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Ludzie z pasją
Karolina Serkies

Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta Chojnowa

Koncert kolęd w chojnowskiej farze

Pani Władysława Osesik 
ma już 104 lata

Święto Trzech Króli w Chojnowie 

Inwestycje w mieście

Remont biura na cmentarzu Przejście dla pieszych - ul. Dąbrowskiego

Prace na terenie oczyszczalni w Goliszowie



16 stycznia w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się
koncert kolęd chóru Skoranta oraz Orkiestry Dętej pod batutą
Piotra Koziara. Zabrzmiały kolędy, pastorałki oraz popularne
utwory świąteczne. Wystąpili soliści: p. Krystyna Czapska, 
p. Grażyna Klucznik i p. Mirosław Zieliński. Gościnnie za-
śpiewali p. Karolina Serkies oraz  Michał Kowalczyk. 

Przybyłych na koncert przywitała p. Krystyna Czapska 
- Czasy są wyjątkowo trudne. Nie zapominajmy jednak o wza-
jemnej życzliwości. W końcu dlatego obchodzimy święta
Bożego Narodzenia, aby stale napełniać się wiarą, nadzieją 
i miłością - mówiła założycielka chóru. 
Muzycy i śpiewacy rozpoczęli kolędą „Dzisiaj w Betlejem”,
następnie zabrzmiały m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna
panna”, „Lulajże Jezuniu”. Chór Skoranta wykonał kilka pieśni
a capella. 

Na koniec spotkania p. Krystyna Czapska zaprosiła wszystkich
do wspólnego kolędowania. Zwieńczeniem były podziękowa-
nia oraz życzenia noworoczne. 
Zgromadzeni słuchacze podziękowali za muzyczną ucztę
gromkimi brawami.                                                              K.J.
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Koncert kolęd w chojnowskiej farze

6 stycznia w Kościele Katolickim ob-
chodzone jest święto Objawienia Pań-
skiego, potocznie znanego jako święto
Trzech Króli. W tym dniu w całym kraju
organizowane są uroczyste orszaki, jed-
nak z powodów oczywistych, w tym
roku tylko część miast zdecydowała się
na korowody. 
W Chojnowie świętowano w kościołach
św. Apostołów Piotra i Pawła i  Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. Na Mszach Świę-
tych kolędowała zaprzyjaźniona z mia-
stem Kapela Góralska Antoniego Gluzy
ze Szczyrku. 
W „dużym” kościele w organizację świę-
ta zaangażowało się Stowarzyszenie
Imelda. 
- Rozpoczęliśmy kolejny rok. Za nami
wspólne spotkanie noworoczne z okazją
do życzeń, podziękowań i rozmowami 
o planach... Mieliśmy też gości specjal-
nych... Dziś przybyli do nas Trzej Kró-
lowie w towarzystwie aniołów i pasterzy,

a czekała na nich Święta Rodzina – piszą
na swoim facebooku. 
W „małym” kościele pokłon Dzieciątku
również złożyli królowie, którzy wraz 
z dziećmi kolędowali przed stajenką. 
W ubiegłych latach w orszakach uczest-
niczyło ponad 2 tys. ludzi, w tym roku
kameralnie w świątyniach, ale także
pięknie, uroczyście i godnie oddano hołd
narodzonemu Zbawicielowi. 

K.J.

Święto Trzech Króli w Chojnowie 



Dodatek os³onowy w MOPS
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Chojnowie informuje, ¿e od
17.01.2022 r. w siedzibie Oœrodka
mo¿na sk³adaæ wnioski o dodatek
os³onowy. 17 grudnia 2021 r. Sejm
przyj¹³ ustawê o dodatku os³onowym.
Jak informuje Ministerstwo Klimatu 

i Œrodowiska jest to kluczowy element
rz¹dowej Tarczy Antyinflacyjnej, który
ma zniwelowaæ rosn¹ce ceny energii,
gazu i ¿ywnoœci. 
Zgodnie z ustaw¹ dodatek bêdzie przy-
s³ugiwa³ gospodarstwu domowemu,
którego przeciêtne miesiêczne do-
chody nie przekraczaj¹ 2100 z³ w go-
spodarstwie jednoosobowym, albo
1500 z³ na osobê w gospodarstwie wielo-
osobowym. 
W przypadku dodatku os³onowego obo-
wi¹zywaæ bêdzie tzw. zasada z³otówka
za z³otówkê. Oznacza to, ¿e dodatek ten
bêdzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota
dodatku bêdzie pomniejszana o kwotê
tego przekroczenia. Minimalna kwota
wyp³acanych dodatków os³onowych bê-
dzie wynosiæ 20 z³. 

Wysokoœci dop³at 
w ramach dodatku os³onowego: 

- jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400/500 z³ przy za³o¿eniu, ¿e jej
dochód nie przekroczy 2100 z³otych, 
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma
600/750 z³ przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie
przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na
osobê, 
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma
850 z³/1062,50 z³ przy za³o¿eniu, ¿e
dochód nie przekroczy 1500 z³otych
miesiêcznie na osobê, 
- gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe
otrzyma 1150 z³/ 1437,50 z³ przy za³o-
¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500
z³otych miesiêcznie na osobê. 
Kwota dofinansowania uzale¿niona od
Ÿród³a ogrzewania.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu 
* w dniach od 05.01.2022 r. do
26.01.2022 r. wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych

w budynkach przy ul. J. D¹browskiego
9, ul. J. D¹browskiego 24, ul. Komuny
Paryskiej 5, ul. Komuny Paryskiej 7,
ul. Legnickiej 22, ul. £u¿yckiej 6, ul. 
J. U. Niemcewicza 2-2A i Rynek 25
(klatka 2A) oraz ul. Wolnoœci 8, w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 2/2022 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2022 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do 16.02.2022 r.
* w dniach od 18.01.2022 r. do
01.02.2022 r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, czêœæ dzia³ki ozna-
czonej nr 450/18 obr. 4 - Zarz¹dzenie
Nr 10 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z 13 stycznia 2022 r.
* w dniach od 25.01.2022r.  do
15.02.2022r. wykazu nieruchomoœci
niezabudowanych oznaczonych nume-
rami dzia³ek: 295/33, 295/34, 295/36,
295/37, 295/38, 295/40, 295/41, 295/42
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Choj-
nowa, przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej na popra-
wienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ych po³o¿onych
przy ul. gen. W³adys³awa Andersa 1-8
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 17/20212
Burmistrza Miasta Chojnowa z 18 stycz-
nia 2022 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 08.03.2022 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/

Przychodnia informuje
Szanowni Pacjenci!
W przypadku skierowania na pobranie
wymazu przeciwko COVID, prosimy
pamiêtaæ o  istniej¹cym punkcie poboru,
przy ul. Tadeusza Koœciuszki 30. 
Pacjenci nie musz¹ kierowaæ siê do
punktów oddalonych od Chojnowa,
mimo otrzymania wiadomoœci SMS 
z wyznaczonym innym miejscem. 

Punkt poboru wymazów 
COVIDOWYCH

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
PONIEDZIA£EK 08:00 - 11:00
WTOREK 08:00 - 15:00
ŒRODA 08:00 - 11:00
CZWARTEK 08:00 - 11:00
PI¥TEK 08:00 - 15:00

TELEFON 571-223-513
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Bliskim 

œp. Kazimierza Dombrowskiego
sk³ada 

Burmistrz Miasta 
oraz Kole¿anki i Koledzy 

z Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie

NIE UMIERA TEN, KTO W PAMIÊCI ¯YWYCH POZOSTAJE...

Pani W³adys³awa Osesik 
ma ju¿ 104 lata!

Pani W³adys³awa Osesik 17 stycznia
obchodzi³a swoje 104 urodziny! Nieco-
dzienny jubileusz by³ okazj¹ do z³o-
¿enia ¿yczeñ przez Burmistrza Miasta
Chojnowa Jana Serkiesa. Za pamiêæ
podziêkowa³ syn dostojnej jubilatki.
- Dziêkujemy serdecznie, mama czuje siê
dobrze i jest wzruszona. Trzeba przyz-
naæ, ¿e to piêkny wiek! - mówi³ 
z przejêciem. 

Pani W³adys³awa urodzi³a siê 17 stycz-
nia 1918 roku w Stryju na Ukrainie. Jako
dziecko mieszka³a w miejscowoœci Sam-
bor. Miasto to jest szczególnie mi³o wspo-
minane przez seniorkê. Do Chojnowa
przyjecha³a w 1946 roku. Tu znalaz³a
pracê i za³o¿y³a rodzinê. Jest mam¹  trzech
synów. Nestorka zaczê³a pisaæ wiersze
w wieku 56 lat. Ponad 70 utworów sta-
nowi pewnego rodzaju pamiêtnik Pani
W³adys³awy. 

Szanowna Jubilatko, 
gratulujemy piêknego jubileuszu! 
¯yczymy Pani wszelkiej ¿yciowej
pomyœlnoœci, niech ka¿da chwila
bêdzie dla Pani Ÿród³em szczêœcia 

i niech up³ywa w spokoju 
i jak najlepszym zdrowiu. 



Nowe przejœcie dla pieszych
Dobiegaj¹ koñca pracê przy przejœciu dla pieszych na ul. D¹browskiego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeñstwa
poprzez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. 
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a dofinansowanie w ramach Rz¹dowego
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego
na przejœciach dla pieszych na 2021 rok. Na realizacjê zadania pn.:
"Przebudowa przejœcia dla pieszych droga nr 104386D, ul. D¹browskiego,
Chojnów" przyznane zosta³o dofinansowanie w wysokoœci 49.773,60 z³. 
Wykonawc¹ zadania jest Firma Brukarska GRANIT-BRUK Miros³aw Furmanek 
z Chojnowa. Wartoœæ zadania wynosi 97.809,60 z³. Realizacja zadania przyczyni siê
do poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a w szczególnoœci ruchu pieszych
poprzez wprowadzenie wyniesienia przejœcia dla pieszych z azylem, zastosowanie
oznakowania pionowego w tle folii fluorescencyjnej oraz nowego oznakowania
poziomego. 

Prace na terenie oczyszczalni
W grudniu rozpoczêto realizacjê zadania pn.: "Przebudowa istniej¹cego zbiornika na
komorê tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni œcieków 
w Goliszowie".
Zakres prac bêdzie obejmowa³ przebudowê istniej¹cego zbiornika - osadnika wstêp-
nego (obecnie wy³¹czonego z eksploatacji) na komorê stabilizacji tlenowej osadu
nadmiernego, monta¿ zespo³ów napowietrzaj¹cych, monta¿ mieszade³, monta¿
dekantera, monta¿ pompy osadu zagêszczonego,  monta¿ dwóch dmuchaw , budowê
ruroci¹gów podziemnych: sprê¿onego powietrza , osadu zagêszczonego, cieczy na-
dosadowej .  
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a wsparcie w wysokoœci 300.000,00 z³ z Rz¹-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowoœciach, w których funkcjo-
nowa³y niegdyœ zlikwidowane pañstwowe przedsiêbiorstwa gospodarki rolnej.
Dodatkowe dofinansowanie inwestycji w wysokoœci 450.000,00 z³, bêdzie
pochodzi³o ze œrodków pierwszego naboru wniosków z Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Remont biura na cmentarzu
Trwa remont budynku biura na Cmentarzu Komunalnym. W ramach prowadzonego
remontu zosta³a wykonana instalacja elektryczna oraz instalacja centralnego ogrze-
wania wraz z monta¿em kot³a elektrycznego i grzejników. W biurze zostan¹ zamon-
towane równie¿ nowe okna. Obecnie trwaj¹ prace polegaj¹ce na  po³o¿eniu g³adzi na
œcianach, monta¿u sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, wymianie drzwi
wewnêtrznych. Ostatnim etapem bêdzie po³o¿enie p³ytek na pod³odze oraz malo-
wanie œcian i sufitów.
Na czas remontu dzia³alnoœæ biura zosta³a przeniesiona do Domu Schrama (inform. str. 14).
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Przychodnia Rejonowa 
w Chojnowie

zaprasza 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

DDAARRMMOOWWEE  

SSZZCCZZEEPPIIEENNIIEE  

PPRRZZEECCIIWW  GGRRYYPPIIEE

Przychodnia Rejonowa 

w Chojnowie informuje, 

¿e wznowi³a zapisy na

szczepienia przeciw grypie. 

Szczepienie jest bezp³atne,

mog¹ z niego skorzystaæ

wszyscy powy¿ej 

18. roku ¿ycia. 

Szczegó³owe informacje

w rejestracji ogólnej 

lub pod numerem telefonu: 

(76) 818 85 14, 
531-543-017

Inwestycje miejskie



Chcesz mieæ wp³yw na ofertê kulturalna w mieœcie?
MO¯ESZ

Chcesz mieæ wp³yw na ofertê sportow¹ w mieœcie? MO¯ESZ
Chcesz wyraziæ swoj¹ opiniê 

o ofercie kulturano-sportowej w mieœcie? MO¯ESZ

WejdŸ na chojnow.eu (zak³adka konsultacje) lub na
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf.../viewform

i wype³nij krótki formularz!

- Dotychczasowe ankiety dot. oferty kulturalno-sportowej Miasta 
i dzia³alnoœci MOKSiR przeprowadzane by³y kilka lat temu 
- wyjaœnia burmistrz Chojnowa Jan Serkies. - Wychodzimy jako
Urz¹d Miasta Chojnowa z za³o¿enia, ¿e warto wiêc porozmawiaæ
z mieszkañcami na ten temat, zw³aszcza, ¿e pracê w MOKSiR
rozpoczê³a w³aœnie nowa dyrektor. Zdobycie wiedzy na temat
oczekiwañ spo³ecznoœci i pozyskanie nowych pomys³ów na
dzia³ania z zakresu kultury i sportu, pomo¿e w kszta³towaniu
oferty MOKSiR-u, która bêdzie odpowiadaæ na potrzeby
mieszkañców. 

Jesteœmy ciekawi, co myœlicie o dotychczasowej ofercie oraz,
jakie macie pomys³y na nowe wydarzenia i atrakcje w Chojno-
wie. W formularzu pytamy te¿ o kwotê jak¹ mieszkanki i miesz-
kañcy s¹ w stanie miesiêcznie przeznaczyæ na udzia³ w wyda-
rzeniach-dzia³aniach kulturalnych i sportowych. 

Gor¹co zachêcamy!!!
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17 stycznia 2022 r. 
ruszy³ nabór wniosków 

na podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej. 

Zapraszamy serdecznie mieszkañców,
wszystkich zainteresowanych

do zapoznania siê ze szczegó³ami na stronie: 

www.wrzosowakraina.pl w zak³adce PROW 2014-2020 -> NABORY
WNIOSKÓW. https://wrzosowakraina.pl/nabor-41-2022-pdg-przed-
siewziecie-iii-wsparcie-przedsiebiorczosci-mieszkancow-wrzosowej-

krainy/

Przypominamy tak¿e, 
¿e Wrzosowa Kraina prowadzi 

bezp³atne doradztwo dla wnioskodawców 
codziennie w godzinach pracy biura 

po wczeœniejszym umówieniu 
- zapraszamy do kontaktu telefonicznego 

500 206 128.

Wnioski na podejmowanie 
działalności gospodarczej

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjnoœci Budynków
to system informacji o Ÿród³ach ogrzewania budynków 
w Polsce. CEEB ma wspieraæ dzia³ania w wymianie kopciu-
chów, a tym samym walkê ze smogiem. 
Za budowê systemu CEEB odpowiada G³ówny Urz¹d
Nadzoru Budowlanego. 
Baza CEEB ruszy³a 1 lipca 2021. Od tego czasu trzeba
sk³adaæ deklaracje, w przeciwnym razie gro¿¹ kary. 

Za brak z³o¿enia deklaracji grozi grzywna, która jest
wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu

wykroczeñ. 
Je¿eli jednak zreflektujemy siê, ¿e nie z³o¿yliœmy dekla-
racji zanim organ wykonawczy (w przypadku Chojnowa –
burmistrz) "poweŸmie o tym informacjê", mo¿emy unikn¹æ
kary, sk³adaj¹c stosown¹ deklaracjê w ramach czynnego ¿alu.
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Osiedle bloków wielorodzinnych przy ul. Samorz¹dowej, od
kilku miesiêcy donosi o spo³ecznych inicjatywach. M³odzi
mieszkañcy tego rejonu wspólnymi si³ami organizuj¹ wy-
darzenia dla swojej spo³ecznoœci. Z w³asnej woli, z zapa³em 
i bezinteresownie anga¿uj¹ siê w wydarzenia, które integruj¹
doros³ych, s¹ wspania³¹ lekcj¹ obywatelskich postaw dla
dzieci, a dla wszystkich s¹ radoœci¹ i wielk¹ satysfakcj¹. 
Z rozmowy z Aleksandr¹ Ma³eck¹ - inicjatork¹, organiza-
tork¹ i "motorem" tych dzia³añ - dowiadujemy siê, jakie by³y
pocz¹tki, co siê wydarzy³o do tej pory, jak chêtnie podchwy-
tuj¹ intencje pozostali lokatorzy…

Gazeta Chojnowska - Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na aktywizacjê
mieszkañców?
Aleksandra Ma³ecka - Pierwsze zorganizowane wydarzenie
by³o bardzo spontaniczne. Po prostu rano w Dzieñ Dziecka
napisa³am do dwóch Mam z naszego osiedla z pytaniem czy
robimy coœ dla dzieci i tak, w kilka godzin uda³o siê przygo-
towaæ konkursy, zabawy, muzykê, poczêstunek… Ju¿ wtedy
wiedzia³yœmy, ¿e to pocz¹tek naszych inicjatyw… S¹siadów nie
trzeba namawiaæ do pomocy, maj¹ dobre serca i wielkie chêci,
dlatego jeœli chc¹ w³¹czyæ siê w organizacjê, po prostu do nas
dzwoni¹ - nasze numery zawsze s¹ na plakatach informa-
cyjnych, które robimy przy ka¿dym wydarzeniu.

G.Ch. - Oferta dotyczy tylko dzieci?
A.M. - Pierwszy zamys³ by³ taki, ¿e bêdziemy organizowaæ czas
dla dzieci i na tym bêdziemy siê skupiaæ, ale s¹siedzkie ubie-
ranie choinki na naszym osiedlu udowodni³o, ¿e ludzie potrze-
buj¹ takich inicjatyw, ¿e chc¹ siê integrowaæ. Dlatego s¹ plany
na kolejne spotkania, ale szczegó³ów nie zdradzamy… Mamy
za sob¹ ju¿ Dzieñ Dziecka, Halloween i chyba najbardziej
liczne spotkanie - Miko³ajkowe ubieranie choinki. By³o wielu
s¹siadów, Miko³aj, prezenty, wspólne kolêdowanie, poczês-

tunek, ale wiecie czego by³o najwiêcej? Radoœci z tego, ¿e
mo¿emy byæ razem i patrzeæ, jak dzieci siê ekscytuj¹ tym wszys-
tkim. Przy okazji tego wydarzenia zrobiliœmy zbiórkê s³odyczy
dla Domu Dziecka w Boles³awcu, a ta przeros³a nasze naj-
œmielsze oczekiwania. Tylu ludzi pomog³o…, nie tylko s¹siedzi.
W zbiórkê w³¹czy³a siê Szko³a Podstawowa nr 3, a dziêki Panu
Andrzejowi Traczowi otrzymaliœmy 700 z³ z licytacji koszulki,
któr¹ dla nas pozyska³. Przygotowania zajê³y du¿o czasu, ale
warto - dla uœmiechów, dla radoœci. Muszê podziêkowaæ wszys-
tkim darczyñcom, bo mieli wp³yw na to, ¿e moje serce jest z dzieæ-
mi w Boles³awcu.
Te wszystkie wydarzenia pokaza³y mi, ¿e ludzie potrafi¹ siê jed-
noczyæ i chc¹ pomagaæ, tylko potrzebuj¹ silnika napêdowego.
A to dzia³a w dwie strony - ja napêdzam innych, Oni napêdzaj¹
mnie!

G.Ch. - Organizacja czegokolwiek, na ogó³ poci¹ga za sob¹
wydatki finansowe - sk¹d œrodki na organizacjê wydarzeñ?
A.M. - Wiêkszoœæ finansujemy z w³asnej kieszeni - sk³adamy
siê, jeœli jest taka potrzeba, ale czasami ktoœ nas wesprze. Do-
staliœmy na przyk³ad pieni¹dze od PHU Globus z Chojnowa na
gry planszowe dla dzieci. I ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci - nikt 
z nas nie bierze pieniêdzy za to co robimy, po prostu kochamy
dzieci i ludzi. Chcemy kontynuowaæ inicjatywê wspólnej inte-
gracji spo³ecznej, nie tylko s¹siedzkiej. Stawiamy na dzieci,
które s¹ "przysz³oœci¹ narodu". Chcemy prowadziæ bezp³atne
zajêcia dla dzieci, organizowaæ im wspólny czas, aby potrafi³y
¿yæ razem. W planach oczywiœcie dalsza wspó³praca z Domem
Dziecka w Boles³awcu, piknik rodzinny na osiedlu, no i mo¿e
jakaœ wspó³praca z miastem…

G.Ch. - To ¿yczymy wytrwa³oœci, kolejnych udanych ini-
cjatyw i wielu ¿yczliwych osób wokó³…
A.M. - Dziêkujemy! A na koniec takie przes³anie do innych -
b¹dŸcie otwarci i nie bójcie siê wyjœæ do ludzi. 
Œciskam Was - Ola!

Na Samorz¹dowej samorz¹dnie



Mieszkañcy Chojnowa pamiêtaj¹ za-
pewne drobn¹ dziewczynkê z mikro-
fonem na chojnowskich scenach. Dziœ
to dojrza³a wokalistka. Kartolina Ser-
kies, wci¹¿ wierna swojej pasji, odnosi
osobiste sukcesy - niedawno wyst¹pi³a
w TVN.

Gazeta Chojnowska - Œpiewasz od
dziecka. Kiedy zadecydowa³aœ, ¿e to
bêdzie Twoja zawodowa œcie¿ka? 
Karolina Serkies - Zawsze wiedzia³am,
¿e chcê œpiewaæ, poniewa¿ sprawia³o mi
to olbrzymi¹ radoœæ i towarzyszy³y temu
ogromne, pozytywne emocje. Pierwsze
kroki na scenie stawia³am w Miejskim
Oœrodku Sportu i Rekreacji, wtedy jesz-
cze MDK, podczas jase³ek czy wystêpów
z okazji Dnia Babci i Dziadka z przed-
szkolem Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebni-
czek. W Ochronce powsta³ równie¿ ze-
spó³ wokalny "Z³ote Rybki", z którym
wystêpowa³am na konkursach piosenek.
Zdobywanie kolejnych doœwiadczeñ
umo¿liwi³ mi niew¹tpliwie chór kiero-
wany przez Pana Zenona Chmielew-
skiego w Szkole Podstawowej nr 4. Pro-
fesjonalnie kszta³ciæ swój wokal zaczê-
³am w wieku 8 lat pod czujnym okiem
Anny Czerskiej w M³odzie¿owym Cen-
trum Kultury w Legnicy, a nastêpnie w jej
prywatnym Studio Artystycznym Fame.
Spotkanie odpowiedniego i zaanga¿o-
wanego pedagoga w rozwój ucznia jest
po³ow¹ sukcesu. Pani Ania po dziœ dzieñ
otula mnie swoim wsparciem.

G.Ch. - Potem stawa³aœ na innych sce-
nach…
K.S. - Doœwiadczenie zbiera³am równie¿
na ogólnopolskich konkursach wokal-
nych, w tym w Dolnoœl¹skiej Lidze Ta-

lentów, dziêki której mog³am zaœpiewaæ
na deskach Teatru Polskiego we Wro-
c³awiu. By³o to dla mnie wielkim za-
szczytem i wyró¿nieniem. Mia³am przy-
jemnoœæ niejednokrotnie œpiewaæ przy
dŸwiêkach zagranych przez Legnicki Big
Band pod batut¹ Benedykta Ksi¹dzyny.
Wspó³pracowa³am równie¿ z Gminn¹
Orkiestr¹ Dêt¹ z Mi³kowic pod batut¹
Piotra Koziara. Studia na Akademii Mu-
zycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bace-
wiczów w £odzi na wydziale Jazzu i Mu-
zyki Estradowej pozwala³y mi prezen-
towaæ swoje umiejêtnoœci na scenach 
w £odzi. Anga¿ujê siê w ró¿ne projekty
muzyczne, poniewa¿ to one wyznaczaj¹
kolejne œcie¿ki rozwoju. Aktualnie jestem
wokalistk¹ w Orkiestrze Dêtej KGHM
Zak³adów Górniczych Polkowice-Siero-
szowice oraz w zespole Hylla.

G.Ch. - W³aœnie. Z zespo³em Hylla wy-
st¹pi³aœ w TVN. Jaki gatunek prezen-
tujecie? 
K.S. - Parê lat temu wspó³pracowa³am 
z jednym z za³o¿ycieli - Krzysztofem Fi-
gurskim. Rok temu natomiast zaprosi³
mnie do nowego projektu jakim jest Hylla
(utworzy³ go z Andrzejem Olejnikiem
oraz Ma³gorzat¹ Pauk¹). Sezon letni by³ doœæ
intensywny, graliœmy m.in. na Krakow-
skim Rynku, w Szczebrzeszynie czy Po-
znaniu. Pierwsza p³yta zespo³u ³¹czy ele-
menty muzyki elektronicznej z elementami
etnicznymi. Tu¿ po œwiêtach, 27 grudnia,
po zaproszeniu telewizji TVN, mieliœmy
przyjemnoœæ wyst¹piæ w programie Dzieñ
Dobry TVN. By³o to ciekawe doœwiadcze-
nie zobaczyæ taki program od kuchni. 

Od nowego roku rozpoczêliœmy pracê
nad nowym materia³em. Na razie nie
chcê zdradzaæ szczegó³ów.

G.Ch. - Na co dzieñ pracujesz w Legnic-
kim Centrum Kultury.
K.S. - Tak. I tam spe³niam siê dodatkowo
zawodowo. Zajmujê siê szeroko pojêt¹
organizacj¹ imprez, czyli tworzeniem festi-
wali i wydarzeñ kulturalnych. Dziêki
temu ca³y czas wspó³pracujê z ludŸmi, co
daje mi mo¿liwoœæ rozwoju.

G.Ch.- Œpiew, muzyka, scena… to dla
mnie…
K.S. - Œpiew, muzyka, scena to dla mnie
wyra¿anie siebie.

G.Ch. - Wiele siê w Twoim ¿yciu dzieje.
Przed Tob¹ zapewne kolejne ciekawe,
zajmuj¹ce projekty. O czym marzysz?
K.S. - Mo¿e zabrzmi to banalnie, ale..
Chcia³abym byæ po prostu szczêœliwym
cz³owiekiem. Chcia³abym spotykaæ na
swojej drodze szczerych i uczciwych ludzi…
G.Ch. - Tego Ci zatem ¿yczymy. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
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KONIEC ŒWIATA CZYLI KOGEL MOGEL 4
21/22/23/29/30.01.2022r. godz. 17.00
Mi³oœæ Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi 
i profesora Wolañskiego. Babcia Solska marzy ju¿ tylko 
o œlubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczêœcia
m³odego Zawady staje Bo¿enka. Wolañska postanawia
radykalnie odmieniæ swoje ¿ycie i zamiast na seks, tym
razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy
nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spot-
kaj¹ siê w jednym miejscu nast¹pi tytu³owy koniec œwiata...

MATRIX. ZMARTWYCHWSTANIA
21/22/23.01.2022r. godz. 19.00

Pod¹¿aj za Neo, który prowadzi zwyczajne ¿ycie w San
Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pi-
gu³ki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwon¹ pigu³kê i po-
nownie otwiera jego umys³ na œwiat Matrix.

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

Miejska Biblioteka Publiczna infor-
muje, ¿e kody dostêpu do Legimi wy-
dane w 2021 roku straci³y wa¿noœæ.

Od 4 stycznia 2022 roku s¹ wydawane

nowe kody bezp³atnego dostêpu do

Legimi. Kody dostêpu mo¿na otrzymaæ

osobiœcie w siedzibie biblioteki lub

mailowo. 

Aby otrzymaæ kod drog¹ mailow¹

nale¿y wys³aæ maila na adres: 

biblioteka.chojnow@gmail.com 
W treœci maila nale¿y podaæ swoje dane

(imiê i nazwisko, datê urodzenia) oraz

numer karty bibliotecznej. W przypadku

czytelnika niepe³noletniego mail wysy³a

rodzic/opiekun prawny i podaje dane

czytelnika niepe³noletniego (imiê i na-

zwisko, datê urodzenia) oraz numer kar-

ty bibliotecznej.

Kody dostêpu 
do Legimi w 2022 roku

Z inicjatywy chojnowianki Pani Joanny
Stêpieñ w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej mo¿na kupiæ bajkê „Amelka i 9 wy-
zwañ”. 
Ca³y dochód ze sprzeda¿y zostanie prze-
kazany na konto Amelki Gmyrek, która
walczy o terapiê genow¹ przeciw SMA
– rdzeniowy zanik miêœni. Pozosta³o do
zebrania 1,7 mln z³. Na tym etapie zbiór-
ki ka¿da z³otówka ma znaczenie! 
Wiêcej: www.siepomaga.pl/Amelka-sma

„Amelka i 9 wyzwañ”
- kup i wspomó¿

BLUES W "JUBILATCE"
Zespó³ Plug n Blues zaprasza na kon-
cert, który odbêdzie siê 22 stycznia
2022 r. godz. 19:30 w Klubie Jubilatka
w Chojnowie. Plug’n’Blues zosta³
za³o¿ony 8 lutego 2018 r. Podczas
sobotniego koncertu bêdzie okazja do
œwiêtowania 4 lat istnienia chojnow-
skiego zespo³u. 
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Tomasz
£abowicz - gitara, wokal, teksty, muzy-
ka; Jakub Matys - klawisze, muzyka;
Waldemar Winkler - perkusja; Ireneusz
Matys - gitara basowa.
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6 dru¿yn, kilkudziesiêciu zawodników,
mnóstwo emocji i doskona³a, sportowa
zabawa…
Tych kilka s³ów okreœla Turniej Pi³ki
No¿nej Halowej w kategorii Orlik 
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa,
który rozgrano 16 stycznia w hali PZS.

Do Chojnowa na zaproszenie organizatora
przyjechali zawodnicy z Jawora, Legnicy
i Z³otoryi. Chojnów reprezentowa³y dwie
dru¿yny KS Chojnowianki.
Turniej Orlików, to rozgrywki zawodni-
ków w wieku 11-12 lat. Trener bia³o-nie-
bieskich Marcin Baszczak zorganizowa³
zawody, by jak sam to okreœli³, nie "zas-
taæ siê" zim¹. 
To z pewnoœci¹ by³a solidna zaprawa. M³o-
dzi pi³karze z w³aœciw¹ sobie energi¹ 
i ogromn¹ determinacja walczyli o prze-

jêcie pi³ki, o ka¿d¹ mo¿liwoœæ zbli¿enia
siê do bramki przeciwnika, o ka¿d¹ szan-
sê staniêcia z bramkarzem sam na sam…
Turniej rozgrywano systemem "ka¿dy 
z ka¿dym", pi³karskie widowisko trwa³o
zatem kilka godzin.
- Turniej jak najbardziej udany - pod-
sumowa³ M. Baszczak.- Dopisa³a frek-
wencja na trybunach i poziom sportowy.

Sprawdzi³y siê moje klasyfikacyjne prze-
widywania… Dziêkujê rodzicom, trene-
rom i zawodnikom za czynny udzia³.
Dziêkujê Panu Mariuszowi Kowalczy-
kowi - dyrektorowi PZS w Chojnowie za
u¿yczenie sali oraz Panu Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi za ufundowanie oka-
za³ych pucharów. Dzieciaki s¹ bardzo
wdziêczne.

Klasyfikacja koñcowa 
I miejsce ZKS Górnik Z³otoryja
II miejsce KS Chojnowianka I
III miejsce JTS Jawor
IV miejsce Juventus Academy Legnica
V miejsce Wilkowianka Wilków 
VI miejsce KS Chojnowianka II

eg

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta ChojnowaTurniej o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa

W dniach 09-15.01.22 uczniowie klas
sportowych przy SP 4 w Chojnowie, tan-
cerki zespo³u Brooklyn oraz zawodnicy
UKS Oriens Chojnów przebywali na
obozie sportowym w Rewalu. 
Nasze obozy nad Morzem Ba³tyckim
staj³y siê ju¿ tradycj¹, poniewa¿ jest to
nasz pi¹ty taki obóz. 
Intensywne treningi na sztucznym bo-
isku, w hali, dwa, a nawet trzy razy dzien-
nie by³y wpisane w codzienny plan obozu.
Ciê¿ka praca wykonana przez tydzieñ
pobytu na pewno przyniesie efekty w nad-
chodz¹cym sezonie pi³karskim UKS
Oriens oraz podczas konkursów taneczno-
akrobatycznych zespo³u Brooklyn.

uczestnicy

NNaa  oobboozziiee  ww  RReewwaalluu
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"UKS Oriens Chojnów w sezonie Wiosna 2021 i Jesieñ 2021 bra³
udzia³ w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Dolnoœl¹ski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

Sezon Wiosna 2021
Trampkarz: Dru¿yna wygra³a wszystkie mecze, pewnie awansuj¹c do
ligi wy¿ej, wyprzedzaj¹c takie zespo³y jak Amico Lubin, Górnik
Lubin, Odra Œcinawa, Prochowiczanka Prochowice.
M³odzik: Wielu ch³opców do tej pory nigdy niegraj¹cych w rozgry-
wkach ligowych w ¿adnym klubie zdobywa³o doœwiadczenie na
boisku. Ch³opcy grali przeciwko FA Legnica, Górnikowi Z³otoryja,
AMP Budziszów.
Sezon Jesieñ 2021
Trampkarz: Dru¿yna wystêpowa³a w najwy¿szej lidze naszego pi³-
karskiego okrêgu. Zajêliœmy wysokie trzecie miejsce, ustêpuj¹c tylko
zespo³om Górnika Polkowice i Zag³êbia Lubin Future, wyprzedzaj¹c
zespo³y Górnika Z³otoryja, Konfeksu Legnica, Iskry Kochlice czy
Wilkowianki Wilków.
M³odzik: Ch³opcy awansowali do ligi wy¿ej graj¹c z m.in. takimi zespo-
³ami jak Górnik Z³otoryja, M³odzie¿owy KS MiedŸ Legnica.
Mimo, ¿e wynik nie jest najwa¿niejszy, a rozwój sportowy zawod-
ników, to jesteœmy bardzo zadowoleni z postawy dru¿yn.
Zawodnicy naszego klubu bêd¹cy jednoczeœnie uczniami Klas Spor-
towych SP 4 w Chojnowie byli w ci¹gu ostatniego roku na dwóch
obozach sportowych nad polskim morzem - zim¹ w Rewalu, latem w Nie-
chorzu.
Uda³o nam siê równie¿ nawi¹zaæ wspó³pracê z klubem FemGol Lubin,
który zajmuje siê szkoleniem dziewcz¹t, poniewa¿ pi³ka no¿na to nie
tylko mêski sport.
Od wrzeœnia 2021 przy naszym klubie pojawi³a siê najm³odsza grupa
szkoleniowa, a mianowicie grupa Skrzat - ch³opcy urodzeni w roku
2015/16 i m³odsi, do której serdecznie zapraszamy najm³odszych adep-
tów pi³ki no¿nej.
Aktualnie nasz klub zrzesza oko³o 50 zawodników, a liczba ta sukcesy-
wnie siê zwiêksza. W klubie pracuj¹ trenerzy z dyplomami UEFA A oraz
UEFA B.
Mimo, ¿e by³ to pierwszy rok funkcjonowania klubu, uwa¿amy, ¿e by³
on bardzo udany. Godnie reprezentowaliœmy Chojnów na boiskach
pi³karskich. 
Dzia³ania Klubu nastawione s¹ przede wszystkim na wychowanie
poprzez sport, aktywne spêdzanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y.
Naszym g³ównym celem jest rozwój zawodników oraz zachowanie
ci¹g³oœci szkolenia - na sezon Jesieñ 2022 ju¿ dziœ planujemy zg³osze-
nie dru¿yny Juniorów M³odszych, co w perspektywie kilku lat mo¿e
siê przyczyniæ do rozwoju pi³ki seniorskiej w naszym mieœcie.

Ogromne podziêkowania dla zawodników klubu, dla rodziców,
Urzêdu Miejskiego, Rady Miejskiej Chojnowa za pomoc. 
Dla MOKSiR Chojnów za mo¿liwoœæ treningów oraz rozgrywania
meczów na œwietnie przygotowanych boiskach.

Ch.S.

UKS Oriens - podsumowanie 2021 roku
Zawodnicy UKS Oriens

powo³ani do kadry 
wojewódzkiej! 

UKS Oriens Chojnów z przyjemnoœci¹ informuje, ¿e dwóch
zawodników zosta³o powo³anych na Turniej Selekcyjny
rocznika 2010, bêd¹cy przepustk¹ do kadry wojewódzkiej. 
Gratulacje dla Tymka Budzana i Kuby Ko³odziejczyka
oraz Trenera M³odzików Macieja Cygana.
Trzymamy za ch³opców kciuki i ¿yczymy powodzenia.
Ch³opcy znaleŸli siê na liœcie powo³anych obok zawod-
ników m.in. Zag³êbia Lubin czy Górnika Polkowice.
Na co dzieñ Tymek i Kuba s¹ uczniami klas sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Oriens Chojnów zagra w finale! 
Mamy kolejne sukcesy pi³karskiej dru¿yny Oriens
Chojnów (Trampkarze rocznik 2007 i m³odsi), któr¹
trenuje Chrystian Serkies. Dru¿yna zagra w chocia-
nowskim finale z Karkonoszami Jelenia Góra i Iskr¹
Kochlice. Pó³fina³owe turnieje M³odzie¿owych Mis-
trzostw Dolnego Œl¹ska w Futsalu w kategorii U-13
przynios³y wiele sportowych emocji, a wyniki zado-
walaj¹. Sukcesy motywuj¹ do kolejnych rozgrywek. Ju¿
za dwa tygodnie dru¿yna zmierzy siê z kolejnymi ry-
walami. 
- Gratulujê swojemu zespo³owi awansu do fina³u woje-
wódzkiego, tym bardziej, ¿e dzieñ wczeœniej wróciliœmy z
obozu, na którym bardzo ciê¿ko pracowaliœmy - mówi³
trener Chrystian Serkies. 
UKS Oriens mia³ 3 rywali w swojej grupie: Akademia
Orze³ Jelcz Laskowice, Madness Chocianów i Górnik
Z³otoryja. Akademiê Orze³ pokona³ 7:1 a Madness
Chocianów 4:1, dziêki czemu dru¿yna zdoby³a komplet
punktów. Mecz z Górnikiem Z³otoryja zakoñczy³ siê
wygran¹ gospodarzy 4:3. W ogólnej klasyfikacji choj-
nowska dru¿yna uplasowa³a siê na pierwszym miejscu! 

Wyniki:
Górnik Z³otoryja - Medness Chocianów 0:3 (0:0)
Oriens Chojnów - Akademia Orze³ Jelcz Laskowice 7:1 (4:0)
Akademia Orze³ Jelcz Laskowice - Górnik Z³otoryja 0:9 (0:4)
Madness Chocianów - Oriens Chojnów             1:4 (0:2)
Akademia Orze³ Jelcz Laskowice - Madness Chocianów

0:4 (0:3)
Górnik Z³otoryja - Oriens Chojnów                   8:6 (3:4)
Tabela:
PB
1. Oriens Chojnów 6 17:10
2. Madness Chocianów 6 8:4
3. Górnik Z³otoryja 6 17:9
4. Akademia Orze³ 0 1:20
Wy³onienie zwyciêzcy wi¹za³o siê ze stworzeniem ta-
beli, w której brano pod uwagê wyniki zespo³ów z do-
robkiem szeœciu punktów, osi¹gniête w rywalizacji
miêdzy samymi zainteresowanymi. Dziêki czemu Oriens
Chojnów zaj¹³ pierwsze miejsce! 
29 stycznia trzymamy za Naszych kciuki! 

K.J.
Foto. E-legnickie / Dawid Graczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372
ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119), ustawy
z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o zdrowiu
publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1956) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1. Uchwala Miejski Program Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych na 2022 r., zwany dalej
"Programem".
§ 2. Adresatami Programu s¹ wszyscy
mieszkañcy Miasta Chojnowa, a w szcze-
gólnoœci nastêpuj¹ce grupy osób:
1. Osoby uzale¿nione od alkoholu,
2. Dzieci i m³odzie¿ szkolna,
3. Rodziny oraz najbli¿sze otoczenie osób 
z problemem alkoholowym.
§ 3. Cele Programu bêd¹ realizowane 
z uwzglêdnieniem koniecznoœci zapew-
nienia dostêpnoœci, zgodnie z koncepcj¹
projektowania uniwersalnego, oraz po-
trzebami osób z ró¿nymi niepe³nospraw-
noœciami. Celem Programu jest w szcze-
gólnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów al-
koholowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia so-
bie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych
zachowañ spowodowanych nadu¿ywaniem
alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycz-
nych osób uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo-
³ecznych.
§ 4. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Pro-
gramu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³al-
noœci informacyjnej i edukacyjnej wp³y-
waj¹cej na postawy i umiejêtnoœci wa¿ne
dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczególnoœci
wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkol-
nych programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ
edukacyjno-informacyjnych i warszta-
towych dotycz¹cych problemów uza-
le¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz pro-
blemów przemocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy tera-
peutycznej oraz realizowanie w niej pro-
gramów opiekuñczo-profilaktycznych i edu-
kacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form
spêdzania czasu wolnego, zawieraj¹cych
elementy profilaktyki uzale¿nieñ (m.in.
kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wy-

cieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³-
kolonie),  dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
5) umieszczanie w "Gazecie Chojnow-
skiej" publikacji dot. dzia³alnoœci okre-
œlonej w ust. 1,
2. Wspomaganie dzia³alnoœci s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholo-
wych, prowadzonej przez instytucje, sto-
warzyszenia i osoby fizyczne, poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie ko-
sztów terapii mieszkañców miasta Choj-
nowa, prowadzonej przez podmioty zaj-
muj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹-
cymi programy terapeutyczne i profilak-
tyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci do terapii 
i do informacji dla osób uzale¿nionych
oraz udzielanie pomocy psychospo-
³ecznej i prawnej rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe  i prob-
lemy przemocy domowej, poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk
wzajemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
z uwzglêdnieniem koniecznoœci zapew-
nienia  dostêpnoœci, zgodnie z koncep-
cj¹ projektowania uniwersalnego, oraz
potrzebami osób z ró¿nymi niepe³nospraw-
noœcami,
5) finansowanie terapii grupowej dla
osób uzale¿nionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla
osób wspó³uzale¿nionych,
7) zakup i dystrybucjê materia³ów infor-
macyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleñ z zakresu profi-
laktyki alkoholowej,
9) wszczynanie  postêpowañ  przygoto-
wawczych  do s¹du w sprawach  o orze-
czenie obowi¹zku poddania siê leczeniu
odwykowemu,
10) publikowanie w prasie artyku³ów
zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Szkolenie kadr poprzez:
1) podnoszenie kompetencji przedstawi-
cieli instytucji dzia³aj¹cych w zakresie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
wynikaj¹cych z u¿ywania alkoholu, w tym
w zakresie przeciwdzia³ania przemocy 
w rodzinie,
2) podnoszenie kompetencji osób pracu-
j¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹ w zakresie
skutecznych oddzia³ywañ profilaktycz-
nych oraz udzielaj¹cych pomocy dzie-
ciom z rodzin z problemem alkoholo-
wym.
5. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku
z naruszeniem przepisów okreœlonych 

w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi poprzez zg³aszanie policji i pro-
kuraturze wszelkich stwierdzonych na-
ruszeñ prawa.
6. Finansowanie inwestycji oraz zakupu
materia³ów i sprzêtu niezbêdnych do rea-
lizacji celów Programu.
7. Wydawanie opinii, dla organu zez-
walaj¹cego na sprzeda¿ alkoholu, oraz
prowadzenie kontroli przestrzegania za-
sad i warunków korzystania z zezwole-
nia na sprzeda¿ alkoholu.
§ 5. 1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych
programów profilaktycznych, eduka-
cyjno-rozwojowych, rekreacyjnych,
sportowych, kulturalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane
bêd¹ m.in. we wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowaw-
czymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by
zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœ-
cio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) Komisariatem Policji w Chojnowie,
6) Miejsk¹ Izb¹ WytrzeŸwieñ w Legnicy,
7) Punktem Konsultacyjnym,
8) organizacjami spo³ecznymi.
§ 6. Finansowanie zadañ wynikaj¹cych 
z Programu bêdzie dokonywane ze œrod-
ków pochodz¹cych z op³at za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§ 7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyna-
gradzania cz³onków Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych ustala siê jako 10 % najni¿-
szego wynagrodzenia pracowników, okre-
œlonego przez ustawê z dnia 10 paŸdzier-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za pracê (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
2207), zarówno za udzia³ w posiedzeniu
Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u
zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na
podstawie "Listy wynagrodzeñ" z zas-
trze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji 
i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym
dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno
wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia po-
bierany jest podatek dochodowy od osób
fizycznych.
§ 8. Wykonanie Uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 sty-
cznia 2022 r.
§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie i w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A NR L/242/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych na rok 2022
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 08.04.2020 r.
w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci miasta, w strefie œród-
miejskiej, kilkanaœcie metrów od ulicy Zielonej. Bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomoœci
komercyjnych. Dzia³ki korzystne do zabudowy gara¿owej.
Dojazd do przedmiotowych dzia³ek drog¹ gruntow¹, wewnêtrzn¹,
bez utrudnieñ.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwale-
nia 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
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 faktycz-
nych 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 zainwes-
towania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹-
cym 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 w dniu
23 lutego 2022 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 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 prawnym
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
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 16.02.2022 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 pozosta³y uczestnikom przetargu zostanie zwrócone
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, na konto przez nich wskazane.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny 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 2021  r. poz. 1899 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym 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. Zielonej odby³ siê 10.07.2020 r., drugi
23.10.2020 r., trzeci  09.02.2021 r., czwarty 09.04.2021 r., pi¹ty
23.06.2021 r, szósty 21.10.2021 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

siódmy przetarg  ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie
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 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z 31 maja
2021 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie
przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 z 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 zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o. eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê 24 lutego 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 17.02.2022 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i 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 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.
* osoby reprezentuj¹ce osoby prawne lub fizyczne dodatkowo
stosowne pe³nomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).Wp³acone wadium

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zez-
wolenia 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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
07.10.2021 r., drugi 09.12.2021 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 17.01.2022 r. - 17.02.2022r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30,
tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci 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 nieru-
chomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.



Domy Mieszkania Lokale
Mieszkanie do wynajêcia (kawalerka)
Chojnów (Rynek). 
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (54508) 
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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

Og³oszenia drobne

STYCZEÑ-LUTY

23.01. Salix
30.01. W Intermarche

06.02. Pod S³oñcem
13.02. Farmed
20.02. Melisa

27.02. Stokrotka

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
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Punkt poboru wymazów                   571-223-513
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Anny i Juliusza PoŸniaków 2

Punkt konsultacyjny zdrowia
psychicznego w Chojnowie 

oferuje 
bezp³atn¹ pomoc w zakresie: 
psychoterapii indywidulanej

doros³ych, 
terapii ma³¿eñstw / par, 

terapii uzale¿nieñ, konsultacji
dla rodziców, warsztatów 

i wyk³adów. 

Punkt otwarty jest 
we wtorki 

od godz. 9:00 do 12:00 
oraz w œrody 

od 14:00 do 17:00.

tel. 511 833 628

Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

opieka lekarska 
w godz. 18-8 

w dni powszednie; 
ca³odobowo w soboty,

niedziele  i inne dni wolne 
od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140

Biuro cmentarza 
w Domu Schrama

Na czas remontu administracja Cmen-
tarza Komunalnego z ul. Parkowej zo-
staje przeniesiona do Domu Schrama
(ul. Rynek 20). 

Zarz¹dca przyjmuje w pokoju nr 3
(parter), od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach od 7.30 do 15.30; 
tel. 76 8186680; 

e-mail: cmentarz@chojnow.eu
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

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 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. 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 24 lutego 2022r.
- szczegóły str. 13

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. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m kw.
Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.
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Janek Grządkowski - 8 lat 
Lubi zupę pomidorową, gra w piłkę nożną,
chce być drugim Lewandowskim, w przy-
szłości, tak jak dziadek pragnie zostać
strażakiem.

Turniej Piłki Nożnej Halowej 
w kategorii Orlik 

o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa 

I MIEJSCE
II MIEJSCE

VI MIEJSCE
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IV MIEJSCE

V MIEJSCE

ZKS Górnik Złotoryja

JTS Jawor

Juventus Academy Legnica

Wilkowianka Wilków

KS Chojnowianka I

KS Chojnowianka II


