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Inwestycje w mieście

Budowa ul. Bielawskiej
Budowa sieci wod.kan. 

przy ul. Sikorskiego
Oświetlenie przy ul. Legnickiej

Budowa Skateparku i Pumptracka

Miasto otrzymało 300.000,00 zł na przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego 
na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- wystawa „Dokumenty Życia Społecznego...” 
- spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
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Inwestycje w mieście

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł na przebudowę istniejącego zbiornika na komorę

tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których

funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Budowa Skateparku i Pumptracka
Trwają prace budowlane w związku z budową  Skateparku i Pumptracka. Obecnie

prowadzone roboty budowlane obejmują wykonanie konstrukcji pumptracka. Pro-

jektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana składająca się z warstwy mineralno

– piaszczystej tworzącej geometrię nasypów, konstrukcji właściwej profilującej i wy-

równującej trasę toru oraz nawierzchni bitumicznej. Podbudowę stanowi grunt rodzi-

my, na którym zostanie ułożony piasek stabilizowany cementem, gdzie zostanie

ułożona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym 

z muldami i skarpowaniem. Warstwę jezdną stanowi warstwa z betonu asfaltowego

ułożona na warstwie podbudowy z kruszywa zagęszczonego mechanicznie.

Pumptrack będzie miejscem do ćwiczeń sportów rowerowych. Składa się z 4 torów, które łączą się ze sobą bandami oraz central-

nym punktem w kształcie ronda. Obiekty zostaną przystosowane do różnych poziomów zaawansowania, więc będą mogły z nich

korzystać osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych umiejętnościach.

Budowa ul. Bielawskiej
Trwają intensywne roboty budowlane na ul. Bielawskiej. Wykonano podbudowę

wraz z obrzeżami oraz chodniki. W obrębie drogi, tuż przy ogrodach działkowych,

zostanie wybudowanych 26 miejsc parkingowych. Inwestycja jest realizowana dzięki

otrzymanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości

800 tysięcy złotych.

Nowe oświetlenie na ul. Legnickiej
Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od 

ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wybu-

dowana linia kablowa oraz 15 szt. słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe

LED, w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doświetlenia przejść dla

pieszych. Doświetlenie poprawia widoczność pieszego oraz zwiększa bezpieczeń-

stwo uczestników ruchu drogowego. Roboty budowlane zostaną wykonane przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą

w Bolesławcu.

Rozpoczęto prace budowlane przy ul. Sikorskiego
W czerwcu zawarto umowę z firmą ROBKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na

wykonanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego 

w Chojnowie”. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz

budowę 18 przyłączy wody, budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz budowę 

18 przyłączy kanalizacji sanitarnej zaślepionych na granicy działek, budowę 

18 przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 wpustów ulicznych deszczowych

wraz z ich podłączeniem rurami do projektowanej kanalizacji ogólnospławnej.

Wartość robót wynosi 461.329,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to

październik 2021 roku.

Odnowiono przejścia dla pieszych 
Zakończone zostały roboty polegające na malowaniu oznakowywania poziomego

przejść dla pieszych na drogach miejskich. Przejścia w kolorystyce biało-czerwonej

są lepiej widoczne dla kierowców, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo pie-

szych. Roboty wykonała firma Admal Adam Malerowicz z siedzibą w Czerwińsku.

Wartość robót 55.417,65 zł. 
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Zakoñczono nabór wniosków na udzie-

lenie dotacji celowych ze œrodków bud-

¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na reali-

zacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ogra-

niczeniem niskiej emisji na terenie Miasta

Chojnowa. W terminie od 10 maja do 

10 czerwca br. z³o¿ono 59 wniosków na

³¹czn¹ kwotê 168.000,00 z³.

Komisja rozpoczê³a prace w zakresie

weryfikacji formalnej i merytorycznej

wniosków oraz ju¿ niebawem zostan¹

przeprowadzone oglêdziny obiektów

objêtych wnioskiem o udzielenie dotacji

oraz zawierane umowy o udzielenie

dotacji.

Na mocy porozumienia Gminy Miejskiej

Chojnów z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-

dnej we Wroc³awiu w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie przy Placu Zamko-

wym 1, zosta³ otwarty Gminny Punkt

Konsultacyjno-Informacyjny Programu

Czyste Powietrze. 

Celem Programu Czyste Powietrze jest

poprawa jakoœci powietrza oraz zmniej-

szenie emisji gazów cieplarnianych po-

przez wymianê Ÿróde³ ciep³a oraz popra-

wê efektywnoœci energetycznej budynków

mieszkalnych jednorodzinnych. Program

skierowany jest do w³aœcicieli lub wspó³-

w³aœcicieli jednorodzinnych budynków

mieszkalnych, lub wydzielonych w bu-

dynkach jednorodzinnych lokali miesz-

kalnych z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym

 Programu Czyste Powietrze 

mo¿ecie Pañstwo:

* Uzyskaæ informacje o zasadach Pro-

gramu Czyste Powietrze i sposobie sk³a-

dania Wniosku o dofinansowanie;

* Otrzymaæ materia³y informacyjne 

o Programie Czyste Powietrze;

* Skorzystaæ z bezpiecznego pod wzglê-

dem poufnoœci i ochrony danych osobo-

wych stanowiska komputerowego z do-

stêpem do Internetu, gdzie bêdzie mo¿li-

woœæ z³o¿enia Wniosku przez Portal

Beneficjenta oraz wydrukowaæ kopiê

Wniosku;

* Z³o¿yæ Wniosek o dofinansowanie 

w wersji papierowej, który zostanie prze-

kazany do WFOŒiGW we Wroc³awiu,

Oddzia³ w Legnicy ul. Okrzei 16;

* Uzyskaæ pomoc przy rozliczeniu przy-

znanego dofinansowania, przy popraw-

nym wype³nianiu wniosku o p³atnoœæ

oraz kompletowaniu wymaganych za-

³¹czników.

Informacje i porady w sprawie Programu

udzielane bêd¹:

- drog¹ telefoniczn¹ pod numerem tele-

fonu: 76 8186681

- za poœrednictwem poczty elektronicz-

nej pod adresem 

e-mail czystepowietrze@chojnow.eu

- oraz po uprzednim umówieniu siê tele-

fonicznie - osobiœcie w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, pok. 

Nr 10:

. w poniedzia³ki w godz.  9:00 - 11:00

. we wtorki w godz. 14:00 - 16:00

. w œrody w godz. 8:00 - 10:00

. w czwartki,  w godz. 13:00 - 15:00

. w pi¹tek w godz.  9:00 - 11:00

Wiêcej informacji na temat Programu

Czyste Powietrze znajduje siê na stronach: 

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-

powietrze/o-programie

Jak wype³niæ wniosek o dofinansowanie

w Programie "Czyste Powietrze" - film

instrukta¿owy:

https://www.youtube.com/watch?v=oOi

5ainC30A

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu:
* w dniach od 02.06.2021r. do
23.06.2021r. wykazu lokalu u¿ytko-
wego przeznaczonego do sprzeda¿y 
w trybie przetargu, po³o¿onego przy
ul. W. Witosa 32 w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 31 maja 2021r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu ww. nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
14.07.2021r.
* w dniach od 10.06.2021r. do
30.06.2021r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do dzier¿awy 
- w drodze bezprzetargowej: czêœci dzia³ki
oznaczonej numerem geodezyjnym 50/4
obrêb 3, dzia³ka oznaczona numerem
geodezyjnym 21/11 obr. 4, dzia³ka ozna-
czona numerem geodezyjnym 19/2 obr. 6,
- w drodze przetargu: czêœci dzia³ki ozna-
czonej numerem geodezyjnym 1/2 obrêb 7. 
Zarz¹dzenie Nr 82/2021 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 9.06.202 r.
Wykazy dostêpnê s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: 
bip.chojnow.net.pl.

ZUS daje firmom z ca³ego 
kraju mo¿liwoœæ ubiegania siê

o 75 mln z³ na poprawê 
bezpieczeñstwa pracy

Tylko do 30 czerwca mo¿na sk³adaæ
wnioski o dofinansowanie projektów,
które poprawi¹ bezpieczeñstwo pracy
oraz zmniejsz¹ oddzia³ywanie szkodli-
wych czynników. 
W tym roku ZUS ma dla przedsiêbior-
ców 25 mln wiêcej ni¿ w latach poprzed-
nich. Pojedynczy projekt mo¿e zyskaæ
nawet 500 tys. z³ dofinansowania.
To, ile pieniêdzy mo¿e otrzymaæ dana
firma, zale¿y od wartoœci zg³oszonego
projektu. 

Urz¹d Miejski w Chojnowie
uruchamia punkt 

konsultacyjno-informacyjny
Programu Czyste Powietrze

Dotacje celowe 
z bud¿etu miasta

na wymianê pieców 



Lato z MOKSiR
* Wakacje z MOKSiR zaczn¹ siê jeszcze

w czerwcu. 29. zapraszamy do kina sfe-

rycznego. Kopu³a namiotu rozstawiona

bêdzie w sali recitalowej (tanecznej), 

a w jednym pokazie bêdzie mog³o wzi¹æ

udzia³ ok. 25 widzów. Bilety w cenie 15 z³

bêd¹ do nabycia przed seansem. W godzi-

nach dopo³udniowych korzystaæ bêd¹

dzieci ze ¿³obka i przedszkoli, wczesnym

popo³udniem zapraszamy innych chêtnych.

Repertuar i godziny seansów pojawi¹ siê

na stronach Oœrodka i kina KULTURA.

* W lipcu wszystkich mi³oœników fil-

mu zapraszamy w dwa weekendy:

9-11 i 23-25 tego miesi¹ca. Dodatkowo

od 13 do 16 lipca bêdziemy zapraszaæ dzieci

na seanse dopo³udniowe (godz. 10:00).

Bilety w cenie 15 z³. Szczegó³owy reper-

tuar wkrótce na stronach kina.

* Od 5 do 9 lipca najm³odszych (7-13

lat) zapraszamy na tygodniowe zajêcia

taneczno-sportowe. W sumie bêdzie w nich

mog³o wzi¹æ udzia³ 16 osób, które

zg³osz¹ siê jako pierwsze i które w dniu

rozpoczêcia zajêæ przynios¹ wype³nione

karty (mo¿na je pobraæ ze strony

www.moksir.chojnow.eu). 

Pierwszego dnia (5 lipca) uczestnicy

zostan¹ podzieleni na dwie grupy.

Zapisani od numeru 1 do 8 zaczynaj¹ 

o godz. 9:00 zabaw¹ na krêgielni (do

godz. 10:00). O 10:30 gr¹ w krêgle bêd¹

siê raczyæ numery od 9 do 16. W pozo-

sta³ych dniach wszyscy przychodziæ bêd¹

na godz. 9:00; w ofercie zajêcia taneczne

i sportowe, w zale¿noœci od pogody w bu-

dynku lub na wolnym powietrzu.

* MOKSiR planuje te¿ inne propozycje

na lipiec. W tej chwili trwaj¹ jeszcze

uzgodnienia z potencjalnymi prowadz¹-

cymi.

* Cz³onkowie Uniwersytetu Trzeciego

Wieku, którzy korzystaj¹ z zajêæ aero-

biku, spotkania bêd¹ mieli podobnie jak

w ci¹gu roku - w poniedzia³ki o godz.

12:00, wtorki o 12:00 i 17:00 oraz 

w czwartki - o 12:00.

Lato z MBP
* Wakacje z wyobraŸni¹

Lipiec

7 lipca: Wielka Ucieczka Wawelskiego

Smoka - spotkanie autorskie i warsztaty

z Robertem Maci¹giem

14 lipca: Moje imiê ma kolor niebieski -

zajêcia czytelniczo-plastyczne  

21 lipca: spotkanie autorskie i warsztaty

z Karolin¹ Grabarczyk

28 lipca: I ty mo¿esz byæ artyst¹ - zajêcia

czytelniczo-plastyczne

Sierpieñ

4 sierpnia: Podró¿e Misia Wojtka - spot-

kanie autorskie z Arturem Guzickim

11 sierpnia: Moje miasto - zajêcia czytel-

niczo-plastyczne

18 sierpnia: Kwiatowy zawrót g³owy - za-

jêcia czytelniczo-plastyczne

30 sierpnia: warsztaty ilustracji z Magda-

len¹ Kozie³-Nowak

* Konkurs plastyczny "Pocztówka z wa-

kacji" i pokonkursowa wystawa.

Uwaga: 

Zajêcia skierowane s¹ dla dzieci w wieku

7 - 12 lat. Na wszystkie zajêcia obowi¹-

zuj¹ zapisy, iloœæ miejsc ograniczona,

re¿im sanitarny. Zapisy prowadzone

bêd¹ od 1 lipca 2021 r.

Szczegó³owe informacje zostan¹ za-

mieszczone na plakatach i stronie MBP:

www.biblioteka.chojnow.eu

Lato z Muzeum
* Warsztaty plastyczne dla dzieci i m³o-

dzie¿y

Jedn¹ z popularniejszych miejskich le-

gend jest opowieœæ o Belladonie, m³o-

dym kuchciku, którego los okaza³ siê byæ

tragiczny. Je¿eli jesteœcie ciekawi jaki

fina³ ma ta historia, a przy tym macie

chêæ spêdziæ nieco czasu na ciekawych

zajêciach plastycznych, to zapraszamy

do Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Czas zajêæ: 2 godziny

Koszt udzia³u: 5 z³/os

Terminy zajêæ:

- 01.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

- 08.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

- 15.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

- 22.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

- 29.07.2021 r., godz. 11.00-13.00 limit 10 osób

Zapisy: muzeum.chojnow@gmail.com

Informacje: 76 818 83 53 lub 

https://muzeum.chojnow.eu
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Wakacyjna oferta



Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie i Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
£GARZ zapraszaj¹ na spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem i promocjê
jego najnowszej ksi¹¿ki "Zachód s³oñca na Santorini. Ciemniejsza strona
Grecji". 
Spotkanie odbêdzie siê 23.06.2021 r. o godz. 17.00 w Domu Schrama
(obowi¹zuj¹ bezp³atne wejœciówki - do odbioru w siedzibie MBP od dnia
17.06.2021 r., liczba miejsc ograniczona, re¿im sanitarny). Spotkanie bêdzie
równie¿ transmitowane na ¿ywo on-line, link do transmisji zostanie zamiesz-
czony na stronie www.biblioteka.chojnow.eu. 

Dionisios Sturis - dziennikarz i pisarz, urodzony w Grecji, a wychowany 
w Polsce - w Chojnowie. Przez wiele lat zwi¹zany z radiem TOK FM,
wspó³pracowa³ z "Gazet¹ Wyborcz¹" i "Polityk¹". Autor ksi¹¿ek: "Grecja.
Gorzkie pomarañcze", "Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy.
Historia spl¹tania", "Nowe ¿ycie. Jak Polacy pomogli uchodŸcom z Grecji"
oraz "G³osy. Co siê zdarzy³o na wyspie Jersey" (wspó³autor: Ewa Winnicka).
Wielokrotnie nominowany do presti¿owych nagród dziennikarskich, m.in.
Nagrody Grand Press, Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuœciñskiego, Nagrody
im. Ryszarda Kapuœciñskiego, Nagrody im. Macieja P³a¿yñskiego. 

Po spotkaniu bêdzie mo¿na nabyæ ksi¹¿kê "Zachód s³oñca na Santorini.
Ciemniejsza strona Grecji".
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Zg³oœ siê do najbli¿szej Komendy 
lub zadzwoñ 797 353 762

Spotkanie z Dionisiosem Sturisem

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna 
dla dzieci i m³odzie¿y z województwa dolnoœl¹skiego 

W trosce o stan psychiczny dzieci i m³odzie¿y oraz poprawê kondycji psychicznej m³odych ludzi, szczególnie dotkniêtych pro-
blemami podczas zdalnego nauczania, prowadzone s¹ dzia³ania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz
miejscach, gdzie mo¿na otrzymaæ profesjonaln¹ pomoc.
Na terenie województwa dolnoœl¹skiego dzia³aj¹ oœrodki œrodowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, które
nieodp³atnie i bez koniecznoœci posiadania skierowania udzielaj¹ pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dzieciom i m³odzie¿y.
Dziêki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostêpnej pomocy mo¿na zapobiec pogorszeniu zdrowia i unikn¹æ hospitalizacji, która jest
trudnym doœwiadczeniem dla m³odej osoby.

Dolnoœl¹skie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i M³odzie¿y w Lubinie ul. M. Konopnickiej 5 tel. 726 700 774

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boles³awcu Aleja Tysi¹clecia 30 75 616 26 48; 506 192 824

PPrraaccaa   dd llaa   rraattoowwnniikkaa

BBaasseenn   MMiiee jj sskk ii   
ww  CChhoojjnnoowwiiee   

ppoosszzuukkuujjee   
nnaa   ookkrreess   ll ee ttnn ii   

rraattoowwnniikkaa   wwooddnneeggoo ..   
FFoorrmmaa  zzaattrruuddnnii eenniiaa ::

uummoowwaa--zz ll eecceenn ii ee ..   
OOssoobbyy   zzaa iinntteerreessoowwaannee
pprroosszzoonnee   ss¹¹   oo   kkoonnttaakktt

mmaaii lloowwyy::   
bbaasseenn@@cchhoojjnnooww.. eeuu
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Ma 72 lata i za sob¹ co najmniej 

7 tysiêcy kilometrów rowerowych szla-

ków. Pani Antonina Mazurek mieszka 

w Tychach. Od 21 lat nale¿y do Klubu

Turystyki Kolarskiej Gronie, obecnie

jest jego wiceprezesem. 

Spotkaliœmy j¹ na Placu Zamkowy

w Chojnowie, z rowerem, w pe³nym,

klubowym stroju kolarskim fotografu-

j¹c¹ chojnowskie zabytki.

- Przyje¿d¿am tu do córki i wnuczki.

Niedawno zamieszka³y w okolicy - wy-

jaœni³a nam pani Antonina. - Zwiedzam

Chojnów na rowerze - to mój sposób na

relaks, kondycjê i poznawanie œwiata.

Bardzo mi siê tu podoba. Trafi³am na

piêkn¹ pogodê, która cudownie pod-

kreœla wasze atrakcyjne miejsca - piêkny,

zabytkowy koœció³, rynek i to miejsce,

gdzie teraz stoimy - taki zaciszny plac 

z pozosta³oœciami zamku, efektownym

ratuszem i zadbanym parkiem. 

Pani Antonina pokona³a na rowerze

tysi¹ce kilometrów - w kraju i poza jego

granicami. JeŸdzi przez ca³y rok, jej naj-

d³u¿szy dystans to 202 km. Z dum¹ pod-

kreœla, ¿e do dziœ, kilkadziesi¹t kilomet-

rów trasy, to standard, który pokonuje

bez wiêkszego wysi³ku.

Gratulujemy kondycji, determinacji i ener-

gii. ¯yczymy wielu, kolejnych, piêknych

szlaków. 

eg

PPaannii   AAnnttoonniinnaa  zzee  ŒŒll¹¹sskkaa

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji zaprasza chojnowian do wziê-
cia udzia³u w konkursie fotograficz-
nym pn. "Chojnów - wiosenne przy-
bli¿enia". 
Zdjêciach, które pozwol¹ pokazaæ cha-
rakterystyczne dla miasta budowle czy
miejsca w piêknej, wiosennej szacie
wysy³aæ mo¿na do koñca czerwca. 
Regulamin, który zainteresowani znaj-
d¹ na stronie organizatora (moksir.choj-
now.eu) wskazuje, ¿e konkurs adre-
sowany jest do amatorów, mog¹ wzi¹æ
w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ do lat
18, a tak¿e osoby doros³e.
Przedmiotem konkursu s¹ samodziel-
nie wykonane prace fotograficzne uka-
zuj¹ce Chojnów (charakterystyczne
miejsca, zabytki, wydarzenia itp.).
Jedna osoba mo¿e zg³osiæ na konkurs
maksymalnie 3 fotografie. Je¿eli na
fotografii konkursowej znajduje siê
wizerunek osoby uczestnik, przesy-
³aj¹c fotografiê, zobowi¹zany jest do
do³¹czenia pisemnego oœwiadczenia
osoby znajduj¹cej siê na fotografii 
o wyra¿eniu zgody na nieodp³atn¹ pu-
blikacjê tego wizerunku. 
Z chwil¹ zg³oszenia przez uczestnika
danej pracy do konkursu, Organizator
nabywa nieodp³atn¹, niewy³¹czn¹ li-
cencjê oraz nieodp³atne zezwolenia 
i zgody, bez ograniczeñ czasowych 
i terytorialnych, na wykorzystanie tej
pracy na wszelkich istniej¹cych polach
eksploatacji
Organizator przewiduje pulê nagród 
w wysokoœci 2000,00 z³.

Prace mo¿na przesy³aæ 
do 30 czerwca br., 

og³oszenie wyników 30 lipca br.

Nad konkursem patronat obj¹³ Bur-
mistrz Miasta Chojnowa, a medialnie
wspieraæ go bêd¹: "Gazeta Chojnowska",
oficjalna strona miejska
www.chojnow.eu 
oraz portal chojnow.pl 

Zachêcamy!

Konkurs fotograficzny
"Chojnów - wiosenne przybli¿enia"

Do koñca czerwca mo¿na ogl¹daæ wys-

tawê "Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego ze
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnowie", która od maja funkcjonuje

w Galerii M³odych MBP przy Placu

Zamkowym.

Przygotowana z okazji Tygodnia Bi-

bliotek, prezentuje materia³y dotycz¹ce

naszej lokalnej spo³ecznoœci. 

Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego, to mate-

ria³y o charakterze dokumentacyjnym,

informacyjnym lub reklamowym re-

jestruj¹ce bie¿¹ce wydarzenia spo³eczne,

kulturalne i polityczne. S¹ œwiadectwem

wspó³czesnego ¿ycia danego spo³eczeñ-

stwa. Charakteryzuj¹ siê ró¿norodn¹

form¹ i szat¹ graficzn¹, ukazuj¹ siê m.in.

jako afisze, broszury, programy, zapro-

szenia, kalendarze, prospekty. 

Wystawa przypomina o ciekawych wy-

darzeniach w naszym mieœcie, o ofercie

kulturalnej, sportowej, o imprezach cy-

klicznych i okolicznoœciowych, prezen-

tuje czêœæ lokalnego dorobku wydaw-

niczego i poligraficznego.

Zachêcamy - to wycinek naszej historii,

mentalny powrót do przesz³oœci…

opr. eg

Wycinek 
z miejskiej historii
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Dwie m³ode zawodniczki chojnowskiego
klubu taekwondo - Martyna Meruno-
wicz i Eliza Laskowska - od lat z pasj¹
oddaj¹ siê tej nietypowej dyscyplinie
sportu. Aktywnoœæ, zaciêcie, determi-
nacja i pasja w³aœnie, skutkuj¹ kolejny-
mi osi¹gniêciami - tytu³ami, nagrodami,
medalami…

Martyna Merunowicz
Gazeta Chojnowska - Niedawno zosta³aœ
Najlepsz¹ Sportsmenk¹ 2020 roku, 
a w ubieg³ym roku, jako jedyna za-
wodniczka na Dolnym Œl¹sku zdoby³aœ
dwa br¹zowe medale podczas XXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.
29 maja wziê³aœ udzia³ w Mistrzos-
twach Polski Juniorów w Warszawie…
Wszystkie sukcesy to wynik wielkiego
wysi³ku i konsekwencji…
Martyna Merunowicz - W taekwondo,
¿eby zapracowaæ na sukces potrzeba na
pewno wielu poœwiêceñ m.in. swojego
czasu oraz wysi³ku wk³adanego w trenin-
gi podczas przygotowañ do zawodów.
Jest to sport naprawdê trudny i wyma-
gaj¹cy. Bez przepracowanych setek, jak
nie tysiêcy, godzin treningu nie by³oby
efektów.

G.Ch. - Ile lat æwiczysz Taekwondo? 
M.M. - Æwiczê od 7 lat. Pierwszy raz na
zajêcia taekwondo przyprowadzili mnie
rodzice ¿ebym zaczê³a trenowaæ jakiœ
sport. W tamtym czasie chodzi³am
jeszcze na tañce w swojej szkole, ale to
nie by³o to. Na samym pocz¹tku mia³am
pewne obawy co do tego, czy mi siê
spodoba, ale z kolejnymi treningami
coraz bardziej mi siê podoba³o, coraz
wiêcej rzeczy zaczê³o mi wychodzi
i bardzo siê z tego cieszy³am. Wkrótce, 
w naszym mieœcie, odby³ siê turniej, 
w którym wystartowa³am, ¿eby zobaczyæ, 
jak wygl¹daj¹ takie zawody. Jako pocz¹tku-
j¹ca nie mia³am doœwiadczenia, chcia-
³am przyjrzeæ siê z bliska. 
Ostatecznie na tych zawodach zdoby³am
3 miejsce. 
Cieszy³am siê wtedy bardzo, bo takie
ma³e osi¹gniêcia, dla osób które zaczy-
naj¹, czyli takich jak ja wtedy, to ogromny
bodziec zachêcaj¹cy do dalszego dosko-
nalenia siê.

G.Ch. - Dlaczego warto mieæ sportowe
pasje? 
M.M. - Dziêki rozmaitym æwiczeniom
wzmacniaj¹cym cia³o oraz poprawia-
j¹cym motorykê zdoby³am du¿¹ spraw-
noœæ fizyczn¹, a przy tym niebywa³¹
pewnoœæ siebie. By³am osob¹ bardzo
nieœmia³¹ i niepewn¹ wszystkiego co
robiê. Uprawiaj¹c ulubiony sport, gim-
nastykujemy nie tylko cia³o, ale tak¿e
umys³. Dowiaduj¹c siê nowych rzeczy,
poszerzaj¹ siê mo¿liwoœci mózgu. Tre-
nuj¹c taekwondo kszta³tuje siê mobil-
noœæ, sprawnoœæ, niezale¿noœæ oraz mo-
¿liwoœæ podejmowania szybkich decyzji 
w ró¿nych sytuacjach. Trenuj¹c jakikol-
wiek sport czerpie siê satysfakcjê z samo-
rozwoju i sukcesów, bo daje to mobiliza-
cjê do dalszego dzia³ania. Przez pasje
(nie tylko sportowe) ³atwiej poznaje siê
ludzi. 
To same korzyœci - nie wyobra¿am sobie
teraz zrezygnowaæ z treningów.

Eliza Laskowska 
Gazeta Chojnowska - Od niedawna
jesteœ Mistrzyni¹ Polski Juniorów 
w Taekwondo Olimpijskim. 
Eliza Laskowska - Trenujê ju¿ 9 lat. Na
pocz¹tku traktowa³am to jako zabawê,
póŸniej zaczê³y siê wyjazdy na zawody,
pierwsze pora¿ki, zwyciêstwa i medale
na mniej znacz¹cych (miêdzyklubowych)
turniejach, które spowodowa³y chêæ zdo-
bycia czegoœ wiêcej. 
W taekwondo, jak i w ka¿dym innym
sporcie, potrzebny jest nie tylko talent
czy predyspozycje, ale te¿ ogrom pracy
na treningach oraz treningi sprawnoœ-
ciowe, techniczne i wytrzyma³oœciowe 
w warunkach domowych. Wa¿ne jest te¿
by lubiæ to, co siê robi i nie zniechêcaæ
siê pora¿kami, bo tych nie da siê unikn¹æ. 

G.Ch. - Sport to nie tylko rywalizacja 
i walka o laury.
E.L. - Zdecydowanie. Taekwondo uczy
systematycznoœci, dyscypliny i odpornoœci
psychicznej, co wp³ywa pozytywnie rów-
nie¿ na inne aspekty ¿ycia, jak np. nauka.
Pomaga tak¿e odnosiæ sukcesy w innych
dziedzinach. Jest œwietn¹ form¹ rozwoju

fizycznego, spo³ecznego i duchowego.
Kszta³tuje charakter, osobowoœæ i uczy
pokonywania w³asnych s³aboœci. 
W ¿yciu trzeba mieæ zainteresowania,
hobby i pasje, bo bez tego ¿ycie mo¿e staæ
siê puste i nudne. 

Zawodniczki Taekwondo 
z wizyt¹ u burmistrza

W czwartek 10 czerwca w Urzêdzie Miej-
skim burmistrz Chojnowa Jan Serkies
spotka³ siê z Eliz¹ Lasowsk¹ Mistrzyni¹
Polski Juniorów w Taekwondo Olim-
pijskim, Martyn¹ Merunowicz uczest-
niczk¹ Mistrzostw Polski Juniorów w Tae-
kwondo Olimpijskim oraz trenerem
LMKS SFORA Chojnów Adrianem
Iwanowskim.
- Jesteœmy dumni, ¿e zawodniczki
Taekwondo osi¹gaj¹ tak wielkie sukcesy.
Gratulujê wyników i osi¹gniêæ zarówno
Elizie, Martynie, jak i panu trenerowi.
¯yczê kontynuacji kariery sportowej
oraz powo³ania do kadry narodowej –
gratulowa³ burmistrz.

Dziewczêta nie kry³y radoœci z osi¹gniê-
tych sukcesów. Zarówno Eliza, jak i Mar-
tyna ju¿ przygotowuj¹ siê do kolejnych
zawodów
O zawodniczkach opowiedzia³ trener
Adrian Iwanowski:
- Eliza Laskowska na swojej drodze do
sukcesu musia³a stoczyæ trzy walki.
Walkê fina³ow¹ stoczy³a z zawodniczk¹ z
Poznania, nie by³o to ³atwe starcie, tym
bardziej zwyciêstwo bardzo nas cieszy.
Mamy nadziejê, ¿e z³oty medal to
dopiero pocz¹tek sportowej drogi.
Martyna Merunowicz jest jedyn¹ zawod-
niczk¹ w Polsce, która w danym roku
zdoby³a dwa medale w dwóch
konkurencjach. Wyniki Martyny zosta³y
docenione przez Dolnoœl¹ski Zwi¹zek
Taekwondo Olimpijskiego, który przyz-
na³ jej statuetkê Najlepszej Zawodniczki
na Dolnym Œl¹sku.
Gratulacje! Ca³ej dru¿ynie Taekwondo
¿yczymy dobrych wakacji i kolejnych
sukcesów! 
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Cruella
18.06.2021r. godz. 14.30
19.06.2021r. godz. 14.30
20.06.2021r. godz. 14.30

Zdobywczyni Oscara® Emma Stone
("La La Land") w roli tytu³owej Cruelli.
Film opowiada o buntowniczych po-
cz¹tkach jednego z najbardziej znanych 
i modnych kinowych z³oczyñców, legen-
darnej Cruelli de Mon. Akcja "Cruelli"
rozgrywa siê w Londynie w latach 70. 
w trakcie punkrockowej rewolucji, opo-
wiada historiê Estelli, bystrej i kreaty-
wnej dziewczyny, zdeterminowanej, by
zyskaæ s³awê dziêki swoim projektom.
ZaprzyjaŸnia siê z par¹ m³odych z³odziei
i razem ¿yj¹ na londyñskich ulicach.
Pewnego dnia talent Estelli do mody
przyci¹ga wzrok baronowej von Hel-
lman, legendy mody, granej przez dwu-
krotn¹ zdobywczyniê Oscara® Emmê
Thompson ("Howards End", "Rozwa¿na
i romantyczna"). Ich relacja wprawia w ruch
bieg wydarzeñ, które sprawi¹, ¿e Estella
przejdzie na nikczemn¹ stronê i stanie
siê ¿¹dn¹ zemsty Cruell¹. 

Szanowni Pañstwo,
W filmie "Cruella" znajduje siê kilka
scen z dynamicznymi efektami œwietlny-
mi, które mog¹ powodowaæ dyskomfort
u widzów wra¿liwych na œwiat³o i wp³y-
waæ na osoby z epilepsj¹ fotogenn¹.

Na rauszu
18.06.2021r. godz. 17.00
19.06.2021r. godz. 17.00
20.06.2021r. godz. 17.00

Ten eksperyment to jazda bez trzymanki!
"Na rauszu" opowiada historiê grupy
przyjació³, nauczycieli szko³y œredniej,
zainspirowanych teori¹, ¿e skromna
dawka czegoœ mocniejszego pozwala

otworzyæ siê na œwiat i lepiej w nim fun-
kcjonowaæ. Nie przewiduj¹ jednak
skutków, jakie poci¹gnie za sob¹ d³u-
gotrwa³e utrzymywanie sta³ego poziomu
alkoholu we krwi - przez ca³y dzieñ,
równie¿ w pracy…

Minari
18.06.2021r. godz. 19.30
19.06.2021r. godz. 19.30
20.06.2021r. godz. 19.30

W pogoni za amerykañskim snem Jakob
Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoj¹
rodzinê z Kalifornii do sielskiego Ar-
kansas. Jego marzeniem jest stworzyæ
w³asn¹ farmê, której plony mog³yby
zaopatrywaæ okolicznych koreañskich
sklepikarzy. Pozostali cz³onkowie ro-
dziny nie s¹ zadowoleni z przenosin,
zw³aszcza, gdy okazuje siê, ¿e ich nowy
dom ma… kó³ka i jest tak w¹t³y, ¿e mo-
¿e sobie nie poradziæ z nawiedzaj¹cymi
okolicê tornadami.

Jakby tego by³o ma³o, do rodziny do-
³¹cza nieco szelmowska babcia z Korei.
Choæ nie pachnie tak jak powinna, a jej
metody wychowawcze s¹ doœæ dziwaczne,
na przekór wszystkiemu, nawi¹zuje niæ
porozumienia z 6-letnim niesfornym Da-
videm, a pozosta³ych cz³onków rodziny
uczy, jak tworzyæ now¹ wiêŸ z Ameryk¹,
pielêgnuj¹c równoczeœnie w³asn¹ tradycjê.

Dzia³ dla Doros³ych

Marek £uszczyna 
"Nocni myœliwi. Jak Polacy 

zorganizowali najs³ynniejsz¹ ucieczkê 
z nazistowskiego obozu"

Wydawnictwo Znak Horyzonty, 2021

Polscy lotnicy. Niemiecki obóz. Spek-
takularna miêdzynarodowa ucieczka. Dla
nazistów by³a ona kompromitacj¹. Bry-
tyjczycy chwal¹ siê ni¹ do dziœ. O Pola-
kach nie pamiêta nikt.
Najlepsi lotnicy bombowi RAF-u. Bez-
litoœni ³owcy wypatruj¹cy pod os³on¹
nocy swoich celów - niemieckich miast 
i fabryk napêdzaj¹cych nazistowsk¹ ma-
chinê wojenn¹. W koñcu zestrzeleni 
i schwytani trafiaj¹ do obozu jenieckiego
- Stalagu Luft III.
Od pierwszej chwili realizuj¹ swój cel -
ucieczkê. Jak zamkniêtym w obozie ¿o³-
nierzom udaje siê pod czujnym okiem
nazistów wybudowaæ trzy d³ugie tunele?
W jaki sposób podrabiaj¹ dokumenty,
kreœl¹ dok³adne mapy? Jakim cudem szy-
j¹ skrojone na miarê niemieckie mun-
dury? A wreszcie - jak ponad 70. osobom
udaje siê wydostaæ z niewoli, dokonuj¹c
rzeczy niemo¿liwej - najwiêkszej ucieczki
z nazistowskiego obozu w dziejach?
Jak¹ rolê w tej ucieczce odegrali Polacy?
Jakie by³y losy uciekinierów? I dlaczego
Polacy zostali w tej historii zapomniani?
Najbardziej spektakularna akcja drugiej
wojny œwiatowej, w której kluczow¹ rolê
odegrali nasi rodacy. Historia najs³yn-
niejszej ucieczki opowiedziana po raz
pierwszy z polskiego punktu widzenia.

www.empik.com

Miejska Biblioteka Publiczna
poleca

ffoott..  FFIILLMMWWEEBB
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

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

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowa
21.06. - Pierwszy dzieñ 
astronomicznego lata

To najd³u¿szy dzieñ w roku, a nastêpu-
j¹ca po nim noc - najkrótsza. Ka¿dy
kolejny dzieñ jest nieco krótszy, a kolej-
ne noce d³u¿sze. I tak a¿ do przesilenia
zimowego (21 lub 22 grudnia). 

22.06. - Pierwszy dzieñ 
kalendarzowego lata

Lata astronomicznego nie nale¿y myliæ 
z kalendarzowym, którego pocz¹tek
przypada zawsze 22 czerwca i jest nieza-
le¿ny od po³o¿enia S³oñca wzglêdem
Ziemi. 
Na oficjalne og³oszenie lata czekaj¹
wszyscy. To zapowiedŸ rych³ego zakoñ-
czenia nauki, czas wakacji, urlopów,
podró¿y, wypoczynku, spotkañ…
Cieszmy siê wiêc tymi chwilami, bo ju¿
23 wrzeœnia przywita nas jesieñ.

21-22 czerwca - Noc Kupa³y 
Obchodzona w czasie najkrótszej nocy 
w roku. To œwiêto ognia, wody, s³oñca 
i ksiê¿yca, urodzaju, p³odnoœci, radoœci 
i mi³oœci…
Zwyczaje i obrzêdy kultywowane w Noc
Kupaln¹ mia³y na celu zapewnienie
zdrowia i urodzaju. W trakcie tej najkrót-
szej nocy w roku palono ogniska, wokó³
których tañczono przy wtórze muzyki.
Stare gospodynie rzuca³y do ognia zio³a
(bylicê, sza³wiê i inne), by zapewniæ
p³odnoœæ oraz urodzaj. Skakanie przez
ogniska i tañce wokó³ nich mia³y oczysz-
czaæ, chroniæ przed z³ymi urokami 
i chorobami. 

23.06. - Dzieñ Ojca
Dzieñ Ojca nie jest tak celebrowany, jak
Dzieñ Matki, ale jego zasadnoœæ jest
równie wa¿na. Jego geneza wywodzi siê
ze Stanów Zjednoczonych i siêga po-
cz¹tku dwudziestego wieku. W Polsce
oficjalnie wpisano to œwiêto w kalendarz
56 lat temu, w 1965 roku. Przez wiele lat
niezauwa¿ane, od jakiegoœ czasu, przez
wielu stosownie obchodzone. Obecny
model rodziny zdecydowanie ró¿ni siê
od tego sprzed 30-40 lat. Ojcowie znacz-
nie czêœciej w³¹czaj¹ siê w wychowanie
czy pielêgnowanie swoich pociech.
Zatem…. Pamiêtajmy o podziêkowa-
niach, ¿yczeniach i uœciskach! 

23-24.06. - Noc Œwiêtojañska
W tê noc panny plot³y wianki z kwiatów
i zió³, a nastêpnie rzuca³y je do wody
(rzeki, jeziora). Ch³opcy usi³owali je wy-
³owiæ. Dziewczêta wró¿y³y o zam¹¿pójœ-
ciu na podstawie tego, czyj wianek kto
z³owi³, czyj uton¹³, czyj najdalej po-
p³yn¹³. Pozwalano równie¿ m³odym

parom na samotne spacery po lesie 
w poszukiwaniu kwiatu paproci, którego
odnalezienie wró¿y³o szczêœcie. 

Inne œwiêta 
w czerwcowym kalendarzu

16.06.
* Miêdzynarodowy Dzieñ Pomocy Dzie-
ciom Afrykañskim
17.06
* Dzieñ Walki z Pustynnieniem i Suszami
* Œwiêto Wojsk Pancernych i Zmecha-
nizowanych
* Dzieñ Czo³gisty
* Œwiatowy Dzieñ Raka Nerki
18.06. 
* Dzieñ Ewakuacji
* Œwiatowy Tydzieñ Alergii
* Dzieñ Zrównowa¿onej Gastronomii
20.06
* Œwiatowy Dzieñ UchodŸcy
21.06
* Œwiêto Muzyki
* Miêdzynarodowy Tydzieñ Wiedzy o Oso-
bach G³uchoniewidomych
22.06. 
* Dzieñ Kultury Fizycznej
23.06.
* Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet w In-
¿ynierii
* Dzieñ S³u¿by Publicznej
* Dzieñ Wêdkarza
24.06.
* Dzieñ Chorych na Osteoporozê
25.06.
* Dzieñ ¯eglarza
* Dzieñ Stoczniowca
26.06.
* Miêdzynarodowy Dzieñ Przeciwko
Nadu¿ywaniu i Nielegalnemu Handlowi
Œrodkami Odurzaj¹cymi
* Miêdzynarodowy Dzieñ Pomocy Ofia-
rom Tortur
27.06.
* Dzieñ Mikro-, Ma³ych i Œrednich Przed-
siêbiorstw
* Dzieñ Walki z Cukrzyc¹
* Œwiêto Marynarki Wojennej
28.06.
* Narodowy Dzieñ Pamiêci Poznañ-
skiego Czerwca 1956
29.06.
* Uroczystoœæ Œw. Ap. Piotra i Paw³a
* Dzieñ Ratownika Wodnego
* Œwiêto Morza
* Dzieñ Rybaka
30.06.
* Miêdzynarodowy Dzieñ Asteroidy,
* Miêdzynarodowy Dzieñ Parlamenta-
ryzmu,
* Œwiêto Wojsk Aeromobilnych

ŒŒwwiiêêttuujjeemmyy  ww  cczzeerrwwccuu



Sezon letni sprzyja wycieczkom, po-

dró¿om… Na drogach panuje zgie³k 

i wzmo¿ony ruch pojazdów. Od lat zwiê-

ksza siê tak¿e prêdkoœæ pojazdów, który-

mi porusza siê cz³owiek. Przyroda nato-

miast ma coraz wiêksze tarapaty.

Nowoczesnoœæ jest o tyle dobra, o ile nie

wp³ywa znacz¹co na to, co tworzy natura.

Mowa tu o je¿ach. Te wyj¹tkowe osobniki

padaj¹ ofiar¹ nieostro¿noœci na drogach,

brawury i szybkoœci. A o je¿e trzeba dbaæ!

Je¿ to niezwykle po¿yteczny ssak, który

przetrwa³ bez wiêkszych zmian blisko 60

mln lat. Jego po¿ywieniem s¹ owady 

w ró¿nych stadiach: larwy, chrz¹szcze,

pêdraki, œlimaki. Doros³y je¿ w ci¹gu

doby, aby siê najeœæ, powinien zjeœæ tyle

owadów, ile zmieœci³oby siê w szklance.

To obrazuje, jak wiele dobrego robi¹ te

kolczaste ssaki, bo przecie¿ zjadaj¹ pa-

so¿yty, które pl¹druj¹ ogródki. 

Je¿e gin¹ masowo na drogach, w wyniku

po¿arów, koszenia trawników, prac ogro-

dowych i rolniczych. S¹ równie¿ bestial-

sko zabijane przez cz³owieka i jest to

najbardziej bulwersuj¹ca kwestia, z któr¹

mierz¹ siê obroñcy praw zwierz¹t i eko-

lodzy. 

Infrastruktury drogowe stwarzaj¹ istotn¹

barierê dla migracji zwierz¹t, bêd¹c jed-

noczeœnie Ÿród³em œmiertelnoœci dla wie-

lu z nich. Wœród ofiar kolizji drogowych

je¿e s¹ zwykle jednym z najliczniejszych

gatunków. Niestety statystyki bij¹ na

alarm. Rocznie mo¿e gin¹æ na drogach

nawet ponad 300 tys. je¿y. 

Warto przypomnieæ, ¿e zabijanie je¿y

jest karane. W ustawie o ochronie zwie-

rz¹t czytamy: "Zwierzê, jako istota ¿y-

j¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia,

nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien

po-szanowanie, ochronê i opiekê" oraz

"Zwierzêta wolno ¿yj¹ce stanowi¹ dobro

ogólnonarodowe i powinny mieæ zapew-

nione warunki rozwoju i swobodnego

bytu". 

Przypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹

zwiêkszono kary za zabijanie i znêcanie

siê nad zwierzêtami. Ka¿demu, kto ze

szczególnym okrucieñstwem potraktuje

m.in. je¿a, grozi od 2 do 5 lat wiêzienia.

Nieuchronne dla sprawcy jest tak¿e za-

p³acenie kary pieniê¿nej na cel zwi¹zany

z ochron¹ zwierz¹t w kwocie nawet do

100.000 tys. z³otych. 

Dbaj¹c o lokaln¹ przestrzeñ, szanuj¹c

przyrodê i zwierzêta nic nie tracimy, 

a jedynie zyskujemy. Widz¹c kolcza-

stego przyjaciela, postarajmy siê mu

pomóc. Je¿ w obawie przed drapie¿nika-

mi zwija siê w kulkê. Wystarczy delikat-

nie go przenieœæ lub przewieŸæ do lasu,

na ³¹kê lub inne dogodne miejsce. 

Je¿e to sprzymierzeñcy ludzi, pamiê-

tajmy o tym, bo za kilka lat mo¿e ju¿ ich

nie byæ.

Cz³owiek niszczy swoje œrodowisko natu-

ralne w sposób bezpardonowy i bezmyœlny.

Ekosystem jest w kryzysowej sytuacji.

Ekolodzy alarmuj¹, ¿e 25% dzikich ga-

tunków jest zagro¿onych wyginiêciem 

w Europie. 

Degradacja œrodowiska jest ogromna, 

a dodatkowo ludzie w coraz wiêkszym

stopniu siê do niej przyczyniaj¹. 

W druzgoc¹co z³ej sytuacji znajduje siê

mnóstwo zwierz¹t, którym grozi wymar-

cie. Na d³ugiej liœcie ostatnich gatunków

jest równie¿ je¿ zachodni lub je¿ europejski. 

Badania wskazuj¹, ¿e w 2025 roku je¿y

ju¿ nie bêdzie!

kb
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Zachêcamy do korzystania z nieod-
p³atnej us³ugi "Digitalizacja na ¿yczenie"
oferowanej przez Bibliotekê Narodow¹.
Zainteresowani zg³aszaj¹ sugestie digi-

talizacji potrzebnych im materia³ów -
zarówno do codziennej pracy, nauki, jak
i do celów hobbystycznych. 
Informacje o tym, jak skorzystaæ z us³ugi
"Digitalizacja na ¿yczenie" znajduj¹ siê
na stronie BN:
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3981-

digitalizacja-na-zyczenie.html

Digitalizacja 
na ¿yczenie

Uwaga na je¿e! 
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Szanowni Pañstwo!

Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  
oraz  uczniowie  Powiatowego  Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 

zwracaj¹ siê z proœb¹ o dofinansowanie wyposa¿enia 
Izby Pamiêci, która powstaje 

w budynku  szko³y przy ul. Witosa.

W powstaj¹cej Izbie Pamiêci znajd¹ siê pami¹tki, zdjêcia, tablice i inne materia³y
zwi¹zane z jubileuszami:
- 75 lat istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- 70 -ta rocznica powstania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
- 60 lat funkcjonowania Szkolnictwa Zawodowego
- 20 lat istnienia Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Dziêki Pañstwa wsparciu utworzymy  "wielkie dzie³o", upamiêtniaj¹ce powstanie 
i dzia³alnoœæ szkolnictwa œredniego i zawodowego w naszym mieœcie.

Nr. Konta, na który mo¿na wys³aæ dobrowolnie œrodki, z dopiskiem 

"Izba Pamiêci":  23 1560 0013 2381 0653 7000 0005

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor

Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej korzystaj¹c ze s³onecznej po-
gody, wyruszyli w teren. 
W piêknych okolicznoœciach przyrody,
pod czujnym okiem terapeutów, chêtnie
spacerowali z kijkami i robili relacjê
fotograficzn¹. 
Æwiczyli nie tylko cia³o, ale te¿ i umys³,
rozwi¹zuj¹c zagadki i rebusy. By³o te¿
szkicowanie i malowanie w plenerze.
Takie wyjœcia to jest to, co tygryski lubi¹
najbardziej! wtz

Zajêcia 
w plenerze

Od dawna kr¹¿y³y s³uchy, ¿e grupa
kabareciarzy z pracowni choreogra-
ficznej szykuje niespodziankê dla
Dyrektor oœrodka Pani Marioli Pyrz. 
I nasta³ ten dzieñ... pe³en radoœci 
i wzruszenia. Mi³o jest siê spotkaæ 
i poœmiaæ w tak sympatycznym gronie.

Bardzo dziêkujemy za chwilê relaksu 
i du¿¹ dawkê œmiechu! - czytamy na
facebooku Œrodowiskowego Domu
Samopomocy. 

¯yczymy zatem du¿o dobrego humoru! 

Kabaretowy zawrót g³owy w ŒDS 1

WWaa¿¿nnee!!   
PPaammiiêê ttaajj !!



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 12/97512

PPUUNNKKTT  SSEELLEEKKTTYYWWNNEEJJ  ZZBBIIÓÓRRKKII   OODDPPAADDÓÓWW  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  

Regulamin PSZOK doprecyzowuje rodzaje i iloœæ odpadów,

które mieszkañcy mog¹ przynieœæ i zostawiæ bezp³atnie

bezpoœrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych .

W PSZOK przyjmowane s¹ nieodp³atnie odpady komunalne

powstaj¹ce w gospodarstwach domowych z terenu miasta

Chojnowa, w ramach pobieranej op³aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu to¿samoœci

oraz podpisaniu oœwiadczenia o rodzaju i iloœci dostarczanych

odpadów.

Zachêcamy mieszkañców Chojnowa do dbania o czystoœæ

naszego Miasta i segregowania odpadów.

Rodzaje odpadów jakie przyjmuje PSZOK

Ka¿dy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczaj¹cy op³atê za

gospodarowanie odpadami komunalnymi mo¿e w ramach tej

op³aty dostarczyæ do PSZOK bezp³atnie nastêpuj¹ce odpady:

1) papier,w tym tektura,odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury;

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z two-

rzyw sztucznych;

4) odpady opakowaniowe wielomateria³owe; 

5) szk³o, w tym odpady opakowaniowe ze szk³a; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikuj¹ce siê do odpadów medycznych

powsta³e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmo-

wania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowa-

dzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szcze-

gólnoœci ig³y i strzykawki; 

10) zu¿yte baterie i akumulatory; 

11) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) zu¿yte opony; 

15) tekstylia i ubrania.

Wszystkie wy¿ej wymienione odpady
 mieszkañcy mog¹ dostarczaæ bezp³atnie 
do PSZOK, w ka¿dej iloœci, z wyj¹tkiem:

1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 500 kg

na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 500 kg

na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,

3) zu¿ytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo

domowe w roku kalendarzowym.

Warunkiem przyjêcia odpadów w PSZOK jest dostarczenie ich

w postaci odpadów selektywnie zebranych. 

W PSZOK nie dokonuje siê segregacji odpadów.

Mieszkaniec chc¹c oddaæ odpady do PSZOK zobowi¹zany jest

wraz z odpadami przekazaæ pracownikowi PSZOK

"Oœwiadczenie o rodzaju i iloœci przekazywanych odpadów do

PSZOK" stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do Regulaminu PSZOK -

do pobrania na stronie chojnow.eu

W³aœciciele nieruchomoœci dostarczaj¹ odpady do PSZOK we

w³asnym zakresie i na w³asny koszt.

PSZOK znajduje siê przy ulicy
Kraszewskiego 1

Godziny otwarcia 
Œroda 12:00 - 17:00
Pi¹tek 12:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 15:00

PSZOK nie przyjmuje:
1) Odpadów zawieraj¹cych azbest,
2) Odpadów pochodz¹cych z prowadzonej dzia³alnoœci gospo-
darczej lub z jej likwidacji,
3) Odpadów z nieruchomoœci po³o¿onych na terenie innej
gminy.
4) Odpadów, których przyjêcie by³oby sprzeczne z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
5) Zmieszanych odpadów komunalnych.
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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.



* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu czerwcu: 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 czerwcu: 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: 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: 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

CZERWIEC/LIPIEC

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) 

04.07. - FARMED
11.07. - MELISA

18.07. - POD S£OÑCEM 
25.07. - CENTRUM 
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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: elek-
tryczną, 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 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Choj-
nowie o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom.
nr 1 – 3,4 m2, pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2,
pom. nr 5 – 7,4 m2, w.c. (nr 6)  – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8)
– 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2, pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom.
nr 12 – 9,4 m2. Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2 , pom.
przynależne nr 14 – 7,4 m2,  piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6
m2 znajdująca się w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną,
gazową i grzewczą (c.o. etazowe). Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. 
Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna,
usługi komercyjne nieuciążliwe.

Szanowni Państwo!
Od 1 kwietnia br. na terenie Polski odbywa się najważniejsze
obowiązkowe badanie statystyczne przeprowadzane raz na 10 lat.
– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Spis jest obowiązkowy i każdy obywatel musi się spisać.
Będziemy przekazywać informacje: „ilu nas  jest" w kraju, w na-
szej miejscowości, w jakich warunkach mieszkaniowych żyje-
my, jakiej jesteśmy narodowości.
Informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajem-
nicą statystyczną, gwarantowana jest poufność danych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest
prowadzony przede wszystkim metodą samospisu interneto-
wego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodziel-
nie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji
dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statys-
tycznego pod adresem spis.gov.pl. Pomóżmy także swoim
bliskim, Seniorom w spisaniu się.
Informacje w sprawie Spisu znajdą Państwo na miejskiej
stronie internetowej chojnow.eu
Jeżeli Państwo nie mają możliwości samodzielnego spisania
się przez Internet, mogą Państwo skorzystać z pomocy pra-
cowników Gminnego Biura Spisowego przy Urzędzie
Miejskim w Chojnowie, którzy pomogą wypełnić formularz
na przygotowanym stanowisku komputerowym.

Szanowni Państwo,
Spis powszechny jest bardzo ważny dla nas wszystkich, po-
nieważ dostarcza wielu cennych informacji, na podstawie któ-
rych kształtowana będzie polityka gospodarcza i społeczna
naszego kraju, regionów i poszczególnych gmin. Na podstawie
spisu będą m.in. ustalane wysokości dotacji, subwencji prze-
kazywanych z budżetu Państwa, podejmowane będą prioryte-
towe decyzje mające pozytywny wpływ na życie mieszkańców
i rozwój Chojnowa.

Ja już się spisałem! Teraz
zachęcam Państwa,
wystarczy wejść na

spis.gov.pl i spisać się już
dziś!

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Wiktoria Koniewicz – 11.latka spod znaku
Skorpiona. Lubi rysować, śpiewać, słuchać
nagrań wokalistki Sanah. W przyszłości
chce zostać piosenkarką.

Podziel się z nami 
swoimi fotografiami!

Jeżeli masz w swoim domowym
archiwum ciekawe zdjęcia Choj-
nowa, chętnie opublikujemy je
na łamach naszej gazety, oficjal-
nej stronie chojnow.eu i miej-
skim facebooku.

Czekamy!

Zdjęcia  Patryk Kowalczyk


