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Ponadto w numerze:
* Wolne terminy na szczepienia - punkt szczepień
populacyjnych przy ul. Matejki 1
* Na XL sesji
* Sukcesy wokalne Michała Kowalczyka
* Charytatywna Grupa Wsparcia Pszczółki Mai
* Bezpłatna pomoc prawna
* Blues i country w Jubilatce
* Dyżury aptek - czerwiec   

Ludzie z pasją
Justyna Jaszczyszyn
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- powstaje skatepark i pumptruck 

Miejskie inwestycje 

Razem możemy więcej! 

 z okazji 35.lecia Szkoły Podstawowej nr 4
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Pasowanie na ucznia w Trójce

Tablety dla pogotowia

Utytułowane

zawodniczki taekwondo
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21 maja 2021 roku to kolejny ważny
dzień w dziejach SP4. Wciąż trwają
najróżniejsze przedsięwzięcia z okazji
35-lecia naszej szkoły. W ten piękny,
słoneczny, majowy dzień miało miejsce
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej przed wejściem do budynku szkoły. 

W ceremonii udział wzięli - dyrekcja,
zaproszeni goście, nauczyciele oraz
uczniowie. Dyrektor szkoły pani Beata
Miler- Kornicka wygłosiła refleksyjne
przemówienie, które nawiązywało do
wygrawerowanego na tablicy cytatu,
słów, którymi w swoim życiu i pracy
pedagoga oraz wychowawcy kierował

się sam patron naszej placówki Janusz
Korczak - „Wszyscy jesteśmy sobie
potrzebni. Razem łatwiej, radośniej,
mądrzej i bezpieczniej.” 
Po wystąpieniu pani dyrektor przyszedł
czas na gratulacje, życzenia i miłe słowa
od byłej wicedyrektor szkoły pani Bo-
gumiły Cieśli. Następnie ksiądz pro-
boszcz Marek Osmulski dokonał po-
święcenia tablicy, której symbolicznego
odsłonięcia dokonali kolejno pani Bo-
gumiła Cieśla, burmistrz miasta pan Jan
Serkies oraz dyrektor szkoły pani Beata
Miler- Kornicka. 

Biorący udział w uroczystości uczniowie
z radością odśpiewali pieśń szkoły. 
Podczas ceremonii miała miejsce także
swoista prapremiera trzeciej zwrotki hym-
nu, przy akompaniamencie p. Zenona
Chmielewskiego. Na zakończenie miłym
akcentem muzycznym był utwór pt. „Ko-
cham Cię Czwórko" w wykonaniu koła
muzyczno-wokalnego.
Radośni, spełnieni, gotowi do działania
zapisaliśmy kolejną kartę w historii SP4,
ale to jeszcze nie koniec niespodzianek 
i inicjatyw z okazji 35-lecia Czwórki.
Ciąg dalszy nastąpi…                       NH

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni…", bo razem możemy wszystko!
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Tablety dla pogotowia

Chojnowski samorz¹d wspar³ Zespó³
Ratownictwa Medycznego Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy poprzez dofi-
nansowanie zakupu tabletów. 
Ponad 15 tys. z³otych zosta³o przekazane
pogotowiu w zwi¹zku ze znacznym zu-
¿yciem i awaryjnoœci¹ sprzêtu. Urz¹-
dzenia s³u¿¹ do sprawnej i szybkiej ³¹cz-
noœci z dyspozytorni¹ medyczn¹, a ich
prawid³owe dzia³anie skraca czas reakcji
zespo³u do minimum, co wp³ywa na
sprawne udzielenie pomocy potrzebuj¹cym.

Zmiana godzin pracy
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej informuje, ¿e
od 25.05.2021 r. zmianie uleg³y godziny
pracy biura obs³ugi klienta i kas. 
BIURO OBS£UGI KLIENTA
czynne w godzinach: 
poniedzia³ek,wtorek, œroda, czwartek,
pi¹tek 
- od 7.00 do 15.00 
KASA
czynna w godzinach: 
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek 
- od 7.00 do 14.30 
wtorek - od 7.00 do 15.30 
P³atnoœci mo¿na dokonywaæ bez do-
datkowych kosztów w Banku Spó³dziel-
czym w Chojnowie przy ul. Rynek 18.
Zachêcamy równie¿ do dokonywania
p³atnoœci bezgotówkowych lub przel-
ewem na nasze konta bankowe.

Zmianie uleg³y tak¿e godziny otwarcia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ulicy
Kraszewskiego 1.
Œroda 12:00 - 17:00 
Pi¹tek 12:00 - 17:00 
Sobota 10:00 - 15:00

Kontakt z policj¹
Jak skontaktowaæ siê z chojnowsk¹ po-
licj¹? Okazuje siê, ¿e wielu miesz-
kañców ma problem z odnalezieniem
w³aœciwego numeru telefonu ³¹cz¹cego
bezpoœrednio z Komisariatem Policji 
w Chojnowie. Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom naszych Czytelników po-
dajemy numery telefonów - do jednostki,
do dzielnicowych i dla utrwalenia tak¿e
numery alarmowe.

Komisariat Policji w Chojnowie 
- tel. 47 87 414 20

W kontakcie z funkcjonariuszami ma
pomóc uruchomiona przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Policjê w ramach programu
"Dzielnicowy bli¿ej nas" aplikacja mo-
bilna "Moja Komenda". Wystarczy, ¿e
wprowadz¹ Pañstwo miejscowoœæ, na-
zwê ulicy i numer posesji, a aplikacja
wyszuka dzielnicowego, który dba o ten
rejon. Dzielnicowych mo¿na wyszuki-
waæ tak¿e po ich imionach i nazwiskach.
Dziêki aplikacji mo¿na odnaleŸæ naj-
bli¿sz¹ jednostkê Policji, sprawdziæ, jak
nazywa siê dzielnicowy, uzyskaæ pe³ne
dane teleadresowe i po³¹czyæ siê z nim
jednym klikniêciem, czy wys³aæ wiado-
moœæ e-mail.

Dzielnicowi KP Chojnów
m³. asp. S³awomir Nowak 
telefon s³u¿bowy 47 87 462 04 
kom. 797 306 296
asp.  Krzysztof Ciep³y 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 04 
kom. 797306293
m³. asp. Grzegorz Dziedzic 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 04, 
kom. 797306295
sier¿. szt. Rados³aw Jochna 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 18, 
kom 797306291
asp.  szt. Piotr Demiañczuk 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 18 
kom. 797306292
sier¿. szt. Piotr Górnicki 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 18 
kom. 797 306 294

m³. asp. Dawid Soko³owski 
telefon s³u¿bowy - 47 87 462 18 
kom. 797 306 290
Numery alarmowe 112 lub 997

Kultura, sport i rekreacja
wracaj¹! 

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji, Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum Regionalne oraz Miejski Basen
serdecznie zapraszaj¹ ka¿dego, kto po
wielu miesi¹cach pandemii spragniony
jest rozrywki odpowiadaj¹cej jego upodo-
baniom. Ka¿da z tych placówek na swoich
stronach internetowych informuje o szcze-
gó³ach korzystania z us³ug - pewne obo-
strzenia jeszcze funkcjonuj¹, ale to chy-
ba nie stanowi ju¿ dla nas ¿adnej przeszkody. 
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
tel. 76/ 81 88 621; 
www.moksir.chojnow.eu/
Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 76 818 83 46; 
www. biblioteka.chojnow.eu
Muzeum Regionalne
tel. 76 818 83 53; 
www. muzeum.chojnow.e
Basen Miejski
tel. 76 854-96-41 
www. basen.chojnow.eu
Informacje zainteresowani znajd¹ tak¿e
na profilach facebook jednostek.

Bezp³atna pomoc prawna
10 i 17 czerwca 2021 r., w godzinach od
8.00 do 12.00 w Domu Schrama miesz-
kañcy Chojnowa bêd¹ mogli skorzystaæ
z nieodp³atnej pomocy prawnej.
Adwokat zatrudniony przez organizacjê
pozarz¹dow¹, Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych "Wsparcie, Informacja Ro-
zwój" w Górze pomo¿e w rozwi¹zaniu
problemów prawnych, udzieli pomocy 
w sporz¹dzeniu projektu pisma s¹do-
wego, doradzi, pokieruje do innych
odpowiednich instytucji. Nieodp³atna
pomoc prawna nie obejmuje jednak
spraw podatkowych zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej; 
z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego; zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹-
tkiem przygotowania do rozpoczêcia tej
dzia³alnoœci.
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Na majowej sesji Rady Miejskiej Choj-
nowa, jaka odby³a siê 26 maja, radni
zapoznali siê m.in. ze sprawozdaniem
Burmistrza z prac w okresie od 26 marca
2021r. do 25 maja 2021r.

Sprawozdanie 2/2021 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie 
od 26 marca 2021r. do 25 maja 2021r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Pozyskano 800 tys. z³ z Rz¹dowego
Programu Inwestycji Lokalnych na reali-
zacjê zadania - Przebudowa ul. Bielaw-
skiej w Chojnowie z budow¹ parkingów
i chodników wraz z wykonaniem sieci
oœwietlenia ulicznego, przykanalików
kanalizacji deszczowej, prze³o¿eniem ist-
niej¹cego hydrantu. 
* Zawarto umowê na wykonanie zadania
"Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojno-
wie z budow¹ parkingów i chodników
wraz z wykonaniem sieci oœwietlenia
ulicznego, przykanalików kanalizacji
deszczowej, prze³o¿eniem istniej¹cego
hydrantu". Wykonawc¹ zadania jest fir-
ma Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych  Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. 
* Z³o¿ono do Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu wnio-
sek o dofinansowanie na zadanie inwesty-
cyjne pn.: "Budowa terenu rekreacyjnego
- Skateparku i Pumptrucka wraz z dojœ-
ciami  i elementami ma³ej architektury"
w ramach  Programu rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej -  Sportowa Polska
Edycja 2021.
* Zawarto umowê na wykonanie zadania
"Budowa terenu rekreacyjnego - Skate-
parku i Pumptrucka wraz z dojœciami 
i elementami ma³ej architektury, elek-
tryczn¹ wewnêtrzn¹ instalacjê zasilaj¹c¹
oraz instalacjê oœwietlenia terenu. 
Wykonawc¹ zadania jest firma TECH-
RAMPS Sp. z o.o.  Sp. Komandytowa 
z Krakowa. 
* Zakoñczono budowê oœwietlenia  ulicz-
nego przy ul. Andersa do ul. Gen. Stani-
s³awa Maczka. Wykonano roboty pole-
gaj¹ce na budowie linii kablowej oraz
posadowiono 10 s³upów wyposa¿onych
w oprawy oœwietleniowe LED. Zadanie
zosta³o wykona³a przez Konsorcjum Ma-
ciuœ Handel i Us³ugi Artur Guœciora 
z Chojnowa oraz FHU Œwietlik Krzy-
sztof Marciniszyn z Chojnowa. 
* Og³oszono w terminie od 10 maja do
10 czerwca nabór wniosków na udziele-
nie dotacji celowych dla mieszkañców
Chojnowa ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê przed-

siêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa.
* Og³oszono postêpowanie o udzielenie
zamówienia na zadanie pn.: "Budowa
sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Si-
korskiego w Chojnowie".
* Z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego sprawoz-
danie  z realizacji zadañ z zakresu gospo-
darowania odpadami komunalnymi za
rok 2020. 
* Sporz¹dzono Analizê Stanu Gospo-
darki Odpadami w Gminie Miejskiej
Chojnów za rok 2020.
* Zawarto z ChZGKiM umowê na pro-
wadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, obowi¹zuj¹c¹
od 01.05.2021r. 
* Zawarto umowê na zarz¹dzanie sk³a-
dowiskiem odpadów innych ni¿ niebez-
pieczne i obojêtne w miejscowoœci Bia³a.
Umowa obowi¹zuje do 30.04.2022r. 
i zawarta zosta³a z dotychczasowym za-
rz¹dc¹ sk³adowiska odpadów - firm¹
Recult z Wroc³awia.  
* Zawarto umowy na utrzymanie tere-
nów zielonych z firm¹ Agro - Œwit z Cho-
cianowa.
* Wyrównano nawierzchnie dróg grun-
towych: Fabryczna, Mi³a, Radosna, Po-
godna, Kusociñskiego Ogrodowa, Reymonta.
* Na bie¿¹co uzupe³niane s¹ ubytki w na-
wierzchniach dróg i chodników, zamon-
towano nowe kosze uliczne wzd³u¿ ulic:
Kolejowa i Legnicka.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
terenów zielonych i ogrodów zabaw, ko-
szone s¹ trawy, trwaj¹ prace porz¹dkowe
na terenie miasta, zezr¹bkowano obciête
ga³êzie. 
* Przed³u¿ono 18 umów najmu lokali.
* Przyjêto i przetworzono 55 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 16 wniosków o wpis do CEIDG przed-
siêbiorcy,
- 20 wniosków o zmianê wpisu do CEIDG,
- 7 wniosków o zawieszenie wykonywa-
nia dzia³alnoœci,
- 5 wniosków o wznowienie wykonywa-
nia dzia³alnoœci,
- 7 wniosków o wykreœlenie przedsiê-
biorcy z CEIDG. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców 
5 lokali mieszkalnych z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat na ³¹czn¹ kwotê
154.510,00  z³.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Tulipanowej przeznaczon¹ pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
za kwotê  141.400,00 z³,

- 6 dzia³ek niezabudowanych przezna-
czonych pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej na ³¹czn¹  kwotê  49.140,00 z³,
- lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy Rynku 4
za kwotê  81.370,00 z³.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do w³aœcicieli lokali
mieszcz¹cych siê w budynku, lokal nie-
spe³niaj¹cy warunków samodzielnoœci,
po³o¿ony przy ul.Chmielnej 2 za kwotê
25.250,00 z³.
* Og³oszono przetargi ustne nieogranic-
zone na sprzeda¿:
- 2 lokali u¿ytkowych po³o¿onych przy
ul. Kiliñskiego 5 i ul. Kolejowej 25,
- 3 nieruchomoœci niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II,
- 9 dzia³ek  przy ul. Zielonej oraz 2 dzia-
³ek przy ul. Parkowej przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami.
* Wydano 3 zezwolenia na wykreœlenie
hipoteki obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ lo-
kalow¹ z tytu³u  zwrotu bonifikaty.
* Wydano 4 zaœwiadczenia potwierdza-
j¹ce przekszta³cenie  prawa  u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci
tych gruntów oraz 9 informacji o wyso-
koœci op³aty  jednorazowej.
* Wydano decyzjê dla osoby fizycznej
na podzia³ nieruchomoœci po³o¿onej przy
ul. Jana Kiliñskiego oraz 2 decyzje 
z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek do
sprzeda¿y przy ul. Boles³awieckiej i ul.
Kolejowej. 
* Wydano 3 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek przy ul. Bo-
les³awieckiej, Kolejowej, Kiliñskiego pod
wzglêdem zgodnoœci z  miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego
miasta.
* Zawarto 2 umowy u¿yczenia na posta-
wienie wiaty œmietnikowej przy ul. Koœ-
ciuszki  i Witosa oraz wiaty dla 8 wspól-
not przy ul.Witosa.
* Zawarto 6 umów dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku (po-
dwórko):
- ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ przy 
ul. Kiliñskiego, Mickiewicza, Kolejowej
i pl. Konstytucji 3-go Maja,
- z osobami fizycznymi przy ul. Æwi-
kliñskiej i Parkowej.
* Przygotowano i z³o¿ono wniosek do
Zarz¹du Powiatu Legnickiego o udziele-
nie dotacji celowej z bud¿etu powiatu na
sfinansowanie prac lub robót budowla-
nych przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków - na remont pod³óg w dwóch
pomieszczeniach w Muzeum Regional-
nym w Chojnowie.
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 12 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  miasta.  
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym

NNaa  XXLL  sseess jj ii   
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system wczesnego ostrzegania i alarmo-
wania o zagro¿eniach  województwa
dolnoœl¹skiego oraz treningu sta³ego
dy¿uru.
* W zwi¹zku ze stanem zagro¿enia epi-
demiologicznego prowadzony by³ sta³y
monitoring sytuacji na terenie miasta
oraz bie¿¹ca wspó³praca z Powiatow¹
Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹ 
w Legnicy i Starost¹ Legnickim. 
* Monitorowano sytuacjê hydrologiczn¹
na rzece Skora.
* Wydano decyzjê nak³adaj¹c¹ obo-
wi¹zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz
obrony kraju oraz 4 decyzje uchylaj¹ce
obowi¹zek œwiadczeñ. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze:
- przyjêto 430 wniosków
- wyp³acono 1.952 œwiadczenia wycho-
wawcze na kwotê 975.668  z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono  63 wnioski
- wyp³acono 296 dodatków mieszkanio-
wych  na kwotê 60.784,50  z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono  71  wniosków
- wyp³acono 136 dodatków  mieszka-
niowych  na kwotê 1.855,26 z³.
* Sprawy wojskowe:
- do kwalifikacji wojskowej wezwano 
48 mê¿czyzn z rocznika podstawowego 
i 6 z rocznika starszego oraz jedn¹ kobietê. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Sporz¹dzono 6 aktów urodzenia, 15  ma³-
¿eñstwa i 28 zgonów;
* Sporz¹dzono 132 przypiski i 65 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego;
* Sprostowano i uzupe³niono 16 aktów
stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 29 zapewnieñ do zawar-
cia ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 12, za-
œwiadczenia do œlubu konkordatowego -
16, zaœwiadczenia do œlubu poza grani-
cami RP - 1);
* Przeprowadzono 290 migracji aktów
* Wydano 484 akty stanu cywilnego;
* Przyjêto 392 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego;
* Usuniêto 220 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL;
* Wydano 3 decyzje w sprawie zmiany
imienia lub nazwiska.
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Punkt Szczepieñ Populacyjnych w Choj-

nowie przy ul. Matejki 1 posiada wolne

terminy na szczepienia. Do szczepieñ

zachêca p. Agnieszka Tabiszewska - koor-

dynator punktu szczepieñ w Chojnowie:

- Zapraszamy wszystkich chêtnych do

rejestracji. Jesteœmy m³odym punktem

szczepieñ i nie wszyscy o nas wiedz¹.

Funkcjonujemy od 17 maja. Do 28 maja

wykonanych zosta³o 1500 szczepieñ.

Zale¿y nam, aby osoby starsze, które jesz-

cze nie zdecydowa³y siê na szczepienie,

wybra³y w³aœnie nasz punkt. Obecnie

dysponujemy szczepionk¹ firmy PFIZER.

Punkt Szczepieñ przy ul. Matejki 1 jest

czynny w godzinach od 9 do 17.

Rejestracji mo¿na dokonaæ telefonicznie,

osobiœcie lub przez Internet. W punkcie,

wraz z pielêgniarkami odpowiedzialnymi

za szczepienia, stacjonuje lekarz.

- Apelujemy równie¿ do m³odszej grupy

16 i 17. latków, aby równie¿ zapisywali

siê na szczepienie - t³umaczy pani koor-

dynator, dodaj¹c - posiadamy ponad 

7 tys. szczepionek Pfizera zakontrakto-

wanych na czerwiec. Szczepienia dla

osób chêtnych chcemy zrealizowaæ do

koñca lipca br.

Punkt Szczepieñ oferuje tak¿e szczepie-

nia dla firm.

- Przy liczbie powy¿ej 50 osób mo¿emy

udaæ siê do miejsca pracy i tam wykonaæ

szczepienia. Je¿eli mamy np. 30 osób

proponujemy wolny dzieñ tj. sobotê.

Jesteœmy przygotowani i gotowi na du¿¹

liczbê osób, które przyjd¹ i zaszczepi¹

siê w³aœnie w Chojnowie.

Rejestracji mo¿na dokonaæ:

- telefonicznie na bezpoœredni numer do

Punktu Szczepieñ w Chojnowie, 

tel. 536 052 680

- osobiœcie w Punkcie Sczepieñ w Choj-

nowie przy ul. Matejki 1 w godz.: 9:00 -

17:00

- za poœrednictwem ca³odobow¹ bezp³at-

nej infoliniê: 989

- na stronie internetowej:

www.pacjent.gov.pl

Wolne terminy na szczepienia!
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Ruszy³y prace przy budowie torów pumptrucka 

i skateparku. Teren w zakolu Skory, nieopodal wodospadu,

wkrótce stanie siê atrakcyjnym, i jak siê spodziewamy,

têtni¹cym ¿yciem, miejscem dla dzieci i m³odzie¿y lubi¹cej

aktywn¹ rekreacjê.

Inwestycja jest odpowiedzi¹ samorz¹du na inicjatywê m³odych

mieszkañców. Obiekty s¹ przystosowane do ró¿nych pozio-

mów zaawansowania, bêd¹ mog³y zatem z nich korzystaæ oso-

by w ró¿nym wieku i o zró¿nicowanych umiejêtnoœciach. 

W wyniku przeprowadzonego postêpowania zamówieñ pu-

blicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy -

Techramps Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzib¹ w Krakowie.

Praca wre. Zgodnie z planem, obiekt ma zostaæ przekazany do

u¿ytku we wrzeœniu.

PPoowwss ttaajjee   sskkaatteeppaarrkk   ii   ppuummppttrruucckk   

Nie spisa³eœ siê przez Internet? Spodziewaj siê telefonu od ra-
chmistrza! Do realizacji prac spisowych GUS zatrudni³ rach-
mistrzów - pomog¹ oni spisaæ siê respondentom, którzy nie
spisali siê dotychczas samodzielnie poprzez formularz interne-
towy lub telefonicznie na infolinii spisowej. Rachmistrz mo¿e
zadzwoniæ do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru
infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Jeœli ju¿ zrealizowa³eœ
obowi¹zek spisowy przez Internet albo poprzez infoliniê spi-
sow¹, nikt z GUS nie bêdzie dzwoniæ do Ciebie w tej sprawie.
Takie kontakty mog¹ byæ prób¹ wy³udzenia danych. Praw-dzi-
wy rachmistrz nie zapyta Ciê o zarobki, oszczêdnoœci, cenne
przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane
logowania do bankowoœci internetowej. Takie pytania mog¹
wskazywaæ na próbê wy³udzenia danych, co nale¿y zg³osiæ na
policjê. Pamiêtaj, ¿e a¿ do odwo³ania rachmistrzowie nie bêd¹
odwiedzaæ respondentów w domach. To¿samoœæ rachmistrza
mo¿na zweryfikowaæ przez: specjalnie przygotowan¹ aplikacjê
dostêpn¹ na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Kontakt z infolini¹ spisow¹ numerem 22 279 99 99, wybierz
1 - Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ, a na-
stêpnie 2 - weryfikacja to¿samoœci rachmistrza. Jeœli nie
spisa³eœ siê przez Internet lub na infolinii, zadzwoni do Ciebie
rachmistrz - zgodnie z ustaw¹ nie mo¿esz odmówiæ przekaza-
nia danych rachmistrzowi. Wszystkie dane przekazane w spisie
s¹ objête tajemnic¹ statystyczn¹ regulowan¹ przez ustawê 
o statystyce publicznej i s³u¿¹ wy³¹cznie zbiorczym analizom
statystycznym. 
Ka¿da osoba bior¹ca udzia³ w spisie ma zapewnion¹ pe³n¹
anonimowoœæ. Osoby wykonuj¹ce prace spisowe s¹ zobowi¹-
zane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzy-
manie gro¿¹ sankcje, w tym kara pozbawienia wolnoœci.
Stowarzyszenie MANKO - G³os Seniora przypomina, ¿e rach-
mistrzowie do odwo³ania nie chodz¹ po domach w celu prze-
prowadzenia spisu powszechnego! W ramach ogólnopolskich
kampanii spo³eczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami -

Razem Damy Radê!, Stop Manipulacji - Nie daj siê oszukaæ 
i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO -
G³os Seniora prowadzi akcjê, której celem jest zwiêkszenie
œwiadomoœci i edukacja w zakresie weryfikacji autentycznoœci
rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2021 organizowanego
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. "Jak bezpiecznie siê spisaæ?
Porady dla seniorów" - LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, G³osu Seniora i G³ównego Urzêdu Statystycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc

- Na ten moment, do odwo³ania, mo¿emy przyj¹æ jako stupro-
centowy pewnik, ¿e ¿aden rachmistrz nie bêdzie chodzi³ po
mieszkaniach. Je¿eli teraz ktoœ przyszed³by powo³uj¹c siê na
spis powszechny wiadomo, ¿e jest oszustem. W ogóle nie
chodzimy po domach. - mówi³ dr Dominik Rozkrut, Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego 

- Jeœli ktoœ do nas zapuka, zadzwoni przez domofon i powie, ¿e
jest rachmistrzem to jest to oszustwo i zg³aszamy sprawê na
policjê. Rachmistrzowie do odwo³ania nie chodz¹ po domach.
Bardzo wa¿na informacja i przekazujmy znajomym i s¹siadom.
- mówi³ £ukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO
i Redaktor Naczelny G³osu Seniora.

Spodziewaj siê telefonu od rachmistrza! Seniorze, rachmistrzowie nie chodz¹ po domach!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Justyna Jaszczyszyn rozpoczê³a swoj¹
przygodê z makramami z czystej cie-
kawoœci. Dziœ jest autork¹ wielu rêko-
dzie³, które powstaj¹ z pasji do two-
rzenia stylowych i oryginalnych ozdób.
Styl boho, który cieszy siê du¿¹ popu-
larnoœci¹ zw³aszcza wœród kobiet, in-
spiruje do podjêcia nowych technik czy
sposobów na wykonywanie coraz to
nowszych projektów zwi¹zanych ze
sztuk¹ wi¹zania/plecenia sznurków.
"Najwiêksze bogactwo, to robienie tego,
co kochasz" podkreœla autorka ³apa-
czy snów, torebek, kwietników i zachê-
ca przy tym do próbowania swoich si³
w rêkodzielnictwie… 
Prace Justyny mo¿na ogl¹daæ na me-
diach spo³ecznoœciowych, Instagramie 
i facebooku: Trzy metry sznurka. 

Gazeta Chojnowska: £apacze snów,
makramy, kwietniki, torebki... Sk¹d
inspiracja nowoczesn¹ sztuk¹ wi¹za-
nia sznurków?
Justyna Jaszczyszyn - Zawsze podoba³y
mi siê tego typu ozdoby. Z wielkim sza-
cunkiem podziwia³am twórczoœæ innych
osób. Pewnego dnia moja znajoma do-
da³a zdjêcie na swoje media spo³ecznoœ-
ciowe z makram¹, do pokoiku dla dziecka.
W pierwszej kolejnoœci napisa³am do niej,
aby zrobi³a coœ dla mnie, ale po d³u¿szej
rozmowie, jeszcze tego samego dnia,
zamówi³am sznurki i postanowi³am spró-
bowaæ. Zaczê³am od ³apaczy snów. Pierw-
szy ³apacz stworzy³am z tutorialem z You-
Tube, kolejne wymyœla³am ju¿ z g³owy, 
a wiêksze projekty metod¹ prób i b³êdów
a¿ dosz³am do wprawy.

G.Ch. - Na Twoich mediach spo³eczno-
œciowych: “trzy metry sznurka” mo¿na
ogl¹daæ oryginalne projekty, które 
z pewnoœci¹ s¹ piêkn¹ dekoracj¹ do
domu, jak i fajnym pomys³em na prezent. 

J.J. - To zdecydowanie zale¿y od kupu-
j¹cego. Czasem zdarza siê, ¿e osoby zain-
teresowan¹ moj¹ twórczoœci¹ wysy³aj¹
mi konkretne zdjêcie znalezione w Inter-
necie i prosz¹ o odwzorowanie. Osobiœ-
cie nie lubiê kopiowaæ innych prac i sta-
ram siê przekonaæ do mojej wizji, jeœli
ktoœ siê nie zgadza, wtedy zmieniam
jedn¹, b¹dŸ dwie rzeczy, dziêki którym
zamówienie nie wygl¹da identycznie, ale
zachowuje oczekiwany styl. Pomys³y
czerpiê z g³owy, znaj¹c sploty, nie jest
trudno stworzyæ coœ w zupe³noœci w³as-
nego. Mimo to trzeba byæ na bie¿¹co i zda-
rza siê tak¿e, ¿e mi samej spodoba siê
pomys³ z Internetu, ale wtedy tak¿e uwzglêd-
niam swoje zmiany. Na ka¿d¹ makramê
poœwiêcam bardzo du¿o czasu, ka¿da jest
dopieszczona w 100%, nigdy nie odda-
³am pracy, z której ja sama nie by³am
zadowolona. S¹ sploty, które wymagaj¹
wiêcej czasu oraz si³y, a s¹ takie które
mniej. Zdecydowanie najbardziej lubiê
sytuacjê, w której kupuj¹cy daje mi wol-
n¹ rêkê, wtedy mogê puœciæ wodze fan-
tazji i zrobiæ coœ ca³kowicie swojego.

G.Ch. - Czy przy okazji tworzenia -
wi¹zanie sznurków wp³ywa odstreso-
wuj¹co i relaksuj¹co? 
J.J. - Oj tak! Przy tworzeniu mo¿na nie
tylko siê odstresowaæ, ale tak¿e zrelak-
sowaæ, zapomnieæ o problemach b¹dŸ
codziennej rutynie. Bardzo lubiê two-
rzyæ, gdy mój synek œpi i nie mam ju¿
niczego innego na g³owie. Czêsto zdarza
siê tak, ¿e robiê z doskoku, ale zdecy-
dowanie najbardziej lubiê wieczory,
wtedy mogê poœwiêciæ siê tylko swojej
twórczoœci, w³¹czyæ cicho muzykê i dzia³aæ. 

G.Ch. - Gdyœ mia³a zachêciæ do
spróbowania tworzenia makram, jakie
rady da³abyœ pocz¹tkuj¹cym? 
J.J. - Nie przemêczaæ siê! Pleœæ spokoj-
nie, swoim tempem oraz zadbaæ o dobre
œwiat³o. Sznurki bardzo mêcz¹ oczy, a przy
z³ym œwietle mo¿na bardzo szybko pop-

suæ sobie wzrok, czego jestem przyk³a-
dem i od niedawna noszê okulary. W tym
roku wysz³o parê ksi¹¿ek dla pocz¹tku-
j¹cych dostêpnych w ksiêgarniach oraz
Internecie, na pewno osoby zaintere-
sowane znajd¹ tam wsparcie i odpowie-
dzi na wiele pytañ. I najwa¿niejsze - do-
ceniaæ swoj¹ pracê, nie zani¿aæ cen, bo
"za drogo, dopiero zaczynam, b¹dŸ dla-
tego, ¿e nie jest jeszcze idealnie". Rêko-
dzie³o wraca do mody, a poœwiêcony temu
czas i wysi³ek trzeba doceniaæ. To nie ma-
sówka z sieciówek, a lepszej jakoœci, unika-
towa praca.

G.Ch. - Czy masz jeszcze inne pasje?
J.J. - Aktualnie jesteœmy w trakcie re-
montu swojego ma³ego domku, a moim
marzeniem jest zrobienie ma³ej pracowni
makramowej oraz sypialni w stylu boho 
z moimi dodatkami (kwietniki, firana,
lampa, lustro). Poza makramami, remon-
tem i prowadzeniem domu, ca³y swój
czas poœwiêcam synkowi i to chyba moja
najwa¿niejsza rola w ¿yciu. 

G.Ch. - ¯yczymy zatem spe³nienia
wszystkich marzeñ!
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28 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie odby³o siê pasowanie na ucznia. Pierwszaki swoje
wyj¹tkowe œwiêto rozpoczê³y œpiewaj¹co. Zarówno wierszyki, piosenki, jak i zagadki matematyczno - przy-

rodnicze nie sprawia³y im trudnoœci. Ka¿de dziecko przygotowa³o siê na szóstkê z plusem! Po odœpiewanym
hymnie Polski uroczystego pasowania dokonali dyrektor szko³y Mariusz Szklarz, przewodnicz¹cy rady rodziców

Tomasz Gang oraz pedagog szkolny Helena Malak - Fotiadis. 
Gratulacje dzieciom i rodzicom z³o¿y³ dyrektor szko³y, który podkreœli³, ¿e to bardzo wa¿ny czas dla pierwszaków: 
- Przed nimi s¹ lata nauki. Wspierajmy ich zatem dobrym s³owem. To bardzo wa¿ne zarówno teraz jak i w przysz³oœci - mówi³
Mariusz Szklarz. 
Rodzice dzieci z wielkim przejêciem podziêkowali za mi³¹ uroczystoœæ. Dzieci cieszy³y siê z podarków i z radoœci¹ pozowa³y do
zdjêæ. ¯yczymy wszystkim pasowanym uczniom samych 5 i 6! 

kb

22 maja odby³ siê III Ogólnopolski Festiwal Gwiazd Polskiej
Estrady w Chojnie, w którym wzi¹³ udzia³ chojnowianin
Micha³ Kowalczyk!
Uczestnicy z ca³ej Polski
prezentowali utwory z re-
pertuaru Maryli Rodo-
wicz, Urszuli Sipiñskiej 
i Seweryna Krajewskiego.
- Wykona³em piosenkê 
z repertuaru Urszuli Si-
piñskiej pod tytu³em "Moja
mama gra³a mi". Moje
nagranie zosta³o zakwal-
ifikowane do konkursu
fina³owego z ponad 100
innych! - mówi szczêœli-
wy Micha³ Kowalczyk. 

- D³uga przerwa w wystêpach na scenie i fakt, ¿e by³em
jedynym ch³opcem w mojej grupie wiekowej, trochê mnie
parali¿owa³. Podczas wystêpu strach min¹³ i chyba dobrze
zaœpiewa³em, poniewa¿ zdoby³em Wyró¿nienie Specjalne
oraz zaproszenie na wystêp wokalny podczas Chojeñskiego
Kulturalnego Lata. - dodaje laureat.

Zaraz potem Micha³ zosta³ laureatem Ogólnopolskiego
Prrzegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej "Weso³e
Nutki" w £ukowie.
Micha³a przygotowuje Pani Patrycja Kamola ze Szko³y
Muzyki Rozrywkowej Œpiewu i Mowy w Legnicy.

Kolejne wyró¿nienia napawaj¹ dum¹ zarówno rodziców,
nauczycielkê œpiewu, jak i ca³¹ spo³ecznoœæ, która kibicuje
Micha³owi w jego artystycznych planach! 
Gratulacje!

kb

Sukcesy wokalne Micha³a Kowalczyka

Pasowanie na ucznia w Trójce

Luzowanie obostrzeñ nareszcie objê³o te¿ kawiarnie. Sobota 
29 maja œci¹gnê³a zatem wielu do miejscowych lokali. Na ten dzieñ
kawiarnia Jubilatka zapowiedzia³a koncert grup Browar Band Jawor
Blues (BBJB) i Long Way Home (LWH). 
BBJB zacz¹³ od w³asnego repertuaru - dobry, progresywny blues,
polskojêzyczny repertuar z wyró¿niaj¹cym siê utworem "Psycho-
pata". Charakterystyczna i charyzmatyczna maniera wokalna Julity
G³ogowskiej efektywnie napêdza pozosta³ych instrumentaliusów.
Kompozycje lidera - gitarzysty Marka Olszyckiego zapadaj¹ w pamiêæ.

W drugiej czêœci wystêpu BBJB zagra³ znane i sprawdzone covery
zagraniczne. Temperatura imprezy zaczê³a rosn¹æ gdy goœcinnie
do³¹czy³ gitarzysta Darek Sobañski. 
Na scenie przysz³a kolej na Long Way Home. To nowy projekt
œpiewaj¹cego gitarzysty Mateusza Sieñka (ex Polish Fiction). Po-
rzuci³ pukrockow¹ perkusjê na rzecz klimatów country and western.
Sk³ad uzupe³niaj¹ muzycy m.in. z Polish Fiction (sekcja rytmiczna)
i drugi gitarzysta - Lolek. Grupa powsta³a na gruzach countrowego
White Hate. Ju¿ pierwsze skoczne dŸwiêki rozpoczê³y zabawê.
Autorskie utwory, przeplatane œwiatowymi przebojami p³ynnie
zmieni³y klimat  - z bluesowego na coutry. Goœcinnie zagra³ te¿
gitarzysta Rafa³ Cieœlik. Debiut LWH by³ wiêc udany.
Czekamy teraz na kolejne koncerty w Jubilatce.

pm

Blues i country w Jubilatce
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Pomoc na rzecz Wiktora Lewickiego zebra³a 100% na pasku
siepomaga! - tak¹ informacjê czytamy na Charytatywnej Gru-
pie Wsparcia Pszczó³ki Mai, która znana jest w Chojnowie 
z wielkiego serca dla potrzebuj¹cych. 
- Moi Drodzy, powtarzam to niezmiennie: bez osób z wielkim
sercem jak Wy nie zdzia³a³abym nic. To nasz wspólny, kolejny
wielki sukces i ogromna satysfakcja, ¿e uda³o siê wspomóc tak
wielk¹ zbiórkê - 9.5 miliona z³otych - pisze Pszczó³ka Maja
czyli Joanna Stêpieñ, dodaj¹c: - ale nie zatrzymujemy siê
widzê, ¿e wiele osób chce wci¹¿ dzia³aæ, rozpoczyna siê sta³a
wspó³praca z Darczyñcami, którzy chc¹ regularnie ofiarowaæ
swoje us³ugi i przedmioty (o szczegó³ach wkrótce ) i od dziœ
ka¿da licytacja bêdzie wspiera³a walkê Amelki chorej na SMA.
Amelka ma 22 miesi¹ce i 2.5 kg oraz ponad 6 000 000 z³ czasu, by
zd¹¿yæ z podaniem terapii na SMA. Pochodzi ze Strzegomia
wiêc stosunkowo niedaleko nas. 
Pszczó³ka Maja zaprasza zatem do uczestnictwa w ogólnopol-
skiej akcji: 
Pomaganie mierzone kilometrami: #kilometrydlaamelki. 
Zosta³a stworzona na ten cel skarbonka:
www.siepomaga.pl/kilometrydlaamelki
Na czym polega akcja?
- Wybierz jedn¹ z podanych aktywnoœci fizycznych: bieganie,
chodzenie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, nordic walking,
p³ywanie, jazda na hulajnodze itp.
- Zmierz pokonany dystans w kilometrach za pomoc¹ dowolnej
aplikacji. (np. Strava, Huawei Zdrowie, itp.)
- Swoj¹ aktywnoœæ (zrzut ekranu z podsumowaniem aktywnoœ-
ci w aplikacji) udostêpnij na Facebook'u jako Publiczny post 
z hasztagiem #kilometrydlaamelki

- Za ka¿dy pokonany kilometr dla Amelki wp³aæ 1 z³ na skar-
bonkê: np. 10km - 10 z³.

W poœcie czytamy tak¿e, ¿e jeœli na skarbonce zbierze siê choæby
1000 z³, to wówczas Pszczó³ka Maja bêdzie negocjowaæ z fir-
mami, aby do³o¿y³y coœ od siebie: pieni¹dze albo nagrody dla
osób, które zbior¹ najwiêcej kilometrów w miesi¹cu czy pod-
czas ca³ej akcji! 

Inicjatorka akcji zachêca ka¿dego do wziêcia udzia³u 
w sportowej zabawie i pomocy dla chorej Amelki. 

Wiêcej informacji na stronach: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158563202563051

&set=gm.2957789124501641
https://www.facebook.com/groups/207099170636015/perma-

link/378130800199517
opr kb

CChhaarryyttaa ttyywwnnaa   GGrruuppaa   WWssppaarrcc iiaa   PPsszzcczzóó ³³kk ii   MMaaii
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Martyna Merunowicz 
- Najlepszy Sportowiec Dolnego Œl¹ska w roku 2020

Dwa br¹zowe medale podczas XXVI Ogólnopolskiej Olim-
piady M³odzie¿y w sportach halowych w Pu³awach uplasowa³y
chojnowsk¹ zawodniczkê taekwondo w czo³ówce pretenden-
tów do tytu³u Najlepszy Sportowiec Dolnego Œl¹ska 
w roku 2020.
To w³aœnie na tych zawodach Martyna jako jedyna zawodnicz-
ka w Polsce zosta³a multimedalistk¹, tzn. w dwóch ró¿nych
konkurencjach zdoby³a medal. 
14 maja, podczas konsultacji sparingowej w Zgorzelcu odby³o
siê wrêczenie sportowych nagród. 
Martyna Merunowicz otrzyma³a zaszczytny tytu³ wpisuj¹c siê
z³otymi zg³oskami na listê utytu³owanych chojnowian.
Gratulujemy m³odej zawodniczce. opr. eg

Eliza Laskowska
- Mistrzyni Polski Juniorów

Mamy to! Chojnów ma Mistrzyniê Polski Juniorów 2021 
w sporcie olimpijskim! Po 7 latach ciê¿kiej pracy i masy wy-
rzeczeñ, pierwszy medal z Mistrzostw Polski i to od razu.
Brawo Eliza, jesteœ inspiracj¹ dla Nas wszystkich!
Przepracowane lata, litry wylanego potu, ³ez i krwi, kilometry
przebyte na zgrupowaniach, treningi, sparingi, konsultacje,
chwile zw¹tpienia, rozgoryczenia i zastanawiania siê co mo¿na
poprawiæ, niezliczona iloœæ treningów, godziny spêdzone na
analizowaniu, rozpisywaniu i ogl¹daniu wszystkiego co mo¿e
poprawiæ wynik...
Sukces ma wielu ojców, dziêkujemy wszystkim, którzy do-
³o¿yli cegie³kê do tego wyniku. 

Taekwondo Chojnów

Utytu³owane zawodniczki taekwondoUtytu³owane zawodniczki taekwondo
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿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
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz.
869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym sym-
bolem 61 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komuni-
kacji - 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
przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich
warunków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji
planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wol-
ny od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ
na podstawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 czerwca 2021r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji prze-
targowej: 
- oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i publikacjê wyniku przetargu, 
- dowód to¿samoœci,
- potwierdzenie wniesienia wadium, 
- w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obec-
noœæ obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym
pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na
odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opie-
kuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nie-
ruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdziel-
noœæ maj¹tkowa), 
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny
wyci¹g z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby repre-
zentuj¹ce podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u
w przetargu;
- pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia

o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
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 2017r.,
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. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
16.06.2021r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokona-
nia wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku banko-
wego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu
tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca 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 negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
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. 1990 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie 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 ca-
³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowa-
nych po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê 10.07.2020r., dru-
gi 23.10.2020r., trzeci 09.02.2021r., czwarty 09.04.2021r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzê-
du lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿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 43/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 marca 2021r.
w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. 
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
30.01.2002r. (Dz. Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz.
869 z 27.03.2002r.) ujêta jest, jako teren z funkcj¹ administracji 
i us³ug ró¿nych z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
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-kanaliza-
cyjn¹, gazow¹ i grzewcz¹ - piece i czêœciowo c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 17 czerwca 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 Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 10.06.2021 r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku ban-
kowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³-
¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem dru-
giego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nierucho-
moœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
- pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (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 up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia
lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu 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 wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 980,00 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 zawar-
ciem 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. 1990 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, 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 uzasadnio-
nej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 24.05.2021 r. - 10.06.2021r. w godz.
1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1b w budynku po³o¿onym przy ul. Kolejowej 25
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 22/7 o powierzchni 191 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00024430/4.
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Zarz¹dzeniem Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 16 grud-
nia 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 nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³ni¹cy
do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z 30.01.2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszanej i mniejsze budynki wielorodzinne.  
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa
i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 14.07.2021 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 Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 07.07.2021 r. Dat¹ dokonania
wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
- dowód to¿samoœci,
- potwierdzenie wniesienia wadium, 
- w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokony-
wania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga
ma³¿onków lub jednego z nich, z potwierdzonym notarialnie pe³no-
mocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37 ustawy 
z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. z 2020 r.
poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana 
z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posia-
daj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publi-
kacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o prze-
targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿-

nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu 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 wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 
4 950,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, 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 gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, 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 01.04.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.) sprzeda¿
lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 17.05.2021 r. - 06.07.2021r. w godz.
900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 76 81-86-684. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy 
ul. J. Kiliñskiego 5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 o powierzchni 436 m2 wraz
z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00019306/8.
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 21 sierpnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przez-
naczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,
kilkadziesi¹t metrów od ulicy W³adys³awa Sikorskiego, 
w s¹siedztwie znajduj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu
osiedlowego oraz jednorodzinne. Dzia³ki korzystne do zabu-
dowy gara¿owej. Dojazd do ww. nieruchomoœci drog¹ utwar-
dzon¹ kruszywem, bez utrudnieñ.  Przeznaczone do sprzeda¿y
nieruchomoœci s¹ niezabudowane, poroœniête chwastami i
wysokimi trawami; w pobli¿u dzia³ek przebiega sieæ elektro-
energetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego 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 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie ozna-
czonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcjê
obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. W ewi-
dencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbani-
zowane tereny niezabudowane 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 prze-
strzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warun-
ków faktycznych i prawnych niezbêdnych do realizacji plano-
wanej 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 zo-
bowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i praw-
nym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za
wady ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ
na podstawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
23 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji prze-
targowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
*  potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obec-
noœæ obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym
pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na
odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opie-
kuñczy - Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (roz-
dzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny
wyci¹g z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby repre-

zentuj¹ce podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u
w przetargu;
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym 
i prawnym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec 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 sprze-
da¿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 16.06.2021 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ doko-
nania 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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 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 oso-
ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia,
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 wywo-
³awczej, 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 najpóŸ-
niej 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. 1990 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejs-
cu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e od-
st¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowa--
nych po³o¿onych przy ul. Parkowej odby³ siê 17.11.2020 r.,
drugi 09.02.2021 r., trzeci 09.04.2021 r. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny  nieograniczony  na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie  6 miasta
Chojnowa,  przeznaczonych  pod  zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:



* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 13.30 - 17.30 w pok. nr 7.

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król 
przyjmuje:

- II wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- III wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- IV wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 20.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

prowadzona jest:
- w miesi¹cu maju: 20 (czwartek)
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:  Dariusz Be³dowski

w 2021 r. prowadzona jest w godz. 10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:

- w miesi¹cu czerwcu: 12, 19

- w miesi¹cu lipcu: 3, 10

- w miesi¹cu sierpniu: 7, 14

- w miesi¹cu wrzeœniu: 4, 11

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 2, 9

- w miesi¹cu listopadzie: 6, 13

- w miesi¹cu grudniu: 4, 11

Osoba prowadz¹ca terapiê:  Maria Barbara Wojciechowska

(pok. nr 2).

w 2021 r. czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00

w nastêpuj¹ce poniedzia³ki: 

- w miesi¹cu czerwcu: 7, 21

- w miesi¹cu lipcu: 5, 19

- w miesi¹cu sierpniu: 2, 16

- w miesi¹cu wrzeœniu: 6, 20

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 4, 18

- w miesi¹cu listopadzie: 8, 22

- w miesi¹cu grudniu: 6, 20

Osoba udzielaj¹ca pomocy psychologicznej 

- psycholog Magdalena Tracz 
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136
APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301
APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

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

MAJ/CZERWIEC
06.06. - CENTRUM 
13.06. - STOKROTKA 

20.06. - SALIX 
27.06. - W INTERMARCHE 

Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama) 



Pochmurne, ciemne, deszczowe dni, jakie
towarzyszyły nam przez większość kwiet-
nia i maja źle wpływają na nastroje.
Chwilowe przebłyski słońca nie tylko
budzą nadzieję na poprawę pogody, ale
powodują również barwne widowisko na
niebie. 

Tęcza, mimo, że od dziecka obserwuje ją
każdy z nas, zawsze wywołuje uśmiech 
i chęć uwiecznienia na fotografii. 
22 maja Chojnów z kolorowym łukiem
na horyzoncie był z pewnością często
fotografowany – nad miastem pojawiły
się dwie tęcze! 

Tęcza to zjawisko optyczno-meteorolo-
giczne widoczne na niebie jako wielo-
barwny łuk. Powstaje w wyniku rozszcze-
pienia światła słonecznego. Dzieje się to
dzięki temu, że światło dostając się do
atmosfery, napotyka na  kroplę wody 
i wtedy przez nią przenika. Wówczas
dochodzi do rozkładu światła białego na
wielobarwne widmo.
Kiedy widzimy dwie tęcze? Dzieje się
tak z powodu dwukrotnego odbicia
światła wewnątrz kropli wody. Wtedy
odbite światło wychodzi z kropli wody
pod kątem 51 stopni i właśnie taką sze-
rokość kątową ma drugi łuk tęczy.
Czy wiesz, jaka jest kolejność barw tęczy?
To kolor czerwony, pomarańczowy, żółty,
zielony, niebieski, granatowy oraz fioletowy.
Tęcza ma mnóstwo znaczeń: zarówno his-
torycznych, jak i kulturowych. 
Symboliuje m.in.:
- koniec potopu (Biblia, Księga Rodzaju),
- pokój (głównie we Włoszech),
- stan przejściowy między fizycznością 
a duchowością (Buddyzm),
- znak od Boga (Judaizm),
- urodzaj (kraje germańskie),
- deszcz (Australia) opr. eg
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2.
Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości
należy wpłacić do dnia 07.07.2021 r. 

Miasto prowadzi procedury związane 
ze sprzedażą działek pod zabudowę 
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Lokal użytkowy nr 1b w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 
w Chojnowie o powierzchni użytkowej 47,20 m2 składający się z trzech
pomieszczeń, korytarza i w.c. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno -
kanalizacyjną (do wymiany). 
Lokal położony na parterze budynku. 
Przeznaczenie w MPZP – 49 A, U – teren z funkcją administracji i usług.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości
należy wpłacić do 10.06.2021 r.

Tęcza nad Chojnowem

fot. Marek Putyra



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Nikola Koniewicz - 10.latka spod znaku
Byka. Uczennica klasy IIIa w SP 3. W domu
hoduje rybki bojowniki, lubi zwierzęta, chęt-
nie je owoce i pizzę. Preferuje kolor miętowy
i biały.

Podziel się z nami swoimi fotografiami!
Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdję-
cia Chojnowa, chętnie opublikujemy je na łamach naszej
gazety, oficjalnej stronie chojnow.eu i miejskim face-
booku.

Czekamy!

Zdjęcia  Krzysztof Janiszewski


