ¿yciu nadaje
sens" - czy bohaterka "Ludzi z pasj¹" podziela
myœl Kornela Makuszyñskiego?

Anna Kopyra - Hmm, to piêkna myœl lecz
bli¿sze s¹ mi s³owa wspó³czesnej autorki,
twórczyni œwiata Thorinu, Anety Jadowskiej
"Mówi¹, ¿e czytanie rozwija empatiê. Nie
wspominaj¹, ¿e zwiêksza te¿ ryzyko powsta-
nia sk³onnoœci do dziwnych skojarzeñ, na-
bawienia siê niewyparzonego jêzyka i otrzy-
mania etykiety dziwaka. Có¿, wci¹¿ warto". I pod
tymi s³owami podpisujê siê obiema rêkami.

Gazeta Chojnowska - Zami³owanie do czy-
tania zawiod³o Pani¹ do zawodowych wrót
biblioteki, czy to praca rozbudzi³a tê mi³oœæ?
A.K. - Ha, ha. Praca w bibliotece nie by³a mo-
im pierwszym wyborem ani drugim, ani te¿
trzecim. Jak ka¿de dziecko marzy³am o zosta-
niu kosmonaut¹, rycerzem Jedi, budowniczym
domów. Gdzieœ pod koniec podstawówki chcia-
³am pójœæ na astrofizykê, ale po eksperymen-
cie w domu, który zakoñczy³ siê wy³¹czeniem
pr¹du na klatce, wyobrazi³am sobie podobn¹
sytuacjê na uczelni, która tak¿e zakoñczy³a
siê wielkim bum. Lament i z³orzeczenia w piê-
ciu jêzykach profesorów pod moim adresem 
i ten wielki lej po uniwersyteckich budynkach,
jak st¹d do Afryki. Przera¿aj¹cy widok. Wtedy
definitywnie zrezygnowa³am z tej œcie¿ki kariery.
Potem zachwyci³am siê geografi¹, histori¹,
przez d³ugi czas chcia³am zostaæ weteryna-
rzem a¿ gdzieœ pod koniec liceum zaœwita³o
mi, ¿e mo¿na to wszystko jakoœ po³¹czyæ w ca-
³oœæ, przy pomocy magicznej umiejêtnoœci,
jak¹ jest czytanie i tak przekroczy³am wrota
bardzo tajemniczego miejsca, jakim jest bib-
lioteka. "Biblioteka jest najwiêkszym zbiorem
magicznych tekstów w ca³ym multiversum.
Spoczywaj¹ tam na pó³kach tysi¹ce wolumi-
nów pe³nych okultystycznej wiedzy. Podobno,
poniewa¿ wielkie iloœci magii potrafi¹ mocno
odkszta³ciæ zwyk³y œwiat, Biblioteka nie prze-
strzega³a normalnych zasad czasu i przestrzeni.

Podobno ci¹gnê³a siê po wiecznoœæ. Podobno
ca³ymi dniami mo¿na by wêdrowaæ wœród
odleg³ych rega³ów, podobno gdzieœ tam ¿y³y
ca³e plemiona zagubionych czytelników,
podobno niezwyk³e istoty czai³y siê w zapom-
nianych wnêkach, a polowa³y na nie istoty
jeszcze dziwniejsze" - cytat z ksi¹¿ki Terrego
Pratchetta Stra¿! stra¿!
G.Ch. - Dla wielu, obowi¹zki bibliotekarza
sprowadzaj¹ siê do udostêpniania zbiorów,
gromadzenia i tworzenia baz danych, czy
promowania czytelnictwa. Ale g³ównie to
przecie¿ relacja z u¿ytkownikami biblioteki,
umiejêtnoœæ spo³ecznej interakcji… 
A.K. - Gdyby porównaæ bibliotekê do statku
kosmicznego, to mo¿na powiedzieæ, ¿e pe³ni³a-
bym tam funkcjê pierwszego, ale by³abym
g³ównie oficerem naukowym, takim od nawi¹-
zywania ³¹cznoœci z obcymi cywilizacjami
(uœmiech). Wracaj¹c na Ziemiê, na Plac Zam-
kowy 2, zajmujê siê tak wieloma rzeczami, ¿e
³atwiej by³oby mi napisaæ czym siê nie zajmu-
jê. Natomiast najbardziej dla mnie jest cenny
kontakt z czytelnikiem. Kiedy pracowa³am 
w Dziale dla Doros³ych, te codzienne roz-
mowy z przychodz¹cymi czytelnikami, wy-
miana pogl¹dów na temat autorów, przeczy-
tanych ksi¹¿ek, dzielenie siê tajemnymi recep-
turami na dobre ciasto lub co zrobiæ ¿eby mieæ
obfite plony na dzia³ce, jakie posadziæ grusze
i czy w tym roku wreszcie bêdzie zima. To na-
prawdê piêkne wspomnienia. A najwiêksz¹
satysfakcjê przynosz¹ mi spotkania z klubowi-
czami z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki zarówno
tymi m³odymi, jak i doros³ymi. Ahoj, moi
£garze, têsknie za naszymi spotkaniami! Mo¿e
spotkamy siê wirtualnie! Czekam na Was!
Mo¿liwoœæ spotkania z pisarzami, ludŸmi kul-
tury, jest tak¿e bardzo wymiern¹ korzyœci¹
pracy w moim zawodzie. Oczywiœcie realizacja
pomys³ów konkursów, quizów...
G.Ch. - Jest Pani ksi¹¿koholiczk¹?
A.K. - Przypominaj¹ mi siê s³owa piosenki,
"Ka¿dy ma jakiegoœ bzika, ka¿dy jakieœ hobby
ma … "W moim wypadku s¹ to ksi¹¿ki. Choæ
gust mam doœæ eklektyczny. Po przeczytaniu
ksi¹¿ki dla m³odzie¿y, bêdê czytaæ najnowsz¹
powieœæ Olgi Tokarczuk, aby zaraz potem
przeczytaæ biografiê, lub nagrodzon¹ ksi¹¿kê
Angelusem. Oczywiœcie wracam do swoich
korzeni, czyli do baœni, mitologii i fantastyki.
Tego nigdy dosyæ. Dlaczego? Hm... przecie¿
chcia³am zostaæ astronautk¹. A i jeszcze cie-
kawe lektury z DKK. Z roku na rok roœnie iloœæ
ksi¹¿ek, które chcia³abym przeczytaæ, ¿e utwo-
rzy³aby siê z nich doœæ spora Biblioteka Nie-
przeczytanych Jeszcze Ksi¹¿ek. Ba, w tym roku
wyjd¹ nowe ksi¹¿ki, kontynuacje, na które 
z niecierpliwoœci¹ czekam. A tu jeszcze s³yszê,
¿e serial "W³adca Pierœcieni", ¿e czwarta
czêœæ "Matrixa", ¿e "Spirited Away 2". Uff,
chyba bêdê musia³a po¿yczyæ od Hermiony
Granger pewien przedmiot.

G.Ch. - Ksi¹¿ka, jak mówi¹, to najtañszy bilet
do innego œwiata. Wiemy jednak, ¿e to nie
jedyny œwiat, w który chêtnie Pani ucieka.
A.K. - Nigdzie nie uciekam, ja po prostu mam
wiele œwiatów do zwiedzenia. Jednym z nich
jest muzyka i œpiew chóralny. Uwa¿am, ¿e
g³os ludzki ma wielk¹ moc. Muszê siê tu po-
chwaliæ. Jestem jednym z pierwszych cz³on-
ków chojnowskiego chóru 'Skoranta". Uwiel-
biam nasze zajêcia prowadzone przez Piotra
Koziara choæ wcale nie nale¿¹ one do ³atwych.
Nastêpny œwiat, to piesze wycieczki po górach,
po naszych, pe³nych zabytków i ciekawych histo-
rii miejscowoœciach. Wiêkszoœæ z nich odby-
³am z kole¿ankami z pracy, a ka¿da z nich
przynios³a mi piêkne wspomnienia. Bezcenne!
Nastêpny œwiat, do którego czêsto witam, to
œwiat filmu. I znów gust eklektyczny. Mogê obej-
rzeæ ten nagrodzony Oskarami, Z³ot¹ Palm¹ 
i taki zwyczajny. Niedawno odkry³am kino
azjatyckie i chyba utknê³am tam na d³u¿ej. Na
koniec zosta³ jeszcze ten jeden ukochany œwiat
- mój w³asny czarodziejski ogród. Do którego
je¿d¿ê rowerem w ka¿dej wolnej chwili i który
za ka¿dym razem wprawia mnie w zachwyt.
Bo nie wiem, czy nie pok³ócê siê z jaszczurk¹
o pierwszeñstwo przejœcia œcie¿k¹, a mo¿e bêdê
siê œcigaæ ze szpakami o to kto zje szybciej te
najczerwieñsze czereœnie z czubka drzewa, a mo¿e
zastygnê w zachwycie nad niezliczon¹ chmar¹
motyli i pszczó³ uwijaj¹cych siê poœród kwiatów
i zió³. Lub najzwyczajniej na œwiecie poroz-
mawiam z s¹siadami zza p³ota, wymienimy
siê ploteczkami, zachwycimy siê naszymi roœlin-
kami, i opowiemy sobie co w trawie piszczy.
G.Ch. - W dobie pandemii gros z nas ma
wiêcej czasu dla siebie i bliskich. Mo¿e zachêci
Pani mieszkañców do siêgniêcia po ksi¹¿ki? 
A.K. - Hm.. podobno ka¿da osoba na tym
œwiecie ma swoj¹ ksi¹¿kê, t¹ jedyn¹, która
pasuje do osoby, jak idealna po³ówka jab³ka.
I czeka na nas abyœmy j¹ odkryli. Chyba
warto? Ale trzeba zacz¹æ od pierwszego,
ma³ego kroczku, od przeczytania pierwszego
wyrazu, potem zdania, strony, rozdzia³u, 
a potem bêdzie coraz ³atwiej. I wreszcie odkry-
jemy t¹ nasz¹, jedyn¹, niezapomnian¹, któr¹
mo¿esz odkryæ przychodz¹c do biblioteki. Na
mnie ju¿ z niecierpliwoœci¹ czeka "Przyjaciel"
Nunez, "Owoce wiœni" Osamu Dazai, "Zapiski
dla zabicia czasu" Kenko i "Nieugiêty" Cam-
bella wiêc muszê siê ju¿ ¿egnaæ. A wszystkim
czytelnikom Gazety Chojnowskiej ¿yczê zna-
lezienia tej drugiej po³owy i pamiêtajcie
"Ksiê¿yc jest piêkny". Do zobaczenia na nie-
zwyk³ych œcie¿kach lektur!
P.S.

Jeœli po przeczytaniu tego tekstu ktoœ bêdzie
mia³ jakiekolwiek w¹tpliwoœci odsy³am do
S³ownika Jêzyka Polskiego, do has³a: ³garz.
Mogê tylko odpowiedzieæ, jako Naczelny
£garz, ¿e zawarta tam informacja, to szczera
prawda.
P.S.2 Tolkien is coming...
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W zesz³ym roku, w naszym mieœcie by³y

organizowane charytatywne zbiórki za-

inicjowane przez Joannê Stêpieñ dla

dwóch dziewczynek - Mii Kurtuldu

chorej na SMA oraz dla Julii Kucza³y,

która walczy z pineoblastom¹, nowo-

tworem z³oœliwym mózgu. 

Z wielk¹ radoœci¹ patrzymy na postêpy

Mii, która czuje siê bardzo dobrze i go-

³ym okiem mo¿na zobaczyæ, ¿e nasza

zbiórka pomog³a w polepszeniu Jej po-

stêpów. 

Jak potwierdza Mama Mii, Natalia

Papierz-Kurtuldu, po 5 dawce leku re-

fundowanego w Polsce dziewczynka usia-

d³a oraz zaczê³a raczkowaæ - oczywiœcie

na pocz¹tku by³y to zaledwie 2 czy 3

kroczki, ale z dnia na dzieñ by³o coraz

lepiej. Terapiê otrzyma³a 1 paŸdziernika

- znios³a podanie bardzo dobrze.

Pocz¹tkowo lek oraz sterydy, które

otrzymuje nieco j¹ os³abi³y. By³a troszkê

marudna, ospa³a, schud³a, poniewa¿ nie

chcia³a jeœæ. Pani Natalia ze wzrusze-

niem informuje, ¿e "po miesi¹cu Mia

wróci³a do formy i robi niesamowite

postêpy. Pocz¹tkowo zaczê³a opieraæ siê

w czworaku o wy¿sze rzeczy, póŸniej uwol-

ni³a kolanka (pozycja niedŸwiadka) -

zaczê³a siê wspinaæ na maty, a¿ coraz

wy¿ej zaczê³a pionizowaæ tak¿e górê

cia³a. Teraz wstaje i stoi - z bardzo de-

likatnym podporem jednej rêki - manipu-

luj¹c drug¹ rêk¹, bawi siê".

Na uwagê zas³uguje zdecydowanie fakt,

¿e dzieci chore na SMA1 w historii cho-

roby nie uzyskiwa³y nawet samodziel-

nego siadania. Mii uda³o siê osi¹gn¹æ

wyj¹tkowo wiele umiejêtnoœci. Oczy-

wiœcie to dopiero kilka miesiêcy od po-

dania leku - Rodzice i wszyscy ludzie

dobrej woli wierz¹ jednak, ¿e wszystko

idzie w dobrym kierunku. To ciê¿ka pra-

ca, ciê¿ka walka, ale to co siê dzieje

ka¿dego dnia, wynagradza i daje si³ê, by

dalej walczyæ.

Natomiast Julia Kucza³a wci¹¿ przebywa

w Stanach Zjednoczonych i przyjmuje

terapiê komórkami macierzystymi.

Aktualnie oczekuje na ostatni prze-

szczep, jednak, ¿eby do niego mog³o

dojœæ musia³a przyj¹æ chemioterapiê.

Jest bardzo os³abiona, ale jak zapewniaj¹

lekarze, to normalna reakcja organizmu.

Julia jest bardzo dzieln¹ dziewczynk¹,

która z ca³ych si³ walczy o swoje zdro-

wie, a najwiêkszym wsparciem dla Niej

jest rodzina oraz wszyscy ludzie z wiel-

kim sercem, którzy œledz¹ Jej losy i zo-

stawiaj¹ mnóstwo dobrych s³ów do-

daj¹cych otuchy.

Wszelkie informacje na temat losów obu

Dziewczynek oraz informacje na tematy

innych zbiórek charytatywnych mo¿na

znaleŸæ na stronie facebook: Serce mam

to pomagam.

J.S.

CCoo  ss ³³yycchhaaææ   uu   MMii ii   ii   JJuull ii ii
Miejska Biblioteka Publiczna zachêca

do skorzystania z oferty dla dzieci i m³o-

dzie¿y Biblioteki Narodowej, która udo-

stêpnia w POLONA.PL w postaci cy-

frowej m.in. kolekcje tematyczne,

ksi¹¿ki dla dzieci wydane przed 1864 ro-

kiem, a tak¿e pierwsze wydania ksi¹¿ek

dla dzieci z lat 1864 - 1918. 

Korzystaj¹c z tej cyfrowej biblioteki

mo¿na samemu tworzyæ kolekcje, prze-

gl¹daæ zasoby biblioteki, czytaæ ksi¹¿ki,

a tak¿e za darmo wiêkszoœæ z nich wy-

korzystywaæ w sposób nieograniczony.

Biblioteka Narodowa poleca m.in.: 

* kolekcjê wczesnych, przed- i powojen-

nych polskich wydañ utworów Hansa

Christiana Andersena 

* podrêczniki do arytmetyki, bajki, atlasy

historii naturalnej czy poradniki zawiera-

j¹ce domowe eksperymenty z fizyki 

* kolekcjê "Ile wam jeszcze wiedzieæ

potrzeba, czyli publikacje dla dzieci i m³o-

dzie¿y", s¹ to publikacje z lat 1772 do

1948 - wci¹¿ aktualne Ÿród³o inspiracji

dla domowej nauki i zabawy 

* pocztówki z fotografiami i reprodu-

kcjami obrazów, ukazuj¹ce np. stroje

ludowe górali podhalañskich.

Zapraszamy do zapoznania siê 

z tymi ciekawymi i jak¿e innymi, 

ni¿ teraŸniejsze, 

propozycjami z dawnych lat. 

Nie tylko dzieci mog¹ skorzystaæ z bo-

gatej oferty POLONY - s¹ tu materia³y

pomocnicze dla bibliotek, szkó³ i innych

instytucji, które mog¹ pos³u¿yæ np. do

prowadzenia zajêæ on-line.

mbp

MMBBPP  zzaacchhêêccaa
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Nasi w plebiscycie e-legnickie.pl
Mroczkowski Kamil 

Queensberry Polska boks
i Grzybowski Zbigniew 
Chojnowianka Chojnów 

nominowani w plebiscycie 
na najpopularniejszych w sporcie w roku 2020! 

Czytelnicy portalu e-legnickie.pl po raz kolejny wybior¹ Najpopularniejszych:
Zawodnika i Trenera roku 2020 w Zag³êbiu Miedziowym, a tak¿e po raz drugi
wybieraæ bêd¹ Najpopularniejszego Zawodnika, Trenera Pi³karskich Ni¿szych
Lig oraz Dzia³acza. W tegorocznym plebiscycie, z wiadomych wzglêdów, zrezy-
gnowano z g³osowania na Najlepsz¹ Imprezê Sportow¹.

G³osowanie trwa do 31 stycznia 2021 roku. 

W imieniu nominowanych z naszego miasta zapraszamy
do oddawania g³osów na stronie: 
https://e-legnickie.pl/plebiscyt

Aby zag³osowaæ nale¿y zarejestrowaæ siê na stronie: 
www.e-legnickie.pl podaj¹c nazwê u¿ytkownika, login oraz  adres e-mail. Osoba
rejestruj¹ca siê akceptuje regulamin portalu oraz regulamin plebiscytu.
Zatwierdzaj¹c rejestracjê g³osuj¹cy otrzyma na podany adres e-mail link akty-
wuj¹cy. Aby potwierdziæ rejestracjê nale¿y klikn¹æ na podany link lub skopio-
waæ go do paska adresu swojej przegl¹darki. Link generowany jest automatycznie.
Po zatwierdzeniu rejestracji u¿ytkownik otrzymuje dostêp do sondy, w której
mo¿e oddaæ swój g³os raz co 1 godzinê.

"Wroc³awskie Centrum Kultury AGO-
RA jest organizatorem ogólnopolskiego
konkursu plastycznego "Motyla noga"
skierowanego do dzieci i m³odzie¿y 
6-15 lat + osób niepe³nosprawnych do
18 lat. 

Organizator czeka na prace w ka¿dej
formie, zarówno malarskiej, graficznej
czy rzeŸbiarskiej - najwa¿niejsza jest
kreatywnoœæ. 

Prace mo¿na nadsy³aæ b¹dŸ dostar-
czyæ osobiœcie do 11 lutego, a zwy-
ciêzców poznamy ju¿ 19. Uroczysty
wernisa¿ zaplanowano na 5 marca
o godzinie 13:00. 

Konkurs ma za zadanie promowaæ
twórcz¹ aktywnoœæ m³odych plastyków,
rozwijaæ ich wyobraŸniê, pomys³owoœæi
abstrakcyjne myœlenie odnoœnie wielo-
barwnej sylwetki motyla. 

Uczestnicy mog¹ podejœæ do tematu nie
tylko w sposób tradycyjny, ale równie¿
w mniej konwencjonalny i oderwany od
prawdziwego wizerunku znanych nam
owadów. 

To nie lada gratka dla prawdziwych
wielbicieli piêknych i wielobarwnych
motyli! 
Prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem do-
boru œrodków wyrazu plastycznego,
oryginalnoœci, sposobu interpretacji
tematu, oraz walorów estetycznych. 

Motyla noga" - konkurs plastyczny

PRZYPOMINAMY
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.
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
8 kwietnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego
Nr 9, poz. 377 z 16.04.1999 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieu-
ci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kana-
lizacyjn¹ i gazow¹.
Przetarg odbêdzie siê w 25 lutego 2021 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do 18.02.2021r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy.
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
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ ma-
j¹tkowa), a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem 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 nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub za-
koñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
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. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 790,00 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 naj-
póŸniej 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 gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê
9.07.2020 r., drugi  25.09.2020 r., trzeci 25.11.2020 r.
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 sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 08.02.2021 r. - 16.02.2021r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 

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

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku
po³o¿onym przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 
o powierzchni 215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 02/965 11

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 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojno-
wie z 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869)
ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki ener-
getycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej
8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2033 roku.
Przetarg odbêdzie siê 25 lutego 2021 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 18.02.2021r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
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 oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). 
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na wskazany przez nich rachunek bankowy.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca

winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wyni-
ka z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane 
z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1 290,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
12.02.2020 r., drugi 10.06.2020 r., trzeci 4.08.2020 r., czwarty
24.09.2020 r., pi¹ty odby³ siê w dniu 17.11.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿  lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 08.02.2021 r. - 16.02.2021r. 
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30,
tel. 76 81-88-370. 

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

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku
po³o¿onego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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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.

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 

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

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



Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie uczestniczy w XVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”,
którego pomysłodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod Patronatem Ho-
norowym Muzeum Narodowego w Warszawie. „Tajemnica mojej wyobraźni” to
temat przewodni konkursu, który skierowany był do uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełno-
sprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest to największy w Polsce
przegląd dorobku artystycznego placówek działających na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Średnia liczba zgłaszanych do konkursu prac to około 2000 rocznie.
Celem konkursu jest promocja twórczości osób niepełnosprawnych, przezwyciężanie
ich izolacji społecznej oraz wspieranie ich rozwoju osobistego. „Twórczość artystów
niepełnosprawnych można było dotychczas obejrzeć m.in. w: Zamku Królewskim 
w Warszawie, Belwederze, Sejmie RP, Międzynarodowym Centrum Kultury 
w Krakowie, Narodowej Galerii Zachęta, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego” - czytamy na stronie PFRON. 
W etapie wojewódzkim dwa pierwsze miejsca na 5 możliwych kategorii przypadły
uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie! 
I miejsce w kategorii tkanina i aplikacja przypadło Pani Władysławie
Żywanowskiej I miejsce w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba wyko-
nanej technikami mieszanymi przypadło Panu Edwardowi Urszulakowi.
Nagrodzone prace zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszym etapie
konkursu!
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Uczestnicy Środowiskowego Domu

Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 

po raz kolejny zwycięzcami 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

"Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

Do szopy, hej pasterze. Do Szopy, bo tam cud!
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie serdecznie
zaprasza do obejrzenia szopki bożonarodzeniowej, która tradycyjnie
co roku jest eksponowana w przydomowym ogrodzie mieszczącym
się przy ulicy Jana III Sobieskiego 2. 
Szopka bożonarodzeniowa wykonana własnoręcznie przez uczest-
ników Środowiskowego Domu Nr 1 w Chojnowie pod opieką tera-
peuty pana Pawła Kondrat od kilku lat cieszy oczy osób prze-
chodzących obok ośrodka. Ręcznie robione figurki podświetlane
światełkami pięknie prezentują się wieczorową porą.



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Gabriel Sakaluk - uczeń czwartej klasy 
SP 3 jest zodiakalnym strzelcem. Lubi
wędkowanie, w przyszłości chciałby
zostać paleontologiem. Na co dzień
słucha Mario ze Złotoryi.

Chojnów śniegiem przyprószony


