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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Mieczysław Wojciechowski

II Festyn Parafialny

Diamentowe Gody
Państwa Karczewicz

W krainie Muzycznych Snów

III miejsce w Polsce dla chojnowskich szczypiornistek

Biblioteczna Akademia Malucha
Bajka o żółtej kredce

II Festyn parafialny
24 czerwca parafia pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła zaprosiła mieszkańców
Chojnowa na zabawę w plenerze.
Pogoda tego dnia nie była zbyt przychylna, ale narzekać nie można, bo jak tylko

Gospodarzom Miasta i Gminy
Chojnów, panu burmistrzowi
Janowi Serkiesowi oraz panu
wójtowi Andrzejowi Pyrzowi za
wszechstronną pomoc organizacyjną;

oficjalnie otwarto wydarzenie siąpiący
deszcz ustał, chmury gdzieś się rozpierzchły, a temperatura wzrosła…
Wzrosła głównie za sprawą tego co działo się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym. Mnogość ciast upieczonych
przez parafian, różnorodność nagród
w loterii fantowej, wiele gier, zabaw
i konkursów dla dzieci i dorosłych, gastronomia rozmaitego gatunku oraz występy na scenie – wszystko to złożyło się
na atrakcyjne, miłe, niedzielne, popołudniowe spotkanie połączone ze szczytnym celem. Zebrane podczas festynu
fundusze przeznaczono na boczny ołtarz
w chojnowskiej farze. Dzięki ofiarności
mieszkańców uzbierano 10 tysięcy zł.

* Powiatowemu Zespołowi Szkół
w Chojnowie na czele z dyrekcją,
panem Mariuszem Kowalczykiem i panią Ewą Humenną, za
owocną współpracę;
* Radzie Parafialnej za ufundowanie głównej nagrody;
* firmie Eko-color za ufundowanie II nagrody;
* stacji paliw Falcon za bony
zakupowe na licytację;
* sklepowi Mrówka za bony
zakupowe na licytację;
* aptece Salix, PHU Polers,
Bankowi
Spółdzielczemu,
Agnieszce Fedorowicz, sprzedaży art. spożywczych Jagna
Pyczel za wsparcie finansowe;
* indywidualnym parafianom
za wsparcie finansowe;
* parafianom za upieczenie ciasta i ofiarowanie fantów na loterię;
* państwu Niemasikom za zorganizowanie zabaw dla dzieci;
* panu Jerzemu Krakowskiemu
za nagłośnienie;
* ruchowi Focolare, ministrantom i lektorom za pomoc w trakcie festynu.

Za naszym pośrednictwem główny organizator – parafia pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła składa serdeczne podziękowania instytucjom i osobom prywatnym wspierającym przygotowania do
festynu oraz parafianom pomagającym
w jego trakcie.
24 czerwca odbył się II Festyn
Parafialny. Z serca dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w jego
przebieg, a w szczególności:
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300+ od lipca

Darmowe porady rzecznika

Informujemy wszystkich zainteresowanych, ¿e wnioski w sprawie ustalenia
prawa do œwiadczenia Dobry start s¹
przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków sk³adanych drog¹ elektroniczn¹ od 1 lipca danego roku.
Œwiadczenie dobry start przys³uguje
w zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkolnego do ukoñczenia:
1) przez dziecko lub osobê ucz¹ca siê do
20. roku ¿ycia;
2) przez dziecko lub osobê ucz¹c¹ siê do
24. roku ¿ycia - w przypadku dzieci lub
osób ucz¹cych siê legitymuj¹cych siê
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,
Œwiadczenie przys³uguje z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego w nastêpuj¹cych
szko³ach:
- szko³a podstawowa,
- dotychczasowe gimnazjum,
- szko³a ponadpodstawowa,
- dotychczasowa szko³a ponadgimnazjalna, z wyj¹tkiem szko³y policealnej i szko³y dla doros³ych,
- szko³a artystyczna, w której jest realizowany obowi¹zek szkolny lub nauki,
- m³odzie¿owy oœrodek socjoterapii,
- specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy,
- specjalny oœrodek wychowawczy,
- oœrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Wniosek o ustalenie prawa do œwiadczenia Dobry Start mo¿na sk³adaæ drog¹
elektroniczn¹ za poœrednictwem tzw.
Emp@tii - na stronie
www.empatia.mrpips.gov.pl.,
a tak¿e za poœrednictwem banków krajowych œwiadcz¹cych us³ugi drog¹ elektroniczn¹ - na analogicznych zasadach jak
wniosek o œwiadczenie wychowawcze.
Podczas sk³adania wniosku drog¹ elektroniczn¹ obowi¹zkowo nale¿y podaæ
adres e-mail, na który przes³ana zostanie
informacja o przyznaniu œwiadczenia
Dobry Start.
Od sierpnia w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 5 przyjmowane bêd¹ wnioski
“papierowe”. Druki wniosków s¹ ju¿
dostêpne w UM lub w formie elektronicznej na miejskiej stronie chojnow.eu
w zak³adce “Wa¿ne komunikaty”.

20 lipca w godz. 10-12 w Domu Schrama mieszkañcy Chojnowa bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ zasiêgniêcia porad prawnych
u Rzecznika Konsumentów.
Porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów rzecznik bêdzie udziela³ osobom fizycznym
(w sprawach nie zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej), w sporach z przedsiêbiorc¹ - sprzedawc¹, producentem, dystrybutorem.
Bezp³atne poradnictwo dotyczy:
- kupna - sprzeda¿y w sklepie
- kupna - sprzeda¿y na odleg³oœæ (wysy³kowo, za poœrednictwem Internetu)
oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domach klienta);
- telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
- us³ug kurierskich;
- us³ug pocztowych;
- kredytów konsumenckich;
- us³ug turystycznych;
- us³ug budowlanych;
- dostawy energii elektrycznej, ciep³a,
wody;
- umów o dzie³o (np. wykonanie mebli,
naprawa samochodów, sprzêtu).
Mieszkañcy mog¹ tak¿e liczyæ na pomoc
w przygotowaniu pisma reklamacyjnego,
procesowego czy egzekucyjnego.
Zg³aszaj¹c siê po poradê nale¿y przynieœæ ze sob¹ wszystkie dokumenty
istotne dla sprawy (np. paragon, fakturê, zamówienie, umowê, regulamin,
z³o¿one reklamacje, prowadzon¹ z przedsiêbiorc¹ korespondencjê, itp.).
To pierwsze z planowanego cyklu spotkañ. Jeœli oka¿e siê, ¿e w Chojnowie jest
zapotrzebowanie na oferowan¹ pomoc,
konsultacje odbywaæ siê bêd¹ czêœciej.
O terminach poinformujemy w naszej
Gazecie i na stronie chojnow.eu
Tymczasem zapraszamy 20 lipca do Domu Schrama.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
w dniach od 04.07.2018 r. do 18.07.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w formie przetargu
ustnego nieograniczonego, oznaczonej
numerem geodezyjnym 331/2 po³o¿onej przy ul. Ogrodowej w obrêbie
4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
72/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 04 lipca 2018 r.,
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w formie przetargu
ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi 306/30
i 306/31 po³o¿onych przy ul. Królowej
Jadwigi w obrêbie 4 miasta Chojnowa
- Zarz¹dzenie Nr 73/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 04 lipca 2018 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 16.08.2018 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje osoby
zainteresowane,
¿e mo¿na sk³adaæ wnioski
o zmianê zapisów miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Chojnowa.
Wniosek powinien zawieraæ:
• imiê i nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, a tak¿e jego adres;
• przedmiot i zakres wnioskowanej
zmiany;
• okreœlenie nieruchomoœci (lub opis
terenu), których dotyczy wniosek.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kserokopie lub wyrys z aktualnej mapy
ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomoœci, której dotyczy, oraz wypis z rejestru gruntów.
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Na XLX sesji
Czerwcowa sesja - absolutoryjna, by³a
najwa¿niejszym posiedzeniem w³adz
miasta w roku. Tego dnia opiniowano
prawid³owoœæ dzia³ania finansowego
organu wykonawczego.
Sprawozdanie burmistrza z wykonania
bud¿etu za 2017 zosta³o pozytywnie ocenione przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej i pozosta³e Komisje Rady. W zwi¹zku
z tym radni jednomyœlnie przeg³osowali
udzielenie burmistrzowi absolutorium za
2017 rok.

Sprawozdanie 3/2018 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 maja 2018 r.
do dnia 25 czerwca 2018 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Zakoñczono remont dachu na budynku
Urzêdu Miejskiego.
* Prowadzone s¹ prace przy budowie
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora
w ci¹gu ul. Matejki oraz przy budowie
sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej wraz z budow¹ chodnika
przy ul. Kraszewskiego.
* Realizowana jest inwestycja "Budowa
centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzêtu medycznego" ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoœci 3.068.249,82 z³.
* Trwaj¹ prace pn "Prace konserwatorskie w obrêbie zabytkowego Parku Œródmiejskiego w Chojnowie". Œrodki na ten
cel w wysokoœci 311.528,00 z³. Gmina
Miejska Chojnów pozyska³a w ramach
poddzia³ania 19.2 "Wsparcie na wdro¿enie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego PROW na lata 2014-2020.
* Rozpoczêto przebudowê kuchni wraz
ze sto³ówk¹ przy Szkole Podstawowej nr 4.
* Trwaj¹ prace przy budowie nawierzchni
ulicy Solskiego.
* 18.06.2018 r. og³oszono kolejny przetarg nieograniczony na budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji ogólno-
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sp³awnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta
i Ogrodowej - otwarcie ofert 05.07.2018 r.
* Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z przebudow¹ jezdni i chodnika na ul. Ma³achowskiego i Witosa.
* Rozpoczêto procedurê projektow¹ dla
zadañ, które bêd¹ realizowane z Bud¿etu
Obywatelskiego - Remont sceny i nawierzchni towarzysz¹cej Park Piastowski
Wzgórze Chmielowe oraz Rewitalizacja
Amfiteatru w Parku Œródmiejskim.
* Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu w sprawie dofinansowania budowy
Otwartej Strefy Aktywnoœci OSA na terenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Wniosek zosta³ pozytywnie oceniony i zaakceptowany. Rozpoczêto prace projektowe.
* Podpisano umowy z wykonawcami na
przebudowê chodników przy ul. Kiliñskiego i Kochanowskiego, S³owackiego
i Sienkiewicza oraz Boles³awieckiej.
* Rozliczono 32 wnioski o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania
w budynkach mieszkalnych w Chojnowie
w ramach programu priorytetowego
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
Województwa Dolnoœl¹skiego".
* Wykonawca inwestycji - budowa oœwietlenia drogowego w ul. Legnickiej na
odcinku od ul. Reja do ul. ¯eromskiego,
przygotowuje projekt organizacji ruchu
drogowego.
* Prowadzone jest bie¿¹ce utrzymanie
terenów zielonych wraz z brzegiem Skory.
* Uzupe³niana i naprawiana jest na bie¿¹co infrastruktura drogowa (oznakowanie drogowe, ³awki i kosze uliczne).
* Rozpatrzono 10 wniosków o przydzia³
lokalu mieszkalnego z³o¿onych w miesi¹cach maj - czerwiec: przydzielono trzy
lokale mieszkalne.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców
4 lokale mieszkalne z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego dwie nieruchomoœci
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Tulipanowej.
* Przygotowano i og³oszono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- dziewiêciu dzia³ek przy ul. Parkowej
i dziesiêciu dzia³ek przy ul. Zielonej pod
budowê gara¿y,
- dwunastu nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy
ul. Radosnej, Mi³ej, Pogodnej.

* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Boh.
Powstania Warszawskiego o powierzchni 0,1978 ha, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, wielorodzinn¹ stanowi¹c¹ wspó³w³asnoœæ
osób fizycznych, a zbywanej na rzecz
osoby prawnej.
* Wydano 2 decyzje w sprawie przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu w prawo w³asnoœci oraz 3 zezwolenia na wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano zawiadomienie o ustaleniu
numeru porz¹dkowego dla budynku oraz
zaœwiadczenie o zmianie nazwy ulicy.
* Zawarto umowy dzier¿awy na grunt
bezpoœrednio przyleg³y do budynku (podwórko) ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹
przy ul. Wincentego Witosa 26 oraz
z osobami fizycznymi przy ul. Tkackiej 3.
* Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 3 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek po³o¿onych
przy ul. Królowej Jadwigi, ul. Legnickiej, ul. Wyspiañskiego pod wzglêdem
zgodnoœci z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta.
* Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki
po³o¿onej przy ul. Asnyka na wniosek
osoby fizycznej w celu zniesienia wspó³w³asnoœci.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Przyjêto 131 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 72 przypisków, 25 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 5 aktów
urodzenia, 14 aktów ma³¿eñstwa i 8 aktów
zgonu.
* Przeprowadzono 126 migracji aktów.
* Sprostowano i uzupe³niono 10 aktów
stanu cywilnego.
* Wpisano 6 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru
w drodze transkrypcji.
* Usuniêto 101 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Sporz¹dzono 16 zapewnieñ do zawarcia ma³¿eñstwa, wniosek o nadanie medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
oraz 2 decyzje w sprawie zmiany imion
i nazwisk.
* Wydano 180 aktów stanu cywilnego.
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Diamentowe Gody Pañstwa Karczewicz
Emilia i Józef Karczewicz 30 czerwca obchodzili swój piêkny jubileusz.
60. rocznica œlubu by³a niecodzienn¹ okazj¹ do wspólnego œwiêtowania w gronie
najbli¿szych.

Aktualnoœci z Chojnowa
Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu.
Esemesowe powiadamianie

Uroczystoœæ odby³a siê w Hotelu Max,
gdzie dostojni Jubilaci odebrali z r¹k
burmistrza miasta Jana Serkiesa Medale
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie:
"Dziêki trosce, odpowiedzialnoœci, poszanowaniu i wielkiej mi³oœci wznieœliœcie siê ponad tym, co uwiera, doskwiera
i dokucza. Kochaæ i byæ kochanym to
czuæ s³oñce z dwóch stron. Có¿ w ¿yciu
liczy siê bardziej od szczerego, g³êbokiego uczucia, które wybacza, uskrzydla,
³¹czy. Drodzy dostojni Jubilaci! Najwy¿sze w³adze pañstwowe postanowi³y
uhonorowaæ Was, odznaczeniem symbolizuj¹cym wyrazy uznania, jakie ¿ywi¹
dla Pañstwa ¿ycia rodzinnego oraz wagi,
jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci ka¿dej
rodziny. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wrêczê Pañstwu medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie".

Historia wspólnej drogi zaczê³a siê
w czerwcu 1957 roku. Poznali siê na
rodzinnej uroczystoœci, przez wspólnych
znajomych. Pani Emilia mieszka³a
w Jadwisinie, a jej przysz³y m¹¿ w Krzywej. Na pytanie "Czy, by³a to mi³oœæ od
pierwszego wejrzenia" Jubilatka
odpowiada z uœmiechem: "Na pewno
by³o to przeznaczenie, znaliœmy siê
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krótko. Trzy miesi¹ce wystarczy³y, aby
podj¹æ decyzjê o œlubie. Pobraliœmy siê
we wrzeœniu w Z³otoryi". Tego samego
roku zamieszkali w Chojnowie. Pan
Józef pracowa³ przez ca³e ¿ycie
w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym
w Chojnowie, a Pani Emilia w ¿³obku,
pocz¹tkowo w Boles³awcu, a potem
w Chojnowie. Pañstwo Karczewicz s¹
rodzicami dwóch córek, s¹ tak¿e dziadkami i pradziadkami. Wspomnienia
wspólnego ¿ycia sk³aniaj¹ do wielu
refleksji. "Prze¿yliœmy z mê¿em wiele lat
razem. By³y to trudne czasy. Zw³aszcza
okres powojenny, przetrwaliœmy to
razem. Trudnoœci czêsto wzmacniaj¹
i cementuj¹ zwi¹zek dwojga osób" mówi³a wzruszona Jubilatka.
Szczêœliwy i zgodny zwi¹zek wed³ug
Pañstwa Karczewicz opiera siê w du¿ej
mierze na wytrwa³oœci, zw³aszcza
w codziennych obowi¹zkach. "To tradycyjne ma³¿eñstwo. Tata pracowa³, mama
zajmowa³a siê dzieæmi, domem, ogrodem
i prac¹ zawodow¹. Recept¹ na udane
lata spêdzone razem jest sk³adowa zaufania, szczeroœci, szacunku, a te z kolei
s¹ gwarantem mi³oœci" - mówi³a dumna
z rodziców córka.
Diamentowe Gody, to wyj¹tkowy jubileusz. Poœród ¿yczeñ i upominków
znalaz³y siê tak¿e s³owa uznania dla Pani
Emilii i Pana Józefa.
Serdecznie gratulujemy Pañstwu Karczewicz 60. lat ma³¿eñskiej drogi.
Sk³adamy najlepsze ¿yczenia. Du¿o
zdrowia, pomyœlnoœci i kolejnych
wspania³ych uroczystoœci.
K. Burzmiñska

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

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

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informacje, zapowiedzi imprez, relacje z wydarzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszystkich miejskich instytucji i placówek.
Polub Chojnów na Facebooku

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

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Zwyciêskie Plebiscyty
Jako mieszkañcy niejednokrotnie udowodniliœmy, ¿e
jesteœmy solidarn¹ spo³ecznoœci¹ i lokalny patriotyzm
nie jest nam obcy. Mo¿emy byæ z siebie dumni - dziêki
zaanga¿owaniu i wytrwa³oœci w g³osowaniu w ró¿nych
plebiscytach w ostatnim pó³roczu, mogliœmy Pañstwa
informowaæ o licznych zwyciêstwach.
Krzysztof Pisarski z Bractwa Rycerskiego Grodu
Chojnów wygra³ powiatowy etap plebiscytu Osobowoœæ
Roku 2017 - kultura, za krzewienie kultury i historii
o regionie, organizowany przez Gazetê Wroc³awsk¹.
W tym samym plebiscycie, w kategorii biznes zwyciê¿y³
Bart³omiej Giersok - chojnowianin, wspó³w³aœciciel,
prezes zarz¹du GB Okna.

Za aktywn¹ dzia³alnoœæ
20 czerwca 2018r. w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy
odby³o siê uroczyste podsumowanie dzia³alnoœci Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci w roku szkolnym 2017/2018. Nagrody i wyró¿nienia otrzyma³y najprê¿niej dzia³aj¹ce placówki.
W wyniku rozstrzygniêcia ca³orocznego Konkursu na Najaktywniejsze Ko³o TPD dzia³aj¹ce w œrodowisku miejskim Oddzia³
Okrêgowy przyzna³ II miejsce dla Ko³a Przyjació³ Dzieci przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Urz¹d Miasta Legnica, portal e - legnickie.pl, Legnickie
Centrum Kultury, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
zorganizowali plebiscyt, w którym Basen Miejski
w Chojnowie wygra³ kategoriê Najlepszy Obiekt
Sportowo - Rekreacyjny, a tytu³ Najlepszego Zawodnika
w naszym mieœcie zdobyli: pi³karz Kacper Laskowski
i zawodniczka taekwondo Martyna Merunowicz.
W plebiscycie zorganizowanym przez LCA. PL Konrad
Cichoñ, za spraw¹ 53 % sms-owych g³osów otrzyma³
tytu³ Najpopularniejszego Zawodnika Miasta Chojnowa
2017 roku.
W plebiscycie "Gazety Wroc³awskiej" na Najlepsz¹
Grupê Przedszkoln¹ Roku laureatami zosta³y
"Krasnale" z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie, którymi opiekuje siê p. Renata Frymus.
W kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego na
Medal drugie miejsce zajê³a Iwona Kruk z Przedszkola
Miejskiego nr 1.
Nasze miasto wygra³o tak¿e g³osowanie w ramach cyklu
"Twoje Miasto w faktach RMF FM". Chojnów by³
bohaterem stacji przez kilka godzin jako nagroda za
zwyciêski pojedynek.
Dzieci z Przedszkola nr 1 w Chojnowie zdoby³y
I Nagrodê Publicznoœci w ogólnopolskim konkursie
przedszkoli ŒWIAT WORKÓW!
Wszystkim laureatom gratulujemy, a wspieraj¹cymg³osuj¹cym serdecznie dziêkujemy.

Zarz¹d Oddzia³u TPD w Legnicy z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cej
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania oraz ¿yczenia dalszych
sukcesów w pracy dla dobra dziecka.
Nagroda jest zas³ug¹ wielu uczniów z naszej szko³y, którzy anga¿owali siê w akcje, imprezy i konkursu organizowane przez TPD.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê wolontariuszom, pracuj¹cym
na rzecz i dla dobra potrzebuj¹cych.
Aleksandra Halikowska

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Oddzia³ Okrêgowy w Legnicy
nagrodzi³o tak¿e chojnowski samorz¹d.

Za pomoc finansow¹ i rzeczow¹ oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych
przez TPD Urz¹d Miasta
Chojnowa otrzyma³ wyró¿nienie i tytu³ SAMORZ¥D
PRZYJAZNY DZIECIOM.
(red.)

BRAWO MY!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Mieczys³aw Wojciechowski - pionier
pracy spo³ecznej na rzecz Chojnowa,
dzia³acz sportowy, pomys³odawca nazwy
klubu "Chojnowianka". Pasjonat ksi¹¿ek, kolekcjoner znaczków i banknotów.
Bohater "Ludzi z pasj¹" zapisa³ siê
w historii miasta jako za³o¿yciel sekcji
szachowej i organizator mistrzostw Chojnowa w szachach i warcabach.

G.Ch. - Do Chojnowa przyjecha³ Pan
razem z rodzin¹ w latach 40. ubieg³ego
wieku i od tego czasu jest Pan zwi¹zany z miastem.
Mieczys³aw Wojciechowski - Urodzi³em siê w Bolechowie 2 czerwca 1934r.,
teraz jest to miejscowoœæ na Ukrainie,
województwo stanis³awowskie. Mój ojciec by³ szewcem, mama zajmowa³a siê
domem i dzieæmi. Mia³em 6 rodzeñstwa,
trzech braci i trzy siostry, ja by³em siódmym, ostatnim dzieckiem. Do Chojnowa
przyjechaliœmy wraz z grup¹ repatriantów w po³owie listopada 1945 roku.
Moje pierwsze s³owa do cz³owieka napotkanego nieopodal stacji brzmia³y
"Gdzie tu jest szko³a?". Skoñczy³em
Szko³ê Podstawow¹ nr 1, a potem Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W 1955 roku
zda³em maturê i znalaz³em swoj¹ pierwsz¹ i zarazem ostatni¹ pracê w Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Przepracowa³em tam
36 lat.
G.Ch. - Pana zainteresowanie szachami rozpoczê³o siê w ju¿ w szkole podstawowej. Talent i cechy dobrego organizatora przeniós³ Pan na p³aszczyznê
miejsk¹.
M.W. - Wszystko zaczê³o siê bardzo
wczeœnie, bo gra³em ju¿ jako dziecko.
By³em cz³onkiem sekcji szachowej
w szkole. Organizowa³em mistrzostwa
szko³y. Jako licealista dzia³a³em w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej
i Turystyki w Z³otoryi w sekcji szacho-
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wej. W ramach klubu szachowego organizowa³em rozgrywki szachowe w ró¿nych miastach na Dolnym Œl¹sku.
Za³o¿y³em sekcjê szachow¹ w mieœcie.
Z ramienia Komitetu bra³em udzia³ jako
zawodnik i organizator w zawodach.
W 1964 roku zosta³em mistrzem Chojnowa w szachach. Co roku organizowa³em Mistrzostwa Chojnowa. 12 lutego,
w rocznicê wyzwolenia miasta, odbywa³y
siê zawody w szachach i warcabach.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w tamtych latach
ciê¿ko by³o o szachy, nie by³o to takie
banalne jak dziœ. Moja najd³u¿sza partia
rozegranych szachów trwa³a 4,5 godziny!
G.Ch. - Jest Pan pionierem pracy spo³ecznej w naszym mieœcie.
M.W. - Jestem pomys³odawc¹ nazwy
klubu "Chojnowianka". Wyst¹pi³em
tak¿e z propozycj¹ nazwy i pozytywnie
zaakceptowano ulicê Anny i Juliusza
PoŸniaków. Warto podkreœliæ, ¿e jest to
jedyna ulica upamiêtniaj¹ca dzia³aj¹ce
w Chojnowie ma³¿eñstwo nauczycieli.
Zaproponowa³em tak¿e nazwê ulicy
Mieczys³awy Æwikliñskiej, Ludwika Solskiego, Gabrieli Zapolskiej. Pozytywnie
tak¿e przyjêto moje pomys³y odnoœnie
nazw placu Boles³awa Prusa oraz Parku
Piastowskiego.
G.Ch. - Kiedyœ zbiera³ Pan z zami³owaniem znaczki, teraz s¹ to banknoty.
M.W. - Moje albumy z kolekcj¹ znaczków odda³em siostrzeñcowi, który
mieszka w Warszawie i jest kolekcjonerem antyków, historycznych pami¹tek.
Teraz zajmuje mnie kolekcja banknotów.
Posiadam interesuj¹ce waluty z ró¿nych
pañstw œwiata. Ostatnio siostrzenica
przywioz³a mi banknot koreañski. Mam
36 pañstw udokumentowanych ich banknotami. To wyj¹tkowy i piêkny album.
Ponad 80 banknotów. W mojej kolekcji
s¹ pieni¹dze wydawane w Krakowie podczas wojny. One jednak nie mia³y ¿adnej

wartoœci. Niektóre banknoty s¹
przepiêkne. Np. afrykañskie i chiñskie.
G.Ch. - Jest pan wielkim mi³oœnikiem
ksi¹¿ek.
M.W. - Muszê pochwaliæ siê tak¿e tym,
¿e jestem w ksi¹¿ce "Chojnowianie znani
i zas³u¿eni". Wspó³pracowa³em z p. Krystyn¹ Czapsk¹ i wspó³tworzy³em to wydanie. Zna³em wiêkszoœæ osób zaprezentowanych w tym opracowaniu. Moja biblioteka ma ponad 1200 ksi¹¿ek. Nie
mia³em ¿adnych na³ogów, dlatego za
zaoszczêdzone pieni¹dze kupowa³em
ksi¹¿ki. Mam ca³¹ listê autorów i tytu³ów. Wszystkich niestety nie przeczyta³em, ale moje ulubione, to ksi¹¿ki wojenne i historyczne. Myœlê, ¿e zbiór moich
ksi¹¿ek jest jednym z najokazalszych
w Chojnowie.
G.Ch. - Pañska dzia³alnoœæ zosta³a
kilkukrotnie wyró¿niona.
M.W. - By³em sekretarzem zwi¹zków
zawodowych. W 1975 roku zwi¹zek
zawodowy by³ po³¹czony - Legnica
z Jeleni¹ Gór¹. Na 80.lecie zwi¹zków
zawodowych w Polsce dosta³em z³oty
krzy¿ zas³ugi w Legnicy. Gratulowa³ mi
wojewoda legnicki. Z Urzêdu Miasta
otrzyma³em br¹zowy krzy¿ zas³ugi.
W zak³adzie pracy otrzyma³em medal 35.
lecia Polski Ludowej. Dosta³em odznakê
zas³u¿onego dzia³acza Frontu Jednoœci
Nardów. Mam te cztery oznaczenia, to
mi³e pami¹tki mojej pracy.
Nie liczê oznaczeñ z "Chojnowianki"
choæ, nale¿y wspomnieæ o jednym z 2011r.
Zosta³em uhonorowany Jubileuszowym
Medalem 65. lecia Klubu Sportowego
"Chojnowianka" Chojnów za wk³ad pracy
na rzecz klubu.

G.Ch. - Dziêkujemy serdecznie za rozmowê. ¯yczymy Panu du¿o zdrowia
i realizacji wszystkich zamierzeñ
i planów.
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Wakacje w mieœcie
W okresie wakacyjnym warto skorzystaæ
z zajêæ proponowanych przez MOKSiR
i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i twórczo
spo¿ytkowaæ wolny czas.
Od 2 do 6 lipca w Domu Kultury odbywaj¹ siê zajêcia dla dzieci w wieku 7-13
lat.
Program obejmuje zajêcia sportowe,
taneczne oraz plastyczne.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na "Wakacje z Bibliotek¹. Wakacyjne
podró¿e po literaturze".
Program adresowany do dzieci w wieku
7-12 lat przebiegaæ bêdzie od 9 do 13 lipca
oraz od 6 do 10 sierpnia.
W pierwszym miesi¹cu wakacji odbê-

dzie siê interesuj¹ca podró¿ z Nel¹ Ma³¹
Reporterk¹ "Nela i skarby Karaibów".
Zaplanowano tak¿e:
9.07 - Przedstawienie interaktywne
"Morskie opowieœci" - Teatr URWIS,
10.07 - Odkrycie Ameryki, czyli
odkrycie Karaibów,
11.07 - Francis Drake, czyli postrach
Karaibów,
12.07 - Zatopione galeony i skarby na
dnie morza,
13.07 - Czarnobrody i jego ukryty skarb.
W sierpniu placówka proponuje zajêcia
poœwiêcone ciekawym pozycjom bibliotecznym - znanych i lubianych autorów, którzy byli goœæmi w MBP
w Chojnowie.

Bajka o ¿ó³tej kredce
27 czerwca 2018 r. odby³o siê ostatnie
przedwakacyjne spotkanie (z rekordow¹
frekwencj¹!) w Bibliotecznej Akademii
Malucha. Tematem zajêæ by³a historia
¿ó³tej kredki.

Po wys³uchaniu "Bajki o ¿ó³tej kredce"
A. Galicy dzieci stwierdzi³y, ¿e œwiat
bez koloru ¿ó³tego by³by bardzo smutny
i ponury.
W tym dniu, zgodnie z naszym przewodnim motywem, królowa³ kolor ¿ó³ty

Plan wydarzeñ:
6.08 - Justyna Bednarek - "Niesamowite
przygody dziesiêciu skarpetek",
7.08 - Kalina Jerzykowska - "Pasa¿er nie
z tej ziemi",
8.08 - Rafa³ Witek - "Klub lataj¹cych ciotek",
9.08 - Marcin Pa³asz - "Opowieœci z Krainy Potworów",
10.08 - Pawe³ Berêsewicz - "A niech to
czykolada".
Od 30 lipca do 3 sierpnia w MOKSiR
odbêd¹ siê twórcze warsztaty dla dzieci
od 8 lat.
Wakacyjne zajêcia pt. "Opowieœci z g³êbin" maj¹ce na celu zainteresowanie
podwodnym œwiatem bêdzie prowadziæ
p. Karolina Rosocka. W planie warsztatów s¹ zajêcia plastyczne, muzyczne
i aktorskie.
Serdecznie zapraszamy!
i dlatego by³o du¿o rozmaitych zabaw,
zagadek i prac plastycznych zwi¹zanych
z tym kolorem.
By³y równie¿ zabawy taneczne: "Kaczuchy", "Wietrzyk wieje", "Baloniku nasz
malutki", "Jawor, jawor, jaworowi ludzie".
Do zobaczenia po wakacjach!
ml

W Krainie Muzycznych Snów

Jak trafiæ do "Krainy muzycznych
snów"? Okazuje siê, ¿e ca³kiem prosto.
Wystarczy przyjœæ na koncert uczestników Pracowni Wokalnej Agnieszki
Justyny Szumi³o, by - jak za dotkniêciem
czarodziejskiej ró¿d¿ki, choæ w przypadku muzyki lepiej by³oby mówiæ "batuty"
- znaleŸæ siê w cudownej, o¿ywczo
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œwie¿ej przestrzeni dŸwiêków i s³ów.
Spora, blisko 30. osobowa gromadka
dzieci i m³odzie¿y, zaprezentowa³a na
scenie Domu Kultury w Chojnowie swe
wokalne, a chwilami tak¿e ruchowe, talenty. By³o i lirycznie, i dynamicznie.
Z g³osami brzmi¹cymi dojrzale, wyraziœcie, ale tak¿e takimi, które na scenie

i przy mikrofonie stawiaj¹ pierwsze kroki.
Wszystkim nale¿¹ siê du¿e brawa.
Za pasjê. Za odwagê pokonywania w³asnych s³aboœci. Za szukanie w³asnej
muzycznej drogi.
A Pani Agnieszce ogromne wyrazy
uznania. Za to, ¿e potrafi m¹drze tê pasjê
zaszczepiaæ i rozwijaæ. I za to, ¿e wspiera swych podopiecznych w oswajaniu
tremy, prowadz¹c ich po ró¿norodnych,
muzycznych œcie¿kach.
sh
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Kilka okolicznoœci
Tegoroczne lato, kilkoro czerwcowych
jubilatów i solenizantów oraz potrzeba
integracji sta³y siê przyczynkiem do
kolejnego mi³ego spotkania cz³onków
chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
28 czerwca w Michowie zabrzmia³a muzyka, zrobi³o siê gwarno i weso³o. Nasi
emeryci zorganizowali kolejn¹ w tym
roku zabawê, by wspólnie spêdziæ czas
i oderwaæ siê od trosk dnia codziennego.
Mimo, ¿e pogoda nie by³a w pe³ni letnia,
radoœnie przywitano lato, odœpiewano
tak¿e "Sto lat" tym, którzy obchodzili
swoje urodziny b¹dŸ imieniny, serwowano tort i inne przysmaki, tañczono,
œpiewano… - s³owem œwiêtowano, celebruj¹c kilka okolicznoœci jednoczeœnie.

Tradycyjnie, na zaproszenie naszych
seniorów, redakcja Gazety Chojnowskiej
te¿ uczestniczy³a w tej zabawie.
Serdecznie dziêkujemy za pamiêæ i wszechobecn¹ w tym gronie ¿yczliwoœæ.
Czekamy na kolejne spotkania.
eg

Lipcowa Gildia
Wakacje widaæ, s³ychaæ i czuæ. Okres
relaksu i odpoczynku. Miejscowi twórcy
skupieni w Gildii Artystów Chojnowa
(G.A.C) jednak nie pró¿nuj¹.
Na spotkanie, które mia³o miejsce w poniedzia³ek 2 lipca, mimo, ¿e przyby³o
piêciu gildian, atmosfera dyskusji by³a
ciekawa i inspiruj¹ca.
Bombow¹ wiadomoœæ przynios³a pani
Danuta Schmeling. W planach wydawnictwa koszaliñskiego "KRYWAJ" jest
wydanie antologii poetyckiej pt. "Peron
Literacki dla Kasi". ZnaleŸæ tam bêdzie
mo¿na trzy wiersze naszej gildianki.
Tymczasem Pani Danusia przygotowa³a
na spotkanie Gildii prozê przedstawiaj¹c¹ wojenne wydarzenia widziane oczami s³ynnej sanitariuszki i kancelistki
Danuty "Inki" Siedzikówny.
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Tropem historycznym poszed³ te¿ pan
Jaros³aw Macewicz. Esej pt. "Najemnik"
powsta³ na podstawie prozy ksiêdza Isakiewicza-Zalewskiego. Utwór opowiada
o inwigilacji w czasach PRL przez SB
œrodowiska duchowieñstwa. Po takiej
dawce prozy wywi¹za³a siê ciekawa
i merytoryczna dyskusja o czasach PRL - u.
Zmianê klimatów twórczych stworzy³
Piotrek Misikiewicz. Nowy wiersz

PODZIÊKOWANIA
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie sk³ada serdecznie podziêkowania
Dyrekcji Powiatowego Zespo³u
Szkó³ oraz Supermarketowi
"Intermarche" w Chojnowie
za pomoc w zor ganizowaniu
pikniku dla naszych podopiecznych z okazji Dnia Dziecka.
Rodzice i dzieci
Serdecznie dziêkujê p. Beacie
Z e l e r oraz pracownikom
MOPS w Chojnowie za wsparcie, poœwiêcenie i bezinteresown¹ pomoc udzielon¹ mojej
rodzinie.
¯yczê wielu sukcesów w pracy
zawodowej i pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym.
Bogus³awa Piotrowska

pt. "Fryzjerski" opowiada w specyficzny
sposób o meandrach pracy chojnowskich
fryzjerów.
Goœcinne wnêtrze restauracji "Pod Jeleniem" przez blisko pó³torej godziny
pozwoli³o mi³o spêdziæ czas.
W spotkaniu uczestniczy³y tak¿e panie
Krystyna Halikowska i Anna Wójcik.
Przez sierpieñ odpoczywamy, a o kolejnym spotkaniu poinformujemy na ³amach "Gazety Chojnowskiej" i naszych
stronach internetowych.
PM
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Miejska Biblioteka
Publiczna poleca
Zimna Wojna
05.07 - 19:30
08.07 - 19:30

Dzia³ dla Doros³ych

Beata Pawlikowska
„Samotne wyprawy"

Historia wielkiej i trudnej mi³oœci dwojga ludzi, którzy nie potrafi¹ byæ ze sob¹ i jed- Edipresse Polska SA., 2018
noczeœnie nie mog¹ bez siebie ¿yæ. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Podró¿ to ³opatologiczna nauka szczêœcia. Zostawiasz wszystko co znasz. WyruBerlinie, Jugos³awii i Pary¿u.
szasz w nieznane.
Kiedy wieczorem k³adziesz siê w hamaOdlotowy Nielot
ku i przytulasz g³owê do swojego w³a05.07 - 16:00; 17:30
snego ramienia, z ca³ego serca dziêkujesz
08.07 - 16:00; 17:30
Bogu, ¿e jest dla ciebie taki ³askawy
Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. i zapewni³ ci tê fantastyczn¹ mo¿liwoœæ
Aby prze¿yæ musi dotrzeæ do Rajskiej Doliny.
spêdzenia nocy w sza³asie z palmowych
liœci. Bo gdybyœ musia³ zostaæ na dworze
Wyszczekani
i z³apa³aby ciê tropikalna burza, by³byœ
12.07 - 16:00, 17:45
mokry, zmarzniêty i nie mia³byœ siê
13.07 - 16:00, 17:45
nawet w co przebraæ, bo ca³y twój baga¿
Max, pracuj¹cy dla policji rottweiler, samotnik w typie macho, zostaje wys³any na nasi¹k³by deszczem. Le¿ysz wiêc czule
presti¿ow¹ wystawê psów, by zbadaæ tajemnicz¹ sprawê zwi¹zan¹ z nielegalnym wtulony w stêch³y hamak, a twoje serce
handlem zwierzêtami. Niestety, zostaje tam wys³any wraz ze swym partnerem - œpiewa hymny wdziêcznoœci.
Lubiê podró¿owaæ sama. Bez sztywnego
cz³owiekiem, co rodzi mnóstwo zaskakuj¹cych i zabawnych sytuacji.
planu, bez rezerwacji, bez ¿adnych zobowi¹zañ. Jadê tam, gdzie popchnie mnie
Jestem Taka Piêkna
ciekawoœæ, fascynacja, chêæ poznania
12.07 - 19:30
czegoœ nowego. Lubiê przygody, lubiê,
13.07 - 19:30
kiedy jest trudno. Lubiê siê zmêczyæ,
Renee Bennett (Amy Schumer) ka¿dego dnia boleœnie doœwiadcza, jak to jest byæ
zab³¹dziæ i odkryæ coœ tak zachwycaprzeciêtniaczk¹ w Nowym Jorku - mieœcie faworyzuj¹cym piêknych i bogatych. j¹cego, ¿e brakuje mi tchu.
Wszystko zmienia siê, gdy na zajêciach fitness spada z rowerka treningowego, Podró¿ jest przygod¹. Kszta³tuje charakuderza siê w g³owê i traci przytomnoœæ. Kiedy odzyskuje œwiadomoœæ i spogl¹da ter, zmusza do uczenia siê nowych umiew lustro, wprost nie mo¿e uwierzyæ. Jej nogi s¹ szczup³e i opalone, w³osy jedwabiste, jêtnoœci, wyzwala w cz³owieku wewnêta podbródek idealnie ukszta³towany. Jednym s³owem - jest zjawiskowo piêkna! rzn¹ si³ê.
Problem w tym, ¿e… tak naprawdê nic siê nie zmieni³o. Dla ca³ego œwiata Renee
nadal wygl¹da tak samo. Jednak bohaterka, przekonana o rzekomym cudzie, prze- Dzia³ dla Dzieci
chodzi totaln¹ metamorfozê. Z szarej myszki staje siê wyzwolon¹ i pewn¹ siebie
Kelly Barnhill
„Dziewczynka, która
kobiet¹, której œmia³oœæ i energia robi¹ piorunuj¹ce wra¿enie na wszystkich.

Wielki z³y lis i inne opowieœci
20.07 - 16:00, 17:30
21.07 - 16:00, 17:30

Twórcy nominowanego do Oscara filmu "Ernest i Celestyna" tym razem zapraszaj¹
na wieœ, która bynajmniej nie jest miejscem sielskiej ciszy i spokoju. W pierwszej
historii bohaterami s¹ Kaczka i Królik, którzy w zastêpstwie bociana ze z³amanym
skrzyd³em, maj¹ dostarczyæ pewnej rodzinie niemowlê... W drugiej opowieœci poznajemy niezdarnego Lisa, który codziennie bez rezultatu próbuje po¿reæ Kurê. Wilk
podpowiada mu, ¿eby najpierw ukrad³ jajko, potem wyhodowa³ sobie kurczaka i dopiero go zjad³. Plan tylko wydaje siê banalnie prosty... W trzeciej - Kaczka i Królik
zauwa¿aj¹, ¿e na œcianie domu wisi Œwiêty Miko³aj. Nie orientuj¹c siê, ¿e to jedynie
œwi¹teczna dekoracja, wyruszaj¹ na misjê ratunkow¹.

Kochaj¹c Pabla, Nienawidz¹c Escobara
20.07 - 19:00
21.07 - 19:00

Pablo Escobar to najpotê¿niejszy baron narkotykowy XX wieku, który zajmuje siê
przemytem kokainy do USA i wielu innych pañstw na œwiecie. Wartoœæ jego
zarobków zosta³a oszacowana na 55 miliardów dolarów w przeliczeniu na wspó³czesny kurs waluty. Pewnego dnia Pablo poznaje piêkn¹ Virginiê Vallejo - ambitn¹
gwiazdê kolumbijskiej telewizji. To spotkanie odmienia serce nieobliczalnego
przestêpcy, który zakochuje siê w nowo poznanej kobiecie. Wkrótce dziennikarka na
w³asne oczy poznaje demoniczne oblicze mê¿czyzny - powi¹zania gangstera z kolumbijskimi rewolucjonistami, kulisy przemys³u kokainowego i potwornoœci narkoterroryzmu. Coœ jednak trzyma oboje przy sobie i nie pozwala im siê rozstaæ.
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wypi³a ksiê¿yc"

Wydawnictwo Literackie, 2018
Bestseller „New York Timesa", nagrodzony presti¿owym Medalem Johna Newbery'ego za wybitny wk³ad w amerykañsk¹ literaturê dzieciêc¹.
Od wieków mieszkañcy Protektoratu wierz¹, ¿e pobliski las zamieszkuje okrutna
wiedŸma, której gniew ob³askawiæ mo¿e
tylko najm³odszy mieszkaniec osady z³o¿ony w ofierze z³ej czarownicy. Co roku
pozostawiaj¹ wiêc w lesie niemowlê, licz¹c na to, ¿e danina z niewinnego ¿ycia
powstrzyma wiedŸmê przed terroryzowaniem ich miasta.
Ale Xan jest dobra. Dom w leœnym zaciszu dzieli z m¹drym potworem Glerkiem i maleñkim smokiem Fyrianem
o wielobarwnych skrzyd³ach. Ratuje ona
porzucone dzieci i oddaje w opiekê rodzinom po drugiej stronie lasu, karmi¹c
niemowlêta blaskiem gwiazd. Jednemu
z nich przypadkowo daje jednak do wypicia blask ksiê¿yca, nape³niaj¹c je magi¹
o niewyobra¿alnej mocy. Xan postanawia sama wychowaæ tê niezwyk³¹ dziewczynkê. Kiedy zbli¿aj¹ siê trzynaste urodziny Luny, jej moc przybiera na sile...
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
Badanie psychologiczne. Czy powinniœmy obawiaæ siê?
Badanie psychologiczne otoczone jest
aur¹ tajemnicy. Rodzice dzieci kierowanych do psychologa obawiaj¹ siê, co ich
spotka, w jaki sposób psycholog bêdzie
bada³ ich dziecko.
Tak¿e lekarze nie zawsze uœwiadamiaj¹
sobie sens i metodykê badania psychologicznego.
Zdarza siê, ¿e kiedy uœwiadamiamy sobie, i¿ przyszed³ czas porozmawiaæ z psychologiem, zaczynamy myœleæ o tym, jak
to spotkanie bêdzie przebiega³o, jakie
pytania padn¹, czy staæ nas na szczeroœæ,
by odpowiedzieæ na nie zgodnie z nasz¹
wiedz¹, wreszcie jakimi metodami bêdziemy badani, co te badania mog¹ wykazaæ oraz co oznacza dla nas wynik.
Czy powinniœmy siê tego baæ? Czy mo¿emy poczuæ siê zagro¿eni? Czy jesteœmy przedmiotem czy podmiotem badania? Takie i wiele innych pytañ zadajemy sobie przed pójœciem do psychologa.
Po pierwsze nie ok³amujmy siê. Je¿eli
decydujemy siê na poradê psychologiczn¹, to musimy zdawaæ sobie sprawê,
¿e jesteœmy zobowi¹zani wobec samych
siebie przyznaæ, ¿e z czymœ sobie nie
radzimy i ¿e osoba, która mo¿e nam pomóc rozwi¹zaæ problem, to w³aœnie psycholog. Kiedy boli nas z¹b, czym prêdzej
kontaktujemy siê ze stomatologiem i zamawiamy u niego wizytê, której celem
jest zlikwidowanie bólu, który jest uporczywy, nieznoœny i przeszkadza nam normalnie funkcjonowaæ w codziennej rzeczywistoœci.
Z problemem psychologicznym mo¿emy
¿yæ ca³ymi latami i nie uœwiadamiaæ go
sobie. To bardzo wygodne dla naszej
psychiki, nie rozpoznawaæ problemu,
który ma znacz¹cy wp³yw na nasze ¿yciowe sukcesy i pora¿ki. Gdy problem
siê rozwinie i zacznie funkcjonowaæ
w œwiadomoœci, pod wp³ywem w³asnych
przemyœleñ lub sugestii innych osób szukamy pomocy u psychologa. Oznacza to,
¿e dojrzeliœmy do porady psychologicznej. Nasza motywacja wewnêtrzna jest
wystarczaj¹co wysoka, aby œwiadomie
poddaæ siebie lub nasze dziecko badaniu
psychologicznemu.
Badanie psychologiczne obejmuje obserwacjê zachowania, rozmowê kliniczn¹
oraz testy psychologiczne. Obecnie w poradnictwie psychologicznym dysponuje-
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my wieloma ró¿nymi testami. Wybór
nale¿y do psychologa, który wykonuje
badanie. Najczêœciej stosowane s¹: testy
inteligencji, diagnozuj¹ce funkcjonowanie oœrodkowego uk³adu nerwowego,
testy projekcyjne osobowoœci (rysunki,
plansze, fotografie) oraz kwestionariusze
zainteresowañ. Testy dziel¹ siê na werbalne i pozawerbalne. Pierwsze bazuj¹
na pytaniach, twierdzeniach, sformu³owanych na papierze w jêzyku polskim.
Drugie, na próbach rysowania, uk³adania, konstruowania wzorów w oparciu
o materia³, który mo¿e budziæ skojarzenia, ¿e s¹ to zabawki dla dzieci.
Wszystkie testy profesjonalne s¹ rekomendowane przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne. Prawo do ich wykonywania maj¹ osoby, które legitymuj¹ siê
dyplomem ukoñczenia studiów psychologicznych. W ksiêgarniach mo¿na kupiæ
ró¿ne ksi¹¿ki, które zawieraj¹ testy zbli¿one w konstrukcji do profesjonalnych
metod stosowanych w psychologii. S¹
one powszechnie dostêpne dla ka¿dego
czytelnika, nie maj¹ jednak wartoœci profesjonalnej oceny w tym zakresie.
Kiedy wchodzimy do gabinetu psychologicznego nale¿y oczekiwaæ pytania
typu: "Z jakim problemem pani /pan
/pañstwo przychodz¹?" Wtedy najlepiej
w krótkich zdaniach powiedzieæ, co jest
powodem zwrócenia siê o poradê. Psycholog zawsze uwa¿nie s³ucha ka¿dego
s³owa i obserwuje zachowanie pacjenta.
Nastêpnie okreœla problem, po czym dopasowuje metody diagnostyczne do problemu pacjenta. Zanim przyst¹pi do badania objaœnia cel jego przeprowadzania
i jego czas trwania. W ka¿dym przypadku diagnoza powinna odpowiadaæ na
konkretne pytanie, np. "Jaki jest poziom
inteligencji dziecka?", "Co jest przyczyn¹
trudnoœci w nauce szkolnej?", "Jakie
mog¹ byæ przyczyny emocjonalne moczenia nocnego?", "Czy kaszel mo¿e byæ
uwarunkowany emocjonalnie?", "Jak
stymulowaæ dziecko, aby siê rozwija³o?".
Wynik badania zawsze powinien byæ
szczegó³owo omówiony z pacjentem i jego rodzicami, a nastêpnie powinien zostaæ sformu³owany schemat programu
naprawczego, jak równie¿ przewidywany czas trwania terapii czyli zalecenia
terapeutyczne. A zatem nie powinniœmy
siê obawiaæ badania psychologicznego.

cz. 1

fot. http://www.spokojwglowie.pl/

Pamiêtajmy, ¿e celem psychologa jest
pomoc w rozwi¹zaniu trudnego problemu psychologicznego, który dotyczy nas
lub naszego dziecka. Profesjonalne testy
psychologiczne w rêkach osoby nieuprawnionej do ich u¿ywania s¹ niebezpiecznym narzêdziem, które mo¿e spowodowaæ wiele szkód u osoby badanej.
Interpretacjê wyniku testu przeprowadza
siê w oparciu o wszystkie informacje od
pacjenta oraz analizê iloœciow¹ i jakoœciow¹ zebranego materia³u. Wymaga to
kompleksowej wiedzy psychologicznej,
a nie tylko odczytania z tabeli wyniku
danego testu.
Gdy chcemy zbadaæ ma³e dziecko zwykle pos³ugujemy siê obserwacj¹ zachowania zarówno dziecka, jak i matki, rozmow¹ kliniczn¹, wywiadem oraz testami
do badania poziomu rozwoju psychomotorycznego, do których nale¿¹ test Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej Teodora Hellbruegge oraz test
przesiewowy Denver. Badanie jest bezbolesne i polega na zabawie z badanym.
Diagnozuj¹c starsze dziecko, stosuje siê
testy kwestionariuszowe i pozawerbalne.
S¹ to zwykle rebusy, rysunki, uk³adanki.
M³odzie¿ i doros³ych bada siê podobnie,
stosuj¹c inne wskaŸniki oceny. Wa¿n¹
metod¹ badania osób w ka¿dym wieku
jest rozmowa kliniczna i wywiad.
Prawid³owo zebrane informacje od pacjenta to podstawa prawid³owej diagnozy i terapii.
Je¿eli rodzice i pacjent s¹ prawid³owo
przygotowani do badania psychologicznego, to spotkanie przebiega pomyœlnie dla obu stron.
cdn...
Opracowa³a:
Kinga Kozakowska-Wiœniewska
Psycholog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18
I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz.U. poz. 1587).
II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szko³y podstawowej, publicznej szko³y ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1. uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu oraz koncepcjê
funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2. ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy
w szczególnoœci informacjê o:
- sta¿u pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, albo
- sta¿u pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- sta¿u pracy, w tym sta¿u pracy na stanowisku kierowniczym
w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
3. oœwiadczenie zawieraj¹ce nastêpuj¹ce dane osobowe kandydata:
- imiê (imiona) i nazwisko,
- datê i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego
sta¿u pracy, o którym mowa w pkt 2;
5. poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego
wykszta³cenia, w tym dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych
lub œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo œwiadectwa ukoñczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6. poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego znajomoœæ jêzyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 paŸdziernika 1999 r.
o jêzyku polskim (Dz.U. z 20111 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
7. poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopiê zaœwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandydatowi nie toczy siê postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub postêpowanie dyscyplinarne;
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym
wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe;
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm);
11. oœwiadczenie o dope³nieniu obowi¹zku, o którym mowa w art.
7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu
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informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944 -1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12. poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopiê aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13. poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em
kopiê karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. oœwiadczenie, ¿e kandydata nie by³ prawomocnie ukarany
kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych i korzysta z pe³ni praw publicznych;
16. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb aktualnego konkursu zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016).
III. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do 20 lipca 2018 r. na
adres: Urz¹d Miejski w Chojnowie, pl.Zamkowy 1, 59-225
Chojnów, pok. nr 6 - sekretariat, w zamkniêtych kopertach
z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem "Konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr
1 w Chojnowie"
IV. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert w postaci elektronicznej.
V. Na ¿¹danie organu prowadz¹cego przedszkole kandydat jest
obowi¹zany przedstawiæ orygina³y dokumentów, o których
mowa w pkt. II ust. 4-7, 12-13.
VI. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujê, ¿e:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest
Burmistrz Miasta Chojnowa, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@chojnow.eu,
3) dane osobowe, których podanie jest obowi¹zkowe na podst.
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko³y podstawowej, publicznej szko³y ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz.
1587) przetwarzane bêd¹ dla potrzeb aktualnego konkursu,
4) dane osobowe przechowywane bêd¹ do czasu zakoñczenia
postêpowania konkursowego,
5) kandydat ma prawo do ¿¹dania od administratora dostêpu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniêcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie
VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana
przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/907

Po w ielu l atach
ponownie m edal d la C hojnowa!
Utworzona w bie¿¹cym roku szkolnym
klasa sportowa o profilu pi³ki rêcznej
dziewcz¹t w Szkole Podtsawowej nr 4
zakoñczy³a swój pierwszy rok pracy
wielkim sukcesem.
W dniach 18-20 czerwca 2018r. w Kaliszu (hala sportowa Kalisz Arena) z udzia³em 16 zespo³ów dziewcz¹t 16 zespo³ów
ch³opców (czwarta klasa), które wygra³y
eliminacje na poziomie stref (I miejsce
w Legnicy) i województwa (I miejsce
w £agiewnikach) odby³ siê Fina³ Ogólnopolski "Kocham Rêczn¹ na Orliku".
Inicjatorem rozgrywek jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Fundacja "Or³y
Sportu". Patronat nad imprez¹ obj¹³
Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej w Polsce, a sponsorem g³ównym by³ PGNiG.
Wszystkie uczestnicz¹ce dzieci otrzyma³y stroje sportowe od sponsora rozgrywek.
Kaliski fina³ rozpocz¹³ siê od ceremonii
losowania, w której uczestniczyli reprezentanci Polski Panowie Arkadiusz Moryto ("Zag³êbie" Lubin) oraz Micha³ Daszek ("Orlen-Wis³a" P³ock).
Zespo³y w kategorii dziewcz¹t i ch³opców podzielone zosta³y na 4 grupy. Mecze w grupach rozgrywano systemem
"ka¿dy z ka¿dym". Czas gry 2 x 10min.
Grano w sk³adach 6.osobowych (1+5).
Sk³ad zespo³u regulamin ogranicza³ do 8
zawodników. Grano na pomniejszone
bramki (240 x 160) i pomniejszone boiska (formu³a mini pi³ki rêcznej).

Województwo dolnoœl¹skie reprezentowa³y dziewczynki z SP 4 Chojnów
oraz ch³opcy z SP 10 G³ogów.
Losowanie sprawi³o, ¿e nasze szczypiornistki trafi³y do grupy "D" z mistrzami
województw: lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego. W wyniku rozgrywek grupowych - dolnoœl¹skie-podkarpackie 16:3 (7:0); dolnoœl¹skie-lubelskie
11:12 (8:6); dolnoœl¹skie - pomorskie
16:8 (10:5), uzyskaliœmy awans do æwieræfina³u.
W meczu o strefê medalow¹ spotkaliœmy
siê z mistrzem grupy "C" - zespo³em
województwa œl¹skiego i wygraliœmy
10:9 (6:5). W pó³finale trafiliœmy na mistrza województwa wielkopolskiego. Ulegliœmy 7:13 (2:6).
Walka o trzecie miejsce, to ponowne
spotkanie z lubelskim (ulegli kujawskopomorskiemu). Mecz mia³ wyrównany
przebieg. Na 23. sekundy przed koñcem
prowadzenie uzyska³y dziewczynki z lubelskiego. Ostatnie sekundy gry to brawurowa akcja Kingi Bogackiej, która wywal-

czy³a rzut karny. Wytrzyma³a napiêcie
i trafi³a! 13:13 to wynik koñcowy.
Sêdzia zarz¹dzi³ rzuty karne. Trzy zawodniczki z ka¿dej dru¿yny zosta³y oddelegowane do ich wykonania. Po regulaminowej serii kolejne rzuty. W chojnowskiej bramce wyst¹pi³a równie¿
Kinga, która po wczeœniejszym skutecznym rzucie Ani Policht obroni³a rzut
rywalki! I wielka radoœæ!!! Po wielu latach ponownie medal dla Chojnowa!!!
W ceremonii zakoñczenia rozgrywek
uczestniczy³ reprezentant Polski, bramkarz Marcin Wichary ("Orlen-Wis³a"
P³ock), z którym chojnowianki zrobi³y
wspólne zdjêcie.
Zespo³y, które zajê³y miejsca I - III
otrzyma³y pami¹tkowe puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo
sponsor rozgrywek ufundowa³ dla czterech finalistów obozy sportowe. Nasze
zawodniczki juz trenuj¹ w Pucku pod
okiem fachowców z reprezentacji Polski.
Kolejn¹ atrakcj¹ dla finalistów bêdzie
"Lekcja wf z Mistrzem", która odbêdzie
siê w Warszawie 21 wrzeœnia.

Wielkie gratulacje!
Zespó³ SP 4 wyst¹pi³ w sk³adzie
(w nawiasie uzyskane bramki):
Kinga Bogacka (43);
Paulina Jamroz (16);
Natasza Idkowiak (10);
Martyna Ga³¹zka (2);
Oliwia Antos (1);
Katarzyna Mej;
Malwina Dwojak;
Anna Policht.
Zespó³ trenuje Andrzej Matuszewski.
Nasze osi¹gniêcie dedykujemy wszystkim sympatykom chojnowskiej pi³ki
rêcznej.
Dziêkujemy rodzicom za codzienne duchowe wsparcie podczas rozgrywek i Panu Tomaszowi Olbrych za pomoc w organizacji przewozu.
Szczególne podziêkowania kierujemy do
Pana Burmistrza Jana Serkiesa, dziêki
któremu klasa sportowa mog³a powstaæ.
AM
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Fotograficzne konkursy - zapraszamy
Wydawnictwo Literatura
zaprasza do udzia³u w konkursie
fotograficznym

"Polska na 6"

Zapraszamy do udzia³u w konkursie fotograficznym
zorganizowanym w ramach projektu "Polska na szóstkê".
"Z ksi¹¿k¹ na wakacjach"
Dolnoœl¹skie spotkania z ksi¹¿k¹ na walizkach".
Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia artystyczne i reporta¿owe ukazuj¹ce przyrodê, rodzinê, historiê oraz ludzi i ich codzienne ¿ycie
Zrób zdjêcie, na którym czytasz nasz¹
Uczestnicy konkursu: m³odzi czytelnicy bibliotek i uczniowie szkó³
ksi¹¿kê w nietypowym, wakacyjnym
z Dolnego Œl¹ska. Termin nadsy³ania zdjêæ do 8 paŸdziernika 2018r.
miejscu, dodaj zabawny komentarz
Projekt dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
i wyœlij na adres
Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury oraz sapromocja@wydawnctwoliteratura.pl
morz¹dów województwa dolnoœl¹skiego, powiatu wa³brzyskiego
i miasta Wa³brzycha oraz dolnoœl¹skich samorz¹dowych
Konkurs odbywa siê co tydzieñ
instytucji kultury.
przez ca³e wakacje.

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam kawalerkê w Rokitkach na
I piêtrze po kapitalnym remoncie, umeblowana.
Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (18492)
Mam do wynajêcia mieszkanie w Chojnowie przy ul. Sikorskiego - I piêtro.
Wiadomoœæ: tel. 530-210-900. (19240)

Inne
Wynajmê 3 gara¿e z parkingiem w Chojnowie przy ul. Koœciuszki.
Ceny wynajmu: 1000 z³, 1500 z³, 2000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-186-482. (18903)
GAZETA
CHOJNOWSKA
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów, tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
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Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej
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za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo ich redagowania i skracania.
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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; 76 818 82 83
Informacja PKS
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
76 818 86 81
ChZGKiM
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
76 818 66 80

Op³ata
za wa¿noœæ miejsc
na Cmentarzu Komunalnym
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych, ¿e

okres wa¿noœci op³aty
za miejsce pochówku
wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,
która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne
20 lat.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie
op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.
Sprawdzenia mo¿na dokonaæ
w biurze cmentarza osobiœcie
lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
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INWESTYCJE W MIEŚCIE

Budowa nawierzchni ulicy Solskiego
Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego
Parku Śródmiejskiego

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji
ogólnospławnej wraz z budową chodnika
przy ul. Kraszewskiego.

Budowa centrum medycznego
dla regionu Chojnowa wraz z zakupem
specjalistycznego sprzętu medycznego

Budowa kładki dla pieszych
nad rzeką Skora w ciągu ul. Matejki

Przebudowa kuchni wraz ze stołówką
przy Szkole Podstawowej nr 4
* Rozpoczęto procedurę projektową dla zadań, które będą
realizowane z Budżetu Obywatelskiego: Remont sceny
i nawierzchni towarzyszącej - Park Piastowski Wzgórze
Chmielowe oraz Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim.
* Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu w sprawie dofinansowania budowy Otwartej Strefy Aktywności OSA na
terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Wniosek został pozytywnie oceniony i zaakceptowany.
Rozpoczęto prace projektowe.
* Podpisano umowy z wykonawcami na przebudowę chodników przy ul. Kilińskiego i Kochanowskiego, Słowackiego
i Sienkiewicza oraz Bolesławieckiej.
* Wykonawca inwestycji - budowa oświetlenia drogowego w
ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego,
przygotowuje projekt organizacji ruchu drogowego.
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Przebudowa jezdni i chodnika
na ul. Małachowskiego, Witosa, Mickiewicza
i Getta Warszawskiego

Budowa mostu zastępczego na ul. Legnickiej
- inwestycja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu
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Chojnowskie Dzieciaki

W krainie Muzycznych Snów

Michał Jankowski - lat 9
Jest mistrzem w powiecie w warcabach. Gra w szachy, lubi matematykę, piłkę nożną i basen. Jest
uczniem Szkoły Podstawowej nr 4.

Chojnów latem

