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Ludzie z pasją
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Miejskie inwestycje

Firma Kret i s-ka Wicemistrzem Techniki 2020! 

Po koncercie istnieje możliwość spisania
się w Narodowym Spisie Powszechnym

Ludności i Mieszkań 2021

Narodowe Czytanie
Moralność Pani

Dulskiej po chojnowsku

Nowy plac zabaw przy MOKSiR
Sieć wodno-kanalizacyjna 

przy ul. Sikorskiego



To już dziesiąta edycja Narodowego
Czytania – akcji propagującej naszą
narodowa literaturę zapoczątkowaną
w 2012 roku przez prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego.

W tym roku w wielu miejscach Polski
czytano fragmenty „Moralności pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Chojnów
kolejny raz dołączył do akcji i przygo-
tował atrakcyjną jej formę. 9 września 
w centrum miasta, niczym na planie fil-
mowym prezentowano literackie dialogi.
Litwa. Początek dwudziestego wieku, 
a jakby dzisiaj... Na takim planie rozgry-
wała się chojnowska scena Narodowego
Czytania.

Organizatorzy – Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji – zadbali o szczegóły i atrak-
cyjność - tak dla odtwórców ról jak i pu-
bliczności.

Fragmenty tekstu znanej tragifarsy czy-
tali chojnowianie wcielając się w boha-
terów ponadczasowej komedii:
• Aniela Dulska - Krystyna Czapska
• Felicjan Dulski - Andrzej Bobik
• Zbyszek - Paweł Pawlus
• Hesia - Gabriela Żywanowska
• Mela - Zuzanna Kudelska 
• Hanka - Katarzyna Baczmańska
• Juliasiewiczowa - Lucyna Setla-Bar
• Tadrachowa - Barbara Karasek

To nie był spektakl, jednak lektorzy umie-
jętnie przenieśli widzów do lwowskiej
kamienicy, w atmosferę rodzinnych pe-
rypetii „zacnej” familii Dulskich.
Gratulacje!
Podsumowaniem był quiz sprawdzający
znajomość utworu. Mieszkańcy wykazali
się doskonałą wiedzą, a ich erudycję na-
gradzano książkami. 

Na zakończenie wystąpił Tadeusz Ol-
chowski z minirecitalem piosenek sa-
tyrycznych. Utytułowany muzyk sam
pisze teksty, komponuje, aranżuje, gra na
kilku instrumentach i śpiewa. Pod lekką,
żartobliwą formą jego piosenek kryje się
spora doza autoironii i słodko gorzki
smak naszej polskiej rzeczywistości… 
Jakże to adekwatne do „Moralności pani
Dulskiej”…
Tego dnia, przed południem, treści „Mo-
ralności...” niosły się w klasach choj-
nowskich szkół. Uczniowie czytali frag-
menty książki, inni słuchali realizując

cele akcji - popularyzację czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej
literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości.

Organizatorzy serdecznie dziękują wy-
konawcom, w tym uczniom Powiato-
wego Zespołu Szkół w Chojnowie, dy-
rekcjom, nauczycielom chojnowskich
szkół oraz publiczności, która zechciała
uczestniczyć w kolejnej, dziesiątej edycji
Narodowego Czytania.
A samorząd i redakcja gratulują Orga-
nizatorom i uczestnikom pięknie przygo-
towanego i przeprowadzonego wydarzenia.

eg
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Narodowe Czytanie 2021

Dziesięć edycji 
Narodowego Czytania

2012r. – Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
2013r. – dzieła Aleksandra Fredry
2014r. – Trylogia Henryka Sienkiewicza
2015r. – Lalka Bolesława Prusa
2016r. – Quo vadis Henryka Sienkiewicza
2017r. – Wesele Stanisława Wyspiańskiego
2018r. – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
2019r. – nowele polskie:
* Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
* Dym – Maria Konopnicka
* Katarynka – Bolesław Prus
* Mój ojciec wstępuje do strażaków
(ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą)
– Bruno Schulz
* Orka – Władysław Reymont
* Rozdzióbią nas kruki, wrony... –
Stefan Żeromski
* Sachem – Henryk Sienkiewicz 
* Sawa (z cyklu Pamiątki Soplicy) –
Henryk Rzewuski
2020r. – Balladyna Juliusza Słowackiego
2021r. – Moralność pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej
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Czyste powietrze

- z³ó¿ wniosek

Skorzystaj z bezp³atnej pomocy 
w przygotowaniu wniosku 

o dofinansowanie na wymianê Ÿród³a
ciep³a i termomodernizacjê domu.

Gminny Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny
Programu Czyste Powietrze
Urz¹d Miejski w Chojnowie

Pl. Zamkowy 1
e-mail: czystepowietrze@chojnow.eu
"Czyste powietrze" to program dla w³aœ-
cicieli i wspó³w³aœcicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹.

1 lipca 2021 r. wesz³a w ¿ycie nowa wersja
programu "Czyste Powietrze", uwzglêd-
niaj¹ca wycofanie dotacji na kot³y wê-
glowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiêksze-
nie progów dochodowych w czêœci dru-
giej programu (podwy¿szony poziom
dofinansowania) oraz poszerzenie listy
urz¹dzeñ kwalifikuj¹cych siê do dofinan-
sowania o kot³y na pellet o podwy¿szo-
nym standardzie. Program zosta³ te¿ uzu-
pe³niony o zapisy dotycz¹ce œcie¿ki ban-
kowej, której uruchomienie zaplanowano
jeszcze w lipcu br.
Program "Czyste Powietrze" w zmie-
nionej wersji, obowi¹zuj¹cej od 1 lipca
2021 r. i uwzglêdniaj¹cej œcie¿kê ban-
kow¹, dostêpny jest do wgl¹du i pobra-
nia na stronie czystepowietrze.gov.pl
(zak³adka WeŸ dofinansowanie/Czyste
Powietrze) oraz na Portalach Benefi-
cjenta poszczególnych wojewódzkich fun-
duszy ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej.
Trzy wa¿ne zmiany w programie
"Czyste Powietrze"
NFOŒiGW przypomina, ¿e zakup i mon-
ta¿ kot³a na wêgiel w ramach programu
"Czyste Powietrze" bêdzie mo¿liwy tylko
do koñca bie¿¹cego roku. Oznacza to, ¿e
koszt bêdzie kwalifikowany pod warun-
kiem z³o¿enia wniosku o dofinansowanie
obejmuj¹cego swoim zakresem zakup 
i monta¿ kot³a na wêgiel do 31 grudnia
2021 r. (konieczne jest wystawienie fak-
tury lub równowa¿nego dokumentu ksiê-
gowego z dat¹ do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie bêdzie ju¿ mo¿na
sk³adaæ wniosków o dotacje na kot³y
wêglowe.
Zwiêkszenie progów dochodowych od 
1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej czêœci
programu, czyli podwy¿szonego poziomu
dofinansowania (dotacje do 37 tys. z³).
W przypadku gospodarstw wieloosobo-
wych ten próg wynosi do 1564 z³ prze-

ciêtnego miesiêcznego dochodu na osobê,
a dla gospodarstw jednoosobowych do
2189 z³.
Mo¿liwe jest te¿ ubieganie siê o wiêksze
ni¿ dotychczas wsparcie na zakup i mon-
ta¿ kot³a na pellet o podwy¿szonym stan-
dardzie. Dotacja mo¿e wynieœæ do 9 tys. z³
(nie wiêcej ni¿ 45% faktycznie poniesio-
nych kosztów) przy podstawowym pozio-
mie dofinansowania oraz do 12 tys. z³ 
w przypadku podwy¿szonego poziomu
dotacji (nie wiêcej ni¿ 60% kosztów).

Informacje o bankach, które bêd¹ udzie-
la³y Kredytu Czyste Powietrze i w któ-
rych bêdzie mo¿na z³o¿yæ wniosek 
o dotacjê s¹ dostêpne na stronie
czystepowietrze.gov.pl.
Czêœæ warunków dofinansowania dla
œcie¿ki bankowej zosta³a zmieniona 
w stosunku do zwyk³ej œcie¿ki, realizo-
wanej za poœrednictwem wojewódzkich
funduszy ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej. 
Najwa¿niejsze zmiany to: rozpoczêcie
przedsiêwziêcia (w przypadku wniosków
sk³adanych w wfoœigw: do 6 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku; w przypadku
banków: od daty z³o¿enia wniosku), okres
realizacji (wfoœigw: 30 miesiêcy od dnia
z³o¿enia wniosku; bank: 18 miesiêcy od
dnia z³o¿enia wniosku), rozliczenie wniosku
(wfoœigw: maksymalnie w trzech czêœciach;
bank: rozliczenie ca³oœci po zakoñczeniu
przedsiêwziêcia). Warunkiem wyp³aty
dotacji na czêœciow¹ sp³atê kapita³u kre-
dytu jest wyp³acenie beneficjentowi
przez bank kredytu z przeznaczeniem
wy³¹cznie na cele zgodne z programem,
w tym co najmniej w 95% na pokrycie
kosztów kwalifikowanych, oraz wyko-
rzystanie tego kredytu przez beneficjenta
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto NFOŒiGW pracuje nad uru-
chomieniem w ramach drugiej czêœci
programu "Czyste Powietrze" modu³u
po¿yczek dla gmin jako uzupe³nienie
finansowania dla beneficjentów.

***
Dotacje celowe 

z bud¿etu miasta
na wymianê pieców

W okresie od 10 maja do 10 czerwca
2021r Gmina Miejska Chojnów pro-
wadzi³a nabór wniosków o udzielenie
dotacji celowych ze œrodków bud¿etu
Gminy na realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹-
zanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie Miasta Chojnowa. Dotacja zos-
ta³a przewidziana w wysokoœci 50%
kosztów, lecz nie wiêcej ni¿ 3.000,00 z³

na zakup nowego, przyjaznego œrodo-
wisku  Ÿród³a ciep³a. Kryteria naboru
wniosków zosta³y okreœlone w og³osze-
niu o naborze wniosków. Do udzielenia
dotacji zakwalifikowane zosta³o 50
wniosków. Przypominamy, ¿e termin
sk³adania wniosków o wyp³atê dotacji
mija dnia 31 paŸdziernika 2021r."

Kontrole nieruchomoœci

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e na podstawie ustawy z dnia 13 wrzeœ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach w miesi¹cu wrzeœniu
2021r. rozpoczn¹ siê kontrole nierucho-
moœci po³o¿onych na terenie Miasta Choj-
nowa w zakresie przestrzegania i stosowa-
nia przez w³aœcicieli nieruchomoœci zasad
dotycz¹cych utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach oraz Re-
gulaminem utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Choj-
nów,  w szczególnoœci zasad prawid³o-
wej segregacji odpadów komunalnych,
utrzymywania czystoœci i porz¹dku 
w miejscu gromadzenia odpadów komu-
nalnych, a tak¿e posiadania oraz u¿ytkowa-
nia kompostownika, w przypadku w³aœ-
cicieli nieruchomoœci zabudowanych bu-
dynkami jednorodzinnymi korzystaj¹cych
ze zwolnienia z czêœci op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Informacje dot. szczepieñ
przeciw Covid - 19

Wed³ug stanu na dzieñ 06.09.2021 r.
Miasto Chojnów znajduje siê na 51.
miejscu w skali ca³ego województwa
oraz na 3. pozycji w rankingu gmin na
poziomie powiatu legnickiego. Pierwsz¹
dawk¹ zaszczepionych zosta³o 49,18%
mieszkañców. 
W podziale na grupy wiekowe, pod wzglê-
dem zaszczepienia co najmniej jedn¹
dawk¹, sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co: 
12-19- 30,25 %
20-39 - 35,86 %
40-59 - 57,05 %
60-69 - 75,41 %
70+ - 79,94 % 
Miasto Chojnów znajduje siê na 6. miej-
scu w rankingu postêpu gmin na pozio-
mie powiatu legnickiego oraz na 108.
miejscu na poziomie województwa dol-
noœl¹skiego w kontekœcie dokonanego
postêpu. 
https://www.duw.pl/pl/urzad
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Z bud¿etu Miasta Chojnowa w 2021 roku
do dyspozycji mieszkañców jest 100 ty-
siêcy z³ - 50 tysiêcy z³otych na projekty
zlokalizowane na terenie miasta po pó³-
nocnej stronie rzeki Skora i 50 tysiêcy
z³otych na projekty zlokalizowane na te-
renie miasta po po³udniowej stronie rzeki
Skora. 
Propozycje zadañ do realizacji w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Chojnowa
na rok 2021 mog¹ byæ zg³aszane przez
mieszkañców stale zamieszka³ych na te-
renie Miasta Chojnowa, którzy ukoñ-
czyli 18 lat. Zg³oszenia projektu dokonuje
siê poprzez z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Formularza
zg³oszenia projektu do zrealizowania w ra-
mach Bud¿etu Obywatelskiego na 2021 r.
stanowi¹cego Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y
Nr XL/191/21 Rady Miejskiej Chojnowa
z 26 maja 2021 r. 
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ

do dnia 30.09.2021 r. 
Do realizacji zostan¹ przyjête projekty,
które zostan¹ zg³oszone przez mieszkañ-
ców, a nastêpnie pozytywnie ocenione
przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów
zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego,
a ostatecznie wybrane przez mieszkañców
w drodze g³osowania.
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ
nastêpuj¹ce wymagania: 
* data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie do dnia 30.09.2021 r., 

* osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym
mieszañcem Chojnowa (zameldowa-
nym) i ukoñczy³a 18 lat,
* Zg³oszenie propozycji projektu musi
zostaæ poparte podpisami mieszkañców
miasta Chojnowa tj.: 
- dla pó³nocnej strony rzeki - 7 podpisów,
- dla po³udniowej strony rzeki - 5 podpisów,
* zg³oszona propozycja dotyczy projek-
tów inwestycyjnych i nale¿y do zakresu
zadañ w³asnych Miasta,
* proponowany projekt jest zgodny z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, 
* teren, na którym ma byæ zlokalizowana
realizacja projektu stanowi mienie Gminy
Miejskiej Chojnów 
* szacunkowy koszt realizacji projektu
nie przekracza 50 tysiêcy z³otych, 

* projekt jest mo¿liwy do zrealizowania. 
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wyma-
gania zostan¹ pozytywnie zaopiniowane
przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów
zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego
i umieszczone na liœcie projektów podle-
gaj¹cych konsultacjom. Lista opub-
likowana zostanie 6 paŸdziernika 2021
roku. 

Projekty umieszczone na liœcie zostan¹
przedstawione mieszkañcom na stronie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

G³osowanie nad projektami 
odbêdzie siê w dniach 

od 12 do 26 paŸdziernika 2021 roku. 
G³osowanie przeprowadzone zostanie za
poœrednictwem platformy internetowej
oraz w sposób tradycyjny w dni robocze
w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie.
Karty do g³osowania z umieszczonymi
pozytywnie zaopiniowanymi projektami
bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania 
w sekretariacie w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e
oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na
wy³¹cznie osobiœcie. 

Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone
do 29 paŸdziernika 2021 roku. 

Po og³oszeniu wyników pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie przy-
st¹pi¹ do realizacji projektów. 

Sieæ wodno-kanalizacyjna 
przy ul. Sikorskiego

Zakoñczone zosta³y roboty budowlane
realizowane na podstawie zawartej umowy
z firm¹ ROBKOM Sp. z o.o. z siedzib¹
w Legnicy na wykonanie zadania "Bu-
dowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy 
ul. Sikorskiego w Chojnowie".
W ramach zadania inwestycyjnego wybu-
dowano sieæ  wodoci¹gow¹ o d³ugoœci
444,35 m wraz z  19 przy³¹czami wody 
o d³ugoœci 111,55 m, wybudowano sieæ
kanalizacji ogólnosp³awnej o d³ugoœci
413,05 m wraz z 19 przy³¹czami kanali-

zacji sanitarnej o d³ugoœci 105,60 m oraz
wykonano 19 przy³¹czy kanalizacji
deszczowej o d³ugoœci 106,55 m. W ra-
mach zadania wybudowano 5 wpustów
ulicznych deszczowych wraz z ich pod³¹-
czeniem rurami do projektowanej kanali-
zacji ogólnosp³awnej. £¹czna wartoœæ
robót wynios³a 488.857,42 z³. 

Nowy plac zabaw
Zakoñczono budowê placu zabaw na
terenie rekreacyjno - sportowym przy
Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji. 
Gmina Miejska Chojnów zawar³a
umowê na "Dostawa i monta¿ urz¹dzeñ
na plac zabaw przy ul. D¹browskiego 
dz. Nr 12/10, obrêb nr 0004, Chojnów" 
z firm¹ BabyCam Pawe³ Chodkowski 
z siedzib¹ w miejscowoœci Regu³y.
Ju¿ wkrótce dzieci bêd¹ mog³y bawiæ siê
na nowym i nowoczesnym placu zabaw,
który posiada ró¿norodne panele eduka-
cyjne, sensoryczne oraz elementy rucho-

me. Urz¹dzenia stymuluj¹ wszechstron-
ny rozwój fizyczny dziecka oraz umo-
¿liwiaj¹ jednoczesn¹ zabawê w du¿ej
grupie dzieci. Dziêki temu dzieci ucz¹
siê nawi¹zywaæ relacje z rówieœnikami 
i wspó³pracowaæ w grupie.

Inwestycje w mieœcie
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7 wrzeœnia 2021 roku w Sali Królewskiej
Akademii Rycerskiej odby³a siê XLV
Gala Konkursu Mistrza Techniki Na-
czelnej Organizacji Technicznej Zag³ê-
bia Miedziowego w Legnicy.

Wicemistrzami Techniki NOT Zag³êbia
Miedziowego za rok 2020 zosta³y trzy
zespo³y, a wœród nich chojnowska firma
Kret i s-ka Tadeusz Kret wraz z firm¹:
ZEROPOWER Kowalski i Nongiesser sp.j. 
Celem konkursu jest pokazanie mo¿li-
woœci technicznych i innowacyjnoœci
przedsiêbiorstw w naszym regionie.
Marcin Kret i Tomasz Przyk³ad z firmy
Kret i s-ka oraz Micha³ Kowalski i £ukasz
Ponikowski z firmy ZEROPOWER Ko-
walski i Nongiesser sp. j. stworzyli
wspólnie rozwi¹zanie o nazwie: "Auto-
matyczna, uniwersalna cela spawalnicza
zintegrowana z podajnikiem czêœci".
- Jest to maszyna, która w zasadzie robi
jedn¹ operacjê na jednej z tysi¹ca czêœci,
które wchodz¹ w sk³ad karoserii samo-
chodów. Jest to promil pracy, jeœli chodzi
np. o z³o¿enie ca³ego samochodu, aczkol-
wiek, gdy siê produkuje ich miliony, to
wówczas taki produkt staje siê bardzo
istotny w ca³okszta³cie produkcyjnym.

Trzeba podkreœliæ, ¿e jest to rzecz wa¿na
jako sk³adowa wielu ró¿nych procesów 
w bran¿y. - mówi wspó³autor projektu pan
Marcin Kret. 
- Prace nad projektem rozpoczêliœmy 
w listopadzie 2019 roku. Cela Spawal-
nicza jest rozwi¹zaniem, które zapewnia
wykonanie z³o¿enia czêœci i ich po³¹-
czenia w procesie spawania. Wewn¹trz
obudowy pracuj¹ dwa roboty. Pierwszy
(typu SCARA) pobiera obie czêœci z prze-
noœnika i sk³ada je na gniazdach spa-
walniczych, a drugi realizuje spawanie.
Nastêpnie pierwszy robot zdejmuje
gotowe elementy i odk³ada je na rynny
zrzutowe - t³umaczy wspó³autor projektu
pan Tomasz Przyk³ad. 
Projekt ten ma nie tylko rozwi¹zania
innowacyjne pod wzglêdem technicz-
nym, ale jest równie¿ wa¿ny ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pracy. Chroni opera-
tora i osoby postronne, proces sk³adania 

i spawania odbywa siê w zamkniêtej
przestrzeni, obudowa celi zapewnia pe³n¹
ochronê przed promieniowaniem oraz
zadymieniem powstaj¹cym podczas
spawania.
Po ponad roku pracy widaæ jak przyjête
za³o¿enia i zastosowane rozwi¹zania
przynosz¹ wymierne korzyœci. Maszyna
wyró¿nia siê ³atwoœci¹ obs³ugi, a sam
wyrób gotowy jest w czasie poni¿ej 22
sekund.
Innowacyjne pomys³y oraz rozwi¹zania
s¹ niezwykle wa¿ne w zwi¹zku z rozwo-
jem przedsiêbiorstw, które wdra¿aj¹ 
i wykorzystuj¹ twórcze pomys³y. Dlatego
cieszy fakt, ¿e chojnowska firma otrzyma³a
tytu³ Wicemistrza Techniki Zag³êbia
Miedziowego. 

Gratulujemy Twórcom i ¿yczymy kolej-
nych projektów! 

K.J.

FFiirrmmaa  KKrreett  ii   ss--kkaa  WWiicceemmiissttrrzzeemm  TTeecchhnniikkii   22002200!!  

ZUS bêdzie wyp³aca³ œwiadczenia Dobry StartZUS bêdzie wyp³aca³ œwiadczenia Dobry Start
Program "Dobry Start" to inwestycja w edukacjê polskich dzieci. To 300 z³ jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynaj¹cych rok szkolny. 
Od roku szkolnego 2021/2022 œwiadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start bêdzie przyznawa³ 
i wyp³aca³ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. 

Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 
tylko drog¹ elektroniczn¹ 

- z portalu Platformy Us³ug Elektronicznych (PUE) ZUS, 
za poœrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy 

bankowoœci elektronicznej banków, które udostêpni¹ tak¹ mo¿liwoœæ. ZUS
wyp³aci œwiadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez wzglêdu na dochody - mog¹ otrzymaæ jednorazowo 300 z³ na zakup podrêczników, zeszytów,
sprzêtów potrzebnych uczniom oraz pozosta³ego wyposa¿enia niezbêdnego dzieciom ucz¹cym siê w szko³ach podstawowych,
liceach, szko³ach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukoñczenia 20. roku ¿ycia lub 24 lat w przypadku osób
z niepe³nosprawnoœciami.
Decyzje oraz zawiadomienia dotycz¹ce œwiadczeñ 300+ bêd¹ przekazywane w formie elektronicznej. 
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28 Akcja Sprz¹tanie œwiata-Polska, zos-

ta³a opatrzona has³em: Myœlê, wiêc nie

œmiecê. Autora plakatu tegorocznej edy-

cji Akcji, Andrzeja P¹gowskiego, wybit-

nego polskiego artysty, inspiracja twór-

cza zawiod³a nie w czasy kartezjuszow-

skiego Cogito ergo sum, a 140 lat wstecz

od dzisiaj, kiedy to Auguste Rodin, fran-

cuski rzeŸbiarz, stworzy³ swojego My-

œliciela, rzeŸbê, która przeniknê³a tak sze-

roko do kultury powszechnej. Linearna

forma Ekologicznego Cz³owieka My-

œl¹cego autorstwa Andrzeja P¹gow-

skiego na plakacie tegorocznej Akcji jest

zarówno w ca³oœci jak i w ka¿dym zaob-

serwowanym obrazie znakomit¹ lekcj¹

nieœmiecenia. Specyficzna poza, koja-

rz¹ca nam siê ze zmaganiami myœlowy-

mi, niejako zmusza nas do zastanowienia

siê nad nawykami zwi¹zanymi z codzie-

nnymi odpadami. To co ju¿ za chwilê przy-

kuwa nasz wzrok, to wszystkie, obowi¹-

zuj¹ce w roku 2021 kolory recyklingu.

Ekologiczny Cz³owiek Myœl¹cy, Andrzeja

P¹gowskiego, powinien mieæ je niejako

we krwi, powinny tworzyæ jego osobisty

uk³ad kr¹¿enia, zapewniaj¹c zdrowie 

i si³y, a przysz³ym Pokoleniom czyst¹

Ziemiê. https://naszaziemia.pl

***

Akcja "Sprz¹tanie œwiata" wywodzi siê 

z Australii. Po raz pierwszy odby³a siê 

w 1989 r., kiedy 40 tysiêcy mieszkañców

Sydney wziê³o udzia³ w akcji sprz¹tania

terenów portu. Ju¿ rok póŸniej akcja

objê³a zasiêgiem ca³¹ Australiê, wkrótce

tak¿e inne kraje.

***

W Chojnowie akcja wraca po przerwie

spowodowanej pandemi¹. Jak co roku, 

w sprz¹tanie w³¹czaj¹ siê miejskie

placówki oœwiatowe. Nic nie stoi na

przeszkodzie, by do nich do³¹czyæ.

Zachêcamy. 

Akcja Sprz¹tanie œwiata Polska jest czêœci¹ miêdzynarodowego ruchu "Clean Up
The World", wywodz¹cego siê z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów
wolontariuszy na ca³ym œwiecie. Kiedy 27 lat temu inicjowa³am tê Akcjê w Polsce,
nie spodziewa³am siê, ¿e do³¹czy do mnie tyle osób, firm, organizacji, szkó³.
Dziêkujê, ¿e ka¿dego roku, razem mo¿emy posprz¹taæ Polskê. Po³¹czy³o nas
sprz¹tanie œwiata, wiêc i tym razem zróbmy wiele dobrego dla Matki Ziemi.

Mira Stanis³awska-Meysztowicz
Fundatorka Fundacji Nasza Ziemia

Przewodnicz¹ca Rady Fundacji Nasza Ziemia
Inicjatorka Akcji w Polsce

W tym roku po raz 28. wyruszamy, by posprz¹taæ Polskê!

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
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Micha³ Kowalczyk ma dopiero 10 lat 
i œpiewa, jak sam mówi "od zawsze". Id¹
za tym wspania³e wystêpy, sukcesy wo-
kalne oraz nagrody! M³ody wokalista
mo¿e pochwaliæ siê ju¿ wieloma wygra-
nymi konkursami. Nad solidnym i pro-
fesjonalnym przygotowaniem pracuje
wraz ze swoj¹ nauczycielk¹ œpiewu pa-
ni¹ Patrycj¹ Kamol¹. Micha³ wielk¹
muzyczn¹ pasjê rozwija dziêki swoim
rodzicom, którzy s¹ ogromnym wspar-
ciem dla syna. Bliscy, koledzy i kole-
¿anki ze szko³y, mieszkañcy Chojnowa
równie¿ z zainteresowaniem spogl¹daj¹
na wszystkie wokalne zwyciêstwa m³o-
dego artysty. Ciesz¹ wszystkie wystêpy.
Na naszych oczach roœnie wielki talent! 

Gazeta Chojnowska - Micha³, prawd¹
jest, ¿e uwielbiasz œpiewaæ!
Micha³ Kowalczyk - Od kiedy pamiêtam,
zawsze sobie coœ œpiewa³em, coœ nuci³em…
Czêsto brat mnie uspokaja, bo ci¹gle œpie-
wam! Gdy by³em w I klasie moja wycho-
wawczyni Pani Maria Kawerska wraz 
z Panem Tomaszem Susmêdem prowadzi³a
chórek szkolny, na który mnie zapisa³a. Od
razu bardzo mi siê spodoba³y te zajêcia.
Pan Tomasz w rozmowie z rodzicami pod-
powiedzia³, ¿e warto by³oby, abym uczê-
szcza³ na lekcje œpiewu, bo mam dobry s³uch
i g³os. W maju 2018 roku rodzice zapisali
mnie na lekcje œpiewu do FAME.ART,
które prowadzi³a Pani Anna Czerska. Ju¿
w czerwcu œpiewa³em po raz pierwszy na
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej w Legnicy 
i otrzyma³em wyró¿nienie. Od stycznia
2021 zacz¹³em naukê w Szkole Muzyki
Rozrywkowej Œpiewu i Mowy w Legnicy
pod kierunkiem Pani Patrycji Kamoli. Po-
cz¹tki by³y dla mnie trudne, gdy¿ Pani
Patrycja to znana wokalistka, a z³ote p³yty
w studiu, w którym odbywaj¹ siê zajêcia
bardzo mnie parali¿owa³y. 

G.Ch. - Pomimo m³odego wieku masz na
swoim koncie ju¿ ca³kiem sporo osi¹gniêæ.
M.K. - Tak, dziêki rodzicom, którzy wraz 
z Pani¹ Patrycj¹ wyszukuj¹ konkursy, festi-
wale muzyczne i chêtnie je¿d¿¹ ze mn¹
wszêdzie tam, gdzie siê zakwalifikujê. Nie
nastawiam siê na wygran¹, bior¹c udzia³ 
w konkursach, lecz na zabawê. Chcia³bym 
i liczê na to, ¿e bêdzie wiêcej konkursów
"na ¿ywo". W ostatnim czasie wiele kon-
kursów odby³o siê niestety online. Na
takich konkursach równie¿ uda³o mi siê
zdobyæ nagrody. I mimo trudnego roku, dla
mnie zacz¹³ siê on wspaniale, gdy¿ w sty-

czniu zdoby³em GRAND PRIX na Festi-
walu "Kolêdy i Pastora³ki z Serca" w Bo-
les³awcu (woj. ³ódzkie) piosenk¹ Ani Wysz-
koni "Mój Anio³". W koncercie galowym,
który by³ prowadzony na ¿ywo akompa-
niowa³ mi zespó³ jazzowy z³o¿ony z pro-
fesjonalnych muzyków. Zaj¹³em te¿ II
miejsce w II Dolnoœl¹skim Festiwalu
Piosenki Polskiej "GDZIE CI ARTYŒCI
SZALENI?" w Grêbocicach, piosenk¹ "D³oñ"
z repertuaru Natalii Kukulskiej. Ten konkurs
odby³ siê online. W III Ogólnopolskim
Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady w Choj-
nie zdoby³em Wyró¿nienie Specjalne za
piosenkê "Moja mama gra³a mi" Urszuli
Sipiñskiej. Przedostatni tydzieñ wakacji
spêdzi³em w Nowym S¹czu, gdzie zakwali-
fikowa³em siê do XVIII Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej SKOWRO-
NECZEK i zdoby³em I miejsce z utworem
"Bajka Tuwima". Przes³uchania konkur-
sowe odby³y siê we wtorek, ale wyniki by³y
og³oszone dopiero podczas koncertu galo-
wego, który odby³ siê na scenie w rynku
Nowego S¹cza, w niedzielê. Podobnie jak
w Boles³awcu, Chojnie i w Nowym S¹czu,
oprócz konkursu odbywa³y siê warsztaty 
z trenerami wokalnymi. Podczas tych zajêæ
wiele siê nauczy³em oraz pozna³em wspa-
nia³ych ludzi i przyjació³. Ca³y tydzieñ to
œwietna przygoda. W studiu nagrañ jako
laureat I miejsca nagra³em wykonywany na
Festiwalu utwór na p³ytê, która niebawem
siê uka¿e, na której bêd¹ najlepsze wyko-
nania ze wszystkich kategorii wiekowych.
Jako laureat mia³em te¿ przyjemnoœæ za-
œpiewaæ na scenie w Krynicy Zdroju. To
najwiêksze i najwa¿niejsze moje tego-
roczne osi¹gniêcia. Otrzyma³em równie¿
wiele wyró¿nieñ m.in. w III Ogólnopolskim
przegl¹dzie piosenki dzieciêcej i m³odzie-
¿owej "Weso³e Nutki" w £ukowie oraz w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej Gdynia Open 2021.
A przez tych kilka lat nazbiera³o siê na-
prawdê wiele nagród. Ogólnie wzi¹³em
udzia³ w ponad 40 konkursach, zdobywaj¹c
nagrody I, II, III miejsca oraz wyró¿nienia.
Uczestniczy³em w nagraniu dwóch p³yt, 
a na pocz¹tku paŸdziernika w Studiu Nagrañ
Polskiego Radia w Warszawie bêdê nagry-
wa³ p³ytê Bo¿onarodzeniow¹, która jest
nagrod¹ w konkursie organizowanym przez
Fundacjê Ze Sztuk¹ Przez Œwiat.
W Chojnowie 2019 roku w ostatnim kon-
kursie przed pandemi¹ zaj¹³em II miejsce
w Rozœpiewanych Nutkach.

G.Ch. - Uczysz siê œpiewaæ w Szkole Mu-
zyki Rozrywkowej, Œpiewu i Mowy 
w Legnicy. Jak wygl¹daj¹ lekcje œpiewu? 
M.K. - Lekcja zaczyna siê od przygotowa-
nia g³osu czyli rozœpiewania. Nastêpnie
œpiewam zadan¹ mi piosenkê, a Pani
Patrycja poprawia b³êdy, które pope³niam.
Obecnie przygotowujê piosenkê z repertu-
aru M³odzi Artyœci Œpiewaj¹ pod tytu³em
"Tylko tego chcê" oraz na konkurs pio-
senek Eleni "Po s³onecznej stronie ¿ycia",
który odbêdzie siê w Bielawie. Lekcja mija
mi bardzo szybko, poniewa¿ pani Patrycja
prowadzi zajêcia bardzo profesjonalnie, 
w mi³ej atmosferze i zawsze piosenki, które
mi proponuje s¹ idealnie dobrane dla mnie.
Oprócz œpiewu to równie¿ praca nad wy-
mow¹, interpretacj¹ utworu, a tak¿e do-
wiadujê siê o ró¿nych stylach muzyki, to-
nacjach, barwach g³osu i jak nad nimi pra-
cowaæ. Mimo mojego m³odego wieku moja
nauczycielka œpiewu traktuje mnie bardzo
powa¿nie oraz przekazuje mi fachow¹ wie-
dzê na temat muzyki.

G.Ch. - Czy poza œpiewem masz jeszcze
jakieœ pasje?
M.K. - Tak naprawdê to œpiew i muzyka
jest moj¹ najwiêksz¹ pasj¹. Ogl¹dam
wszystkie odcinki The VOICE KIDS, The
VOICE OF POLAND, The VOICE OF
SENIOR, Szanse na Sukces, które równie¿
nagrywam i wracam do nich. Poza œpie-
wem interesujê siê równie¿ pi³k¹ no¿n¹.
Razem z tat¹ ogl¹damy mecze nie tylko
naszej reprezentacji. Lubiê równie¿ sam
pograæ w pi³kê no¿n¹, ostatnio zacz¹³em
uczêszczaæ na treningi KS Chojnowianka.

G.Ch. - Jakie masz marzenia?
M.K. - Moim najwiêkszym marzeniem jest
wyst¹pienie w konkursie Eurowizji Junior
reprezentuj¹c Polskê. Marzy mi siê równie¿
udzia³ w programach The VOICE KIDS
czy Szansa na Sukces oraz nagranie w³as-
nej p³yty. Jednak przede wszystkim chcia³-
bym, aby zakoñczy³a siê pandemia, bym 
w koñcu normalnie móg³ wystêpowaæ na
ró¿nych festiwalach, konkursach i koncer-
tach.

G.Ch. - Michale, gratulujemy wszystkich
wspania³ych osi¹gniêæ i ¿yczymy powo-
dzenia w muzycznej karierze! 
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ZUPA NIC
24/25/26.09. - godz. 17.00 i 19.00

Marta jest romantyczk¹ i szkoln¹ ofiar¹ losu. Dzieli pokój 
z siostr¹ Kasi¹ i babci¹ (Ewa Wiœniewska), która zamiast bajek
opowiada wnuczkom powstañcze historie. W pokoju za œcian¹
swe ma³¿eñskie ¿ycie tocz¹ rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) 
i El¿bieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system
inteligentem, który po pracy pêdzi bimber i po cichu zazdroœci
op³ywaj¹cemu w dobrobyt szwagrowi (Rafa³ Rutkowski). Ona
jest przewodnicz¹c¹ zak³adowej Solidarnoœci z potrzeb¹ wolnoœci
i marzeniem, ¿eby w koñcu wyrwaæ siê z Polski. Prawdziwe
emocje dla ca³ej rodziny zaczn¹ siê jednak wtedy, gdy pod blo-
kiem stanie wymarzony pomarañczowy maluch. Ela i Tadek
odkryj¹ powo³anie do handlu oraz zagranicznych woja¿y, 
a dorastaj¹ca Marta po raz pierwszy w ¿yciu naprawdê siê zakocha.

JAK ROZMAWIAÆ Z PSEM
25/26.09. - godz. 15.00

Zastanawialiœcie siê kiedyœ, jakby to by³o us³yszeæ co naprawdê
myœli twoje ukochane zwierzê?
Olivier ma 12 lat i jest technologicznym geniuszem. Jego najlep-
szym przyjacielem jest pies o imieniu Henry. Niestety ch³opiec
nigdy nie wie, co ko³acze siê po g³owie zwierzaka, gdy ten do
niego szczeka. To siê jednak zmieni! Pewnego dnia Olivier
przeprowadza tajemniczy eksperyment, w wyniku którego miêdzy
czworonogiem a jego w³aœcicielem nawi¹zuje siê telepatyczna wiêŸ.

Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza

Dionisios Sturis w czerwcu br. na spotkaniu autorskim 

w Chojnowie promuj¹cym ksi¹¿kê "Zachód s³oñca na

Santorini. Ciemniejsza strona Grecji" zdradzi³, ¿e ju¿

niebawem wyda tak¿e ksi¹¿kê inn¹ od dotychczasowych 

- a mianowicie… kucharsk¹. I tak siê sta³o. Ponownie

spotkamy siê w tym roku z Dionisiosem 21 wrzeœnia 

o godzinie 17.00 w sali kinowej MOKSiR. Tym razem

przybli¿y nam s³oneczn¹ greck¹ kuchniê. 

Zapraszamy - bezp³atne wejœciówki do odbioru w siedzibie

MBP, liczba miejsc ograniczona. 

Po spotkaniu bêdzie mo¿na nabyæ ksi¹¿kê "Kalimera.

Grecka kuchnia radoœci". 

Organizatorzy spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna 

w Choj-nowie, Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chojnowie.

Dionisios Sturis, pisarz i dziennikarz urodzony w Grecji, 

a wychowany w Chojnowie, laureat presti¿owych nagród.
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W czasie, kiedy uczniowie 1 wrzeœnia
oficjalnie rozpoczynali nowy rok szkol-
ny, w Niechorzu, w oœrodku Mewa prze-
bywali na Obozie Sportowym uczniowie
klas sportowych o profilu taniec-akro-
batyka Szko³y Podstawowej nr 4.
To by³ intensywny i pracowity czas. 
Od 30 sierpnia grupa, pod opiek¹ wycho-
wawców - Marzeny Anton i Chrystiana
Serkiesa - ciê¿ko trenowa³a szlifuj¹c swoje
umiejêtnoœci. 
Æwiczenia na obiektach sportowych, na
pla¿y, salach, basenie czy œcie¿kach gim-
nastycznych wymaga³y wysi³ku i gorli-
woœci, ale dla tych obozowiczów to aku-
rat sama przyjemnoœæ i satysfakcja. 
Czas pomiêdzy zajêciami wykorzystany
by³ na piesze wycieczki, poznawanie oko-
licznych atrakcji i integracjê.
Zdolnoœci taneczne i umiejêtnoœci pi³-
karskie zosta³y podniesione, a to za-
pewne zmobilizuje uczniów do dalszego
rozwoju.

opr. eg

OObbóózz  ww  NNiieecchhoorrzzuu

Nowy sezon pi³karski rozkrêci³ siê na dobre. Dru¿yna seniorska
Chojnowianki mierzy siê z realiami A klasy. Stery szkole-
niowo-trenerskie obj¹³ ponownie Miros³aw Zieleñ.
Za nami piêæ kolejek spotkañ. Jest dobrze. By³oby jeszcze le-
piej gdyby nie pechowy walkower jaki przytrafi³ siê po meczu 
z Huraganem Nowa Wieœ Z³otoryjska. Bia³oniebiescy nie prze-
jêli siê wcale tym kuriozalnym faktem i w wyjazdowym meczu
z Kolejarzem Mi³kowice wygrali 2:0 mimo, ¿e pojechali tam
bez bramkarza. Pomiêdzy s³upkami stan¹³ zawodnik z pola.

Komplet wyników z dotychczasowych rozegranych meczy:

Iskra II Kochlice - KS Chojnowianka Chojnów 2:4
KS Chojnowianka Chojnów - Huragan Proboszczów 2:2
Wilkowianka Wilków - KS Chojnowianka Chojnów 0:2

KS Chojnowianka Chojnów - Huragan Now¹ Wieœ Z³otoryjsk¹
0:3 (walkower dla goœci)

Kolejarz Mi³kowice - Chojnowianka Chojnów 0:2

Zapraszamy na kolejne spotkanie. Na stadionie miejskim, bia³o-
niebiescy, 19 wrzeœnia o godz. 16 podejm¹ Orlika Okmiany.

pm

Pi³ka no¿na

Fot. Dawid Graczyk



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/98010

Na Dolnym Œl¹sku - po raz pierwszy od
lat - bêdzie mo¿na studiowaæ po³o¿nictwo
poza Wroc³awiem. I to bezp³atnie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wyda³o
w³aœnie zgodê na uruchomienie studiów
na kierunku po³o¿nictwo w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.

Choæ w regionie przychodzi rocznie na
œwiat ok. 30 tys maluszków, to jedynym
dot¹d oœrodkiem, który kszta³ci³ po³o¿ne
i po³o¿nych zgodnie z okreœlonymi przez
przepisy standardami, by³ Uniwersytet
Medyczny we Wroc³awiu. To siê w³aœnie
zmienia: od nowego roku akademickiego
bêdzie mo¿na studiowaæ po³o¿nictwo
tak¿e w Legnicy.

Etat gwarantowany
Na decyzjê ministerstwa wp³ynê³o wiele
czynników. Doceniona zosta³a przede
wszystkim kadra legnickiej uczelni,
z³o¿ona ze œwietnych specjalistów z dzie-
dzin ginekologii, pielêgniarstwa i po³o¿-
nictwa. Uczelnia dysponuje te¿ nowo-
czesnym Centrum Symulacji Medycznej,
wyposa¿onym w profesjonalny sprzêt,
do z³udzenia przypominaj¹ce ludzi fanto-
my, a nawet prawdziw¹ karetkê, gdzie
przysz³e po³o¿ne i po³o¿ni bêd¹ doskon-
aliæ umiejêtnoœci. Bêd¹ mieæ te¿ praktyki
w szpitalach.
- Zapewniam, ¿e kszta³cenie w Witelonce
niczym  nie odbiega od tego, które oferuj¹
najlepsze i najdro¿sze uczelnie w Polsce
- mówi dr Karol Rusin, Prorektor ds. Roz-
woju w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Co do panów po³o¿nych: w Polsce jest
ich zaledwie kilkudziesiêciu. A szkoda,
bo po³o¿nictwo od lat przoduje w rankin-
gach zawodów ciesz¹cych siê najwiêk-
szym zaufaniem spo³ecznym. 
- W dodatku jest tak po¿¹dan¹ i deficy-
tow¹ na rynku pracy specjalizacj¹, ¿e
ka¿da dyplomowana po³o¿na czy po³o¿-
nik znajdzie pracê "od rêki". I to nieŸle
p³atn¹. Wynagrodzenie ju¿ na starcie
wynosi ok. 4 tys z³ i mo¿e szybko wzrosn¹æ.
Œrednia wieku obecnych po³o¿nych jest
bowiem bliska wiekowi emerytalnemu
wiêc zapotrzebowanie na specjalistów tej
bran¿y bêdzie coraz wiêksze - mówi Ka-
mil Barczyk, dyrektor szpitala w Bole-
s³awcu.
Tamtejszy samorz¹d wraz z legnick¹
uczelni¹ ma w planach uruchomienie 
w tym mieœcie filii. To u³atwi³oby naukê
studentom z Boles³awca, Chojnowa, Zgo-
rzelca, Jeleniej Góry.

Pasja, nie praca
Póki co, uczelnia zaprasza do Legnicy. 
- Rozpoczêliœmy rekrutacjê na bezp³atne,
trzyletnie studia stacjonarne pierwszego
stopnia, które spe³niaj¹ wszystkie, okre-
œlone przepisami standardy kszta³cenia
- mówi Renata Ho³owiak, Prodziekan
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej. I dodaje: - Oferujemy studen-
tom nie tylko porz¹dne wykszta³cenie, ale
te¿ dobre warunki socjalne: stypendia,
nowoczesny akademik itp. Kierunek no-
wych studiów jest wyj¹tkowy.

- Bo ten zawód jest najpiêkniejszy na
œwiecie! - potwierdza Iwona Kowalik,
po³o¿na oddzia³owa w Specjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy, wy-
k³adowca legnickiej uczelni. Opowiada: 
- Jestem po³o¿n¹ od 31 lat, ale za ka¿-
dym razem, kiedy biorê na rêce maleñ-
kiego cz³owieka, któremu w³aœnie po-
mog³am przyjœæ na œwiat, szczêœcie 
i wzruszenie œciskaj¹ mi gard³o. Ta praca
daje tyle piêknych emocji, ¿e jest przede
wszystkim pasj¹. Nie da siê jej porównaæ
z ¿adnym innym zawodem. Dlatego za-
chêcam do zdobycia tej profesji. Tym
bardziej, ¿e w œwietle nowych przepisów,
po³o¿nictwo zosta³o wyniesione do rangi
samodzielnego zawodu, co daje po³o¿nym
niezale¿noœæ i ogromne mo¿liwoœci rozwoju
- podkreœla Iwona Kowalik.

Myœlisz o studiach w Witelonce? 
WejdŸ na pwsz.legnica.edu.pl 

Uwaga: nabór trwa tylko do 27 wrzeœnia 2021r.
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa 21 sier-
pnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta,
kilkadziesi¹t metrów od ulicy W³adys³awa Sikorskiego, w s¹-
siedztwie znajduj¹ siê zabudowania wielorodzinne typu osiedlo-
wego oraz jednorodzinne. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara-
¿owej. Dojazd do ww. nieruchomoœci drog¹ utwardzon¹ kruszy-
wem, bez utrudnieñ. Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci
s¹ niezabudowane, poroœniête chwastami i wysokimi trawami; 
w pobli¿u dzia³ek przebiega sieæ elektroenergetyczna. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869
z 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem
168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji -
zespó³ gara¿y samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki
oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabu-
dowane lub w trakcie zabudowy.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwesty-
cji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwe-
stowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 21 paŸ-
dziernika 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* 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.
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. 
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 14.10.2021 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetargu zostanie zwró-
cone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z
zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Parkowej odby³ siê 17.11.2020 r., drugi
09.02.2021 r., trzeci 09.04.2021 r., czwarty  23.06.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

piaty przetarg ustny  nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa, przeznaczonych  pod  zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
08.04.2020 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej. Do-
jazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wewnêtrzn¹,
bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS,
dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y
samochodowych. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwesty-
cji le¿¹ w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, naby-
wca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym ist-
niej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 21 paŸ-
dziernika 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i
publikacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do
dokonywania czynnoœci przetargowych konieczna jest 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 prze-

targu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzys-
kanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 14.10.2021 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty
wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko
na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ
pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negaty-
wnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym  tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³a-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych przy ul. Zielonej odby³ siê 10.07.2020 r., drugi
23.10.2020 r., trzeci 09.02.2021 r., czwarty 09.04.2021 r., pi¹ty 
w dniu 23.06.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

szósty przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nastêpuj¹cych  nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrê-
bie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2

w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 12 maja 2021 r.
w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu
ustnego nieograniczonego. Dzia³ki zlokalizowane s¹ w pó³nocno -
zachodniej czêœci miasta, na terenie osiedla domów jednorodzinnych,
pomiêdzy ulicami: Stanis³awa Wyspiañskiego  i Gabrieli Zapolskiej.
Kszta³t dzia³ek w formie wieloboku (dz. 12/18, 12/19 i 12/20) lub pros-
tok¹ta (dz. 12/21 i 12/22), teren p³aski, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ 
i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po
uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew 
i krzewów owocowych). Dzia³ki posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej;
dzia³ki nr 12/20, 12/21 i 12/22 od ulicy G. Zapolskiej, dzia³ka 12/18 od
ulicy St. Wyspiañskiego, dzia³ka nr 12/19 od ulicy G. Zapolskiej i ul. St.
Wyspiañskiego. W ewidencji gruntów sklasyfikowane s¹ jako u¿ytek rol-
ny - pastwiska trwa³e Ps III i nabywca, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów 
z produkcji rolnej. 
Teren dzia³ek 12/21 i 12/22 czêœciowo u¿ytkowany jest jako plac zabaw,
który zostanie zdemontowany w przypadku sprzeda¿y nieruchomoœci.
Oferta nie obejmuje elementów wyposa¿enia placu zabaw oraz towa-
rzysz¹cej infrastruktury.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one
s¹ na terenie oznaczonym symbolem 3.1.MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne wy³¹cznie
wbudowane w budynku mieszkalnym.
W granicach dzia³ek nr 12/22, 12/21, 12/20, 12/19  i 12/18 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a na dzia³kach nr 12/21, 12/20 
i 12/19 znajduj¹ siê studzienki telekomunikacyjne. 
Ponadto przy granicy dzia³ek nr  12/19 i 12/18 przebiega sieæ elektroener-
getyczna. 
Przez dzia³ki nr 12/19 i 12/20 biegn¹ przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci,
nabywca na w³asny koszt, za zgod¹ i w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci
mo¿e dokonaæ jej prze³o¿enia lub w przypadku stwierdzenia, ¿e jest
nieczynna i nie bêdzie eksploatowana w przysz³oœci jej likwidacji.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielom sieci przebie-
gaj¹cych przez dzia³ki, swobodny do nich dostêp w celu konserwacji,
remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa
bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ energety-
czn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹ siê w przy-
leg³ych ulicach. 
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze ww. dzia³ek wys-
têpuj¹ z³o¿one warunki hydrogeologiczne - w pod³o¿u wystêpuj¹ nasypy

niebudowlane oraz grunty organiczne, wskazana jest g³êboka wymiana
gruntów, wykonanie nasypów budowlanych z dobrze uziarnionej pos-
pó³ki, po czym posadowienie obiektów na p³ytach fundamentowych;
alternatywnie na studniach fundamentowych lub mikropalach opartych 
w warstwie geotechnicznej nr IV. Wymiana gruntów wymagaæ bêdzie
odwodnienia pod³o¿a. Powy¿sze czynniki powoduj¹ ograniczenia w pro-
jektowaniu obiektów budowlanych.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ
siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie, z zapisami
w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz
dokumentacj¹ geotechniczn¹.  Rozpoznanie wszelkich warunków fakty-
cznych i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od ob-
ci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwestowa-
nia i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu pod-
pisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u
ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adia-
cenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 20 paŸ-
dziernika 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetargowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i pub-
likacjê wyniku przetargu, 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do dokonywa-
nia czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ obojga ma³¿onków
lub jednego z nich, ze stosownym pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka,
zawieraj¹cym zgodê na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹
w przetargu (art. 37 ustawy z 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 po-
siadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce podmiot oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
- pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia o przetargu,
jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,

(cdn str. 14)

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013611/7:



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

19.09. - CENTRUM; 
26.09. - FARMED

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami

(t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1990 ze zm.), 

informuje o zamieszczeniu 
na stronie 

www.bip.gmina-chojnow.pl
wykazu nieruchomoœci 

przeznaczonej do sprzeda¿ 
w drodze bezprzetargowej, 
tj. udzia³u Gminy Chojnów 

w wysokoœci 1/2 czêœci 
w niezabudowanej dzia³ce 
numer 37/1 o pow. 0,30 ha,

po³o¿onej w obrêbie Groble, 
gmina Chojnów.

PaŸdziernik
03.10. - MELISA
10.10. - SALIX 

17.10. - POD S£OÑCEM 
24.10. - STOKROTKA 

31.10. - CENTRUM 

- oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem tech-
nicznym i prawnym nieruchomoœci bêd¹cej
przedmiotem przetargu,
- oœwiadczenie o zapoznaniu siê z opini¹ geot-
echniczn¹ dla wstêpnego rozpoznania geotech-
nicznych warunków pod³o¿a terenu projek-
towanej zabudowy mieszkaniowej oraz opini¹
geotechniczn¹ dla potrzeb rozpoznania warunk-
ów gruntowo - wodnych na dzia³kach 12/18 -
12/23 w Chojnowie u zbiegu ulic Wyspiañ-
skiego i Zapolskiej.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000
2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
13.10.2021 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci  (Dz. U. z 2014 r. poz.
1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, unie-
wa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negaty-
wnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 32 8644 0000
0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej, z od-
powiednim 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 usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie po-
dlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³as-
noœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.



Spisz się już dziś, nie czekaj!
Unikniesz stresu i kolejek w stacjonarnych 

punktach spisowych.

To obowiązek,  a odmowa wzięcia udziału skutkuje
nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. 
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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.

* Gminne Biuro Spisowe - Dom Schrama (pokój nr 2)  
- od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz.14:00
* Mobilne Punkty Spisowe -  Rynek (namiot)
- codziennie w godz. 9:00 - 17:00 (także w soboty i niedziele)
* Urząd Miejski w Chojnowie w godz. pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek 
w godz. 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:30, piątek 7:30 - 14:30.
* Lidl - parking, przy paczkomacie - 18 września w godz. 9:00-17:00
* Internet - spis.gov.pl, 
* Infolinia spisowa - 22-279-99-99

30 września kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Kacper Chudzik–Jungerma 12 lat, uczęszcza
do 6 klasy. Gra na lewej obronie lub lewym
skrzydle w klubie UKS Oriens. 
Jego idolem jest Robert Lewandowski, 
w przyszłości chce zasilić Zagłębie Lubin.
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