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Ludzie z pasją
Sławomir

Owsianicki

Ognisko Patriotyzmu w PZS Pasowanie na Ucznia w SP4

Święto Niepodległości w Chojnowie

Kominiarz radzi



Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w koś-
ciele św. App. Piotra i Pawła. W Eucha-
rystii przewodniczyli ks. proboszcz Marek
Osmulski, ks. proboszcz Dariusz Pu-
dełko, ks. Damian Srzypek. Homilię wy-
głosił ks. Sławomir Borzych:
- Musimy sobie przypomnieć, czym jest
patriotyzm. To umiłowanie Ojczyzny,
praca dla jej dobra, troska o poszano-
wanie dziedzictwa narodowego. Również
poszanowanie dla innych narodów, ras,
kultur. To szacunek dla godła, flagi, hymnu.
Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, która
nikogo nie wyklucza, nie dzieli na lepszych
czy gorszych, nie odrzuca krzyża i miłości.
Na zakończenie Eucharystii Burmistrz
Miasta Jan Serkies podziękował wszys-
tkim kapłanom za ich posługę w mieście:
- W imieniu własnym, Rady Miejskiej,
całego samorządu i wszystkich mieszkań-
ców dziękuję za wszystkie inicjatywy,
których autorami jesteście wy drodzy
kapłani. Kontynuujcie wielkie dzieła
waszych poprzedników. Jesteśmy z wami.
Następnie pod przewodnictwem komen-
danta Chojnowskiej Drużyny Strzelec-
kiej p. Czesława Dula oraz młodzieży
szkolnej niosącej sztandary, mieszkańcy
przeszli pod Obelisk. W przemówieniu 
z okazji 11 listopada burmistrz Chojno-
wa podkreślił znaczenie historii w budowa-
niu wspólnej przyszłości:
- Kolejna rocznica odzyskania niepodle-
głości jest powodem do refleksji. Jedno-
czymy się w duchu patriotyzmu, dając
bezcenne świadectwo pamięci naszej his-
torii, narodowej tożsamości i dumy 
z bycia Polakami. 11 listopada przypo-
mina nam o postawach godnych najwyż-
szego uznania, honoru i czci. Weterani,
kombatanci wojenni, sybiracy przypomi-
nają nam stale o wielkiej odwadze i nie-
złomności. Wielu poniosło najwyższą
cenę w imię służby dla Ojczyzny – życia 
i zdrowia. Małą Ojczyznę budujemy

wspólnie. Dlatego świętują dzieci 
w żłobku, przedszkolaki, uczniowie szkół,
mieszkańcy… Dbając o lokalny patrio-
tyzm, uczymy historii kolejne pokolenia -
mówił burmistrz.

Apel Pamięci odczytał komendant Choj-
nowskiej Drużyny Strzeleckiej p. Czesław
Dul, który zwrócił uwagę na obecną
sytuację polityczną, dziękując Straży
Granicznej oraz Żołnierzom RP za obronę
granic Polski.

Zwieńczeniem patriotycznego spotkania
były złożone kwiaty. Hołd oddali przed-
stawiciele lokalnych samorządów - miasta,

gminy wiejskiej Chojnów, powiatu legnic-
kiego oraz kombatanci, przedstawiciele
stowarzyszeń i najmłodsi Chojnowianie-
reprezentacja żłobka "Słoneczko".

Po południu mieszkańcy mieli okazję
wysłuchać koncertu pn. „Nuty Ojczyste”.
W kościele pw. NPNMP chojnowski chór
Skoranta pod batutą Piotra Koziara, dał
godzinny występ prezentując utwory
patriotyczne – bardziej i mniej znane –
splatane słowem mówionym o dziejach
Niepodległej. Gościnnie wystąpił utytu-
łowany młody wokalista Michał Kowal-
czyk, który utworem „Już dopala się
ogień biwaku” dał próbkę swojego talen-
tu, poruszając publiczność dojrzałością 
i kunsztem. Wykonawcom akompaniował
również Jakub Koziar.

Koncert pieśni i piosenek patriotycznych
był pierwszym po dłuższej przerwie spo-
wodowanej zawieszeniem prób z po-
wodu pandemii. Mimo początkowych
obaw wykonawców, występ udał się
doskonale, a liczna publiczność entuzja-
stycznie przyjęła muzyczną laurkę dla
Ojczyzny.

KJ; eg

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/9842

Święto Niepodległości w Chojnowie



Sezonowe kontrole
Urz¹d Miejski rozpocz¹³ kontrole pie-
ców i sposobu spalania w chojnowskich
gospodarstwach.
Komisja sk³adaj¹ca siê z pracowników
UM w Chojnowie i funkcjonariusza po-
licji, podczas pierwszej w tym sezonie
grzewczym kontroli odwiedzi³a 5 loka-
lizacji, w których nie stwierdzono po-
wa¿nych naruszeñ przepisów. Interwen-
cje koñczy³y siê zatem udzieleniem wska-
zówek i porad, jak i czym nale¿y paliæ 
w domowych piecach. W jednym tylko
przypadku pouczono w³aœcicieli posesji
o zakazie spalania odpadów roœlinnych -
ga³êzi, liœci, resztek bio. Warto bowiem
wiedzieæ, ¿e zanieczyszczenie powietrza,
py³y poch³aniane przez drzewa i krzewy
w ci¹gu roku gromadzone s¹ w liœciach
drzew. Ich spalanie powoduje ponowne
uwolnienie do atmosfery szkodliwych
substancji. Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e
mimo, i¿ jeszcze dozwolone, to nie ko-
rzystne dla naszego œrodowiska jest palenie
wêglem, czêsto bardzo niskiej jakoœci. 
Spalanie odpadów w paleniskach domo-
wych odbywa siê w niskich temperatu-
rach (200 - 700oC) i towarzyszy temu emi-
sja do atmosfery wielu zanieczyszczeñ -
py³ów i zwi¹zków, takich jak: nieorga-
niczne zwi¹zki chloru i fluoru, tlenki azo-
tu, dwutlenek siarki, tlenek wêgla - czad,
drobny py³ zawieraj¹cy zwi¹zki metali
ciê¿kich (zw³aszcza toksycznego o³owiu
i kadmu). Ich szkodliwoœæ dla naszego
zdrowia jest szczególnie du¿a, poniewa¿
s¹ one emitowane z tzw. Ÿróde³ niskiej
emisji. Kominy domów znajduj¹ siê na
niedu¿ej wysokoœci, co uniemo¿liwia wy-
niesienie zanieczyszczeñ na odpowied-
ni¹ odleg³oœæ i rozproszenie ich przez wiatr.
Skutkiem tego jest wzrost zanieczysz-
czeñ w powietrzu w naszym otoczeniu.
Spalanie w domowych piecach œmieci
powoduje osadzanie tzw. sadzy mokrej
w przewodach kominowych, któr¹ bar-
dzo trudno usun¹æ, a jej nadmiar mo¿e
spowodowaæ zapalenie siê przewodu ko-
minowego b¹dŸ nawet po¿ar domu.
To mocne argumenty, by zadbaæ o zdro-
wie swoich i najbli¿szych. Dodatkowym
niech bêdzie informacja, ¿e za spalanie
odpadów zgodnie z art. 191 ustawy 
z 14 grudnia 2013 r. o odpadach grozi kara
aresztu lub grzywny.

W Chojnowie 
49,7% zaszczepionych

Wed³ug stanu na dzieñ 15.11.2021 r.
Miasto Chojnów znajduje siê na 812
miejscu w rankingu ogólnopolskim dot.
szczepieñ na Covid – 19. W Powiecie
Legnickim Chojnów zajmuje 3 miejsce.
Szczepienia w gminie Chojnów (gmina
miejska):
- liczba zaszczepionych min. 1 dawk¹ 

6 720; 
- liczba mieszkañców w pe³ni zaszcze-
pionych                       6 581. 
- liczba mieszkañców 13 236. 
- procent zaszczepionych min. 1 dawk¹ 

50,7% 
- procent mieszkañców w pe³ni zaszcze-
pionych                       49,7% 
W podziale na grupy wiekowe, pod wzglê-
dem zaszczepienia co najmniej jedn¹
dawk¹, sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co: 
12-19 lat - 279; 
20-39 lat - 1 380; 
40-59 lat - 2 067; 
60-69 lat -1 640;
70+ -1 354
Ÿród³o: https://www.gov.pl/web/szczepienia-
gmin#/poziomwyszczepienia

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
09.11.2021r. do 30.11.2021r. wykazów
nieruchomoœci przeznaczonych do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej:
- dzia³ka nr 288/6 - udzia³ 28/100,
obrêb 4 miasta Chojnowa - Zarz¹dze-
nie Nr 156/2021 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z 8 listopada 2021 r.

- dzia³ka nr 33/15 zabudowana ga-
ra¿em i udzia³ 1/11 w dzia³ce 33/28
przy ul. Wincentego Witosa ; gara¿ nr 8
wraz z udzia³em 1/10 w dzia³ce nr 56/31
przy ul. Kolejowej - sprzeda¿ na rzecz
najemców - Zrz¹dzenie Nr 157/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 listo-
pada 2021 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 21.12.2021r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
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Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
zaprasza wszystkich chêtnych 

na szczepienie przeciw COVID-19.  

DDaajj   ssoobbiiee  ii   iinnnnyymm  sszzaannssêê  nnaa  lleeppsszzee  jjuuttrroo  
--   ZZAASSZZCCZZEEPP  SSIIÊÊ!!

Szczegó³owe informacje 
w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu 

(76) 818 85 14             531 543 017

Spotkanie bêdzie równie¿ 
transmitowane na ¿ywo on-line

Wejœciówki do odbioru 
w MBP w Chojnowie

Pl. Zamkowy 2 - do 20.11.2021r.
Iloœæ miejsc ograniczona

Obowi¹zuj¹ zasady 
re¿imu sanitarnego

Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza
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Gazeta Chojnowska - Od jakoœci powie-
trza, którym oddychamy, zale¿y nasze
zdrowie i ¿ycie. Sezon grzewczy ju¿ siê
rozpocz¹³, dlatego nale¿y zwróciæ
uwagê na wiele istotnych kwestii doty-
cz¹cych dobrego stanu technicznego
instalacji grzewczej i kominowej. Warto
zatem dowiedzieæ siê czym i jak ogrze-
wamy pomieszczenia, aby nie zanie-
czyszczaæ powietrza. W Polsce obowi¹-
zuje ustawowy zakaz spalania odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art.
16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 

Kierownik Rejon RZK 6 Chojnów
Tomasz Zawadzki / Spó³dzielnia Pracy
Us³ug Kominiarskich "Florian" -  Przede
wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na
rodzaj wêgla. Dobieranie zbyt kalo-
rycznego wêgla do warunków wystê-
puj¹cych na zewn¹trz powoduje, ¿e
wêgiel siê nie dopala. Zostaje zatem w ko-
minie i zanieczyszcza œrodowisko. Do-
bieranie opa³u powinno byæ zale¿ne od
pory roku. Niestety wœród ró¿nego ro-
dzaju wêgla, jaki mamy okazjê widzieæ
przy kontrolach muszê stwierdziæ, ¿e
jakoœæ wêgla jest niestety bardzo s³aba.
Warto zaopatrzyæ siê w dobrze wysu-
szone drewno, które przy odpowiednich
parametrach ma lepsz¹ jakoœæ i jest do-
bre dla naszego powietrza. 
Trzeba stale przypominaæ, ¿e zanieczysz-
czone drewno, a wiêc odpady drewniane
pokryte substancjami konserwuj¹cymi,
impregnatami, lakierami, klejami, tro-
ciny pochodz¹ce z obróbki p³yt wióro-
wych, wszêdobylski plastik s¹ odpadami

zakazanymi. Palenie tych przedmiotów 
w kot³ach powoduje wydzielanie siê tru-
j¹cych substancji. Bardzo toksyczny jest
równie¿ popió³ z pieców, w których spa-
lane s¹ œmieci. Na szczêœcie nasze kon-
trole wykazuj¹, ¿e ludzie s¹ œwiadomi
czym pal¹. Najwa¿niejsze, ¿e chc¹ s³u-
chaæ, a zdarza siê, ¿e wykorzystuj¹ nasze
rady o czym nas informuj¹. W dalszym
ci¹gu walczymy ze stereotypem, ¿e wszystko
mo¿na w domu zrobiæ samemu. Tym
bardziej przestrzegamy, ¿eby nie posi³-
kowaæ siê Internetem w czyszczeniu prze-
wodów kominowych czy sprawdzaniu
instalacji gazowej.  

G.Ch. - Jesieni¹ i zim¹ kominiarze
maj¹ rêce pe³ne sadzy… czyli pracy. 
T.Z. - Tak to prawda rozpocz¹³ siê dla
nas bardzo gor¹cy okres. Ludzie chc¹
mieæ porz¹dek przed zim¹. Tylko dziœ
zrobiliœmy ponad 100 km. Jest co robiæ,
bo obs³ugujemy 5 gmin: Chojnów, Warta
Boles³awiecka, Pielgrzymka, Mi³kowice,
Gromdka. Co cieszy? Widzimy du¿o do-
brego w zmianie nie tylko ogrzewania,
ale i w mentalnoœci, to dobrze rokuje. 

G.Ch. - Mieszkañcy pytaj¹, jak prawi-
d³owo rozpalaæ w piecu?
T.Z. - Bardzo wa¿n¹ zasad¹ rozpalania
jest stopniowa kontrola ognia. Kolejnoœæ
palenia w piecu jest istotna. Na samym
spodzie rozk³adamy papier, dobrze jest

gdy jest zgnieciony w tzw. "kulki", bo
zwyczajnie szybciej siê spala. Na papie¿e
powinny le¿eæ drobne drewienka, mo¿e
byæ tak¿e tektura. W miarê postêpu ognia
mo¿na dorzucaæ coraz wiêksze kawa³ki
drewna, ale trzeba uwa¿aæ, aby  nie przy-
gasiæ nimi ognia. Gdy najwiêksze drewno
ju¿ siê dobrze pali, mo¿na zacz¹æ dorzu-
canie bardziej wartoœciowego opa³u.
Warto pamiêtaæ, ¿e maksymalnie otwarte
dolne drzwiczki zwiêkszaj¹ ci¹g.

G.Ch. - Jednym s³owem z kominia-
rzem bezpieczniej!
T.Z. - Kominiarze przyczyniaj¹ siê do
ochrony przeciwpo¿arowej, ¿ycia i mie-
nia, œrodowiska i co dziœ bardzo wa¿ne,
do oszczêdnoœci energii. Nasze zadania
obejmuj¹ czyszczenie przewodów komi-
nowych, ekspertyzy, okresowe kontrole,
odbiory przewodów kominowych. Po-
nadto œwiadczymy us³ugi w zakresie fre-
zowania kominów, mechanicznego usu-
wania sadzy szklistej, przeprowadzamy
przegl¹dy instalacji gazowej, monta¿
wk³adów kominowych, rocznych i 5.let-
nich przegl¹dów technicznych budynków,
zabezpieczania wylotów przewodów
kominowych siatkami. Myœlê, ¿e do
ka¿dego nale¿y decyzja. Warto jednak
wybieraæ, to co bezpieczne i trwa³e. 

***Za palenie odpadów grozi 
kara aresztu albo grzywna. 

Prosimy zatem zwracaæ uwagê na
materia³y spalane 

w przydomowych kot³ach, 
nie tylko w sezonie grzewczym, 
dbaj¹c przy tym o dobro w³asne 

oraz mieszkañców gminy. 
***

Fakt spalania niedozwolonych 
substancji mo¿na zg³aszaæ na adres
mailowy smog-alarm@chojnow.eu 

lub na telefon 76 818 66 84; 
604-834-339 

oraz na Komisariat Policji 
tel. 76 876 14 20.

KKoommiinniiaarrzz  rraaddzzii
Kominiarz radzi: jak dobrze ogrzewaæ mieszkanie / dom i przy tym ¿yæ w zgodzie z naszym œrodowiskiem 
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PRZYCHODNIA REJONOWA 
W CHOJNOWIE   UL. LEGNICKA 12

ZAPRASZA 

DO WSPÓ£PRACY LEKARZY

Mile widziane 
specjalizacje: Medycyna rodzinna, 
Choroby wewnêtrzne, Pediatria

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracê lub umowy cywilno-prawnej
(kontrakt);
- mo¿liwoœæ rozwoju i doskonalenia posia-
danych umiejêtnoœci;
- bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt z sekretariatem 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

pod nr tel. 
76-8178095

W zwi¹zku ze skutecznie prowadzonymi dzia³aniami w ra-
mach akcji "Poznaj swojego kontrahenta" na terenie Miasta
Legnicy skierowanej przeciwko organizowaniu nieuczciwych
pokazów handlowych, Miejski Rzecznik Konsumentów Tomasz
Strojek zaprasza przedsiêbiorców z Chojnowa (równie¿ tych
gdzie ostatnio odbywa³y siê pokazy) do wziêcia udzia³u 
w akcji "miejsce bezpieczne i przyjazne dla konsumenta". 
Przedsiêbiorcy, którzy zadeklaruj¹, ¿e nie bêd¹ wynajmowaæ
swoich pomieszczeñ w celu prowadzenia nieuczciwych po-
kazów otrzymaj¹ wyró¿nienia sygnowane przez Rzecznika
Konsumentów oraz Starostê Legnickiego. Wyró¿nienie to, 
w obliczu ostatnich wydarzeñ, nabra³o nowego realnego wymiaru.
- Zachêcam, b¹dŸcie miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla
swoich klientów, dajcie o tym fakcie znaæ, wyró¿nijcie siê pozy-
tywnie - apeluje Rzecznik Konsumentów. - Wynajmuj¹cy czês-
to nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e bior¹ udzia³ w oszustwie oraz 
w dzia³alnoœci na pograniczu prawa, nagannej etycznie, czym
nara¿aj¹ na szwank równie¿ swoj¹ reputacjê. Wynajmuj¹c sale
na pokazy komercyjne nierzetelnym firmom, podmiot wynaj-
muj¹cy mo¿e braæ udzia³ w dzia³alnoœci na pograniczu prawa,
wrêcz przestêpczej. W zwi¹zku z powy¿szym apelujê o skrupu-

latn¹ ocenê, czy proponowane
spotkania pozostaj¹ przede
wszystkim w zgodzie z charak-
terem i przeznaczeniem Pañstwa
placówki oraz zweryfikowanie
czy pokaz odbêdzie siê z posza-
nowaniem prawa, w tym praw
klientów oraz podstawowych
zasad etyki.

Zapraszam wszystkich przedsiêbiorców wynajmuj¹cych swoje
lokale hotelarsko-gastronomiczne, w tym sale weselne, itp. do
kontaktu z biurem. Bêdziemy wdziêczni jeœli zg³osz¹ siê osoby,
które równie¿ wynajmowa³y swoje lokale i gdzie odbywa³y siê
nieuczciwe pokazy. 
Warto zmieniæ swój wizerunek w oczach mieszkañców i poten-
cjalnych Konsumentów. Pochwal siê i daj przyk³ad innym.

Z powa¿aniem 
Tomasz Strojek 

Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Legnicy

Rzecznik Konsumentów w Legnicy 
zaprasza chojnowskich hotelarzy i restauratorów do

przy³¹czenia siê do akcji wzorem przedsiêbiorców z  Legnicy
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Czwartkowy, szkolny poranek, pozornie przypominaj¹cy ka¿dy
inny. W powietrzu unosi siê  wyczuwalna lekka trema w po-
³¹czeniu z ogromn¹ ekscytacj¹. To ten dzieñ! W szeregi ¿aków
SP 4 oficjalnie wstêpuj¹ nowi uczniowie!
Korytarzem do sali gimnastycznej dumnie krocz¹ pierwszaki.
Odœwiêtnie ubrani posy³aj¹ delikatny uœmiech rodzicom, któ-
rzy czekaj¹, by towarzyszyæ swoim pociechom w tej jak¿e
wa¿nej chwili - uroczystego Pasowania na Ucznia. Miejsca
wszystkich goœci zajête, uczniowie gotowi. Zaczyna siê swo-
isty spektakl o charakterze nieco oficjalnym, ale tak¿e artysty-
cznym. Echem odbija siê pierwsza radosna piosenka pt. "Dzieñ
dobry szko³o" przy akompaniamencie niezast¹pionego szkol-
nego muzyka p. Zenona Chmielewskiego. Przewodnicz¹ca SU
wita wszystkich serdecznie, wchodzi sztandar szko³y - wszyscy
bacznoœæ! Przystêpujemy do uroczystego œlubowania i pasowa-
nia. Dumne pierwszaki klêkaj¹, dyrekcja - p. Beata Miler-
Kornicka, p. Anna Denisiak oraz p. Ma³gorzata Cieœla - mianuje
uczniów pe³noprawnymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej SP 4.

Cisza tej chwili mówi sama za siebie. G³os zabiera Pani dyrek-
tor, ¿ycz¹c pierwszakom wszystkiego co najlepsze i najpiê-
kniejsze na te wszystkie szkolne lata. Nadszed³ czas, aby zapre-
zentowaæ artystyczne talenty pierwszoklasistów. Wiersze,
piosenki wywo³uj¹ uœmiechy zebranych oraz gromkie brawa.

Uroczystoœæ dobiega koñca - pierwszaki otrzymuj¹ prezenty
klasowe od szkolnej Rady Rodziców oraz indywidualne pa-
mi¹tki z tego wa¿nego wydarzenia. "Pstryk" - pami¹tkowe
zdjêcia, aby poza tym co zapisa³o siê w naszej pamiêci, móc
cieszyæ siê uwiecznionym na fotografii widokiem, jak wszyscy 
w tym dniu byliœmy szczêœliwi i dumni. 
Oto nasze wspomnienia z dnia, kiedy to znowu z radoœci¹
wo³aliœmy - witajcie w naszej czwórkowej rodzinie!
Wspaniale, ¿e jesteœcie z nami!

Natalia Halikowska
Zdjêcia: Micha³ Rybczyñski

WWcczzoorraajj   pprrzzeeddsszzkkoollaakkii ,,   ddzz ii œœ   oo ff ii cc jjaa llnn ii ee   ppaassoowwaannee   pp ii eerrwwsszzaakkii !!

Ta niecodzienna wizyta mia³a zwi¹zek
ze szkoleniami, które odbywa³y siê 
w WTZ w ostatnich czterech latach.
Przyjecha³a do nas reporterka p. Halina
£abêdzka, operator kamery p. Jarek Rad-
wañski oraz dŸwiêkowiec p. Micha³ Matusz.
Przy okazji ekipa telewizyjna mog³a zo-
baczyæ, jak wygl¹daj¹ zajêcia. Odwie-
dzili po kolei pracownie, w których jak
zwykle bardzo wiele siê dzieje. A i my
mogliœmy podejrzeæ, jak wygl¹da nagry-
wanie programu "od kuchni".

Materia³ mo¿na by³o zobaczyæ w TVP 3
Wroc³aw w czwartek, 18.11 po wieczor-
nym wydaniu Faktów. Kto nie widzia³, 
a jest zainteresowany z pewnoœci¹ znaj-
dzie nagranie na stronach internetowych
telewizji regionalnej. wtz

Do Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie 
zawita³a ekipa telewizyjna z oœrodka TVP 3 Wroc³aw!!!

Zespó³ Ludowy
"Michalinki" 

z Konradówki/Piotrowic
serdecznie dziêkuje 

burmistrzowi 
Janowi Serkiesowi 

za wsparcie i pomoc 
w zakupie obuwia

bêd¹cego nieodzownym
elementem 

scenicznych kostiumów. 

MICHALINKI DZIÊKUJ¥
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Pasja naszego kolejnego bohatera oscy-
luje w dwóch œwiatach - realnym i nie-
rzeczywistym. S³awomir Owsianicki od
wielu lat, z zami³owaniem oddaje siê
ró¿nym formom fantastyki.
Gazeta Chojnowska - Fantastyka - ga-
tunek literacki, a tak¿e filmowy, ko-
miksowy, gier, czasami te¿ malarstwa.
Polega na kreowaniu œwiata, który w ca-
³oœci, lub w czêœci ró¿ni siê od rzeczy-
wistoœci… Tyle definicja. Jak Pan by
j¹ sformu³owa³? 
S³awomir Owsianicki - Subiektywnie -
intuicyjny sposób wyra¿ania siê twór-
czego. Fantastyka najczêœciej kojarzona
jest w³aœnie z grami czy filmami, ale to
p³ytki sposób postrzegania. Wystarczy
cofn¹æ siê parê tysiêcy lat, by zdaæ sobie
sprawê, ¿e ludzie nie znaj¹cy nawet pra-
wa ci¹¿enia, a co dopiero elektrycznoœci,
na co dzieñ pos³ugiwali siê fantastyk¹.
Ustne przekazy o mitycznych stworze-
niach, bóstwach wszelkiego kalibru i zda-
rzeñ nierealnych, to w³aœnie fantastyka.
Cz³owiek z natury podœwiadomie lub nie,
chce ubarwiæ swoje ¿ycie, chce doznaæ
czegoœ czego na co dzieñ by nie móg³.

G.Ch. - Sk¹d zainteresowanie fanta-
styk¹? Czego dotyczy Pana pasja -
ksi¹¿ek, filmów, gier…?
S.O. -Wychowywa³em siê w latach, w któ-
rych ciê¿ko by³o nie ch³on¹æ fantastycz-
nej popkultury, pocz¹wszy od ekranizacji
W³adcy Pierœcieni i Harrego Pottera, da-
lej id¹c do nieemitowanego ju¿ kana³u
Jetix, gdzie puszczane by³y Anime, po gry
np. seria The Elder Scrolls, Castlevania
czy Heroes of Might and Magic, a skoñ-
czywszy na prozie pisanej, do której siê-
gn¹³em jako ostatniego, ³atwo dostêpnego
medium. Interesujê siê tak naprawdê
wszystkim co przykuje moj¹ uwagê jeœli
chodzi o fantastykê, ale jedno medium
ma u mnie szczególne miejsce w ¿yciu, a s¹
nimi karty. Nie pamiêtam jak dawno to
by³o, kiedy pierwszy raz zobaczy³em w te-
lewizji anime Yo-Ugi-Oh opowiadaj¹ce 
o zmaganiach m³odego gracza w grze
karcianej, w której walcz¹ potê¿ne mity-
czne bestie, tym bardziej by³em podeks-
cytowany, gdy pierwszy raz dosta³em
swoj¹ taliê kart. I tak od podwórkowego
grania w Yo-Ugi-Oh, poprzez d³ugoletnie
zbieranie kart do Duel Masters, prze-
chodzimy do czasów dzisiejszych, gdzie
od jedenastu lat gram ju¿ w Magic the
Gathering - najpopularniejsz¹ na œwiecie
grê kolekcjonersk¹/karcian¹.

G.Ch. - Jak realizuje Pan tê swoj¹ pasjê?
S.O. - Najczêstszy sposób, zaraz po ogl¹-
daniu filmów, anime i seriali, to granie 
w gry komputerowe. Jest to o tyle ³atwiej-
sze medium ni¿ ka¿de inne, ¿e nie wyma-
ga ode mnie ci¹g³oœci w czasie. Ogl¹da-
j¹c np. film i przerywaj¹c go, mo¿emy
póŸniej odnieœæ wra¿enie, ¿e zaczynamy
od œrodka akcji bêd¹c niewprowadzonym
- a przynajmniej ja czêsto odnoszê takie
wra¿enie. Ksi¹¿ki za to maj¹ tendencjê

do ci¹gniêcia siê - zawsze, kiedy masz
ju¿ koñczyæ, bo jesteœ zmêczony po dniu
lub masz ograniczony czas na nie, to
nigdy nie ma w niej dobrego momentu
¿eby siê zatrzymaæ i nie odnieœæ tego
przykrego uczucia, jak przy filmach. Gry
pozwalaj¹ dyktowaæ prêdkoœæ z jak¹ leci
film, a o ciekawych momentach z ksi¹¿ek
czy dobrych miejsc na zakoñczenie dzisiej-
szej przygody decydujesz ty sam. Poza wy¿ej
wymienionymi s¹ w³aœnie gry karciane -
dziêki którym mam dziœ przyjemnoœæ
udzielaæ tego wywiadu. Kolekcjonujê 
i gram, tak w du¿ym skrócie mo¿na okre-
œliæ to co robiê w œwiecie Med¿ika (skró-
towo Magic the Gathering). Mniej sku-
tecznie ni¿ bym chcia³, ale udaje mi siê
co jakiœ czas zaraziæ kogoœ tym bak-
cylem. Med¿ik to przede wszystkim gra,
dobra zabawa, du¿o myœlenia podczas
pojedynków, zabawne momenty i przede
wszystkim spotykanie ze znajomymi, 
a po latach turniejów mogê stwierdziæ, ¿e
ta idea w³aœnie przyœwieca³a twórcom
wszelakich gier karcianych.

G.Ch. - Czy mi³oœnicy fantastyki prze-
nosz¹ w jakimœ sensie pasjê do œwiata
realnego?
S.O. - Czy to robi¹? Robi¹! I to z tak¹
pomp¹, ¿e czêsto okreœlenie "pompa" to
za ma³o. Przytoczê choæby najwiêksze
wydarzenie jakie ma (a raczej mia³o) co
roku miejsce w Polsce: Pyrkon. Gigantyczne
kilkudniowe wydarzenie, na którym spo-
tykaj¹ siê fani Fantastyki, Fantastyki
naukowej, Anime, Mang, Gier i Filmów 
i Seriali i móg³bym tak wymieniaæ a¿ do
do³u tej strony. Lecz nie tylko takimi wiel-
kimi i rzadkimi wydarzeniami fani fan-
tastyki ¿yj¹, bo istnieje masa mniejszych
wydarzeñ, ¿e wymieniê tu najciekawsze 
i najbli¿sze memu miastu: Szko³a WiedŸ-
minów na zamku Grodziec. Nie sposób
nie wspomnieæ o sztuce, szczególnie
uwielbiam podziwiaæ dzie³a sztuki ma-
larzy, stolarzy, rzeŸbiarzy, kowali, artys-
tów wszelakich, którzy przenosz¹ fanta-
styczne wizje do naszego œwiata. Przy-
k³ad: seria filmów na YouTube "Man at
Arms", w której bronie wszelakie z popkul-
tury dostaj¹ realn¹ formê.

G.Ch. - Powo³al Pan klubu fantastyki
w Chojnowie. 
S.O. - Za³o¿y³em klub chyba w okolicach
czerwca tego roku. Planowa³em go ju¿
od dawna, ale pandemia postawi³a krop-
kê nad i. Klub powsta³ z myœl¹ o realiza-
cjach zainteresowañ cz³onków, szczegól-
nie odnoœnie grania w gry towarzyskie -

g³ównie Magic the Gathering. Swoj¹
dzia³alnoœæ mamy zamiar rozszerzaæ na
inne p³aszczyzny rozrywki takie jak: gry
bitewne figurkowe, np Warhammer, gry
planszowe, np. niedawno wydane WiedŸmin:
Stary Œwiat. Wszyscy cz³onkowie Klubu
w jakimœ stopniu ¿yj¹ fantastyk¹, a oprócz
samego grania liczy siê przede wszystkim
spotykanie ze znajomymi i mi³e spêdzanie
czasu. Obecnie Klub liczy oko³o dwunas-
tu cz³onków w przedziale wiekowym od
10 do ponad 30 lat, ale wiek nie ma tu
¿adnego znaczenia - Med¿ik jest ponad
to. Chcê, by klub siê rozwija³, mia³ coraz
wiêcej cz³onków. W planach mam orga-
nizacjê ró¿nych wydarzeñ m.in. naj-
bli¿sze du¿e spotkanie: Turniej Prere-
lease najnowszego dodatku Magic the
gathering: "Crimson Vow". Mam te¿
plan na wystawê kart poniewa¿ Med¿i-
kowe karty to te¿ sztuka tworzona przez
kolosów malarstwa tego œwiata np: John
Avon, Terese Nielsen lub Christopher
Rush. S¹ wœród nich równie¿ Polacy:
Igor Kieryluk, S³awek Maniak czy Tomek
Jêdruszaki.

G.Ch. - Co zajmuj¹cego jest w fanta-
styce?
S.O. - Wszystko mo¿e byæ zajmuj¹ce w fan-
tastyce. To bezgranicznie szerokie pojê-
cie, dajmy na to tworzenie przedmiotów 
z gier i robienie z nich przydatnych na co
dzieñ urz¹dzeñ lub tworzenie strojów
powszechnie nazywane Cosplay. Sam
zacz¹³em siê interesowaæ rysowaniem
czy snycerstwem w³aœnie dziêki dzie³om
fantastyki. Fantastyka to te¿ sposób na
¿ycie. Tu dobrym przyk³adem s¹ osoby
zatrudnione do przygotowywania stro-
jów, rekwizytów czy planów filmowych.
Bran¿a gier wideo, to dziœ jedna z naj-
prê¿niej rozwijaj¹cych siê ga³êzi biznesu
œwiatowego - du¿a czêœæ wszelkich pro-
dukcji to w³aœnie fantastyka np. œwiatowy
hit: WiedŸmin 3 Dziki Gon. 

G.Ch. - Nierealne postaci, nierealna
cywilizacja, nierealne zdarzenia… Czy
jest w tym miejsce na przyziemne
przyjemnoœci?
S.O. - Oczywiœcie. Lubiê podró¿owaæ 
i byæ zadziwianym przez piêkne widoki
natury i architektury. Lubiê graæ na
gitarze, znajdujê te¿ przyjemnoœæ w odkry-
waniu nowych smaków…

G.Ch. - Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczy-
my rozkwitu chojnowskiego klubu 
i wielu pomys³ów na popularyzacjê
fantastyki…

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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9 listopada po raz dziesi¹ty zap³onê³o
Ognisko Patriotyzmu. Jubileuszowe
spotkanie pt. "Niech siê nios¹ pieœñ i s³o-
wo" tradycyjnie mia³o miejsce w parku
przy ul. Anny i Juliusza PoŸniaków.
Wydarzenie organizowane w ramach
Tygodnia Patriotyzmu Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Chojnowie ka¿dego roku
przybiera na sile w swojej wymownej
ods³onie, wspominaj¹c bohaterów naszej
bolesnej historii. 

Ognisko Patriotyzmu rozpoczê³o siê od
œlubowania uczniów klas ratowniczo -
po¿arniczej. Licznie zgromadzonych
przywita³ dyrektor PZS Mariusz Kowal-
czyk. Goœciem spotkania by³a Krystyna
Sobierajska, wspó³twórczyni struktur
Solidarnoœci w Legnicy i na Dolnym
Œl¹sku. Przybyli równie¿ przedstawiciele
w³adz: senator Dorota Czudowska, cz³o-
nek zarz¹du powiatu Krzysztof Sowiñ-
ski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Choj-
nowa Jan Skowroñski. 
Jubileuszowe spotkanie by³o okazj¹ do
wspomnieñ. Przypomniano tych, którzy
wspó³tworzyli program Ogniska Patrio-
tyzmu oraz tych, którzy stale anga¿uj¹
siê w organizacjê tak wa¿nych wydarzeñ
zarówno dla uczniów, jak i mieszkañców
Chojnowa. Przybyli na Ognisko Patrio-
tyzmu mogli posmakowaæ grochówki

przygotowanej przez Ewê i Zbigniewa
Darmorosów z Pierogarni Swojskie Jad³o. 
Czas spêdzony przy symbolicznych p³o-
mieniach jest niezapomnian¹ lekcj¹ his-
torii dla kilku pokoleñ. Nauczyciele, m³o-
dzie¿ oraz mieszkañcy miasta i okolic
wspólnie œpiewali pieœni i piosenki patrio-
tyczne przy akompaniamencie Dariusza
Matysa i Tomasza Susmêda. S³uchano
wierszy, rozmawiano o przesz³oœci…,
ale momentami najbardziej wymowna
by³a cisza. 

Zwieñczeniem wspólnego czasu by³ przej-
muj¹cy wystêp grupy teatralnej "ZaŒwiaty"
prowadzonej przez Karolinê Rosock¹.
M³odzie¿ zaprezentowa³a bohaterskie
¿ycie Ireny Sendlerowej oraz kobiet,
które ze wszystkich si³ walczy³y o ¿ycie
dla swoich dzieci podczas wojny. Przed-
stawienie zostawi³o wa¿ny przekaz dla
wszystkich: "Ludzi nale¿y dzieliæ na do-
brych i z³ych. Rasa, pochodzenie, religia,
wykszta³cenie, maj¹tek - nie maj¹ ¿a-

dnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest
cz³owiekiem"… 
Ognisko Patriotyzmu, to sk³adowa Ty-
godnia Patriotyzmu organizowanego przez
spo³ecznoœæ Powiatowego Zespo³u Szkó³
od dekady. Wzorem poprzednich lat na
obchody z³o¿y³y siê tak¿e inne inicjatywy.

8 listopada to pierwszy dzieñ Tygodnia
Patriotyzmu w PZS. Obchody rozpoczê-
to czytaniem tekstów patriotycznych
"S³owa Ojczyzny pe³ne". Uczniowie
wys³uchali utworów, których g³ównym
motywem jest ojczyzna, a ich autorzy
zostali uznani przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej za patronów roku 2021. Do
wspólnego œwiêtowania uczniowie
w³¹czyli równie¿ szko³y podstawowe na
terenie miasta Chojnowa, z patrioty-
cznym przekazem odwiedzili równie¿
dzieci w przedszkolach.

Placówka w³¹czy³a siê tak¿e w akcjê
Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szko³a
do hymnu". O symbolicznej godzinie
11:11, w ostatni dzieñ roboczy przed Na-
rodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci m³o-
dzie¿ wspólnie odœpiewa³a Mazurka
D¹browskiego

W ramy Tygodnia Patriotyzmy wpisa³y
siê te¿ imprezy towarzysz¹ce. 24 listopa-
da Miejska Biblioteka Publiczna za-
prasza na koncert z okazji roku Cypriana
Kamila Norwida: Kuba Michalski -
"Do kraju tego… czyli Norwid i inni
romantycy" (szczegó³y - zapowiedŸ str. 3)

Ostatniego dnia listopada szkolna spo-
³ecznoœæ weŸmie udzia³ w dwóch kon-
kursach - wiedzy o ¿yciu i twórczoœci
Cypriana Kamila Norwida oraz lite-
rackim i plastycznym pn. "Kszta³tem
mi³oœci piêkno jest.

Ró¿norodny scenariusz obchodów
Œwiêta Niepodleg³oœci, to w tej szkole
standard i przyk³adna tradycja. Patrio-
tyzm jest tu cenn¹ wartoœci¹ propago-
wan¹ nie tylko przy okazji narodowych
œwi¹t.

eg; KJ

Tydzieñ Patriotyzmu PZSTydzieñ Patriotyzmu PZS
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Za nami Dzieñ Wolontariatu w Sto-
warzyszeniu “Imelda”, podczas którego
realizowaliœmy zadania z projektu
"M³odzi Doros³ym - Doroœli M³odym".
Projekt wspó³finansowany jest przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Wrzosowa
Kraina.

Nasze dzia³ania zmierzaj¹ do stworzenia
miejsca spotkañ, integracji i zabaw dla
lokalnej spo³ecznoœci bez wzglêdu na
wiek, przynale¿noœæ czy pozycjê spo-
³eczn¹.
Praca wolontariuszy pokaza³a, ¿e w gru-
pie si³a tylko chêci s¹ potrzebne.
Dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym
i zmêczonym sobotnim popo³udniem.

Stowarzyszenie Imelda

Projekt 
Imeldy Przez dwa miesi¹ce - listopad i grudzieñ - w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki

Publicznej mo¿na ogl¹daæ wystawê "Tatrzañska niepodleg³a", zaprezentowan¹ 
z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, a któr¹ przygotowa³o Biuro Programu
"Niepodleg³a" we wspó³pracy z Muzeum Tatrzañskim im. Tytusa Cha³ubiñskiego 
w Zakopanem. 
Szeœcioro autorów, doskona³ych specjalistów w swoich dziedzinach, napisa³o 
15 plansz opowiadaj¹cych o najwa¿niejszych faktach i postaciach zwi¹zanych z his-
tori¹ Podhala i Zakopanego, rozwojem sportów zimowych, turystyki i ochrony przy-
rody w Tatrach. 
Sporo miejsca poœwiêcono architekturze i sztuce, które rozwinê³y siê u stóp naj-
wy¿szych polskich gór i ich oddzia³ywaniu na ca³¹ II Rzeczpospolit¹. 
Ca³oœæ uzupe³ni³y historyczne zdjêcia i artystyczne kola¿e, które pozwalaj¹ przenieœæ
siê w czasie o ponad sto lat. 

Ekspozycja sk³ada siê z 15 plansz: 
1. Plansza tytu³owa; 2. Rzeczpospolita Zakopiañska; 3. Kultura ludowa Podhala; 
4. Zainteresowanie etnograficzne Podhalem; 5. Sztuka zakopiañska; 6. Stanis³aw
Witkiewicz i styl zakopiañski; 7. Stanis³aw Ignacy Witkiewicz "Witkacy"; 
8. Muzeum Tatrzañskie; 9. Rozwój Zakopanego w dwudziestoleciu miêdzywojen-
nym; 10. Pocz¹tki narciarstwa w Polsce; 11. Zimowe sporty wyczynowe; 12. Historia
turystyki tatrzañskiej; 13. Historia polskiego taternictwa; 14. Ratownictwo górskie;
15. Ochrona tatrzañskiej przyrody. MBP

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci: 
wystawa "Tatrzañska niepodleg³a"

Pi³ka no¿na
Toczy siê pi³karska rywalizacja w A klasowej rzeczywistoœci tak, ¿e wyniki s¹ bar-
dzo zaskakuj¹ce. 
Na meczu wyjazdowym przysz³o siê zmierzyæ naszej dru¿ynie z drug¹ kadr¹ Górnika
Z³otoryja. Wed³ug wnikliwych obserwatorów gospodarze wzmocnili siê kilkoma
zawodnikami z pierwszej dru¿yny. Przepisy na to pozwalaj¹. Na dodatek by³ to taki
dzieñ, w którym nic nie wychodzi - wszystko "leci z r¹k". Górnicy bezlitoœnie to
wykorzystali. Mimo, ¿e to nasi otworzyli wynik spotkania, ostatecznie przegraliœmy
1:4. To by³ zimny prysznic.
Kolejne spotkanie z s¹siadem z tabeli - z Lubiatowa (4 pozycja) - 11 listopada,
przynios³o wiele emocji. Goœcie groŸnie atakowali. Zaliczali jednak fatalne "pud³a".
Chojnowianka za to by³a bezb³êdna i prowadzi³a nawet 2:0. W doœæ krótkim czasie
jednak goœcie doprowadzili do remisu. Zrobi³o siê nerwowo, ale na krótko. Jak
wytrawny bokser bia³oniebiescy wyprowadzili dwa celne ciosy (w tym nokaut)
wygrywaj¹c ostatecznie 4:2.
Dwa dni póŸniej odby³ siê ostatni pojedynek - w Krzywej. Wiêkszoœæ kibiców wieœ-
ci³a klêskê. A tu proszê - wygrana na wyjeŸdzie 2:0 i trzecie miejsce w tabeli.
Gratulacje! pm

Górnika II Z³otoryja - Chojnowianka Chojnów 4:1
Chojnowianka Chojnów - Lubiatowianka Lubiatów 4:2

Sokó³ Krzywa - Chojnowianka Chojnów 0:2



BO WE MNIE JEST SEKS
19/20/21.11.2021 - godz. 18.00
Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-bia³ych odbior-
ników zasiadaj¹ miliony Polaków. I nagle ktoœ przykuwa ich
wzrok. To Kalina Jêdrusik (Maria Dêbska) – zjawiskowa
aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej
rzeczywistoœci. Kusi wdziêkiem i seksapilem. Elektryzuje
panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL i polska
Marilyn Monroe. Kalina nie chce siê wpisywaæ w ówczesny
model kobiety. ¯yje na w³asnych zasadach, co nie zawsze
podoba siê pruderyjnemu spo³eczeñstwu i niektórym wp³y-
wowym osobom u w³adzy. Liczne skandale, ¿ycie w mi³osnym
trójk¹cie z mê¿em Stanis³awem Dygatem (Leszek Lichota) 
i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi 
i epatuj¹ce seksapilem stroje sprawiaj¹, ¿e Kalina zyskuje
tak¿e miano naczelnej skandalistki PRL. A przecie¿ najwiêk-
szy skandal z jej udzia³em dopiero siê zacznie… "Bo we mnie
jest seks" to wa¿ny fragment z ¿ycia Kaliny Jêdrusik, o której
œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e jest najwiêksz¹ ikon¹ polskiej
popkultury. To historia blasków, cieni, wzlotów i upadków jej
zawrotnej kariery. Wydarzeniom z ¿ycia Jêdrusik towarzyszy
atmosfera szalonej zabawy œrodowiska ówczesnej œmietanki
towarzyskiej. Na ekranie zobaczymy tak¿e inne barwne postaci
polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza
Konwickiego (Pawe³ Tomaszewski) czy twórców Kabaretu
Starszych Panów – Jeremiego Przyborê (Rafa³ Rutkowski) i Je-
rzego Wasowskiego (Dariusz Basiñski).

PITBULL
19/20/21.11.2021 - godz. 20.00

Kiedy pod³o¿ony na stacji paliw ³adunek wybuchowy zabija
policyjnego sapera, komendant g³ówny policji przydziela do
sprawy Gebelsa z wydzia³u ds. zabójstw. Œledztwo prowadzi
go na trop przestêpcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga -
konstruktora bomb i porywacza, stoj¹cego za dziesi¹tkami
zamachów w Polsce i ponad setk¹ porwañ w ca³ym kraju.
Konfrontacja bandyty i psa przeradza siê w regularn¹ wojnê.
Od tych wydarzeñ mijaj¹ lata. Znany z serialu syn Gebelsa,
Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz 
z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek 
i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywaæ w³amañ do
willi bogatych ludzi. Pech chce, ¿e którejœ nocy wybiera
niew³aœciwy dom, a Gebels staje przed sytuacj¹ bez wyjœcia, w
której musi wsadziæ w³asne dziecko do wiêzienia. Mo¿e byæ
policjantem, który aresztuje przestêpcê. Albo ojcem, który
uratuje dziecko.

MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR
20/21.11.2021 - godz. 14.00/16.00
Chocia¿ wygl¹da na dziesiêciolatka, to tak naprawdê ma ju¿
ponad 300 lat! Ma³y Wampirek – bo o nim mowa – od stuleci
mieszka w tym samym nawiedzonym domu. I chocia¿ ka¿dego
dnia mo¿e liczyæ na towarzystwo weso³ej ferajny straszyde³, to
tak naprawdê, coraz czêœciej, bywa potwornie samotny. W tej
sytuacji ma tylko jedno marzenie. Pójœæ do szko³y i poznaæ
inne dzieci. Niestety rodzice nie pozwalaj¹ mu opuszczaæ rezy-
dencji, twierdz¹c, ¿e œwiat na zewn¹trz jest pe³en niebez-
pieczeñstw. Nie przekonuje to jednak Wampirka, który wspier-
any przez wiernego buldoga Fantomasza, potajemnie wymyka
siê na poszukiwanie przyjació³. W trakcie swoich wêdrówek

pozna nieco strachliwego ch³opca Michaela, ale te¿ przyci¹gnie
uwagê Gibbusa – starego wroga jego wampirzej rodziny. Czy
stawiaj¹cy pierwsze kroki w œwiecie ludzi Wampirek poradzi
sobie i czy znajomoœæ z nowym koleg¹ pozwoli mu ochroniæ
bliskich? Przekonacie siê ju¿ wkrótce, kiedy tylko zapadnie
zmrok.

WSZYSTKIE NASZE STRACHY
26/27/28.11.2021 - godz. 17.00
Daniel (Dawid Ogrodnik) jest artyst¹, katolikiem i aktywist¹.
Domy w rodzinnej miejscowoœci ozdobione s¹ jego

imponuj¹cymi malowid³ami, rzeŸby trafiaj¹ na cenione wys-
tawy w Warszawie, a instalacje w rodzaju podœwietlonej i poz-
drawiaj¹cej g³osami mieszkañców kapliczki s³u¿¹ lokalnej
wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdo-
biona têczowymi elementami. Jako g³êboko wierz¹cy katolik,
Daniel anga¿uje siê w sprawy duchowe. Mê¿czyzna uwa¿a, ¿e
koœció³ nie powinien byæ miejscem wykluczenia a w jego
wspólnocie jest miejsce dla ka¿dego bez wzglêdu na œwiato-
pogl¹d i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeñ
Daniel decyduje siê na wziêcie udzia³u w odwa¿nej walce 
w obronie swoich idei i postanawia rozprawiæ siê z homofobi¹
mieszkañców rodzinnej miejscowoœci.

DZIEWCZYNY Z DUBAJU
26/27/28.11.2021 - godz. 19.30
04/05.12.2021 - godz. 19.30
Emi to m³oda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wiel-
kim œwiecie. Gdy tylko nadarza siê okazja, bez wahania
wskakuje w jego tryby, staj¹c siê ekskluzywn¹ dam¹ do
towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich sze-
jków zaczyna werbowaæ polskie miss, celebrytki, gwiazdy
ekranu i modelki. Jednak ten niedostêpny, op³ywaj¹cy w luk-
susy œwiat ju¿ nied³ugo poka¿e swoj¹ mroczn¹ stronê… Oparte
na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zde-
maskuj¹ hipokryzjê polskiego show biznesu i ujawni¹ ca³¹
prawdê na temat tzw. "afery dubajskiej".
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Bilet normalny - 20 z³
Bilet ulgowy - 15 z³

Bilet zbiorowy - 15 z³
Bilet na filmy dla dzieci - 15 z³

KASA CZYNNA 1 GODZ. 
PRZED ROZPOCZÊCIEM SEANSU

Kup bilet online:
kino.chojnow.eu/cennik,m5,s500.html
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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 zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ 
Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z 26.10.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 24.01.2006 r.) ujêta jest,
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 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 09.12.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.12.2021 r. Dat¹
dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
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 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 wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do
zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia 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¿ 2 900,00 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 uza-
sadnionej 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê w 07.10.2021 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2021 r. - 02.12.2021r.
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 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 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 nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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Zarz¹dzeniem Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
28 wrzeœnia 2021 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dzia³ki
zlokalizowane s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci miasta 
w bezpoœrednim s¹siedztwie wspó³czesnych budynków jedno-
rodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków (bloków) wielo-
rodzinnych przy ul. gen. W³adys³awa Sikorskiego, budynków
handlowo-us³ugowych oraz budynku u¿ytecznoœci publicznej -

¿³obka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20.  Kszta³t dzia³ek w for-
mie regularnego czworoboku, teren stosunkowo p³aski, poroœniêty
roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna
wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu stosownego zezwolenia 
w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owo-
cowych). Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej
stanowi¹cej ulicê gen. W³. Sikorskiego oraz gen. St. Maczka, po-
przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwar-

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w
obrêbie 6 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013613/1:
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dzonej t³uczniem drogowym. W ewidencji gruntów dzia³ki nr:
290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10,
295/11, 295/12, 295/13 sklasyfikowane s¹ jako zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp, dzia³ki nr
295/14 i 295/15 sklasyfikowane s¹ w czêœci jako rola - R klasy
IIIa oraz w czêœci jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy - Bp, dzia³ki nr: 295/18, 295/19 i 295/20
sklasyfikowane s¹ w czêœci jako rola - R klasy IVa oraz w czêœci jako
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp,
dzia³ka nr 295/16 sklasyfikowana jest w niewielkiej czêœci jako
rola - R klasy IIIa, w czêœci ³¹ka - £ klasy V oraz w czêœci jako
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp,
natomiast dzia³ka nr 295/17 sklasyfikowana jest w czêœci jako rola - R
klasy IIIa i IVa, w czêœci ³¹ka - £ klasy V oraz w czêœci jako zurba-
nizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z dnia
30 maja 2016 r.), dzia³ka nr 290/3 oznaczona jest symbolem
22.15.MN, dzia³ki nr: 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8,
295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 oznaczone s¹ symbolem
22.13.MN, natomiast dzia³ki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17,
295/18, 295/19 i 295/20 oznaczone s¹ symbolem 22.4.MN - zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne -wy³¹cznie wbudowane w budynku mieszkalnym.
W granicy dzia³ki nr 295/14 przebiega sieæ wodoci¹gowa, a w
granicach dzia³ek nr 295/5, 295/6, 295/15 przebiega sieæ uzbroje-
nia terenu: wodoci¹gowa i kanalizacyjna. Ponadto w granicy
dzia³ki nr 290/3 przebiega sieæ elektroenergetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi (za-
rz¹dcy) sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny, beztermi-
nowy i nieodp³atny do niej dostêp w celu jej konserwacji, remon-
tów, 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 ener-
getyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ - sieci znajduj¹
siê w przyleg³ych ulicach. Przy³¹cza kosztem i staraniem nabywcy.
Na obszarze dzia³ek, w gruncie, mog¹ znajdowaæ siê fragmenty
gruzu, betonu lub zbrojenia. Na terenie dzia³ek nr 290/7, 290/9 
i 295/11, 295/12 zlokalizowane s¹ zakopane fundamenty budynku
- szko³y budowanej na prze³omie lat 80-90 (lokalizacja fundamen-
tów nie jest dok³adnie okreœlona). Powy¿sze czynniki mog¹ sta-
nowiæ utrudnienia w posadowieniu nowych obiektów budowla-
nych. Ewentualne usuniêcie i utylizacja elementów betonowych lub
zbrojeniowych le¿y po stronie nabywcy. Dzia³ki nie posiadaj¹ doku-
mentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi
odpowiedzialnoœci za warunki hydrogeologiczne. 
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest za-
poznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹
w ca³oœci po stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci
nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców
nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady
ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podsta-
wie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
21.12.2021 r. 
Dzia³ki nr: 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8,
295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 o godz. 1000

Dzia³ki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19,
295/20 o godz. 1300 

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 

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 dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy -
Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
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 cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 

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 14.12.2021 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 Rozpo-
rz¹dzeniem 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). 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,
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 (Dz.U. z2021 r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli osoba
ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia 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 przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. 

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 

Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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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

TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

Og³oszenia drobne

LISTOPAD/GRUDZIEÑ
21.11. - STOKROTKA 

28.11. - CENTRUM 
05.12. - FARMED 

12.12. - W INTERMARCHE 
19.12. - W INTERMARCHE 

25.12. - SALIX 
26.12. - POD S£OÑCEM 

Domy Mieszkania Lokale

Do wynajêcia kawalerka - Chojnów
Rynek, nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel.601-498-504. (53624)

Inne
Gara¿ do wynajêcia w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-068-370. (53287)

Sprzedam tegoroczne orzechy w³oskie
³uskane. Cena 25 z³ za kg. 
Wiadomoœæ: tel. 735-765-111. (53499)Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie               76 818 82 85
MOPS 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  112,    999;
Stra¿ Po¿arna 112,    998;   76 856 74 71
Policja  112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;    76 818 83 95
Pogotowie gazowe 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne                                991
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

AUTO MARS Serwis

uull..  KKooœœcciiuusszzkkii  2288bb  
((ssttaarryy  GGSS))

Tel. 797-811-002

* Wymiana olejów 
i wszystkich p³ynów

* Wymiana kó³

* Diagnostyka 
i naprawa podwozia

* Prace spawalnicze

* Naprawa 
i konserwacja 

uk³adu hamulcowego

* Naprawa 
i serwis silników
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Miasto ogłosiło przetarg 
na sprzedaż  działek 

przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

przy ul. Sikorskiego 
w Chojnowie.

Przetarg odbędzie się 21.12.2021r.
- szczegóły str. 12

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie 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 znaj-
dująca się w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wypo-
sażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. eta-
zowe). Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. 
Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komer-
cyjne nieuciążliwe. Przetarg odbędzie się 09.12.2021r. - szczegóły str. 11.

16 listopada w Domu Schrama odbyła się pierwsza sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa. 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 
i Powiatowego Zespołu Szkół przywitał Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński. 
15 uczniów dokonało sprawnego głosowania na przewodni-
czącego, zastępcę oraz sekretarza. 
Komisja skrutacyjna w składzie:  Yelyzaveta Yermolenko,
Julia Gałecka i Franciszek Olszewski liczyła głosy i podawała
wyniki zgromadzonym na sesji. 

Przewodniczącą Rady została Laura Ziembowska (PZS),
zastępcą Sara Luszniewska (PZS) a sekretarzem Julia Ka-
mińska (SP3). 
Głosowanie zakończył wybór do Komisji Rewizyjnej, w skład
której weszli - Paulina Fudala (SP4), Dominik Śliwa (PZS)
oraz Mateusz Wojak (SP4). 

Młodzieżowej Radzie Chojnowa towarzyszyli: radny Andrzej
Matuszewski, dyrektor SP 3 Mariusz Szklarz, dyrektor PZS
Mariusz Kowalczyk oraz  nauczycielka SP4  Iwona Majerowska. 

Nowej Radzie życzymy powodzenia 
w realizowaniu wszystkich planów i zamierzeń. 

Młodzieżowa Rada Miejska Chojnowa wybrana! 

Skład MRM:
Laura Ziembowska (PZS) 

– Przewodnicząca 
Sara Luszniewska (PZS)  –  Zastępca 

Julia Kamińska (SP3) –  Sekretarz 

Wiktoria Budz (SP4)
Zuzia Kozioł (SP4)
Paulina Fudala (SP4)
Mateusz Wojak (SP4)
Natasza Idkowiak (SP4)
Julia Gałecka (SP4)

Julia Grzech (SP4)
Dominik Śliwa (PZS)
Yelyzaveta Yermolenko (PZS)
Franciszek Olszewski (SP3)
Kamil Suwała (SP4)
Tomasz Żarnowski (SP3) 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o powierzchni
użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących pomieszzeń:  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 przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze budynku 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. eta-
żowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.



Mama i jaMama i ja Wczoraj przedszkolaki, Wczoraj przedszkolaki, 
dziś oficjalnie pasowane pierwszaki!dziś oficjalnie pasowane pierwszaki!

Iga Górecka - 3 latka, spod znaku Wagi.
Ogląda Psi Patrol. Lubi pomidorową, rosół,
kluski śląskie i pierogi ruskie. Mama Mariola
daje jej wolną rękę na niezależność.

Zdjęcia: Michał Rybczyński


