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Stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa 
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Blisko 90. uczniów szkół podstawowych i średnich otrzy-
mało stypendia burmistrza miasta Chojnowa – doroczne
nagrody za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe.
29 sierpnia, w sali kinowej Domu Kultury odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród za rok szkolny 2020/2021.
- To już kilkuletnia tradycja honorowania, nagradzania, doce-
niania tych, którym, mówiąc potocznie, „chce się chcieć” -
witał uczestników dyrektor MOKSiR Stanisław Horodecki.

Stypendystom towarzyszyli na sali bliscy i nauczyciele.
Z dumą oklaskiwali ich dokonania w nauce, konkursach wie-
dzy, występach artystycznych czy zmaganiach sportowych. 

- Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę wręczyć uch-
walone przez Radę Miejską nagrody Burmistrza Miasta - mówił
burmistrz Jan Serkies. - Drodzy laureaci! To wy jesteście solą
tej ziemi, to wy za kilka, kilkanaście lat będziecie decydować 
o losach naszej Ojczyzny. Gratulując osiągnięć należy dodać,
że nie byłoby tych wyników, gdyby nie wasi nauczyciele, rodzice
czy bliscy, którzy pomagają i wspierają wasze pasje. Dziękuję
dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, dziadkom…
Samorząd naszego miasta przywiązuje bardzo dużą wagę do
rozwoju oświaty, stąd gros środków kierowanych jest do
placówek oświatowych, a na wyniki nie trzeba długo czekać.
Mamy bardzo zdolną i ambitną młodzież o czym świadczą
wyniki egzaminów klas ósmych plasujące się powyżej średniej
krajowej. To dowód, że poziom chojnowskiej oświaty jest na
wysokim poziomie. Życzę, by ten rok był rokiem powrotu do
normalności, by zdalna nauka była tylko wspomnieniem, a na
dzisiejszy wieczór życzę miłego świętowania.

Dodatkowym prezentem od władz miasta był dla wszystkich
występ Czesława Mozila.
Czesław Stefan Mozil, to duńsko-polski piosenkarz pocho-
dzenia ukraińsko-polskiego, autor tekstów, kompozytor,
muzyk, aktor dubbingowy i osobowość telewizyjna. 
Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa.

Koncert Czesława? Osobliwy. Pełen dialogu, interakcji z pub-
licznością, humoru i przesłań do młodych ludzi. Autorski wys-
tęp został doskonale przyjęty. Śmiech i oklaski towarzyszyły
publiczności przez kilkadziesiąt minut.
Wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym człowiekiem…

Miłą pamiątką dla stypendystów z pewnością będzie wspólne
zdjęcie z Czesławem Mozilem.

Gratulujemy wszystkim tegorocznym stypendystom.

eg
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Dyrekcjom placówek oœwiatowych, Nauczycielom, Pracownikom oœwiaty, Uczniom i Rodzicom Dyrekcjom placówek oœwiatowych, Nauczycielom, Pracownikom oœwiaty, Uczniom i Rodzicom 

sukcesów, spokojnej nauki i wszelkiej pomyœlnoœci w roku szkolnym 2021/2022 sukcesów, spokojnej nauki i wszelkiej pomyœlnoœci w roku szkolnym 2021/2022 

sk³adaj¹ Burmistrz Jan Serkies i Przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñskisk³adaj¹ Burmistrz Jan Serkies i Przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski
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ds. gospodarki gruntami 
i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych

w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
I. Wymagania niezbêdne:
1.Wykszta³cenie wy¿sze magisterskie geodezyjne, z zakresu
gospodarki przestrzennej, administracyjne.
2. Minimum trzy lata sta¿u pracy na podobnym stanowisku 
w administracji samorz¹dowej.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie 
z pe³ni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty z dopiskiem "Nabór na stano-
wisko urzêdnicze ds. gospodarki gruntami i pozyskiwania
œrodków pozabud¿etowych" nale¿y sk³adaæ w terminie do
10 wrzeœnia 2021r. , poczt¹ tradycyjn¹ na adres Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 pok. Nr 6, osobiœ-
cie lub do skrzynki umieszczonej na budynku urzêdu w godzi-
nach pracy urzêdu.
Szczegó³y: http://bip.chojnow.net.pl w zak³adce Nabór

ds. bud¿etu i podatków
w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym

I. Wymagania niezbêdne:
1. Wy¿sze magisterskie jednolite ekonomiczne, uzupe³niaj¹ce
ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia pody-
plomowe.
2. Minimum trzy lata sta¿u pracy w ksiêgowoœci samorz¹-
dowych jednostek organizacyjnych.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie 
z pe³ni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera m.in. w zintegro-
wanych systemach informatycznych w tym w programach
ksiêgowych firmy SIGID oraz SJO BESTIA do zarz¹dzania
bud¿etami jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie
sprawozdawczoœci jednostek organizacyjnych.
Wymagane dokumenty z dopiskiem "Nabór na stano-
wisko urzêdnicze ds. bud¿etu i podatków" nale¿y sk³adaæ
w terminie 10 wrzeœnia 2021r. poczt¹ tradycyjn¹ na adres
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 pok. Nr 6,
osobiœcie lub do skrzynki umieszczonej na budynku urzêdu 
w godzinach pracy urzêdu. 
Szczegó³y: http://bip.chojnow.net.pl w zak³adce Nabór

Zmiana dyrektora 
w Muzeum Regionalnym

We wrzeœniu na Zamku Piastów leg-
nicko-brzeskich - w chojnowskim muzeum
- zmieni³o siê kierownictwo. Dotych-
czasowy dyrektor Mariusz Garbera prze-
kaza³ stery nowemu dyrektorowi - An-
drzejowi Œwidurskiemu.
- Trudno jest mi wyraziæ wdziêcznoœæ za
ciep³o, sympatiê i ¿yczliwoœæ, którymi
by³em wielokrotnie w Chojnowie ota-
czany - napisa³ na stronie internetowej
muzeum dyrektor Mariusz Garbera. 
- Lista osób, którym chcia³bym podziê-
kowaæ za ofiarnoœæ, radê, wspó³pracê, 
a nawet konstruktywn¹ krytykê jest bar-
dzo d³uga. Napiszê zatem DZIÊKUJÊ 
i proszê, aby ka¿dy do kogo nie dotar³em
bezpoœrednio przyj¹³ wyrazy serdecznej
wdziêcznoœci. Na ostatnie dwa lata mojej
pracy przypad³ mi zaszczyt pe³nienia fun-
kcji dyrektora muzeum. Mia³em wówczas
przyjemnoœæ pracowaæ ze wspania³ym
zespo³em, któremu szczególnie dziêkujê
za wsparcie, zaufanie i ciê¿k¹ pracê.

Od kilku dni z nowymi obowi¹zkami
oswaja siê dyrektor Muzeum Regional-
nego Andrzej Œwidurski. Mieszkaniec
Chojnowa od 1999, wieloletni nauczy-
ciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie 

w chojnowskich szko³ach. Jak tylko
nowy dyrektor zapozna siê z obowi¹zka-
mi, pozna bli¿ej specyfikê pracy,
nakreœli kierunki rozwoju muzeum,
spotkamy siê, by porozmawiaæ o pla-
nach, pierwszych decyzjach i spostrze-
¿eniach. ¯yczymy powodzenia!

Wolne ogródki dzia³kowe! 
Zarz¹d ROD im. Po³udnie informuje, ¿e
s¹ dostêpne wolne ogródki dzia³kowe na
terenach przynale¿¹cych do ROD im. Po-
³udnia. Wolne dzia³ki zlokalizowane s¹
na 6 ogrodach rozmieszczonych w bardzo
dogodnych lokalizacjach na terenie na-
szego miasta. Ogród dzia³kowy jest ide-
alnym rozwi¹zaniem na aktywne spêdza-
nia wolnego czasu w gronie najbli¿szych
w okresie pandemii. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z za-
rz¹dem w celu ustalenia szczegó³ów i wy-
boru dzia³ki. Op³aty roczne za u¿ytko-
wanie s¹ bardzo korzystne, za niewielk¹
kwotê mo¿na mieæ miejsce, w którym
mo¿emy aktywnie spêdziæ czas z rodzin¹,
przy uprawie b¹dŸ rekreacji. Tereny s¹
odpowiednio przygotowane - wykoszone
aleje, w ka¿dym ogrodzie znajduj¹ siê
studnie. 
Osoby zainteresowane wolnymi dzia³-
kami mog¹ kontaktowaæ siê z zarz¹dem

telefonicznie: 606 404 228. Umówimy
spotkanie w celu przedstawienia dzia³ki 
i dopniemy wszelkie formalnoœci zwi¹-
zane z podpisaniem umowy dzier¿awy
dzia³kowej.

S¹d Rejonowy informuje
W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi I
Wydziale Cywilnym toczy siê pod sy-
gnatur¹ akt I Ns 104/21 postêpowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po
Mieczys³awie Wojciechowskim, synu
W³adys³awa i Julii z domu Bielaw-
skiej, urodzonego w 02.06.1934 r. 
w miejscowoœci Bolechów, zmar³ego
30.12.2020 r. w Chojnowie, którego
ostatnim miejscem zwyk³ego pobytu
by³ Chojnów, powiat legnicki. 

S¹d wzywa spadkobierców zmar³ego
spadkodawcy, aby w terminie 3
(trzech) miesiêcy od dnia ukazania
siê og³oszenia zg³osili siê (wskazali
miejsce zamieszkania) i udowodnili
nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym
razie mog¹ byæ pominiêci w postano-
wieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA STANOWISKO URZÊDNICZE
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Tematem przewodnim sierpniowego
posiedzenia Rady Miejskiej Chojnowa
by³o bezpieczeñstwo publiczne i po¿arowe.
Sesja by³a te¿ okazj¹ do uroczystych po-
dziêkowañ przechodz¹cemu na emery-
turê kierownikowi Przychodni Rejono-
wej Boles³awowi Jakubiakowi.
- Pan kierownik Boles³aw Jakubiak po-
stanowi³ przejœæ na zas³u¿on¹ emeryturê.
Prawie ca³e ¿ycie zwi¹zany z naszym
miastem. Jego kariera zawodowa to w du-
¿ym skrócie Dolzamet, Urz¹d Miejski 
i zarz¹dzanie Przychodni¹ Rejonow¹ 
w Chojnowie. Praca, któr¹ pan kierownik
wykonywa³, zawsze s³u¿y³a drugiemu
cz³owiekowi i za to w imieniu mieszkañ-
ców i swoim w³asnym pragnê serdecznie
podziêkowaæ - mówi³ Burmistrz Jan
Serkies.
Pami¹tkow¹ statuetkê wrêczyli Prze-
wodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski i za-
stêpca Barbara Ku³acz.

- Dziêkujê Panu Burmistrzowi i pra-
cownikom urzêdu. Dziêkujê radnym,
cz³onkom rad spo³ecznych. Bardzo dziê-
kujê wszystkim za ponad 19. lat zgodnej
wspó³pracy - mówi³ Boles³aw Jakubiak. 
Na statuetce dla Pana Kierownika czy-
tamy: 
"Sk³adamy wyrazy uznania i serdeczne
podziêkowania za lata profesjonalnej 
i sumiennej pracy. Dziêkujemy za opiekê
i troskê w dbaniu o ludzkie zdrowie i ¿ycie,
za rzetelnoœæ i zaanga¿owanie w pe³nie-
niu obowi¹zków. W imieniu mieszkañców
Chojnowa ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci
w podejmowaniu kolejnych wyzwañ,
zdrowia oraz spe³nienia marzeñ." 

W dalszej czêœci posiedzenia radni wy-
s³uchali informacji o dzia³aniach i sta-
tystykach w zakresie bezpieczeñstwa 
w roku 2020, któr¹ przedstawili fun-
kcjonariusze - Komendant Komisariatu
Policji w Chojnowie kom. Alicja S³onina
oraz z-ca Komendanta Miejskiego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy m³.
bryg. mgr in¿. Marcin Swenderski

Komisariat Policji 
- wybrane zestawienia 

W 2020 roku funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Chojnowie wykonali
1944 s³u¿b patrolowych i 2111 obcho-
dowych. Œrednio na teren miasta i gmin
na dobê s³u¿bê pe³ni³o 8 policjantów.
By³y to s³u¿by patrolowe, które nie s¹
wliczane do s³u¿by Ruchu Drogowego. 
Funkcjonariusze KP Chojnów na terenie
miasta:
* zatrzymali na gor¹cym uczynku pope³-
nienia przestêpstwa 86 osób,
* przeprowadzili 1640 interwencji,
* wylegitymowali 14 835 osób (ogó³em
teren KP Chojnów),
* zatrzymali 35 osób poszukiwanych, w tym
2 osoby poszukiwane listem goñczym, 
* osadzili w PDOZ 110 osób, 
* osadzili celem wytrzeŸwienia w PDOZ
25 osób, 
* osadzili w MIW 43 osoby, 
* na³o¿yli 86 mandatów karnych.
Iloœci przyjêtych zg³oszeñ dotycz¹cych
przestêpstw w 7 podstawowych katego-
riach na terenie miasta Chojnowa:
rozboje 4 (2019 r. - 2 ); bójki i pobicia 1
(2019 r. - 0); kradzie¿e 31 (2019 r. - 29);
kradzie¿e samochodów 1 (2019 r. - 6);
kradzie¿e z w³amaniem 21 (2019 r. - 22);
uszkodzenia cia³a 2 (2019 r. - 3); znisz-
czenia mienia 10 (2019 r. - 13);
Razem 70 (2019 r. - 75 ).
Wszczêcia postêpowañ przygotowawczych:
kryminalne 476 (2019 r. - 525); prze-
stêpstwa gospodarcze 52 (2019 r. - 35);
przestêpstwa narkotykowe 51 (2019 r. - 51);
kradzie¿ rzeczy 102 (2019 r. - 91); kra-
dzie¿ samochodu 8 (2019 r. - 7); kra-
dzie¿ z w³amaniem 78 (2019 r. - 72);
przestêpstwa rozbójnicze 6 (2019 r. - 6);
bójki i pobicia 4 (2019 r. - 1 ); uszczer-
bek na zdrowiu 7 (2019 r. - 3); uszkodze-
nie mienia 30 (2019 r. - 36).
Ogó³em 684 (2019 r. - 686);
Dzia³ania prewencyjne 
"Ferie zimowe", "Bezpieczne Wakacje",
"Zima - Bezdomni", "Bezpieczna droga
do i ze szko³y", "Bezpieczne wody", "Stop
wagarom - wybieram szko³ê", "Bez-
piecznie na powiatach", "Pieszy kontra
pojazd", "Bezpiecznie na autostradzie 
i ekspresówce", "Kaskadowy pomiar
prêdkoœci" 

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
- wybrane zestawienia 

Jednostka specjalizuje siê w ratownic-
twie po¿arowym, technicznym oraz od
11.03.2015 r. w ratownictwie wysokoœ-
ciowym. W chojnowskiej jednostce s³u¿bê
pe³ni 31 ratowników w 24 h systemie
zmianowym oraz 2 dowódców JRG: 
3 oficerów, 8 aspirantów, 18 podofi-
cerów, 4 szeregowych. Wyszkolenie

obsady - 16 ratowników wysokoœcio-
wych, 14 ratowników modu³u GFFFV
oraz dowódca modu³u i oficer     ³¹czni-
kowy, 1 Ekspert Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludnoœci.
W 2020 roku na terenie Chojnowa odno-
towano 43 po¿ary, 111 miejscowych
zagro¿eñ i 18 fa³szywych alarmów. 
Na terenie miasta Chojnów przeprowa-
dzono w roku 2020 ³¹cznie 15 kontroli,
w tym: 8 kontroli w trybie art. 56 Usta-
wy Prawo Budowlane, w zwi¹zku z tym
wydano 8 stanowisk pozytywnych, 
3 kontrole sprawdzaj¹ce wykonanie de-
cyzji Komendanta Miejskiego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy, 4 kon-
trole podstawowe z zakresu przestrzega-
nia przepisów przeciwpo¿arowych. 
W wyniku przeprowadzonych czynnoœci
kontrolno-rozpoznawczych wydano 4 de-
cyzje administracyjne oraz 1 karê upom-
nienia.

Szczegó³owe raporty dostêpne s¹ w Biurze
Rady Miejskiej.

Sprawozdanie 4/2021 z
pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r.

do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Pozyskano œrodki w wys. 49.773,60 z³
z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego na dofinansowanie zadania doty-
cz¹cego wykonania przejœcia dla pie-
szych przy ul. D¹browskiego w ramach
Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w zakresie poprawy bezpieczeñstwa
ruchu drogowego na przejœciach dla
pieszych na 2021 rok.
* Z³o¿ono 2 wnioski o dofinansowanie 
z Programu Polski £ad zadañ:
- "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
œcieków w Goliszowie - etap II",
- "Przebudowa ulic Sikorskiego, Boha-
terów Powstania Warszawskiego, Królo-
wej Jadwigi, Konarskiego, Andersa,
Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Ki-
liñskiego w Chojnowie".
* Z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego wniosek 
o dotacjê na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku na zadanie pn.: "Remont pod³óg
w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego
piêtra w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie" w ramach naboru wniosków 
o udzielenie dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajduj¹cych siê na ob-
szarze województwa dolnoœl¹skiego.

NNaa  XXLLIIVV  sseess jj ii
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* Trwaj¹ prace budowlane w ramach
realizacji zadania "Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego 
w Chojnowie".
* Trwaj¹ prace budowlane w zwi¹zku 
z realizacj¹ zadania polegaj¹cego na bu-
dowie terenu rekreacyjnego - skateparku
i pumptrucka. Wykonano konstrukcjê
pumptracka.
* Z³o¿ono do Fundacji KGHM Polska
MiedŸ wniosek o udzielenie darowizny
na realizacjê projektu pn.: "Budowa te-
renu rekreacyjnego - skateparku i pum-
ptracka wraz z dojœciami i elementami
ma³ej architektury".
* Przeprowadzono postêpowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na za-
danie inwestycyjne pn. "Przebudowa
przejœcia dla pieszych w ci¹gu ulicy Ja-
ros³awa D¹browskiego w Chojnowie" -
w dwóch postêpowaniach nie wp³ynê³a
¿adna oferta.
* Wszczêto postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na zadanie inwesty-
cyjne pod nazw¹ "Remont dachu bu-
dynku Szko³y Podstawowej nr 3 w Choj-
nowie.
* Wszczêto postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania ofertowego na zadanie inwesty-
cyjne pod nazw¹ "Remont pod³óg w po-
mieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piêtra
Muzeum Regionalnego w Chojnowie".
* Zakoñczono przebudowê ul. Bielaw-
skiej wraz z budow¹ nowego oœwietle-
nia, parkingu oraz chodników.
* Zakoñczono budowê oœwietlenia dro-
gowego przy ul. Legnickiej na odcinku
od ul. Kiliñskiego do ul. Sikorskiego. 
* Zawarto umowê na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na
budowê boiska wielofunkcyjnego przy
Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie.
* Zawarto umowê na wykonanie doku-
mentacji obejmuj¹cej wykonanie projektu
zagospodarowania terenu na budowê
placu zabaw przy ul. D¹browskiego.
* Zawarto umowê na dostawê i monta¿
urz¹dzeñ na plac zabaw przy ul. D¹brow-
skiego (teren MOKSIR). 
* Na bie¿¹co uzupe³niane s¹ ubytki w na-
wierzchniach chodników i dróg miejskich.
* Prowadzane jest bie¿¹ce utrzymanie te-
renów zielonych i ogrodów zabaw, ko-
szone s¹ trawy, trwaj¹ prace porz¹dkowe
na terenie miasta.
* Przyjêto i przetworzono 50 wniosków
CEIDG-1, w tym:
- 8 wniosków o wpis do CEIDG przed-
siêbiorcy,

- 29 wniosków o zmianê wpisu,
- 7 wniosków o zawieszenie wykonywa-
nia dzia³alnoœci,
- 2 wnioski o wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci,
- 4 wnioski o wykreœlenie przedsiêbiorcy
z CEIDG. 
* Wydano 10 decyzji zezwalaj¹cych na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o za-
wartoœci alkoholu do 4,5% oraz piwa,
powy¿ej 4,5% do 18%, powy¿ej 18%,
przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y. 
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.: 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego 3 dzia³ki niezabu-
dowane przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego najemcy lokal
mieszkalny z zastosowaniem 90 % boni-
fikaty.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokal u¿ytkowy.
* Przeprowadzono przetarg, w wyniku któ-
rego wy³oniono dzier¿awcê gruntu pod
zniczomat na terenie Cmentarza Komu-
nalnego w Chojnowie.
* Zawarto 9 umów dzier¿awy na grunty
stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów.
* Sporz¹dzono 3 umowy u¿yczenia te-
renów dla Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Reja 11, ul. Legnicka 64 i 66
oraz ul. Legnicka 89 i 91 pod lokalizacjê
wiat œmietnikowych.
* Wydano 5 zezwoleñ na wykreœlenie
hipoteki obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ lo-
kalow¹ z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 2 zaœwiadczenia potwierdza-
j¹ce nadanie numeru porz¹dkowego nie-
ruchomoœci.
* Sporz¹dzono 2 informacje o wysokoœci
op³aty jednorazowej z tytu³u przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
* Wydano 3 zaœwiadczenia potwierdza-
j¹ce wniesienie op³aty jednorazowej 
z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci. 
* Wydano decyzje zatwierdzaj¹ce po-
dzia³ nieruchomoœci przy ul. Jerzmano-
wickiej w celu wydzielenia dzia³ek pod
budownictwo mieszkaniowe oraz przy
ul. Gen. St. Maczka i ul. W³adys³awa
£okietka w celu wydzielenia sieci uzbro-
jenia terenu.
* Wydano 2 postanowienia opiniuj¹ce
pozytywnie podzia³ nieruchomoœci z urzêdu
przy ul. Ciemnej oraz przy ul. D¹brow-
skiego i ul. Tkackiej.

* Sporz¹dzono 7 wypisów i wyrysów z miej-
scowych planów zagospodarowania przes-
trzennego.
* Wydano 7 zaœwiadczeñ o przeznacze-
niu dzia³ki w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.
* Wydano 2 postanowienia opiniuj¹ce
negatywnie otrzymany projekt Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Chojnów
oraz projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wy-
odrêbnionego obszaru w obrêbie Bia³a.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹-
cym system wczesnego ostrzegania i alar-
mowania o zagro¿eniach województwa
dolnoœl¹skiego i w treningu sta³ego dy-
¿uru oraz monitorowano sytuacjê hydro-
logiczn¹ na rzece Skora.
* Wydano 11 decyzji nak³adaj¹cych obo-
wi¹zek œwiadczeñ rzeczowych na rzecz
obrony kraju.
* Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-
niêcie obumar³ych drzew gatunku œwierk
i brzoza przy ul. Kraszewskiego dla Ope-
ratora Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz
System S.A. 
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze:
- przyjêto 145 wniosków
- wyp³acono 3.809 œwiadczeñ wycho-
wawczych na kwotê 1.896.720,20 z³.
* Dodatki mieszkaniowe: 
- przyjêto i rozpatrzono 55 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 57.594,35 z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono 31 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 2.471,62 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Sporz¹dzono 12 aktów urodzenia, 34 akty
ma³¿eñstwa i 29 aktów zgonów.
* Sporz¹dzono 285 przypisków i 71 wzmia-
nek przy aktach stanu cywilnego.
* Sprostowano i uzupe³niono 32 akty
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 25 zapewnieñ do zawar-
cia ma³¿eñstwa (œluby cywilne - 14, za-
œwiadczenia do œlubu konkordatowego - 10,
zaœwiadczenia do œlubu poza granicami RP - 1).
* Przeprowadzono 185 migracji aktów 
* Wydano 456 aktów stanu cywilnego.
* Przyjêto 345 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Usuniêto 102 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Wydano 5 decyzji w sprawie zmiany
imienia lub nazwiska.

NNaa  XXLLIIVV  sseess jj ii
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No i sta³o siê! Wakacje siê skoñczy³y.
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny

2021/2022! 
Wierzymy, ¿e to bêdzie dziesiêæ miesiêcy
normalnej nauki, w klasach, z rówieœni-
kami, w bezpoœrednim kontakcie z nau-
czycielem. Chyba wszyscy maj¹ doœæ
zdalnego nauczania i spêdzania kilku
godzin dziennie przed ekranem laptopa…
1 wrzeœnia w chojnowskich szko³ach uro-
czyœcie zainaugurowano rok szkolny.
Mi³o jest spotkaæ siê po wakacjach, ale
to ju¿ historia i wypoczête, zregenerowane
umys³y czas przestawiæ na tryb przyswa-
jania wiedzy. Mamy nadziejê, ¿e nauce
towarzyszyæ bêd¹ liczne wydarzenia spor-
towe, kulturalne i artystyczne - bardzo na
nie czekamy!
Placówki okres wakacji wykorzysta³y na
niezbêdne remonty i drobne naprawy. 

W Miejskim ¯³obku pomalowano œciany,
³awki, poprawiono zabezpieczenia œcien-
nych naro¿ników, wymieniono sztuczn¹
trawê na tarasie. 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wyremon-
towano ³azienki i szatniê, wymieniono
szafki, w Przedszkolu Miejskim nr 3 od-
œwie¿ono jedn¹ z sal, wymieniono uszko-
dzone kaloryfery. 

W Szkole Podstawowej nr 3 odmalowano
kilka pomieszczeñ, w Szkole Podstawowej
nr 4 powiêkszono i wyremontowano pokój
nauczycielski.

Dzieci i m³odzie¿ wróci³y do czystych,
bezpiecznych pomieszczeñ. W ³awkach
zasiad³o ponad 1100 uczniów klas 1-8. 
Edukacjê szkoln¹ rozpoczê³o w tym roku
blisko 140 pierwszaków. 

¯yczymy uczniom, nauczycielom i pra-
cownikom wszystkich jednostek oœwia-
towych spokojnego roku, wielu sukce-
sów dydaktycznych i wychowawczych
oraz rych³ego, sta³ego powrotu do nor-
malnoœci.

(red.)

Zakoñczy³y siê prace na ulicy Bielawskiej. Inwestycja do-
pe³ni³a wczeœniejsze modernizacje, zrealizowane w tej czêœci
miasta. Roboty budowlane objê³y m.in. budowê 26 miejsc
parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowê kana-
lizacji deszczowej, u³o¿enie nawierzchni z betonu asfaltowego,
budowê sieci oœwietlenia drogowego. 

Na realizacjê inwestycji przyznane zosta³y œrodki w wysokoœci
800 tysiêcy z³otych z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych programu bezzwrotnego wsparcia dla samorz¹dów.
Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na
tym odcinku, a chodnik przyczyni siê do wzrostu poczucia bez-
pieczeñstwa pieszych. 

KJ

Nowa ulica Bielawska 

Rok szkolny 2021/2022
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Reprezentanci klubu Champion Chojnów
to utalentowani i utytu³owani bokserzy.
W podlaskiej Sokó³ce na bokserskich
Mistrzostwach Polski Juniorek, M³o-
dzików i M³odziczek stanêli na podium!
Piotr Ga³aszkiewicz zdoby³ z³oto, a Jakub
Grudziñski br¹z! 

Burmistrz Chojnowa Jan Serkies spotka³
siê osobiœcie z Piotrem Ga³aszkiewiczem
i Jakubem Grudziñskim z klubu bokser-
skiego Champion Chojnów oraz ich tre-
nerem Arkadiuszem Lewandowskim, by
pogratulowaæ sukcesów i podziêkowaæ
za sportow¹ promocjê naszego miasta.
Jak o swojej pasji mówi¹ bohaterowie
kolejnej ods³ony "Ludzi z pasj¹"?

Piotr Ga³aszkiewicz
Boks trenujê od 11 roku ¿ycia. Dowie-
dzia³em siê, ¿e w Chojnowie jest klub
bokserski, wiêc poszed³em zobaczyæ, jak
wygl¹da trening. Bez wahania zapyta³em
trenera, czy mogê spróbowaæ. Po kilku
treningach stwierdzi³em, ¿e chcê upra-
wiaæ ten sport i od tamtej pory trenujê.
Boks jest sportem trudnym. Wymaga
wiele poœwiêcenia, wyrzeczeñ i du¿o
ciê¿kiej pracy. Jak wygl¹da mój dzieñ?
Rano idê do szko³y, po powrocie odpo-
czywam, a wieczorem trenujê. Specjalnej
diety nie stosujê, ale wa¿ne jest, aby utrzy-
mywaæ odpowiedni¹ wagê, która jest
kontrolowana przed zawodami. Trenowa-
³em 7 razy w tygodniu, aby byæ dobrze
przygotowanym w Sokó³ce. Walki by³y
trudne fizycznie, ale i psychicznie ze
wzglêdu na to, ¿e by³y to moje pierwsze
zawody. 

Wygrana w Sokó³ce, to sukces nie tylko
mój, ale tak¿e naszego trenera pana Arka-
diusza Lewandowskiego. Umiejêtnoœci
motywowania, wielkie zaanga¿owanie 
i dyscyplina by³y wytycznymi zawodów.
Bez niego nie by³oby tego osi¹gniêcia,
dlatego serdecznie mu dziêkujê. 
Mam dopiero 15 lat... Zobaczymy, co
bêdzie dalej.

Jakub Grudziñski 
Boks trenujê od dwóch lat. Od dziecka
marzy³em, aby zostaæ bokserem. Stale 
o tym myœla³em i w koñcu zdecydowa³em,
¿e te plany nale¿y urzeczywistniæ. Boks
jest jedn¹ z najciê¿szych dyscyplin spor-
towych. Intensywne treningi, to wyma-
gaj¹cy obowi¹zek, który trzeba reali-
zowaæ, inaczej nie bêdzie ¿adnych efek-
tów. Œwiat boksu to du¿o poœwiêceñ 
i wyrzeczeñ. Ale daje te¿ du¿o satysfakcji
i si³y, niekoniecznie tej fizycznej, ale
przede wszystkim psychicznej. W trakcie
roku szkolnego, przed pójœciem do szko³y
biega³em przez godzinê, wieczorem po-
nownie æwiczy³em i trenowa³em. 7 trenin-
gów w tygodniu, to naprawdê ciê¿ka praca.
Zawody by³y trudne. W mojej wadze by³
bardzo wysoki poziom zawodników. Ca³e
¿ycie przede mn¹… wszystko siê oka¿e 

z czasem czy dalej bêdê pod¹¿a³ w tym
kierunku.
Muszê podkreœliæ, ¿e wszystko, co do tej
pory osi¹gn¹³em zawdziêczam poœwiêce-
niu i ciê¿kiej pracy trenera Arkadiusza
Lewandowskiego, za co mu bardzo dziêkujê. 

Trener Arkadiusz Lewandowski 
Boks trenujê w klubie Champion Choj-
nów od 12 lat. Myœlê, ¿e trener powi-
nien wzbudziæ w mniej odwa¿nym za-
wodniku wiarê we w³asne si³y i mo¿li-
woœci. Jest odpowiedzialny za motywacjê
zawodnika do ciê¿kiej pracy. Nie zawsze
siê to udaje. To bardzo wa¿ne w osobo-
woœci piêœciarza, ¿eby by³ pewny siebie,
ale i przekonany o swoich mo¿liwoœ-
ciach, talencie, ¿eby uwierzy³ w siebie.
Jednak ¿aden talent nie istnieje i nie zais-
tnieje bez ciê¿kiej, solidnej pracy nad
sob¹. Szanse s¹ marnowane, jeœli nie jest
siê wytrwa³ym, jeœli siê nie pracuje. Taki
w³aœnie jest boks: wymagaj¹cy.
Boks jest jedn¹ z najtrudniejszych dyscy-
plin sportowych. W ci¹gu ponad 12 lat
trenowania moi zawodnicy zdobyli ju¿ 36
medali na Mistrzostwach Polski. To ciê¿ka
praca, ale przynosi wiele satysfakcji i za-
dowolenia.
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- W imieniu Prezydenta RP, z ogromn¹
satysfakcj¹ wrêczam Pañstwu Medale za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
21 sierpnia burmistrz Jan Serkies prze-
kaza³ Pañstwu Teresie i Stanis³awowi
Balom odznaczenia w 50.rocznicê ich
ma³¿eñstwa.
- Serdecznie gratulujê, a na kolejne
wspólne lata ¿yczê wielu s³onecznych
dni, du¿o zdrowia, wspania³ych doznañ,
nieustaj¹cej mi³oœci w otoczeniu naj-
bli¿szych, pociechy z dzieci, wnuków,
prawnuków oraz nastêpnych piêknych
jubileuszy - ¯elaznych, Kamiennych i Bry-
lantowych Godów.

To by³a wyj¹tkowa uroczystoœæ. Jubilaci
dziêkowali sobie za wspólnie spêdzone
lata w otoczeniu wielu bliskich i przy-
jació³. Ceremonia, tu¿ po uroczystej
Mszy œw. w koœciele NPNMP, odby³a siê
w odremontowanych pomieszczeniach
by³ego internatu przy ul. D¹browskiego. 
- Nie wystarczy pokochaæ. Trzeba jeszcze
umieæ wzi¹æ tê mi³oœæ w rêce i przenieœæ
j¹ przez ca³e ¿ycie - koñczy³ ceremoniê
burmistrz. A Jubilaci ocieraj¹c ukrad-
kiem ³zy poruszenia objêli siê serdecznie
pieczêtuj¹c mocnym uœciskiem swoje
wielkie œwiêto… 
Kosze kwiatów, wiele ciep³ych s³ów,
serdeczne ¿yczenia, radoœæ ze spotkania 
i wiele wzruszeñ by³y dope³nieniem nie-
codziennego œwiêta.

***
Stanis³aw i Teresa Bala
Ich wspólna historia zaczyna siê w roku
1970. Dwudziestopiêcioletni wówczas
Stanis³aw przyjecha³ do Chojnowa 
z Katowic na œlub kuzynki. Piêæ lat od
niego m³odsza Tereska by³a goœciem

weselnym swojego kuzyna. Bawili siê na
tym samym weselu. To tu bez w¹tpienia
Amor z pe³nego strza³ ko³czana wyj¹³
jedn¹ z nich i strzeli³, rozpalaj¹c dwa
m³ode serca… 
W tym czasie Tereska co tydzieñ, na kil-
ka dni, wyje¿d¿a³a w delegacjê do Kra-
kowa. Za ka¿dym razem robi³a przys-
tanek w Katowicach, gdzie czeka³ na ni¹
Staœ. Oprowadza³ po mieœcie, opowiada³
o jego zabytkach, ciekawych miejscach,
a Ona z zachwytem s³ucha³a i czu³a, ¿e
ten przystojny, troskliwy, szarmancki 
i mi³y ch³opak staje siê dla niej coraz
wa¿niejszy. By³a nieœmia³a i skromna,
przy tym szczera i empatyczna i to w³aœ-
nie te cechy ujê³y Stanis³awa. Stali siê
sobie tak bliscy, ¿e ju¿ po trzech miesi¹-
cach, w Katowicach, w gronie kilkorga
przyjació³ przysiêgli sobie dozgonn¹
mi³oœæ przed urzêdnikiem Stanu Cy-
wilnego. Œlub koœcielny i wesele za-
planowali nieco póŸniej, w Chojnowie,
w otoczeniu wielu bliskich im osób. 

Wspólne ¿ycie rozpoczêli w Katowicach.
Tam mieszkali, pracowali, tam, w od-
stêpie siedmiu lat, przyszli na œwiat ich
dwaj synowie. Do Chojnowa wrócili po
trzynastu latach. Rodzice Teresy prze-
kazali m³odym dzia³kê, na której Sta-
nis³aw postawi³ okaza³y dom dla swojej
rodziny. I tak gród nad Skor¹ sta³ siê ich
miejscem na Ziemi. 
Teresa zaczê³a pracê w Dolzamecie,
gdzie przed laty zdobywa³a swoje pier-
wsze doœwiadczenia zawodowe, m¹¿
zatrudni³ siê w Chojnowskim Przedsiê-
biorstwie Budowlanym. Praca i obowi¹zki
domowe wype³nia³y wiêkszoœæ czasu.
Ich najwiêksz¹ wówczas radoœci¹ by³y
rodzinne, wakacyjne wyjazdy.
- 6-7 samochodów, kilka namiotów,
biwakowy sprzêt i gwarna gromadka to
by³a nasza wakacyjna ekipa - wspomina
pani Teresa. - Niezapomniane chwile, do
których wracamy pamiêci¹ z ogromn¹
sympati¹.
To ju¿ historia, ale ich uczucia wci¹¿ s¹
gor¹ce, a lata doœwiadczeñ umocni³y ich
relacje. Wci¹¿ bardzo siê kochaj¹, sza-

nuj¹ i troszcz¹ o siebie. Synowie doroœli,
pojawi³ siê upragniony wnuk. Spe³niaj¹ siê
teraz jako dziadkowie, ale maj¹ te¿ mnós-
two czasu dla siebie. Pani Teresa od wielu
lat œpiewa w chojnowskim chórze Sko-
ranta, udziela siê spo³ecznie i chêtnie an-
ga¿uje w aktywne ¿ycie miasta. Pan Sta-
nis³aw dzielnie j¹ wspiera, oklaskuje na
koncertach, towarzyszy w wydarzeniach… 
Pytani o receptê na d³ugoletnie, zgodne
po¿ycie odpowiadaj¹ bez zastanowienia -
szczera mi³oœæ, szczere rozmowy, aten-
cja i troska.

A jakie maj¹ marzenia?
- M¹¿ od zawsze obiecywa³, ¿e zabierze
mnie na wyspê Bali - z uœmiechem mówi
pani Teresa. - ¯artowa³, ¿e przecie¿ to
jego wyspa! I teraz to siê wydarzy. Je-
dziemy! To marzenie w³aœnie siê spe³nia.
A inne? Wiele z nich urzeczywistnia³o siê
przez te lata. Teraz pragniemy tylko, by
zdrowie dopisywa³o. To najwa¿niejsze,
by móc ze sob¹ jeszcze pobyæ, cieszyæ siê
¿yciem i mo¿e zwiedziæ jeszcze kilka miejsc.

***
Wiele godzin na ul. D¹browskiego nios³a
siê muzyka i gwar rozbawionych goœci.
Z³ote Gody Pañstwa Balów z pewnoœci¹
zapisa³y siê z³otymi literami w kronice
rodu. Jubilatom ¿yczymy pomyœlnoœci 
i by przez d³ugie, d³ugie wspólne lata
towarzyszy³a im ich ulubiona melodia
"Dla nas ta noc pod gwiazdami"…

eg

Z³ote Gody Pañstwa Balów
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Nie wy³¹czajmy wyobraŸni - niech siê rozwija!
Kolejne wakacyjne dzia³ania plastyczne Miejskiej Biblioteki
Publicznej odby³y siê 11 sierpnia.
"Moje miasto" - taki tytu³ mia³y zajêcia i zadaniem uczestni-
cz¹cych w nich dzieci by³o stworzenie kolorowej pracy przed-
stawiaj¹cej miasto - "moje wymarzone" lub "moje, w którym
mieszkam". Dzieci wykleja³y kolorowymi kwadratami, prosto-
k¹tami i kó³eczkami domy, koœcio³y i ulice. W trakcie rados-
nego tworzenia s³ucha³y zabawnych wierszyków o miastach 
z ksi¹¿ki Elizy Piotrowskiej "Ksi¹¿eczka - wycieczka po mias-
tach i miasteczkach". I choæ dzieci na zajêciach nie by³o du¿o,
to prace, które powsta³y s¹ zachwycaj¹ce.

A tydzieñ póŸniej, 18 sierpnia, na po¿egnanie “Wakacji 
z wyobraŸni¹”, odby³y siê ostatnie ju¿ biblioteczne zajêcia
plastyczne. Tym razem dzieci z kolorowych kó³eczek wykle-
ja³y kwietne ³¹ki lub bukiety kwiatów, bowiem tytu³em zajêæ
by³ "Kwiatowy zawrót g³owy". 

Przepiêkne ukwiecone prace mo¿na podziwiaæ na wystawie 
w holu biblioteki w Galerii M³odych. S¹ tam te¿ równie ciekawe
prace z innych wakacyjnych zajêæ.
Wakacje dobieg³y koñca, lecz nie wy³¹czajmy wyobraŸni -
niech siê rozwija!

at
Na sportowo
W Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji dzieci spê-
dza³y czas sportowo. Godziny na zajêciach ruchowych wzmoc-
ni³y sprawnoœæ i kondycjê, uczy³y te¿ sportowej, zdrowej

rywalizacji. Po takich spotkaniach nie gro¿¹ zakwasy na zajê-
ciach wychowania fizycznego w szkole. 

Imelda w teatrze
W czasie wakacji Stowarzyszenie Imelda realizowa³o ciekawy
projekt dla chojnowskich dzieci. Tak opisuj¹ go na swoim profilu.
A gdzie my nie byliœmy i co nie widzieliœmy... wiedz¹ to tylko
uczestnicy projektu "Kulturê trzeba Polubiæ wtedy mo¿na du¿o
Zdzia³aæ i Ukoiæ wszelkie troski" wspó³finansowanego ze œrod-
ków Fundacji PZU, a teraz dowiecie siê i Wy.
Byliœmy goœæmi Teatru Lalek. Nasza przygoda z teatrem nie
skoñczy³a siê tylko na ogl¹dniêciu spektaklu. Uczestnicy przed-
stawienia poznali kulisy pracy w teatrze. Jak to jest, ¿e kurtyna
zas³ania siê sama, zmieniaj¹ siê œwiat³a, kto to jest sufler, jak
powstaje lalka teatralna i wiele innych tajników przedsta-
wienia wzbudza³y wiele emocji i to co najwa¿niejsze uczestnicy
chc¹ wróciæ do tego miejsca.

Podczas naszej wizyty we Wroc³awiu okaza³o siê, ¿e s³ynie on
nie tylko z galerii handlowych. To historyczne miasto jest kolebk¹
kultury. Ma niesamowite miejsca, do których warto zagl¹dn¹æ
i zatrzymaæ siê w nich na d³u¿ej - Teatr Lalek, Miêdzynarodowe
Forum Muzyki, stare miasto, które skrywa wiele tajemnic.
Ka¿dy krasnoludek znajduj¹cy siê we Wroc³awiu nie jest przy-
padkowy, ka¿dy coœ symbolizuje i o czymœ œwiadczy. Uczestnicy
wyprawy byli zdumieni wszystkim tym, co us³yszeli od przewod-
ników.
Niesamowite wra¿enie na uczestnikach zrobi³a wizyta w Naro-
dowym Forum Muzyki. Koncert, który us³yszeli przeplatany
odrobin¹ magii by³ czymœ wyj¹tkowym. 
Nasze obcowanie z kultur¹ zakoñczy³o siê rejsem po Odrze. Zza
burty podziwialiœmy uroki Wroc³awia. Uczestnicy projektu
zobaczyli w jaki sposób mo¿na spêdziæ czas bez elektroniki,
dostrzec otaczaj¹ce nas piêkno i zrelaksowaæ siê w kulturalny
sposób.

WWaakkaaccjjee  ww  mmiieeœœcciiee
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W koñcu, po kilku miesi¹cach oczeki-
wañ mamy swój miód - z w³asnej pasieki!
Zajêcia tego dnia by³y… s³odkie.
Mieliœmy okazje odwirowaæ miód, ka¿dy
móg³ spróbowaæ, jak to siê robi i wzbo-
gaciæ siê o nowe doœwiadczenie. Z po-
moc¹ przyszed³ nam Pan Jaros³aw Œwiad-
kiewicz, który o pszczo³ach wie bardzo
du¿o i chêtnie odpowiedzia³ równie¿ na
pytania, które nas nurtowa³y - zdradzaj¹c
przy tym ró¿ne ciekawostki na temat ca-
³ego procesu miodobrania oraz samych
pszczó³ - za co serdecznie dziêkujemy.
Uwieñczeniem naszych zajêæ by³a s³odka
uczta, czyli testowanie pysznego miodu. 

ŒDS nr 2

O nagrodach naszego m³odego wokalisty pisaliœmy ju¿ kilka
razy. Kolejny sukces Micha³a Kowalczyka ma rangê miêdzy-
narodow¹. Chojnowianin zdoby³ I miejsce na presti¿owym
XVIII Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
"Skowroneczek" w Nowym S¹czu.

Jury spoœród wokalistów z kilku
europejskich oœrodków, wybra³o
w³aœnie Micha³a. 

To wielkie osi¹gniêcie solisty 
i jego nauczycielki Patrycji Ka-
moli ze Szko³y Muzyki Rozryw-
kowej Œpiewu i Mowy w Legnicy.
To tak¿e duma dla naszego miasta. 

Micha³ otrzyma³ pami¹tkow¹
statuetkê i nagrodê (marzenie
pocz¹tkuj¹cego artysty) - studyjne nagranie p³yty.

Gratulujemy! 
eg; fot. archiwum prywatne

Miêdzynarodowy sukces Micha³a

Pierwsze miodobranie w ŒDS nr 2 Pierwsze miodobranie w ŒDS nr 2 

Spotkanie z Andrzejem Ocha³em, autorem
ksi¹¿ki „Orla Stra¿. Kiedy œwiat udaje, ¿e nie

widzi”: 15.09.2021, godz. 17.00, Dom Schrama.
Obowi¹zuj¹ bezp³atne 

wejœciówki dostêpne w MBP
Liczba miejsc ograniczona,
re¿im sanitarny. Po spotkaniu
bêdzie mo¿na nabyæ ksi¹¿kê
autora. Andrzej Ocha³ jest by-
³ym ¿o³nierzem Legii Cudzo-
ziemskiej, dzia³aczem spo³ecz-
nym oraz pasjonatem historii.
W 2019 roku by³ w Iraku, jako
wolontariusz Fundacji Orla Stra¿.
Misj¹ Orlej Stra¿y jest pomoc
ofiarom terroryzmu na Bliskim
Wschodzie, g³ównie w Iraku
oraz irackim Kurdystanie.
Fundacja odbudowuje m.in. miejsca pracy zniszczone przez terro-
rystów, wspiera edukacjê kobiet oraz dzieci, które by³y w nie-
woli i pomaga ludziom w powrocie do normalnego ¿ycia, jakie
wiedli przed wojn¹. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.orlastraz.org
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Piotra Pabisa, choj-
nowskiego wolontariusza Orlej Stra¿y.

Narodowe Czytanie 2021 - Gabriela Zapolska
"Moralnoœæ pani Dulskiej"

9 wrzeœnia o godz.16.00 na scenie w Rynku 
(w razie niepogody - w MOKSiR)

Fragmenty utworu, z po-
dzia³em na role, zaprezen-
tuj¹ mieszkañcy miasta:
m.in. m³odzie¿, przedsta-
wiciele instytucji i w³adz
samorz¹dowych.
W programie spotkania tak¿e
quiz  - Co wiesz o "Moralnoœci
pani Dulskiej"? oraz mini-
recital piosenki satyrycz-
nej w wykonaniu legnic-
kiego artysty Tadeusza
Olchowskiego.

Aktywni uczestnicy spotkania otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿-
kowe opatrzone stemplem okolicznoœciowej pieczêci przy-
s³anej z Kancelarii Prezydenta RP. 
Taki stempel bêd¹ mogli otrzymaæ mieszkañcy na w³asnych
egzemplarzach "Moralnoœci pani Dulskiej".

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
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Zarz¹dzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja
2021 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojno-
wie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz.
869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-kana-
lizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z przeprowadzonymi pracami remontowymi czêœci
wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grun-
waldzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³a-
cie do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 07 paŸdziernika 2021 r. o godz. 1000 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 30.09.2021r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pu-
blikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do do-
konywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* 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.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca 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 wska-
zany przez nich rachunek bankowy.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwo-
lenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1 250,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê 
w dniu 04.08.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿  lokalu zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.09.2021 r. - 30.09.2021r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30;
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy 
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja
2021 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 (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z dnia
24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê w 07 paŸdziernika 2021 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 30.09.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pu-
blikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomoc-
nictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu (art. 37
ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* 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.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).Wp³acone wadium

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca 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
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci 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 pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane 
z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 3 100,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 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
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej 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 06.09.2021 r. - 30.09.2021r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 32
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœ-
ci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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Zarz¹dzeniem Nr  159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
16 grudnia 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 (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie 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 mniej-
sze budynki wielorodzinne.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 09.11.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.11.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do do-
konywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, z potwierdzonym notarial-
nie pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê
na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy -
Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Ro-
zporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia

przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci 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 pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane 
z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 4 750,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 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
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê w dniu
01.04.2021 r., drugi 14.07.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.)
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.09.2021 r. - 02.11.2021r. 
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

trzeci 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.



Domy, mieszkania, lokale
Kupiê mieszkanie w Chojnowie w no-
wym budownictwie, 3 pokojowe, parter
lub I piêtro, najchêtniej w okolicach 
ul. Sikorskiego. 
Wiadomoœæ: tel.  693-411-487.

Inne
Sprzedam nowy nieu¿ywany wózek dla
osoby niepe³nosprawnej. Cena 400 z³ do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 664-674-601. (507790)
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED

ul.Szpitalna 6

tel.768181136

APTEKA MELISA

ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM

ul.Legnicka 16

tel. 768188452

APTEKA CENTRUM

ul.Rynek 29/1a

tel.768180348

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

WRZESIEÑ

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

05.09. - POD S£OÑCEM; 
12.09. - STOKROTKA 
19.09. - CENTRUM; 

26.09. - FARMED

Wójt Gminy Chojnów 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1990 ze zm.), informuje o zamieszcze-
niu na stronie 
https://gmina-chojnow.bip.net.pl 
- wykazów nieruchomoœci tj. niezabu-
dowanych dzia³ek numer: 451/6 
o pow. 2,8302 ha (RVI), 451/8 o pow.
1,0661 ha (RV), 451/9 o pow. 0,3561
ha (RVI), 451/11 o pow. 0,6623 ha
(RV), 922/9 o pow. 0,6846 ha (RV),
922/12 o pow. 6,3743 ha (RIVb:
1,7600 ha; RV: 4,6143 ha), po-
³o¿onych w obrêbie Goliszów, gmina
Chojnów, przeznaczonych do sprze-
da¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego
do rolników Gminy Chojnów, z zas-
tosowaniem przepisów art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³to-
waniu ustroju rolnego (Dz. U z 2021 r.,
poz. 234 t.j.).

Wójt Gminy Chojnów 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1990 ze zm.), informuje o zamieszcze-
niu na stronie 
https://gmina-chojnow.bip.net.pl 
- wykazu nieruchomoœci przezna-
czonej do zbycia w trybie art. 34 ust.
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy podlega udzia³ 
w wysokoœci 1/2 czêœci w nierucho-
moœci zabudowanej numer 38 w Jaro-
szówce, po³o¿onej w granicach dzia³ki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
116/1. Zbywana czêœæ udzia³u Gminy
Chojnów nie stanowi samodzielnego
lokalu mieszkalnego w myœl ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci
lokali (Dz. U. z 2020 r., poz. 532 t.j.).
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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 09.11.2021r. - szczegóły str. 13

Lokal mieszkalny nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grun-
waldzkiej nr 8, 10, 12 w Chojnowie o pow. użyt. 37,20 m2 składający 
się z: pokoju – 6,34 m2, pokoju – 16,12 m2, kuchni – 7,05 m2, łazienki z wc
– 2,93 m2, przedpokoju – 4,76 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,2 m2.
Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową
oraz grzewczą c.o. (zdalaczynne). 
Lokal położony jest na I piętrze. 

Przetarg odbędzie się 07.10.2021r. - szczegóły str. 11

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.

Przetarg odbędzie się 07.10.2021r. - szczegóły str. 12.

Spisowa akcja w Rynku! 
Trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa
do 30 września. Nieco ponad 60%
mieszkańców Chojnowa już się spisało.
Jednak do zakończenia spisu pozostało
dużo pracy, a mało czasu. W związku 
z tym, że część chojnowian wciąż nie
dokonała samospisu odbyła się akcja
promująca spis. 28 sierpnia można było
spełnić obywatelski obowiązek i doko-
nać spisu z pomocą rachmistrza. Dla
każdego, kto tego dnia przyszedł na
Rynek czekały niespodzianki oraz upo-
minki. W lodowym busie czekały lody, 
a o godzinach: 13, 15 i 17 były losowane
gadżety. 
Dlaczego spis jest tak ważny dla Chojno-
wian i Chojnowa? 
- Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 jest bardzo ważnym
badaniem statystycznym ze względu na
przekrojową wiedzę, jaką uzyskuje
Główny Urząd Statystyczny. To właśnie
na podstawie spisu przygotowywane są 
i opracowywane programy i plany doty-

czące każdego miasta w Polsce. Sta-
tystyki przygotowywane przez GUS są
wyznacznikami dla tworzenia budżetu
jednostek samorządu terytorialnego.
Każde ministerstwo tworzy i określa
zatem politykę i środki finansowe, które
potem trafiają na lokalne przestrzenie.
To bardzo ważne, aby mieszkańcy Choj-
nowa wzięli udział w spisie w pełnej
frekwencji. To właśnie na podstawie spisu
są przydzielane środki na inwestycje, na
rozwój naszej lokalnej społeczności.
Trzeba o tym pamiętać, spis jest naszym
obowiązkiem i ma wpływ na naszą
przyszłość – przypomina Burmistrz
Chojnowa Jan Serkies. 
Spis jest obowiązkowy, a za niespisa-
nie się grożą kary finansowe. 

W akcję prowadzoną na Rynku byli za-
angażowani pracownicy Urzędu Miej-
skiego, Głównego Urzędu Statystycz-
nego we Wrocławiu oraz rachmistrzo-
wie. W promocję spisu zaangażowali się
chojnowscy strażacy. 
Spisanych zostało blisko 100 osób! 
Drodzy Państwo nie zwlekajmy do ostat-
niej chwili zapraszamy do spisania się 
w Chojnowie! 

KJ

Gdzie w Chojnowie
 można się spisać?

* Dom Schrama (pokój nr 2) codzien-
nie od poniedziałku do piątku w godz.
10:00 - 14:00.
* Urząd Miejski w Chojnowie w godz.
pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 7:30 - 15:30, wtorek
7:30 - 16:30, piątek 7:30 - 14:30.
* Mobilny Punkt Spisowy w Rynku 
- codziennie w godz. 9:00 - 17:00 
* Internet - www. spis.gov.pl, 
* Infolinia spisowa - 22-279-99-99.



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Szymon Gul – 2.latek spod znaku Bliźniąt.
Lubi jeść wszystko co smaczne, ogląda „Psi pa-
trol”, bawi się autkami, jeździ rowerem.

CHOJNÓW WIOSENNE PRZYBLIŻENIECHOJNÓW WIOSENNE PRZYBLIŻENIE
konkurs rozstrzygniętykonkurs rozstrzygnięty

- wyróżnione prace- wyróżnione prace
Marcel Kopański

Anna Miekisz

Leszek Surowiec

Katarzyna Szlapińska

Adrianna Stańczyk

Joanna Rokita

Jakub Paszkiewicz


