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Trenowali wodny balet w Chojnowie! Turniej Dzikich Drużyn rozstrzygnięty

70 lat Spółdzielni Pracy 
Usług Kominiarskich Florian

Słodko i mądrze 
"Miodowe Lato" w Chojnowie 

15 sierpnia w Chojnowie
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Imieninowe spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek było wyczekiwanym 
i wytęsknionym wydarzeniem. 15 sierpnia po raz czwarty odbyło się święto
dedykowane wszystkim Marysiom. Imprezę prowadził Jacek Saja z Radia Plus
Legnica. 

Tradycyjnie, każda z pań otrzymała korale lub apaszkę. 
Wydarzenie otworzył zespół z Nowogrodźca "Na Wesoło". Po godzinnym koncercie
na scenie pojawił się ludowy akcent - repertuar folkowy i patriotyczny zaprezen-
towały "Michalinki" z Konradówki i Piotrowic oraz "Przyjaciółki" z Niedźwiedzic.
Po godzinie 17 wśród solenizantek losowane były niespodzianki. Losy szczęścia
trafiały do pań dzięki 4.letniej Marysi, która pięknie losowała nagrody. Odbył się
także konkurs plastyczny dla dzieci. 

Gwiazdą wieczoru był zespół MIG. Muzyczną formację MIG tworzy czwórka
rodzeństwa Dorota, Marek, Krzysiek i Sławek Gwiazdowscy. Grupa pochodzi 
z miejscowości Pruszkowo. Za oficjalną datę powstania zespołu uznaje się rok 2000.
Obecnie MIG cieszy się ogromną popularnością, o czym można się przekonać
patrząc na liczbę wyświetleń na kanale youtube. W Chojnowie zagrali swoje
największe przeboje: Miód Malina, Wymarzona, Lalunia…  Liderzy zespołu
obdarowywali mieszkańców płytami. Były autografy, wspólne zdjęcia i dobry humor!
Oczywiście zebrani w sercu miasta gromko dziękowali głośnymi brawami. 
To były udane imieniny! 

W trakcie spotkania można było spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym oraz
zaszczepić się przeciw Covid-19 w Domu Schrama. 

KJ

Świętowały Marysie i nie tylko…

Zespół ludowy z Konradówki i Piotro-
wic wielokrotnie występował dla choj-
nowskiej publiczności, w swoim skła-
dzie ma także mieszkańców grodu nad
Skorą. Ich występy oklaskiwano na prze-
glądach regionalnych i ogólnopolskich
oraz folkowych festiwalach.

10 lipca uroczyście celebrowano gru-
powe „urodziny”. Była to okazja do
wspomnień, prezentacji dorobku oraz
licznych gratulacji, życzeń i podzięko-
wań. Wśród zaproszonych gości był
także burmistrz Jan Serkies
- W imieniu władz samorządowych,
mieszkańców Chojnowa oraz swoim
własnym serdecznie gratuluję Jubileuszu
– winszował burmistrz. - Do kierownic-
twa zespołu, na czele z panią Stanisławą
Pakos oraz wszystkich członków zespołu
kieruję słowa uznania i podziękowania
za dbałość o tradycje i propagowanie
polskiego dziedzictwa kulturowego.
Życzę wielu powodów do radości, satys-
fakcji i wielu artystycznych sukcesów 
w dalszej działalności.

Dołączamy do tych życzeń i czekamy na
kolejny występ w Chojnowie

eg; 
fot. Urząd Gminy Chojnów

„Michalinki” 
w lipcu świętowały 

swoje 5.lecie. 



Ho³d Powstañcom
Warszawskim 

1 sierpnia 1944 roku wybuch³o Pow-
stanie Warszawskie, które trwa³o 63 dni.
To jedno z najtragiczniejszych wydarzeñ
w polskiej historii. Powstañcy prowa-
dzili z wojskami niemieckimi heroiczn¹ 
i osamotnion¹ walkê, a jej celem by³a
upragniona wolnoœæ. Niemiecka okupa-
cja i sowiecka dominacja by³y silniejsze.
3 paŸdziernika powstanie upad³o. Wed³ug
historyków zginê³o od 150 do 200 tysiêcy
ludzi. 
1 sierpnia w ca³ej Polsce o godzinie 17:00
rozbrzmia³ dŸwiêk syren. Godzina "W"
jest momentem zadumy i pamiêci. 

77. rocznicê Powstania Warszawskiego
upamiêtniono tak¿e w Chojnowie.
Chwa³ê i czeœæ Powstañcom oddali
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
strzelcy z Chojnowskiej Dru¿yny Strze-
leckiej oraz mieszkañcy. Apel Pamiêci
odczyta³ komendant Chojnowskiej Dru-
¿yny Strzeleckiej Czes³aw Dul. Kwiaty
z³o¿one zosta³y przez Burmistrza Miasta
Chojnowa Jana Serkiesa wraz z przed-
stawicielami Rady Miejskiej Barbar¹
Ku³acz i Janem Skowroñskim.
Powstanie Warszawskie jest w obecnych
czasach symbolem patriotyzmu, w myœl
s³ów Prymasa Tysi¹clecia kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego: "Sztuk¹ jest umie-

raæ dla ojczyzny, ale najwiêksz¹ sztuk¹
jest dobrze ¿yæ dla niej."

Chojnów z dofinansowaniem 
Gmina Miejska Chojnów otrzyma³a dofi-
nansowanie w ramach Rz¹dowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego na
przejœciach dla pieszych na 2021 rok.
Na realizacjê zadania polegaj¹cego na
przebudowie przejœcia dla pieszych na
ul. D¹browskiego, znajduj¹cego siê w bez-
poœredniej lokalizacji przy Szkole Podsta-
wowej nr 3, przyznane zosta³o dofinan-
sowanie  w wysokoœci 49.773,60 z³, co
stanowi 80% planowanych kosztów in-
westycji. Celem realizacji  przedsiêwziê-
cia jest poprawa bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, a w szczególnoœci ruchu pie-
szych, poprzez wprowadzenie wyniesie-
nia przejœcia dla pieszych wraz z azylem
oraz oznakowaniem pionowym w tle
folii fluorescencyjnej, które przyczyni¹
siê do przestrzegania ograniczeñ prêd-
koœci.

Konkursy dla gmin: Gmina
na Medal #SzczepimySiê 

i Najbardziej Odporna Gmina
Walka z pandemi¹ koronawirusa trwa.
Najlepsz¹ broni¹, która pozwoli nam
pokonaæ zagro¿enie, s¹ szczepienia prze-
ciw COVID-19. Na ostatniej prostej nie-
zbêdna jest zbiorowa mobilizacja. Dla-
tego nie czekaj! Zaszczep siê - chroñ
swoich bliskich i pomó¿ swojej gminie
wygraæ pieni¹dze na wszelkie dzia³ania
zwi¹zane z zapobieganiem COVID-19.
W zwi¹zku z trwaj¹cymi szczepieniami
na COVID-19 trwa konkurs na najbar-
dziej zaszczepione gminy w Polsce. Im
wiêksza iloœæ osób zaszczepi siê, tym

wiêksze s¹ szanse na uzyskanie nagrody
pieniê¿nej. Udzia³ bierze równie¿ Miasto
Chojnów - Kategoria: Ma³e Gminy - do
30 tys. mieszkañców, nagroda: 1 mln z³.
Konkurs trwa do 31 paŸdziernika 2021 r.
(do wyniku danej gminy bêd¹ wliczani
mieszkañcy, którzy otrzymaj¹ pe³ny cykl
szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.
Punkt Szczepieñ Masowych w Chojno-
wie przy ul. Matejki zachêca do szcze-
pienia!

Z e-dowodem sprawniej 
Z e-dowodem na niektórych lotniskach
mo¿esz korzystaæ z automatycznych bra-
mek granicznych.
Informacje o nim mo¿esz znaleŸæ na
Dowód osobisty - informacje.
https://www.gov.pl/web/gov/dowod-oso-
bisty-informacje
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-
dowod-osobisty

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1990 ze. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. urzêdu w dniach od
20.08.2021 r. do 10.09.2021 r.:
- wykazu obejmuj¹cego  nieruchomoœæ
zabudowan¹ gara¿em po³o¿on¹ przy
ul. Kolejowej przeznaczon¹ do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy - dz. nr 37/9 i udzia³ 1/6 
w dz. nr 37/12 - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 113/2021 z 18 sier-
pnia 2021r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 01.10.2021 r.,
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nych do oddania w u¿yczenie - czêœæ
dzia³ki nr 205/2 z obrêbu 3, czêœæ
dzia³ki nr 300/2, nr 311/11, nr 273/22
z obrêbu 4, czêœæ dzia³ki nr 289/7, 
nr 295/1 z obrêbu 6 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 114/2021 
z dnia 18 sierpnia 2021r. 

Wykazy dostêpne s¹  na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.
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Z g³êbokim ¿alem pragniemy powiadomiæ, ¿e z naszego grona zwi¹zkowego
odesz³a Szanowana Kole¿anka

Regina Dacyszyn
wieloletnia nauczycielka, dzia³aczka Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, cz³onek

Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów w Chojnowie.
Do ostatniej chwili ¿ycia aktywnie uczestniczy³a w dzia³alnoœci zwi¹zkowej.

Zawsze otwarta na sprawy innych.
Za wzorow¹ pracê i znacz¹ce zas³ugi wyró¿niona wieloma odznaczeniami w tym
Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego  oraz statuetkami i medalem

50-lecia za zas³ugi dla ZNP.
Czeœæ Jej pamiêci.

Rodzinie wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³adaj¹ Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie oraz Kole¿anki i Koledzy

z Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów.
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Obchodzone na pami¹tkê zwyciêskiej
Bitwy Warszawskiej Œwiêto Wojska
Polskiego rozpoczê³o siê w Chojnowie
od uroczystej Mszy Œwiêtej w koœciele
œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 15
sierpnia to dzieñ, w którym obok œwiêta
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
przypada œwiêto liturgiczne Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Mszy
œw. koncelebrowanej przewodniczy³ ks.
proboszcz Marek Osmulski, homiliê wy-
g³osi³ ks. Stanis³aw JóŸwiak z parafii pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego we Wroc³awiu, 
w ró¿nych intencjach modlili siê ks. Da-
mian Skrzypek i ks. Szymon Opa³a.
Po nabo¿eñstwie mieszkañcy przeszli
przez Rynek przy akompaniamencie Or-
kiestry Dêtej i spotkali siê przy Obe-
lisku, gdzie uczniowie z chojnowskich

szkó³ trzymali sztandary, uœwietniaj¹c
uroczystoœæ. Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies w swoim przemówieniu
przywo³a³ fragment historii mówi¹cy 
o Bitwie Warszawskiej i jej wielkim zna-
czeniu, nie tylko dla nas Polaków, ale dla
ca³ej Europy:
- 101 lat temu 15 sierpnia 1920 roku na
przedpolach Warszawy stoczona zosta³a
jedna z najbardziej decyduj¹cych bitew
w dziejach œwiata - Bitwa Warszawska -
okreœlana "cudem nad Wis³¹". By³a to
jedna z najwa¿niejszych bitew w historii.
Zwyciêstwo udaremni³o plany rozsze-
rzenia rewolucji bolszewickiej na Europê
Zachodni¹. Ocalona zosta³a polska nie-
podleg³oœæ, odzyskana po 123 latach
zaborów.

Œwiêto Wojska Polskiego jest okazj¹ do
podziêkowañ i zadumy nad przesz³oœci¹
i przysz³oœci¹ kraju, mówi³ burmistrz:
- Chylimy czo³a bohaterom - weteranom,
kombatantom wojennym, sybirakom,
wszystkim obywatelom, których postawa
godna jest najwy¿szego uznania.
Dziêkujemy za odwagê, patriotyzm i nie-
z³omnoœæ. Wywalczona niepodleg³oœæ 
i obronione chrzeœcijañstwo sta³y siê
narodow¹ dum¹, któr¹ nale¿y szanowaæ
i pielêgnowaæ przez pamiêæ i refleksjê. 
Z okazji œwiêta Wojska Polskiego sk³a-
damy serdeczne ¿yczenia wszystkim ¿o³-
nierzom i pracownikom ¯andarmerii
Wojskowej. Niech powierzone misje 
w s³u¿bie OjczyŸnie przynosz¹ Wam
poczucie satysfakcji i dobrze wype³nio-
nego obowi¹zku. ¯yczymy si³y i wytrwa-
³oœci, dobrego zdrowia, rodzinnej harmo-
nii i wszelkiej pomyœlnoœci. 

Senator Dorota Czudowska w swoim
wyst¹pieniu podkreœli³a zas³ugi walcz¹-
cych za woln¹ Ojczyznê: 
- Dziœ ³¹czymy siê  z ca³¹ Warszaw¹.
¯adne polskie miasto nie przela³o tyle
krwi za wolnoœæ. Jeszcze nigdy w naszej
historii nie by³o tak d³ugiego okresu bez
wojny. Oby tak ju¿ by³o po kres. Mamy
spokój, mamy dostatek. Jest co œwiê-
towaæ, ale musimy te¿ wci¹¿ pamiêtaæ, ¿e
zawdziêczamy to tym, którzy dla nas tê
wolnoœæ wywalczyli, ale tak¿e tym, którzy
dzisiaj dla tej wolnoœci pracuj¹, tym któ-
rzy nam takie radosne dni uœwietniaj¹.

Jak mówi³ b³ogos³awiony kardyna³ Ste-
fan Wyszyñski po Bogu najwa¿niejsza Oj-
czyzna, a po niej tylko Rodzina - mówi³a
senator Dorota Czudowska. 
Apel pamiêci w zastêpstwie za komen-
danta chojnowskiej dru¿yny strzeleckiej
Czes³awa Dula przeczyta³ dyrektor
MOKSiR Stanis³aw Horodecki.
Oficjalna czêœæ spotkania zakoñczona
zosta³a z³o¿eniem ho³du Obroñcom Oj-
czyzny i symbolicznych kwiatów przez
przedstawicieli w³adz, kombatantów oraz
mieszkañców. 

KJ

Œwiêto Wojska Polskiego
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Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2021. 
Udzia³ w Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludnoœci i Mieszkañ 2021 jest obowi¹zkowy. 

Gdzie w Chojnowie mo¿na siê spisaæ? 
* Dom Schrama (pokój nr 2) codziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10:00 - 14:00.
* Urz¹d Miejski w Chojnowie w godz. pracy Urzêdu tj.
poniedzia³ek, œroda, czwartek w godz. 7:30 - 15:30, wtorek
7:30 - 16:30, pi¹tek 7:30 - 14:30.
* Mobilny Punkt Spisowy na chojnowskim Rynku - codziennie
w godz. 9:00 do 17:00.
* Punkt na Pl. Wogezów (tzw. Grzybek) chwilowo jest nieczynny
* Internet - www. spis.gov.pl, 
* Infolinia spisowa - 22-279-99-99.
Zachêcamy do spisywania siê! 
Wa¿ne, aby zabraæ ze sob¹ numery PESEL wszystkich do-
mowników oraz informacje dot. powierzchni u¿ytkowej, roku
powstania, adresy miejsc pracy domowników. 
Wszystkie pytania dostêpne s¹ na stronie: 
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Osoby starsze nie maj¹ce mo¿liwoœci spisania siê poza
swoim miejscem zamieszkania mog¹ umówiæ wizytê 
w swoim domu.
Rachmistrzowie mog¹ realizowaæ wywiady bezpoœrednie 
w domach. Aby umówiæ wizytê wystarczy zadzwoniæ do
Gminnego Biura Spisowego w Chojnowie -  tel. 76-8188-505.
Co warto wiedzieæ o identyfikatorze rachmistrza! 
Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przepro-
wadzenia wywiadu spisowego mo¿na poprosiæ o wylegity-
mowanie siê oficjalnym identyfikatorem. Ka¿dy rachmistrz
powinien mieæ go przy sobie i okazaæ na proœbê respondentowi.
Identyfikator musi zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
* imiê i nazwisko wraz ze zdjêciem,
* numer identyfikatora oraz hologram,
* nazwê i logo wojewódzkiego biura spisowego,
* podpis osoby upowa¿nionej do wystawienia identyfikatora,
* okres, na jaki identyfikator zosta³ wystawiony,
* informacjê na odwrocie, na terenie jakiego województwa
rachmistrz jest upowa¿niony do zbierania danych.

W przypadku dalszych w¹tpliwoœci warto skorzystaæ z  pozos-
ta³ych mo¿liwoœci weryfikacji rachmistrza, jakie zapewni³o
Centralne Biuro Spisowe. Mo¿na to zrobiæ m.in. poprzez spe-
cjalnie przygotowan¹ aplikacjê dostêpn¹ na stronie: 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
Rachmistrz spisowy nie bêdzie pyta³ o stan maj¹tkowy respon-
denta, wartoœæ przedmiotów nale¿¹cych do domowników, nie
bêdzie równie¿ wymaga³ okazania korespondencji urzêdowej
np. z ZUS czy z bankami, ani prywatnej. Rachmistrz zada tylko
te pytania, które s¹ zapisane w formularzu. Wszyscy respon-
denci odpowiadaj¹ na te same pytania, nie s¹ one ró¿nicowane
pod jakimkolwiek wzglêdem.

W przypadku stwierdzenia faktycznych nieœcis³oœci nale¿y przer-
waæ wywiad, spisaæ dane rachmistrza i skontaktowaæ siê 
z najbli¿szym urzêdem gminy, urzêdem statystycznym lub jego
oddzia³em.
Wywiady bezpoœrednie bêd¹ prowadzone z zachowaniem pro-
cedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS. Ka¿dy
rachmistrz powinien u¿ywaæ niezbêdnych œrodków ochrony
osobistej i zachowywaæ dystans spo³eczny.
Przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym, respondent nie mo¿e odmówiæ rachmistrzowi
realizacji wywiadu i przekazania danych w ramach spisu
powszechnego (art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1775).

Konkurs na najbardziej cyfrow¹ gminê - NSP 2021! 
G³ówny Urz¹d Statystyczny og³osi³ konkurs na najbardziej
cyfrow¹ gminê, w którym bêdzie siê liczy³ odsetek miesz-
kañców gminy spisanych przez Internet. Im wiêcej miesz-
kañców gminy wype³ni samospis internetowy, tym wiêksze s¹
szanse gminy na wygran¹! 
Do wygrania jest cenny sprzêt IT, który mo¿e pos³u¿yæ jako
wyposa¿enie pracowni komputerowych w szko³ach dzia³a-
j¹cych na terenie gminy. 

Drodzy Mieszkañcy zapraszamy do spisywania siê! Im wiêcej
osób weŸmie udzia³ w Narodowym Spisie Powszechnym tym
wiêksze szanse na wygran¹ dla chojnowskich szkó³!

NNaarrooddoowwyy  SSppiiss  PPoowwsszzeecchhnnyy  LLuuddnnooœœccii   ii   MMiieesszzkkaaññ  22002211
Nie zwlekaj do ostatniej chwili!           Spisz siê ju¿ dziœ! 
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Spó³dzielnia Pracy Us³ug Kominiarskich

Florian we Wroc³awiu, obchodzi w tym

roku 70.lecie dzia³alnoœci. Podstawo-

wym celem jaki stawia przed sob¹

"Florian" jest dba³oœæ o utrzymanie

wypracowanej przez lata dobrej marki

poprzez wieloletnie konsekwentne dzia-

³anie, polegaj¹ce na podnoszeniu kwali-

fikacji przez pracowników, przez ich

dba³oœæ o jakoœæ wykonywanych prac,

znajomoœæ i umiejêtnoœæ pos³ugiwania

siê zarówno prostymi narzêdziami, jak 

i precyzyjnym sprzêtem pomiarowym.

Rejon RZK 6 Chojnów funkcjonuje od

1964 roku. Pracuje w nim 3 kominiarzy

oraz pani ksiêgowa.

Jak na przestrzeni lat ewoluowa³ ten za-

wód, jak jest odpowiedzialny, ile wyma-

ga zaanga¿owania i czy potrzebne s¹

specjalne predyspozycje…? Na te i inne

pytania odpowiada kierownik Rejon

RZK 6 Chojnów Tomasz Zawadzki.

Gazeta Chojnowska - Jubileusz, to

powód do œwiêtowania, ale te¿ moment

podsumowañ, refleksji, planów… 

Ma pan takie przemyœlenia?

Tomasz Zawadzki - Zawód kominiarza

bezsprzecznie zmienia siê. Nasza aktyw-

noœæ obejmuje czyszczenie przewodów

kominowych, ekspertyzy przewodów

kominowych, okresowe kontrole prze-

wodów kominowych i ich odbiory, ale

tak¿e frezowanie kominów, mechaniczne

czyszczenie kominów przez usuwanie

sadzy szklistej, przegl¹d instalacji ga-

zowej, monta¿ wk³adów kominowych,

roczne i piêcioletnie przegl¹dy techniczne

budynków, zabezpieczenia wylotów prze-

wodów kominowych siatkami…

Wszystkie dzia³ania tych aktywnoœci

zmieniaj¹ siê na du¿y plus. Modernizacje

zwi¹zane z technologi¹ i nowoczesnoœci¹

u³atwiaj¹ wiele w pracy, która do pros-

tych nie nale¿y. Zawód kominiarza równie¿

siê zmienia. Ca³y czas uczestniczymy 

w ró¿nych szkoleniach i kursach, które

wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê. Jesteœmy pod-

dawani równie¿ badaniom weryfikuj¹cym

mo¿liwoœæ wykonywania pracy na wyso-

koœciach. 

Gazeta Chojnowska - Chojnowski za-

k³ad obejmuje spory teren, jak wy-

gl¹da wizyta kominiarza? 

T.Z. - Bardzo du¿o ludzi jest ju¿ œwiado-

ma, ¿e z³y opa³ szkodzi wszystkim. Coraz

wiêcej domów, mieszkañ ma nowe 

i sprawne ogrzewanie. Mieszkañcy Choj-

nowa coraz œmielej wymieniaj¹ i moder-

nizuj¹ systemy grzewcze. Zmienia siê

technologia, ale i mentalnoœæ ludzi. Cho-

cia¿ zdarzaj¹ siê przypadki, gdzie po

prostu nale¿y bardziej edukowaæ, uœwia-

damiaæ, t³umaczyæ. Wizyty s¹ ró¿ne, w za-

le¿noœci od powodu. Grunt to zachowy-

waæ w ka¿dej sytuacji spokój. Nerwy,

poœpiech i stres nic nie daj¹, wrêcz prze-

ciwnie.

Gazeta Chojnowska - A jakaœ niety-

powa interwencja?

T.Z. - Ka¿da interwencja jest po prostu

inna. Aktywnoœæ kominiarzy polega ju¿

nie tylko na sprawdzeniu "komina", ale

szeregu ró¿nych czynnoœci, których na-

le¿y dope³niæ i wykonaæ, aby domy by³y

bezpieczne. Us³ugi kominiarskie przyczy-

niaj¹ siê przede wszystkim do ochrony

przeciwpo¿arowej, ochrony ¿ycia i mienia,

ochrony œrodowiska, oszczêdzania energii.

Nasze wizyty s¹ odpowiednio dokumen-

towane, o czym nale¿y pamiêtaæ. Spraw-

dzamy raz w roku wentylacje, nie mniej

ni¿ cztery razy w roku przewody dymne,

ogrzewanie gazowe kontrolujemy 2 razy

w roku. Wszystkie regulacje zapisane s¹

w prawie budowlanym, które jest dla nas

wyznacznikiem wielu dzia³añ. 

Gazeta Chojnowska - Kominiarz ma

szansê ogl¹daæ okolicê z niecodziennej

perspektywy. Co widaæ z dachów choj-

nowskich domów?

T.Z. - Widaæ nasze piêkne miasto, które

zmienia siê na lepsze w wielu aspektach -

w infrastrukturze, przestrzeni miejskiej,

dostrzegamy wiele plusów zw³aszcza w zmia-

nie sposobu opalania domów, mieszkañ.

To dobrze rokuje na przysz³oœæ. 

Gazeta Chojnowska - Czego z okazji

tego piêknego jubileuszu ¿yczyæ na-

szym kominiarzom?

T.Z. - Chcia³oby siê rzec, ¿ebyœmy

przynosili ludziom szczêœcie! Myœlê, ¿e

pogody ducha i spokoju. To bardzo

wa¿ne zarówno w pracy, jak i w codzien-

nym ¿yciu. 

Gazeta Chojnowska - Zatem tego

¿yczymy! Dziêkujemy za rozmowê. 

70 lat Spó³dzielni Pracy Us³ug Kominiarskich Florian
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Lucyna Kasjañczyk szyje i tworzy nie-

samowity œwiat krasnali, owieczek,

zaj¹czków i innych ciekawych postaci.

"Moj¹ pasj¹ jest tworzenie i rozwi-

janie siê w ró¿nych dziedzinach rêko-

dzie³a. Droga ta zaprowadzi³a mnie na

sam pocz¹tek mojej podró¿y z rêko-

dzie³em, gdzie zaczê³am znowu szyæ.

Po prostu kocham to, co robiê!" - z dum¹

i radoœci¹ podkreœla pani Lucyna.

Fascynuj¹ce rêkodzie³a to sposób na

spêdzanie wolnego czasu, samorealiza-

cjê, przyjemnoœæ i ... obdarowywanie

serdecznoœci¹ i mi³oœci¹ najbli¿szych. 

Gazeta Chojnowska - Patrz¹c na Pani

rêkodzie³a ma siê ochotê wszystkie

stworzone postacie przytuliæ! Kiedy

pojawi³o siê to interesuj¹ce zami³owanie?

Lucyna Kasjañczyk - Moja przygoda 

z rêkodzie³em zaczê³a siê we wczesnych

latach m³odoœci. Ju¿ jako nastolatka

bardzo lubi³am szyæ czy przerabiaæ ró¿ne

ubrania. PóŸniej ju¿ jako mama trzech

maluchów sama projektowa³am i szy³am

stroje na bale karnawa³owe. Zawsze spra-

wia³o mi przyjemnoœæ stworzenie czegoœ,

czemu sama mog³am nadaæ kszta³t lub

realizowanie wizji twórczych, nawet tych

banalnych takich jak upiêkszanie swo-

jego mieszkania, tapetowanie œcian czy

zabawa kompozycjami kolorystycznymi. 

G.Ch. - Rêkodzielnictwo wymaga cier-

pliwoœci i sumiennoœci. Czy te cechy

sprawdzaj¹ siê w innych pasjach? 

L.K. - Owszem, s¹ to podstawowe cechy,

które warto posiadaæ przy tworzeniu czego-

kolwiek. Nie tak dawno odnalaz³am siê

równie¿ w ozdabianiu tortów, nadawaniu

im ró¿nych kszta³tów takich jak lalki,

zamki czy te¿ samochody, a wiêc precyzja

i doskonalenie swoich umiejêtnoœci stale

szuka innych dróg rozwoju. 

G.Ch. - Sk¹d Pani czerpie pomys³y? 

L.K. - Pomys³y po prostu rodz¹ siê w g³o-

wie. Siadam przy kartce i tworzê to, co

akurat przynosz¹ mi myœli. Poœwiêcam

ka¿d¹ woln¹ chwilê na szycie. Jeœli chodzi

o materia³y, niektóre kupujê, inne zaœ

otrzymuj¹ ode mnie tzw. drugie ¿ycie.

Jakiœ szalik, komin lub sweter, guziki itd.

staram siê robiæ wszystko dok³adnie 

i z sercem.  

G.Ch. - Czym obecnie siê Pani zajmuje? 

L.K. - Projektowaniem i szyciem kras-

nali, jelonków i owieczek, które pe³ni¹

funkcje ozdób domowych. S¹ one w pozy-

cji stoj¹cej i niektóre osi¹gaj¹ nawet do

metra wysokoœci! To bardzo czasoch³onna

praca, ale daj¹ca du¿o satysfakcji, zw³asz-

cza gdy postaæ jest ju¿ gotowa. Wszystkie

wolne chwile najchêtniej spêdzam w swoim

artystycznym k¹ciku na realizowaniu kolej-

nych projektów.

G.Ch. - Rêkodzie³a stanowi¹ du¿¹ war-

toœæ, ale poza nimi jest jeszcze coœ czego

nie widaæ przy tworzeniu… 

L.K. - Tak, samorealizacja oraz zag³ê-

bianie siê w poszerzaniu swoich umiejêt-

noœci pomaga mi siê wyciszyæ, zrelak-

sowaæ i przede wszystkim sprawia ogrom-

n¹ przyjemnoœæ. Jednak najwiêksz¹ ra-

doœæ sprawia mi obdarowywanie rodziny

i przyjació³ swoimi pracami. Widz¹c zado-

wolenie, a nawet czasami zachwyt dosta-

jê ogromny dar motywacji i chêci do

spe³niania marzeñ poprzez szycie… 

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-

wiadu. ¯yczymy Pani realizacji ko-

lejnych fantastycznych projektów oraz

spe³nienia marzeñ! 
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Jury powo³ane przez Organizatora podjê³o decyzjê o podziale
nagród w konkursie fotograficznym "Chojnów - wiosenne
przybli¿enie". Przypomnijmy, i¿ na konkurs Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji wp³ynê³o w sumie 30 prac
nades³anych przez 12 autorów. Kto najbardziej zaciekawi³?
Jury uzna³o, ¿e najwy¿ej nale¿y oceniæ dwu autorów. Panowie
Marcel Kopañski i Leszek Surowiec zostali nagrodzeni
kwotami po 200,00 z³ ka¿dy. Nieco mniej przypad³o Panu
Jakubowi Paszkiewiczowi - 150,00 z³. Podoba³y siê poje-
dyncze prace: Pañ: Katarzyny Szlapiñskiej i Joanny Rokity
oraz Pana £ukasza Hopci. Ka¿d¹ z osób nagrodzono kwot¹
100,00 z³. I wreszcie fotografie Pañ: Adrianny Stañczyk i Anny
Miêkisz. Uhonorowano je po 75 z³ ka¿da. 
3 sierpnia odby³ siê oficjalny wernisa¿ pokonkursowej wystawy.
Wszystkie nades³ane prace mo¿na ogl¹daæ w holu obok recep-
cji Domu Kultury. 

moksir

FOTOGRAFICZNE PRZYBLI¯ENIA CHOJNOWSKIEJ WIOSNY - wyniki

Chojnów planowali odwiedziæ zim¹, ale szczêœliwy zbieg

okolicznoœci sprawi³, ¿e przyjechali do naszego miasta w³aœnie

teraz. Mowa o KS P³ywanie Artystyczne Wroc³aw, który kilka

dni temu trenowa³ na Basenie Miejskim. Klub istnieje od 6 lat 

i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Na pocz¹tku powsta³o

KS P³ywanie Artystyczne Wroc³aw, w 2020 roku powsta³o KS

P³ywanie Artystyczne Trzebnica. Czym jest p³ywanie artysty-

czne lub synchroniczne? To po³¹czenie p³ywania, gimnastyki

oraz tañca. O tañcu w wodzie i jego zawodnikach opowiedzia³a

trenerka klubu pani Kseniya Yadlouskaya.

- Obecnie trenujemy zaawansowan¹ grupê z Wroc³awia. W tam-

tym tygodniu æwiczy³ pierwszy turnus z Trzebnicy. Trenujemy

codziennie po dwie godziny rano i wieczorem. Oprócz tego

mamy zajêcia na sali gimnastycznej, æwiczymy uk³ady choreo-

graficzne, sprawdzamy nasz¹ si³ê i wytrwa³oœæ. Oczywiœcie

towarzyszy nam dieta, która jest bardzo wa¿nym spoiwem

miêdzy treningami a kondycj¹ - t³umaczy trenerka pani Kseniya

Yadlouskaya. 

Od trzech lat klub zdobywa najwy¿sze miejsca na podium 

w rocznikach 12 lat i m³odsi. W tym roku zadebiutowali

równie¿ zawodnicy 13 i 14. letni i równie¿ zwyciêsko pokonali

rywali, zdobywaj¹c pierwsze miejsce na zawodach. Aktualnie

klub przygotowuje siê do planowanych Mistrzostw Polski. 

- To nie jest jeszcze zbyt popularny sport, ale cieszy siê coraz

wiêkszym zainteresowaniem wœród dzieci, które dobrze czuj¹

siê w wodzie. Musimy siê tak¿e pochwaliæ, ¿e trenujemy nie

tylko dziewczynki, ale i ch³opców - to ewenement, nie tylko 

w tym sporcie, ale i w klubie, bo to rzadkoœæ. Mamy równie¿ 

w grupie kilka osób z Ukrainy. Praca z dzieæmi i m³odzie¿¹

wymaga wiele wysi³ku i pracy. W tym sporcie liczy siê talent,

samodyscyplina, treningi… i wspó³praca. Rozmawiamy 

z kolegami z innych krajów, jeŸdzimy na obozy do mistrzów

olimpijskich, stale siê uczymy i wymieniamy doœwiadczeniem,

jest to sk³adowa wielu sukcesów - zaznacza trenerka, dodaj¹c: 

- Miasto bardzo siê nam podoba. Ludzie s¹ bardzo nam ¿yczli-

wi, dzieci to doceniaj¹ i chc¹ tu wróciæ. Podoba im siê 

w Chojnowie i codziennie to powtarzaj¹! Przyznam, ¿e to nas

bardzo cieszy, bo atmosfera jest bardzo wa¿na. 

KJ

Trenowali wodny balet w Chojnowie! 
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25 lipca w Domu Schrama w Chojnowie
odby³a siê inauguracyjna impreza o na-
zwie "Miodowe Lato". Organizatorami
wydarzenia byli: Urz¹d Miejski, Wrzo-
sowa Kraina oraz Zwi¹zek Pszczelarzy
Ziemi Legnickiej. 
Konferencja poœwiêcona by³a pszczo³om,
czyli naszym sprzymierzeñcom w ota-
czaj¹cym nas œwiecie. Przyby³ych na nau-
kowe spotkanie przywita³ Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies: 
- Mam nadziejê, ¿e organizowane po raz
pierwszy "Miodowe Lato" w Chojnowie
znajdzie swoj¹ kontynuacjê w latach
kolejnych i bêdzie cieszyæ siê du¿¹ popu-
larnoœci¹ zarówno wœród chojnowian,
jak i goœci - mówi³ gospodarz miasta. 
Nie od dziœ wiadomo, ¿e miód jest po
prostu zdrowy, a produkty pszczele maj¹
drogocenne wartoœci od¿ywcze. O miodzie
i jego w³aœciwoœciach opowiedzia³ prof.
dr hab. Artur Stojko w prelekcji "Miód 
i produkty pszczele - naturalne lekarstwo
na wyci¹gniêcie rêki". W interesuj¹cym
wyk³adzie profesor podkreœli³, ¿e polskie
pszczelarstwo powinno byæ wzorem dla
innych krajów, co potwierdzili kolejni
mówcy, wskazuj¹c, ¿e nasz miód jest
znakomitym pokarmem - od¿ywk¹, któ-
rej nie maj¹ miody z innych czêœci œwiata.

- Nasz uk³ad genetyczny jest zakodo-
wany na 130 lat. Jednak grzechy przod-
ków czêsto skracaj¹ mo¿liwoœæ naszego
bytu na tym padole ziemskim. Jesteœmy
skazani na korzystanie z natury - mówi³
prof. Stojko. 

Naturaln¹ ochron¹ dla naszego zdrowia
jest z³oty nektar. Obecnie coraz popu-
larniejsza staje siê apiterapia, czyli le-
czenie miodem i innymi produktami

pszczelimi. Miód, propolis, mleczko
pszczele s¹ nie tylko znane z zastosowañ
domowych, ale tak¿e s¹ podstaw¹ leków
w medycynie konwencjonalnej. 
Kolejny wyk³adowca dr Pawe³ Migda³
przybli¿y³ œwiat zapylaczy: "Otaczaj¹ca
nas przyroda jako œrodowisko ¿ycia
pszczó³ i innych owadów zapylaj¹cych".
Wyk³ad dr Migda³y nie tylko uczy³, ale 
i bawi³. Otó¿ w prostym i barwnym tonie
przedstawiony zosta³ œwiat pszczó³ i œwiat
ludzi. 
“Tendencje rozwoju rynku produktów
pszczelich w Polsce i na œwiecie" - ko-
lejny wyk³ad zaprezentowa³ dr in¿. S³a-
womir Jarka. Konferencjê zwieñczyli
Marta Marzec wraz z Jakubem Józef-
czukiem w "Zielono - niebieskiej debacie
obywatelskiej w ramach projektu pn.:
">Sieæ wsparcia spo³ecznych inicjatyw
dla klimatu<" realizowanego przez Fun-

dacjê Zielona Akcja przy wspó³pracy 
z Fundacj¹ Gramineae z dotacji progra-
mu Aktywni Obywatele - Fundusz Kra-
jowy, finansowanego z Funduszy EOG". 
Marta Marzec architekt krajobrazu re-
prezentuj¹ca fundacjê "Zielona Akcja"
opowiedzia³a o zielonej i niebieskiej in-
frastrukturze i dobrych praktykach, jakie
mo¿na stosowaæ zarówno w miastach,
jak i na wsiach, mówi³a tak¿e na temat
zagospodarowania terenu przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Chojnowie: 
- Zgodnie z planami powstanie rabata
kwitn¹cych bylin, które bêd¹ atrakcyjne
dla pszczó³ i owadów. Bêd¹ to m.in.
je¿ówki, trawy, budleje. Ma to byæ atrak-
cyjne miejsce nie tylko wiosn¹ i latem,
ale te¿ jesieni¹ i zim¹. Dzieci bêd¹ mog³y
korzystaæ z ³aweczek, a w obserwacji
przyrody maj¹ im pomagaæ tablice
edukacyjne. Bêdzie to ciekawe miejsce
do spêdzania wolnego czasu - mówi³a
prelegentka. 
Podczas konferencji oby³a siê równie¿
wystawa prac dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Chojnowie. 
Przed budynkiem Domu Schrama znaj-
dowa³y siê stoiska m.in. : Zwi¹zku
Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, "Pasieki
nad Rzek¹ Skor¹", Lawendowej Piw-
niczki, gajówki G³uszec Borówki,
Przedsiêbiorstwa Pszczelarskiego To-
masz £ysoñ, Stowarzyszenia LGD
"Wrzosowa Kraina" oraz stoisko z lo-
kalnym rêkodzie³em. 

KJ

SS³³ooddkkoo  ii   mm¹¹ddrrzzee  --   ""MMiiooddoowwee  LLaattoo""   ww  CChhoojjnnoowwiiee  
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3 lipca (sobota) w niezawodnej kawiarni Jubilatka zagra³o wro-
c³awskie, bluesrockowe trio - "Niewinni". Gdy pojawia siê ta
nazwa mo¿na liczyæ na wspania³¹ porcjê standardów polskich 
i zagranicznych . Panowie nie zawiedli. Œwietnie siê bawiono m.in.
przy utworach z repertuaru grup: ,,D¿em, The Dooors i innych.
Minut¹ ciszy uczczono tragiczn¹ œmieræ gitarzysty i basisty
Zdzis³awa Teklika (“Ostatni Krzyk Mody”, “Polish Fiction”).
Potem by³a ma³a niespodzianka. Z triem zagra³ goœcinnie gitarzysta
Dariusz Sobañski (ex "Deja vu"). Przypomnia³y siê stare, dobre
czasy. By³a to kolejna udana impreza. 

Po dwóch tygodniach, w sobotê 17 lipca, kawiarnia "Jubilatka"
zaprosi³a chojnowski zespó³ " Plug' N 'Blues " (P'N'B). Tym
razem grupa zagra³a bez klawiszowca Kuby Matysa. W tym nieco
okrojonym sk³adzie "P'N'B" ponownie zabrzmieli fantastycznie.
Autorski repertuar polskojêzyczny a¿ siê prosi o p³ytê. Ca³oœæ zos-
ta³a okraszona utworami Tadeusza Nalepy. Wœród widzów, zau-
wa¿yæ mo¿na by³o spor¹ grupê legniczan. Zachwyceni byli atmos-
fer¹ ca³ej imprezy. 
W œlad za "Jubilatk¹" poszed³ " Record Pub". W ostatni¹ sobotê lip-
ca (31) odby³ siê tam Wakacyjny Wieczorek Muzyczny. Na scenie
pod namiotem zagrali: "Long way Home "(LWH) i "Browar Band
Jawor Blues" (BBJB). Pogoda dopisa³a, s³uchacze te¿. Countrowcy
z LWH zagrali w lekko eksperymentalnym sk³adzie. Za perkusj¹
usiad³ gitarzysta Rafa³ Cieœlik (uczeñ Juranda Kowalskiego), orygi-
nalnego basistê £ukasza Ma³otê, musia³ nagle zast¹piæ Jaros³aw
Hojdycz (BBJB - bas). Gatunek muzyczny zespo³u idealnie wy-
pe³nia niszê, jak¹ akurat mamy w Chojnowie i okolicy. Mimo, ¿e
sk³ad jednorazowy, kapitalnie rozkrêci³ ca³¹ atmosferê. Jesteœmy
dobrej myœli, ¿e ch³opaki jeszcze nie raz nas zaskocz¹. 
BBJB wyst¹pi³ bez wokalistki Julity G³ogowskiej (infekcja strun
g³osowych). W tym dniu urocza pani Julita obchodzi³a urodziny.
By³a wiêc obecna. Solenizantce odœpiewano sto lat. 

BBJB zagra³ utwory instrumentalne. Nie oby³o siê jednak bez
niespodzianki. Za mikrofonem pojawi³ siê Jaros³aw Kwaœniak -
wielki fan i popularyzator twórczoœci Tadeusza Nalepy. Pan Jarek
oczywiœcie wykona³ utwory Pana Tadeusza. Znakomicie zreszt¹.
Przy takiej sobocie mo¿na siê bawiæ i biesiadowaæ do woli. Tak te¿
by³o. pm

Wieczorki Muzyczne Wieczorki Muzyczne 

W JAK MORDERSTWO 
20/21/22.08. - godz. 17.00

Spokojn¹ Podkow¹ Leœn¹ wstrz¹sa morderstwo. Cia³o ofiary,
m³odej kobiety, znajduje Magda (Anna Smo³owik), gospo-
dyni domowa i na³ogowa czytelniczka krymina³ów. Poli-
cyjne œledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora (Pawe³
Domaga³a). Niestety, brak mu zmys³u rasowego detektywa
- ten ma Magda. Kiedy okazuje siê, ¿e ofiara mia³a na szyi
wisiorek w kszta³cie litery "W", nale¿¹cy do dawno zagi-
nionej przyjació³ki Magdy, kobieta postanawia wyjaœniæ tê
sprawê na w³asn¹ rêkê. A to oznacza nieustanne wtr¹canie
siê w pracê nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest
mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadz¹ do najbardziej
szanowanych mieszkañców Podkowy, a nawet szejka
Kataru… Czy Magdzie i Sikorze uda siê dojœæ do prawdy 
i rozwi¹zaæ zagadkê tajemniczego morderstwa?

EGZORCYZMY DNIA SIÓDMEGO 
20/21/22.08. - godz. 19.00

Czy zagra¿a nam nowa epidemia, groŸniejsza ni¿ wszystko
inne, bo infekuj¹ca zarówno cia³a, jak i dusze? To pytanie,
które zadaje sobie Koœció³ katolicki, który z coraz wiêk-
szym niepokojem obserwuje nag³y wzrost przypadków opê-
tañ na ca³ym œwiecie. Prawdê o skali i grozie tego zjawiska
odkrywa film "Egzorcyzmy dnia siódmego" - przera¿aj¹cy
horror w re¿yserii Justina P. Lange'a, autora nagradzanych
obrazów "The Dark" i "Mrok". W obsadzie filmu otwiera-
j¹cego nowy rozdzia³ w gatunku horrorów o egzorcyzmach
wystêpuj¹: nominowany do Z³otego Globu - Guy Pearce
("Tajemnice Los Angeles"), Vadhir Derbez oraz gwiazda
"Avatara" - Stephen Lang.

ELLA BELLA BINGO 
21/22.08. - godz. 15.00

Piêcioletnia Ella Bella i Henry s¹ najlepszymi przyjació³mi,
razem spêdzaj¹ czas, dziel¹ siê swoimi radoœciami i smut-
kami. Pewnego dnia wszystko siê zmienia. Dzieje siê tak za
spraw¹ ch³opca, który zamieszka³ w s¹siedztwie. Jak odnaj-
d¹ siê przyjaciele w nowej sytuacji? W jaki sposób Ella
Bella wykorzysta swoj¹ kreatywnoœæ i zdolnoœæ do rozwi¹-
zywania codziennych problemów?

WYPRAWA DO D¯UNGLI
11/12.09. - godz. 14.30 

"Wyprawa do d¿ungli" Disneya to pe³na przygód wyprawa
w g³¹b Amazonii w towarzystwie dowcipnego kapitana
Franka Wolffa oraz nieustraszonej badaczki doktor Lily
Houghton. Lily, korzystaj¹c z pozostawiaj¹cych wiele do
¿yczenia us³ug Franka w roli przewodnika, pragnie odkryæ
staro¿ytne drzewo posiadaj¹ce w³aœciwoœci uzdrawiaj¹ce.
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Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, wspólnie z Uczniow-
skim Klubem Sportowym Oriens zorganizowa³ Turniej Dzikich
Dru¿yn. 

"Zbierz dru¿ynê i weŸ udzia³" - g³osi³o has³o na plakatach infor-
macyjnych. Dzikie czyli nieformalne teamy pi³karskie stawi³y
siê na sztucznym boisku przy ul. Ma³achowskiego 17 sierpnia.

Piêcioosobowe dru¿yny + bramkarz rozpoczê³y rywalizacjê 
o godz. 9 rano rozgrywaj¹c mecze w dwóch kategoriach wie-
kowych - trampkarze (rocznik 2007 i m³odsi) oraz m³odziki
(rocznik 2009 i m³odsi). 
Walka toczy³a siê nie tylko o tytu³ najlepszej dru¿yny -  wy-
³oniono tak¿e najlepszego strzelca, najlepszego zawodnika 
i najlepszego bramkarza.

Wyniki rozgrywek:
Kategoria Trampkarz:
1miejsce: Supa Strikas
2miejsce: Gutki
3miejsce: Johnsons
Najlepszy strzelec: Marcel Guœciora
Najlepszy zawodnik: Bartek Domaniecki
Najlepszy bramkarz: Marek G³adysz

Kategoria M³odzik:
1miejsce: FC Gacula
2miejsce: Brudne Korki
3miejsce: Miedziowi
Najlepszy strzelec: Kryspin Bekacz
Najlepszy bramkarz: Maciej Rybarczyk
Najlpszy zawodnik: 
Kacper Chudzik-Junger

eg

Mistrzostwa Polski 2021 Boguszów Gorce za nami - pisze na
swoim facebooku UKKS Oriens Chojnów. - Pogoda dopisa³a,
choæ po nocnych opadach trasa i tak trudna technicznie,
wymaga³a mocnej koncentracji i skupienia, by bezpiecznie
przejechaæ wyznaczony dystans dla ka¿dej z kategorii.
Dziêkujemy trenerom za przygotowanie i rodzicom za opiekê
podczas zawodów.

Nasi zawodnicy wrócili z Boguszowa bez medali, ale dali z siebie
wszystko, a zdobyte doœwiadczenia z pewnoœci¹ zaowocuj¹ 
w przysz³oœci. Brawa dla zawodników za walkê do koñca.
¯yczymy powodzenia w kolejnych zawodach. (red.)

16 miejsce Igor Marciniec- ¿ak
24 miejsce Szymon Jaros³awski- ¿ak
35 miejsce Jakub Miller - junior
36 miejsce Arkadiusz Jaros³awski- m³odzik
46 miejsce Mi³osz Marciniec - m³odzik
56 miejsce Antoni Filipowicz - m³odzik
60 miejsce Mi³osz Pi³ka - j. m³odszy
61 miejsce £ukasz Mazurkiewicz - m³odzik

TTrruurrnnii ee jj   DDzz iikk ii cchh   DDrruu¿¿yynn   rroozzss tt rrzzyyggnnii êê ttyy

UKKS Oriens na Mistrzostwach Polski 2021 UKKS Oriens na Mistrzostwach Polski 2021 
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Przypominamy, ¿e umowa zawarta przez Gminê Miejsk¹ Chojnów na us³ugê
wywozu odpadów komunalnych obejmuje odbiór wy³¹cznie nastêpuj¹cych
frakcji odpadów: 

1. odpady  z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i me-
tali, które nale¿y zbieraæ do ¿ó³tego pojemnika oznaczonego napisem "Metale 
i tworzywa  sztuczne",

2. odpady z papieru i tektury, które nale¿y zbieraæ do niebieskiego pojemnika ozna-
czonego  napisem "Papier",

3. odpady szklane, które nale¿y zbieraæ do zielonego pojemnika oznaczonego
napisem "Szk³o",

4. bioodpady, które nale¿y zbieraæ do br¹zowego pojemnika oznaczonego napisem "Bio", 

5. odpady zmieszane, które nale¿y zbieraæ do czarnego pojemnika.

Wszelkie inne odpady, w tym odpady budowlane, takie jak np. gruz budowlany,
materia³y izolacyjne, resztki klejów czy farb, odpady  wielkogabarytowe, m.in.
meble, dywany, wyk³adziny, elementy stolarki okiennej i drzwiowej, zdemontowana
armatura sanitarna czy wózki dzieciêce, a tak¿e zu¿yte opony nie podlegaj¹ odbio-
rowi w ramach œwiadczonej us³ugi. 
Natomiast na  podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach art. 5 ust. 1 oraz § 2 obowi¹zuj¹cego Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów do utrzymywania miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytym stanie porz¹dkowym i sani-
tarnym zobowi¹zani s¹ w³aœciciele nieruchomoœci, a nie s³u¿by komunalne.
Przypominamy, ¿e ka¿dy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczaj¹cy op³atê za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi mo¿e w ramach tej op³aty dostarczyæ do PSZOK
przy ul. Kraszewskiego 1  bezp³atnie nastêpuj¹ce odpady:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowa-
niowe z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateria³owe; 
5) szk³o, w tym odpady opakowaniowe ze szk³a; 
6) bioodpady; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikuj¹ce siê do odpadów medycznych powsta³e w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególnoœci ig³y 
i strzykawki; 
10) zu¿yte baterie i akumulatory; 
11) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny; 
12) meble i odpady wielkogabarytowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo
domowe w roku kalendarzowym), 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe
w roku kalendarzowym), 
14) zu¿yte opony (limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalenda-
rzowym),
15) tekstylia i ubrania.

Odpady - informacje o frakcjach ZZUUSS  

bbêêddzz ii ee   wwyypp³³aaccaa ³³   
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Program "Dobry Start" to inwestycja 

w edukacjê polskich dzieci. To 300 z³

jednorazowego wsparcia dla wszystkich

uczniów rozpoczynaj¹cych rok szkolny. 

Od roku szkolnego 2021/2022 œwiad-

czenie (tzw. 300+) w ramach progra-

mu Dobry Start bêdzie przyznawa³ 

i wyp³aca³ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-

³ecznych. 

Wnioski mo¿na sk³adaæ 

do 30 listopada 

tylko drog¹ elektroniczn¹ 

- z portalu Platformy Us³ug

Elektronicznych (PUE) ZUS, 

za poœrednictwem portalu Emp@tia

lub przez serwisy 

bankowoœci elektronicznej banków,

które udostêpni¹ tak¹ mo¿liwoœæ.

ZUS wyp³aci œwiadczenie na konto

bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez wzglêdu

na dochody - mog¹ otrzymaæ jednora-

zowo 300 z³ na zakup podrêczników,

zeszytów, sprzêtów potrzebnych uczniom

oraz pozosta³ego wyposa¿enia niezbêd-

nego dzieciom ucz¹cym siê w szko³ach

podstawowych, liceach, szko³ach po-

licealnych oraz innych placówkach edu-

kacyjnych do ukoñczenia 20. roku ¿ycia

lub 24 lat w przypadku osób z niepe³no-

sprawnoœciami.

Decyzje oraz zawiadomienia dotycz¹ce

œwiadczeñ 300+ bêd¹ przekazywane 

w formie elektronicznej. 
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Dyrektor Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, 

ul. Drzyma³y 30
og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze: 

Zastêpcy kierownika 
Oddzia³u Wodoci¹gów i Kanalizacji 

1. Wymagania niezbêdne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego 
b) posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystanie 
z pe³ni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie œcigane z oskar-
¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe, 
e) wykszta³cenie: wy¿sze techniczne (in¿ynieria œrodowiska lub
in¿ynieria sanitarna o specjalnoœci wod-kan),
f) wymagany sta¿ pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku 
w bran¿y wod-kan 
g) stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomoœæ przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzeniu œcieków, prawa wodnego, rozporz¹dzenia 
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, prawa
budowlanego oraz podstaw kodeksu postepowania administracyjnego
oraz zamówieñ publicznych,
b) umiejêtnoœæ czytania dokumentacji technicznej, 
c) znajomoœæ zagadnieñ bran¿owych
d) mile widziane: 3-letni sta¿ pracy w jednostce samorz¹dowej, upraw-
nienia budowlane bran¿owe sanitarne, œwiadectwa kwalifikacyjne,
eksploatacyjne lub dozorowe,
e) umiejêtnoœci: praktyczna znajomoœæ prawa budowlanego, dobra
organizacja pracy, umiejêtnoœæ pracy zespo³owej, elastycznoœæ,
bieg³a znajomoœæ obs³ugi komputera w zakresie MS Office i korzys-
tania z Internetu, 
f) inne umiejêtnoœci: znajomoœæ zagadnieñ z zakresu administracji
publicznej, a w szczególnoœci samorz¹du terytorialnego oraz prawa
pracy i przepisów BHP, 
g) predyspozycje osobowoœciowe: odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z de-
cyzyjnoœci¹ w zakresie realizowanych zadañ oraz zarz¹dzaniem prac¹
grupy osób, komunikatywnoœæ, samodzielnoœæ, operatywnoœæ,
wnikliwoœæ, obowi¹zkowoœæ, rzetelnoœæ, bezstronnoœæ, zdolnoœci
organizacyjne, dyspozycyjnoœæ,
h) Prawo jazdy kategorii B.
3. Ogólny zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) dok³adna znajomoœæ i przestrzeganie przepisów prawnych i instrukcji
wewn¹trz zak³adowych dotycz¹cych stanowiska pracy oraz ponosze-
nie konsekwencji wynikaj¹cych z ich zaniedbania, 
b) planowanie, organizowanie i nadzór nad dzia³alnoœci¹ oddzia³u
oraz sekcji rozliczeñ i inkasowania,
c) eksploatacja i okresowe przegl¹dy stacji uzdatniania wody, ujêæ
wody, przepompowni œcieków, hydroforni, sieci wodoci¹gowej 
i kanalizacyjnej w sposób zapewniaj¹cy jej prawid³owe dzia³anie,
d) likwidacja przyczyn i skutków awarii w sieciach wodoci¹gowych 
i kanalizacyjnych,
e) przyjmowanie nowych przewodów wodoci¹gowych i pod³¹czeñ
domowych do eksploatacji - sprawdzenie zgodnoœci ich wykonania 
z projektami technicznymi i udzia³ w odbiorach technicznych,
f) przestrzeganie wymagañ technologicznych oraz uzyskiwanie wyma-
ganych parametrów jakoœciowych wody dostarczanej,
g) prawid³owy poziom kosztów oddzia³u,
h) terminowe sporz¹dzanie i wysy³anie wymaganej dla w³aœciwego
funkcjonowania oddzia³u dokumentacji i sprawozdañ,
i) prawid³ow¹ organizacjê pracy i rozk³ad zadañ pomiêdzy pracowni-
kami oddzia³u w celu uzyskania jak najlepszych wyników pracy,
j) organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeñstwa i higieny pracy,
k) prowadzenie szkoleñ stanowiskowych bhp,
l) wykonywanie czynnoœci dozorowych wynikaj¹cych z technologii
uzdatniania wody i poleceñ stacji sanitarno-epidemiologicznej,
m) odpowiedzialnoœæ za utrzymanie w³aœciwych parametrów wody pitnej,
n) udzia³ w opracowywaniu umów i ustalaniu cen za pobór wody 
i zrzut œcieków,
o) opracowywanie sprawozdañ z prowadzonej dzia³alnoœci,
p) uzyskiwanie wymaganych przepisami wypisów, pozwoleñ, uzgod-
nieñ lub opinii,
q) sta³a wspó³praca z  innymi oddzia³ami  i dzia³ami zak³adu oraz
Urzêdem Miasta,
r) za³atwianie bie¿¹cych interwencji mieszkañców w zakresie praw-
id³owego funkcjonowania urz¹dzeñ kanalizacyjnych i wodoci¹gowych,
s) wydawanie warunków przy³¹czeniowych do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej.
t) wykonywanie innych prac zleconych przez prze³o¿onych, zwi¹-
zanych z wykonywan¹ prac¹ i obowi¹zkami.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracê,

b) Czas pracy: pe³en wymiar,
c) Praca na stanowisku biurowym (wysi³ek umys³owy, obs³uga kom-
putera i urz¹dzeñ biurowych) oraz w terenie, praca zwi¹zana z prze-
mieszczaniem siê wewn¹trz i na zewn¹trz obiektów administro-
wanych przez ChZGKiM,
d) Bezpoœredni prze³o¿ony: kierownik Oddzia³u Wod-Kan, wspó³pra-
ca ze wszystkimi Oddzia³ami ChZGKiM
e) Zachowane bezpieczne warunki pracy,
f) Telefoniczny i bezpoœredni kontakt z petentami,
g) Stanowisko pracy na II piêtrze. Budynek nie jest dostosowany dla
osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich
(budynek bez podjazdów i windy). 
5. Informacja o wskaŸniku zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych:
WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w zak³adzie, 
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym og³oszenie o naborze  nie przekroczy³ 6%. 
6. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) poœwiadczone przez kandydata "za zgodnoœæ z orygina³em" kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie, kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe,
d) poœwiadczone przez kandydata "za zgodnoœæ z orygina³em" kopie
œwiadectw pracy potwierdzaj¹ce wymagany sta¿ oraz ewentualne
opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
f) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego,
g) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie kandydata o posiadaniu
pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystania z pe³ni praw
publicznych,
h) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne
przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego i umyœlne przestêps-
twa skarbowe,
i) oœwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwia-
j¹cego podjêcie pracy na stanowisku Zastêpcy kierownika Oddzia³u
Wodoci¹gów i Kanalizacji,
j) Oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z formularzem
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia (druk do
pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu w zak³adce RODO),
k) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepe³nosprawna -
poœwiadczon¹ przez kandydata "za zgodnoœæ z orygina³em" kopiê
dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ.
Kandydat wy³oniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy 
o pracê zobowi¹zany bêdzie przed³o¿yæ zaœwiadczenie o niekaralnoœ-
ci uzyskane z KRK na w³asny koszt.
7. Miejsce i termin sk³adania ofert:
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do 31.08.2021 r. listownie
lub osobiœcie w sekretariacie Zak³adu II piêtro pok. nr 1 (decyduje
data faktycznego wp³ywu do Zak³adu godz. 14.30), pod adresem:

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzyma³y 30 59-225 Chojnów

Sekretariat Zak³adu
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: 

"Dotyczy naboru na stanowisko: zastêpcy kierownika Oddzia³u
Wodoci¹gów i Kanalizacji".
8. Postanowienia koñcowe:
a) Zakwalifikowani w wyniku wstêpnej selekcji kandydaci zostan¹
poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego
postêpowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).
b) Oferty niespe³niaj¹ce wymagañ podstawowych, nades³ane faksem,
drog¹ elektroniczn¹ lub z³o¿one po terminie podanym na og³oszeniu
nie bêd¹ rozpatrywane. W przypadku ofert nades³anych drog¹ pocz-
tow¹ o uznaniu ich za z³o¿one decyduje data stempla pocztowego.
c) Informacja o wyniku naboru podana bêdzie do publicznej wiado-
moœci na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne
oraz chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia a tak¿e na tablicy informacyjnej
w siedzibie zak³adu przy ul. Drzyma³y 30.
d) Kandydat wy³oniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy 
o pracê zobowi¹zany bêdzie przed³o¿yæ zaœwiadczenie o niekaralnoœ-
ci uzyskane z KRK na w³asny koszt.
e) Kandydat wy³oniony w drodze naboru, bêdzie zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracê na czas okreœlony. Po uzyskaniu pozytywnej
oceny pracy, mo¿liwoœæ zawarcia umowy na czas nieokreœlony.
f) Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych mo¿na bêdzie ode-
braæ osobiœcie w ChZGKiM w dziale kadr w ci¹gu 30 dni od dnia
zakoñczenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji 
o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane
oferty kandydatów po up³ywie wskazanego terminu zostan¹ zniszc-
zone.
g) Zastrzega siê prawo do odwo³ania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

in¿. Edward Koœnik
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE W 2021 r.

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

SIERPIEÑ/WRZESIEÑ

22.08. - MELISA; 29.08. - W INTERMARCHE 
05.09. - POD S£OÑCEM; 12.09. - STOKROTKA 

19.09. - CENTRUM; 26.09. - FARMED

Wójt Gminy Chojnów na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), informuje o zamieszczeniu na stronie https://gmina-chojnow.bip.net.pl
- wykazu nieruchomoœci, tj. niezabudowanych dzia³ek numer: 1091 o pow. 0,0262 ha (PsV), 1092 

o pow. 0,0262 ha (PsVI), 1093 o pow. 0,0262 ha (PsVI), 1094 o pow. 0,0262 ha (PsVI), 1147 o pow. 0,0342 ha
(PsVI), 1148 o pow. 0,0195 ha (PsVI), 1149 o pow. 0,0195 ha (PsVI), 1150 o pow. 0,0240 ha (PsVI), 1151 o pow.
0,0173 ha (PsVI), 1153 o pow. 0,0289 ha (PsV), 1154 o pow. 0,0387 ha (PsV), 1158
o pow. 0,0388 ha (PsV), 1163 o pow. 0,0215 ha (PsV), 1166 o pow. 0,0196 ha (PsVI), 1167 o pow. 0,0241 ha
(PsVI), 1187/14 o pow. 0,0222 ha (Bz), po³o¿onych w obrêbie Rokitki, gmina Chojnów, przeznaczonych do
sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Chojnów na podstawie art. 35 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), informujeo zamieszczeniu na stronie https://gmina-chojnow.bip.net.pl
- wykazu nieruchomoœci, tj. niezabudowanych dzia³ek numer: 917/1 o pow. 0,0945 ha (W), 917/11 

o pow. 0,0859 ha (W), 917/12 o pow. 0,0579 ha (W), po³o¿onych w obrêbie NiedŸwiedzice, gmina Chojnów,
przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Chojnów na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), infor-
muje o zamieszczeniu na stronie https://gmina-chojnow.bip.net.pl 
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do zbycia w trybie art. 34 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.). Sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy podlega udzia³ w wysokoœci 1/2 czêœci w nieru-
chomoœci zabudowanej numer 49 w Goliszowie, po³o¿onej w granicach
dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 536/1. 
Zbywana czêœæ udzia³u Gminy Chojnów nie stanowi samodzielnego lokalu
mieszkalnego w myœl ustawy z 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali 
(Dz. z 2020 r., poz. 532 t.j.).
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń:
pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3
- 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,
pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2,
korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia)
o pow. 3,5 m2. 

Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: elek-
tryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

Miasto prowadzi procedury związane 
ze sprzedażą działek pod zabudowę 
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Choj-
nowie o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom.
nr 1 – 3,4 m2, pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2,
pom. nr 5 – 7,4 m2, w.c. (nr 6)  – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8)
– 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2, pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom.
nr 12 – 9,4 m2. Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2 , pom.
przynależne nr 14 – 7,4 m2,  piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6
m2 znajdująca się w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną,
gazową i grzewczą (c.o. etazowe). Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. 
Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna,
usługi komercyjne nieuciążliwe.

Na przełomie września i października br.
rozpocznie się proces przełączania nu-
meru alarmowego 998 do centrów po-
wiadamiania ratunkowego. Numer 998
będzie nadal działał, zmieni się natomiast
miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu,
że informacja od razu trafi do operatów
numerów alarmowych w CPR, możliwe
będzie jednoczesne powiadomienie o zda-
rzeniu wszystkich właściwych służb.
Operacja z przełączaniem numeru 998
jest identyczna, jak przeprowadzone w la-
tach 2017-2018 przełączenie numeru 997.
Przełączenie numeru alarmowego 998 do
CPR pozwoli na wyeliminowanie bez-
pośredniego kierowania do służb zgło-
szeń niezasadnych lub fałszywych.
Będzie to miało pozytywny wpływ za-
równo na czas, jak i na skuteczność
udzielania pomocy osobom, które rze-
czywiście jej potrzebują.
Sprawniejsze przyjmowanie zgłoszeń
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez
operatorów CPR pozwala na jednoczesne
i automatyczne (za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego) powiadomienie

wszystkich służb właściwych ze względu
na rodzaj zdarzenia.
Przełączenie numeru 998 znacząco od-
ciąży dyżurnych Państwowej Straży Po-
żarnej. Dotychczas przyjmowali oni
zgłoszenia z numeru 998. Teraz do PSP
wpływać będą jedynie zgłoszenia zwery-
fikowane przez CPR, najczęściej wy-
łącznie w formie elektronicznej, po
odsianiu zgłoszeń niezasadnych, w tym
fałszywych. Będzie miało to szczególne
znaczenie w czasie natłoku zgłoszeń
alarmowych, jaki dotychczas zdarzał się
strażakom np. w czasie gwałtownych burz.

Po przełączeniu numeru alarmowego 998
do CPR, czas oczekiwania na połączenie
będzie wynosił około 10 sekund - taki
jest średni czas mierzony od momentu
wybrania numeru alarmowego 112 do
odebrania połączenia przez operatora nu-
merów alarmowych. 
Kolejnym efektem przełączenia numeru
alarmowego 998 do centrów powiadamia-
nia ratunkowego będzie ujednolicenie
sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych
na numery alarmowe, w tym zgłoszeń
obcojęzycznych.

Numer alarmowy 998 będzie przełączony do centrów powiadamiania ratunkowego



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 

Dorian Szczerbik - ma 2 latka. 
Lubi samochodziki i spacery z rodzicami.
Szaleje na podwórku i w domu.

15 sierpnia w Chojnowie 15 sierpnia w Chojnowie 
* Święto Wojska Polskiego, * Święto Wojska Polskiego, 

* Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek* Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek


