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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Stypendia i Nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa 

Nowy rok szkolny rozpoczęty 

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Barbara Słotwińska

Bohaterowie III Rajdu Zlotu Pojazdów Zabytkowych

Organizatorzy - Oldtimer Chojnów

Właściciele najciekawszych pojazdów Najlepsi w Rajdzie

SP3 SP4



Ta impreza jest jedną z tych, które przy-
ciągają do centrum miasta tłumy. 25 sier-
pnia na starcie 170. kilometrowej trasy
stanęło 50 aut, które przez kilka godzin
w różnych warunkach atmosferycznych 
i terenowych, wykonując różnego typu
zadania, pokonując przeszkody techni-
czne i środowiskowe, przemierzyło nasz
region przez Góry Kaczawskie poprzez
Park Krajobrazowy Doliny Bobru zatrzy-
mując się w Pałacu w Brunowie.

Następnego dnia, w godzinach popołu-
dniowych, wszystkie ekipy i kilkaset in-
nych pojazdów zaparkowały na najdłuż-
szym Rynku na Dolnym Śląsku – w Choj-
nowie.
Jak zapowiadali organizatorzy - od po-
jazdów przedwojennych, klasyków z lat
50-70-tych, po pojazdy z epoki PRL-u 
i youngtimery z lat 90-tych. Rowery,
motocykle, samochody osobowe, tere-
nowe, rolnicze i specjalistyczne. Z wielu
zakątków Polski, z Niemiec, Litwy.
Najstarsze modele - Packart z lat dwu-
dziestych i Citroën AC4 z 1928 roku.
Efektownie wyglądały też zaparkowane
obok Opel Kadet typ 1.2 z 1935 roku,
MG TD z 1951 roku i Renault 4 CV
Decapotable z 1957 roku. 

Nieopodal ciekawe motocykle – Junak
M10, Dniepr, Harley Davidson…
Duże wrażenie robił także Cadillac DeVill
z 1969 roku.
- Najbogatsza wersja jaką zbudowali Ame-
rykanie – mówi dumny posiadacz Pan
Mieczysław z Karpacza. - Tym się nie
jeździ, tym się pływa. Jedyny jego man-
kament to spalanie - 25 litrów, ale mnie
to nie przeszkadza. Szukałem go 30 lat.
Byłem w Tajlandii, Meksyku, na Kubie,
w końcu kupiłem go w Polsce, od emery-

ta, który dostał auto w spadku w bardzo
złym stanie. Chętnie pozbył się kłopotli-
wego dla niego auta, a ja przez pięć lat
je remontowałem. Od dwóch, zadajemy
szyku na drogach. Nie sprzedałbym go za
żadne pieniądze.

Wśród niezwykłych modeli samochodów
skromnie, ale nie mniej ciekawie prezen-
towały się dwa rowery z 1935 roku. 
- To oryginalny Kamiński z Warszawy –
wyjaśnia właściciel Bogumił Samaszko 
z Jerzmanic Zdrój. - Piękne rowery z  du-
szą, na drewnianych rafkach. Jeden zna-
lazłem na strychu, drugi w stodole. Oba
są sprawne, jeżdżę nimi do pracy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się, znany dotąd wielu wyłącznie z ame-
rykańskich filmów, żółty „school bus”,
czyli szkolny autobus. Organizatorzy za-
dbali, by ta atrakcja była nie tylko do po-
dziwiania z zewnątrz – każdy kto zakupił
bilet mógł obejrzeć wnętrze i przejechać
się ulicami Chojnowa.

O wszystkich markach, z ogromną pasją
opowiadał Jerzy Janicki, prezes Auto-
mobilklubu Legnickiego Muzeum Te-

chniki i Motoryzacji, który co roku za-
szczyca imprezę swoją obecnością. 
Każdy Rajd i Zlot naszych Oldimerów
ma wymiar charytatywny. W ubiegłym
roku pomoc skierowana była do Kamila
Wawrucha z Biskupina, który nawiasem
mówiąc, był na chojnowskim Rynku z ro-
dzicami także w tym roku, ale tym razem
zupełnie gościnnie. Tegoroczna zbiórka
przeznaczona będzie na wsparcie akcji
edukacyjnej "Bądź widoczny, noś od-
blaski". Dzieci w wieku przedszkolnym
z miasta i gminy zostaną przeszkolone 
i wyposażone w akcesoria odblaskowe
takie jak opaski, przypinki, kamizelki
które bezpośrednio wpływają na widocz-
ność i bezpieczeństwo malucha na dro-
dze. Dzięki zaangażowaniu organiza-
torów, wolontariuszy i mieszkańców
udało się zebrać kwotę na zakup wy-
prawki odblaskowej dla niemal 2 tysięcy
dzieci.

- To ogromne przedsięwzięcie – mówi
Tomasz Halikowski – inicjator i koordy-
nator wydarzenia z ramienia Oldtimer
Chojnów. – Serdecznie dziękujemy za
pomoc władzom miasta i gminy – bur-
mistrzowi Janowi Serkiesowi i wójtowi
Adamowi Pyrzowi. Strażakom OSP
Brochocin za zabezpieczenie medyczne,
OSP Jaroszówka i Rokitki za zabez-
pieczenie ruchu drogowego. Dziękujemy
wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze
zaproszenie – uczestnikom i publicznoś-
ci. W imieniu własnym pragnę także
podziękować wszystkim zaangażowanym
w organizację trzeciej edycji Rajdu i Zlo-
tu – członkom Oldtimer Chojnów 

Trudno na łamach Gazety opisać wyją-
tkowy klimat oldtaimerowej imprezy,
trudno także opisać wyjątkowość każ-
dego z wystawionych pojazdów. 
Wszystkich zainteresowanych kierujemy
zatem na Facebooka organizatora
(Oldtimer Chojnów), gdzie zdjęcia i fil-
my uzupełnią prasową relację.

eg

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/9102

III Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych

350 zarejestrowanych pojazdów na Zlocie i 50 załóg na Rajdzie – bilans trzeciej edycji Zlotu 
i Rajdu Samochodów Zabytkowych w Chojnowie zadziwił samych organizatorów. 



7799 rroocczznniiccaa 
1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a II Woj-
na Œwiatowa. Rozpoczê³a siê niemieck¹
agresj¹ na Polskê, zakoñczy³a kapitulacj¹
Japonii 2 wrzeœnia 1945 roku. By³ to
najwiêkszy konflikt w dziejach. Udzia³
w niej wziê³o 61 pañstw (na 67 wówczas
istniej¹cych), obejmuj¹cych 80% ludz-
koœci œwiata. Pod broñ powo³ano oko³o
110 mln ludzi. Straty osobowe ocenia siê
na minimum 48 mln istnieñ ludzkich, 
z czego zdecydowana wiêkszoœæ to lud-
noœæ cywilna. Najwiêksze straty oso-
bowe ponios³y ZSRR ponad 24 mln, Chiny
4-22 mln, Polska 6 mln, Niemcy 5,5 mln.
Wojna mia³a charakter totalny. 
W minion¹ sobotê, 1 wrzeœnia, pod obeli-
skiem przy ul. Chmielnej wieñce w ho³-
dzie ofiarom II wojny œwiatowej z³o¿yli
burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies,
wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz oraz
cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku Kom-
batantów i Weteranów.

KKoommiissaarrzz AAlliiccjjaa SS³³oonniinnaa
kkoommeennddaanntteemm KKPP CChhoojjnnóóww 

Komisarz Alicja S³onina od 1 wrzeœnia
pe³ni funkcjê komendanta Komisariatu
Policji w Chojnowie, rozkaz podpisa³
komendant Miejskiej Policji w Legnicy
inspektor Leszek Zagórski. 
"Bardzo serdecznie dziêkujê za zaufanie,
którym mnie obdarzono. Dziêkujê mojej
za³odze, wszystkim funkcjonariuszom, 
z którymi mam przyjemnoœæ pracowaæ
ju¿ 3 lata. Liczê na dobr¹ wspó³pracê 
i wspólne rozwi¹zywanie problemów" -
mówi³a pani komendant. 
Gratulacje komendant Alicji S³oninie
z³o¿yli burmistrz miasta Chojnowa Jan
Serkies, wójt Gminy Chojnów Andrzej
Pyrz oraz wójt Gminy Mi³kowice Dawid
Stachura. 
Komisarz Alicja S³onina jest absolwen-
tem Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie.
S³u¿bê w Policji rozpoczê³a w 2004 roku,
realizuj¹c swoje obowi¹zki w Komisa-
riacie Kolejowym Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wroc³awiu. W 2005 roku
pe³ni³a s³u¿bê w sekcji dochodzeniowo-
œledczej Komisariatu I Policji w Legnicy.
Od 2006 roku komisarz Alicja S³onina
realizowa³a swoje obowi¹zki w Wydziale
do Walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, su-
kcesywnie awansuj¹c na wy¿sze stano-
wiska. W 2015 roku zosta³a mianowana

na stanowisko Zastêpcy Komendanta
Komisariatu Policji w Chojnowie.
W trakcie swojej s³u¿by by³a wielokrotnie
nagradzana i wyró¿niana m. in. br¹zo-
wym medalem "Za d³ugoletni¹ s³u¿bê".
(http://www.legnica.policja.gov.pl)

MMOOKKSSiiRR ww nniieeddzziieellee
Od wrzeœnia zmienia siê nieco oferta fil-
mowa w chojnowskim kinie. Do sean-
sów w pi¹tki i soboty dosz³y tak¿e pro-
jekcje niedzielne. Seanse dla dzieci bêd¹
prezentowane w soboty i niedziele, se-
anse dla doros³ych - w pi¹tki, soboty 
i niedziele. W zwi¹zku z tym w niedzielê
bêdzie tak¿e mo¿na korzystaæ z sali fit-
ness i krêgielni oraz bilardu. 
Dom Kultury zaprasza!

WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018r.
poz. 121 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
* w dniach od 24.08.2018 r. do 14.09.2018 r.
- wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ
niezabudowan¹ oznaczon¹ numerem
dzia³ki 37/7 po³o¿on¹ przy ul. Kole-
jowej, obrêb 4, przeznaczon¹ do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
w³aœcicieli lokali wyodrêbnionych w bu-
dynku mieszkalnym po³o¿onym przy uli-
cy Kolejowej 5 w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami  winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do 05.10.2018 r.
* w dniach od 27.08.2018 r. do 17.09.2018 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cych siê w  budynkach po³o¿onych
przy ul. Grunwaldzkiej 12, ul. W. Wito-
sa 15, ul. T. Koœciuszki 17, ul. D¹brow-
skiego 1 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr
103/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz.121
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 08.10.2018 r.
* w dniach od 29.08.2018 r. do 19.09.2018 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego niespe³-
niaj¹cego wymogów lokalu samodziel-
nego przeznaczonego do sprzeda¿y 
w formie przetargu ograniczonego,
po³o¿onego w budynku przy ul. Mickie-
wicza 10 w obrêbie 4 miasta Chojnowa -
Zarz¹dzenie Nr 104/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia
2018 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz. U.  z 2018 r. Nr 121
ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 10.10.2018 r.
* w dniach od 31.08.2018 r. do 21.09.2018 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do oddania w dzier¿awê na czas nie-
oznaczony - czêœæ dzia³ki nr 288/2, po³o-
¿onej przy ul. Komuny Paryskiej -
Tkackiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr
107/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 30 sierpnia 2018 r.).
* w dniach od 04.09.2018 r. do 25.09.2018 
- wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci
niezabudowane - dzia³ka nr 384/18
obrêb 4 i 173/103 obrêb 6 miasta Choj-
nowa przeznaczone do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na poprawienie wa-
runków zagospodarowania nieruchomoœ-
ci przyleg³ych - Zarz¹dzenie Nr 108/2018
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
04 wrzeœnia 2018 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do 16.10.2018 r.
* w dniach od 05.09.2018 r. do 26.09.2018 r.:
- wykazu lokalu niespe³niaj¹cego wy-
mogów samodzielnego lokalu mieszkal-
nego przeznaczonego do sprzeda¿y w for-
mie przetargu ograniczonego, po³o¿o-
nego przy ul. Wolnoœci 9 w obrêbie 4
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 109/2018
Burmistrza Miasta Chojnowa z 5.09.2018 r.,
- wykazu lokalu niespe³niaj¹cego wy-
mogów samodzielnego lokalu mieszkal-
nego przeznaczonego do  sprzeda¿y w for-
mie przetargu ograniczonego, po³o¿o-
nego przy ul. Chmielnej 2 w obrêbie 4
miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 110/2018
Burmistrza Miasta Chojnowa z 5.09.2018 r.,
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zm.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
17.10.2018 r.
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Wiod¹cym tematem LI sesji Rady Miej-
skiej Chojnowa by³a Przychodnia Rejo-
nowa  w Chojnowie. O jej funkcjonowa-
niu mówi³ kierownik Boles³aw Jakubiak:
“W Przychodni Rejonowej w Chojnowie
jest zadeklarowanych ok. 15 800 osób 
z terenu miasta i gminy Chojnów. Osoby
te objête s¹ opiek¹ lekarzy POZ, pielê-
gniarek œrodowiskowych, po³o¿nych oraz
pielêgniarek szkolnych (1765 uczniów z choj-
nowskich szkó³ i szko³y w NiedŸwiedzi-
cach i Budziwojowie). W ramach Przy-
chodni dzia³a gabinet zabiegowy, punkt
szczepieñ, laboratorium analityczne, ga-
binet RTG, gabinet USG, punkt spiro-
metrii i rehabilitacja ambulatoryjna.
Mamy tak¿e poradnie specjalistyczne: chi-
rurgiczn¹, urazowo-ortopedyczn¹, pre-
luksacyjn¹, otolaryngologiczn¹ i gineko-
logiczn¹.

Przychodnia przyjmuje pacjentów w dni
powszednie od godziny 8.00 do 18.00, 
w pozosta³ych godzinach oraz w soboty,
niedziele i œwiêta chojnowianie objêci s¹
opiek¹ firmy NOXMED, która przyjmuje
pacjentów na terenie oœrodka "Niebieski
Parasol". 
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie
na umowê o pracê pracuj¹ 54 osoby oraz
na umowy cywilno-prawne 14 osób - naj-
czêœciej w niepe³nym wymiarze godzin.
Œrednio w miesi¹cu w poradni POZ przyj-
mujemy ok. 5600 pacjentów, pielêgniarki
i po³o¿ne œrodowiskowe wykonuj¹ ok.
850 œwiadczeñ, gabinet zabiegowy
wykonuje ok. 800 iniekcji oraz 110 ba-
dañ EKG. 
W laboratorium analitycznym miesiê-
cznie przeprowadza siê ok. 7000 badañ
dla 1450 osób, w gabinecie RTG wyko-
nuje siê 600 zdjêæ, w gabinecie USG 185
badañ, a rehabilitacja przyjmuje ponad
150 pacjentów. Pielêgniarki i lekarze 
w szko³ach wykonuj¹ ponad 1050 œwiad-
czeñ.
W poradniach specjalistycznych udzie-
lono ok. 1200 porad w miesi¹cu.

Kierownik mówi³ tak¿e o inwestycji pn.
"Budowa centrum medycznego dla re-
gionu Chojnowa wraz z zakupem spe-
cjalistycznego sprzêtu medycznego" reali-
zowanej przy przychodni. Zakoñczenie
prac budowlanych przewidziano na sty-
czeñ przysz³ego roku. Potem urucho-
mione zostan¹ procedury na zakup spe-
cjalistycznego sprzêtu i wyposa¿enia.
Szacuje siê, ¿e jeszcze w pierwszej po-
³owie 2019 roku nowy budynek zostanie
oficjalnie oddany do u¿ytku. Mieszkañcy
bêd¹ mieli do dyspozycji nowoczesne
gabinety specjalistyczne, pracowniê
USG, RTG i laboratorium, funkcjonowaæ
tu bêdzie tak¿e nocna i œwi¹teczna pomoc
medyczna. 
- Firma NOXMED, która obs³uguje no-
cn¹ i œwi¹teczn¹ pomoc, przyjmuje pa-
cjentów w Chojnowie w³aœciwie dziêki
interwencji pana burmistrza - wyjaœni³
radnym B. Jakubiak. - Zmienione nie tak
dawno przepisy daj¹ wy³¹cznoœæ takiej
opieki tylko szpitalom. Podró¿ z Chojno-
wa do Szpitala Wojewódzkiego w Legni-
cy, jak pierwotnie zak³adano, by³aby dla
naszych mieszkañców bardzo uci¹¿liwa.
St¹d zaanga¿owanie w³adz miasta - kilka
wizyt burmistrza w NFZ i Szpitalu Woje-
wódzkim zaowocowa³o porozumieniem 
i umow¹ na obs³ugê medyczn¹ na terenie
m.in. naszego miasta.

- Budowa tego obiektu, to kolejny przy-
k³ad, jak pozytywne s¹ starania samo-
rz¹du w pozyskiwaniu œrodków unijnych
- uzupe³ni³ burmistrz. - Inwestycja kosz-
towaæ bêdzie oko³o 6 mln z³, Urz¹d Mar-
sza³kowski w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dol-
noœl¹skiego dofinansowuje 4,4 mln.
Miasto dok³ada 1,5 mln z³ i wkrótce dys-
ponowaæ bêdzie nowoczesn¹ placówk¹ 
z wysokiej jakoœci sprzêtem.

Posiedzenie Rady by³o okazj¹ do oficjal-
nych podziêkowañ i po¿egnania dwóch
dyrektorek przechodz¹cych na emery-
turê. 
- Dyrektor Gimnazjum nr 1 p. El¿bieta
Fa³at i dyrektor Przedszkola Miejskiego
nr 1 p. Gra¿yna Babiarz postanowi³y za-

koñczyæ wieloletni¹ pracê edukacyjn¹ -
mówi³ wrêczaj¹c kwiaty burmistrz Jan
Serkies. - W imieniu w³asnym i kilku po-
koleñ dzieci serdecznie dziêkujê za ogromny
wk³ad w rozwój chojnowskiej oœwiaty.

Stanowisko dyrektora w przedszkolu objê-
³a Lucyna Spes, a obowi¹zki dyrektora 
w Gimnazjum nr 1, przez najbli¿sze mie-
si¹ce pe³niæ bêdzie Magdalena Czapska.

Sprawozdanie 4/2018 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od 26 czerwca 2018 r. 
do 27 sierpnia 2018 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Zakoñczono prace konserwatorskie 
w obrêbie zabytkowego Parku Œródmiej-
skiego. 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 ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez spo³ecznoœæ" objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-
2020) - rozpoczêto rozliczanie wniosku.
* Zakoñczono prace przy przebudowie
chodnika przy ul. Paderewskiego oraz
przy budowie nawierzchni ul. Solskiego.
* Realizowana jest inwestycja "Budowa
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzêtu medycznego ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
* Trwaj¹ prace przy budowie kuchni
wraz ze sto³ówk¹ przy Szkole Podsta-
wowej nr 4.
* Prowadzone s¹ prace przy budowie
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora w ci¹-
gu ul. Matejki.
* Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia
drogowego w ul. Legnickiej na odcinku
od ul. Reja do ul. ¯eromskiego.
* Trwaj¹ prace przy przebudowie chod-
ników ul. Wyspiañskiego wraz z wymi-
an¹ oœwietlenia, przebudowie chodników
przy S³owackiego, Sienkiewicza i Ko-
chanowskiego. W nastêpnym etapie wy-
konawcy rozpoczn¹ przebudowê chod-

Na LI sesji
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ników przy ul. Boles³awieckiej i Kiliñskiego.
* Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia
drogowego przy ul. Samorz¹dowej.
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹
jezdni i chodnika na ul. Ma³achow-
skiego, Witosa, Mickiewicza i Bohaterów
Getta Warszawskiego.
* Rozpoczêto prace przy budowie sieci
wodoci¹gowej oraz kanalizacji ogólno-
sp³awnej dla planowanego osiedla dom-
ków jednorodzinnych przy ul. Reymonta 
i Ogrodowej.
* Zakoñczono prace projektowe dla za-
dañ, które bêd¹ realizowane z Bud¿etu
Obywatelskiego: Remont sceny i nawierz-
chni towarzysz¹cej Wzgórza Chmielowego
w Parku Piastowskim oraz Rewitalizacja
amfiteatru w Parku Œródmiejskim.
Obecnie rozpoczêto procedurê wy³onie-
nia wykonawcy.
* Zakoñczono prace projektowe dla Ot-
wartej Strefy Aktywnoœci OSA przy ul.
Ma³achowskiego na terenie MOKSIR-u.
Zosta³ wy³oniony wykonawca na do-
stawê i monta¿ sprzêtu do æwiczeñ, placu
zabaw oraz strefy relaksu. Obecnie roz-
poczêto procedurê wy³onienia wykonaw-
cy na wykonanie dojœcia do placu.
Projekt dofinansowano ze œrodków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
* Zakoñczono prace przy budowie sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej z przy³¹cza-
mi oraz przebudowa odcinka sieci wo-
doci¹gowej z przy³¹czami wraz z budo-
w¹ chodnika w ul. Kraszewskiego.
* Otwarto oferty w postêpowaniu doty-
cz¹cym udzielenia zamówienia publicz-
nego na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nie-
ruchomoœci zamieszka³ych i niezamiesz-
ka³ych w Chojnowie. Obecnie trwa pro-
cedura wyboru wykonawcy.
* Zakoñczono procedurê przetargow¹ 
i wy³oniono wykonawcê na zakup wraz 
z dostaw¹ i monta¿em nowego elektry-
cznego pieca konwekcyjno-parowego 
i wydawczego ci¹gu gastronomicznego
jako wyposa¿enie pomieszczeñ kuchen-
nych w Szkole Podstawowej nr 4.
* Zakoñczono procedurê przetargow¹ 
i wy³oniono wykonawcê na zakup, dos-
tawê i monta¿ placu zabaw dla Przed-
szkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie.
* Prowadzono bie¿¹ce utrzymanie te-
renów zielonych wraz z koszeniem brze-
gów rzeki Skory oraz podlewanie kwia-
tów w donicach, kolumnach i na klom-
bach.

* Wykonywana jest punktowa naprawa

uszkodzonych nawierzchni z kostki beto-
nowej w ci¹gach chodników i uzupe³nia-
nie ubytków w jezdniach asfaltowych.
* Przeprowadzono prace konserwacyjne
schodów terenowych w obrêbie ul. Samo-
rz¹dowej.
* Wyczyszczono s³upy og³oszeniowe na
terenie miasta.
* Zamontowano kosze uliczne przy ul.
Paderewskiego i ul. Kolejowej.
* Prowadzona jest bie¿¹ca wymiana usz-
kodzonych znaków drogowych i elemen-
tów k³adki na ul. Rac³awickiej.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 
2 lokale mieszkalne z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- oddano w u¿ytkowanie wieczyste dzia³-
kê na poprawê warunków zagospodaro-
wania nieruchomoœci przyleg³ej zabudo-
wanej stacj¹ transformatorow¹ przy ul.
gen. Stanis³awa Maczka za kwotê 
2 466,00 z³ na rzecz spó³ki TAURON Dy-
strybucja S.A. z siedzib¹ w Krakowie.
* Przygotowano i og³oszono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- dziewiêciu dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej i dziesiêciu dzia³ek
przy ul. Zielonej, 
- dwunastu nieruchomoœci pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.
Radosnej, Mi³ej, Pogodnej. 
* Wydano decyzjê w sprawie przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 
w prawo w³asnoœci przy ul. Kolejowej.
* Wydano dwa zezwolenia na wykreœle-
nie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 6 wypisów i wyrysów oraz 
5 zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego miasta.
* Wydano dwa postanowienia pozyty-
wnie opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek po³o-
¿onych przy ul. Legnickiej i ul. Gole-
szañskiej pod wzglêdem zgodnoœci z pla-
nem zagospodarowania przestrzennego
miasta.
* Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ek 
z urzêdu po³o¿onych przy ul. Z³otoryj-
skiej, ul. Legnickiej, ul. Królowej Ja-
dwigi i ul. Wyspiañskiego w celu wy-
dzielenia dzia³ek pod zabudowê miesz-
kaniow¹ oraz na poprawê warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przy-
leg³ej.
* Wydano decyzje zezwalaj¹ce na usu-
niêcie drzew:
- przy ul. D¹browskiego - na usuniêcie

usychaj¹cego drzewa gatunku œwierk dla
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek, 
- przy pl. Dworcowym - na usuniêcie koli-
duj¹cego drzewa gatunku jesion dla PKP
w Warszawie z obowi¹zkiem nasadzenia
dwóch drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze 500+:
- przyjêto 405 wniosków,
- rozpatrzono 93 wnioski,
- wyp³acono za miesi¹c VII œwiadczenia
na kwotê 552.170 z³, tj. 1.108 œwiadczeñ.
* Œwiadczenia Dobry Start 300+:
- przyjêto 743 wnioski,
- rozpatrzono 456 wniosków.
* Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto 48 wniosków,
- rozpatrzono 41 wniosków,
- za miesi¹ce VII-VIII wyp³acono dodat-
ki na kwotê 49.334 z³.
* Dodatki energetyczne:
- przyjêto i rozpatrzono 30 wniosków,
- za miesi¹ce VII-VIII wyp³acono dodat-
ki na kwotê 2.794 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Przyjêto 210 wniosków, wydano 243
odpisy aktów stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 81 przypisków i 23 wzmian-
ki do aktów stanu cywilnego, sporz¹dzono
8 aktów urodzenia, 29 aktów ma³¿eñstwa
i 19 aktów zgonu. 
* Przeprowadzono 101 migracji aktów.
* Sprostowano i uzupe³niono 14 aktów
stanu cywilnego.
* Przyjêto 17 zapewnieñ o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-
¿eñstwa, w tym 11 to zapewnienia do
œlubu konkordatowego.
* Wydano 5 decyzji o zmianie nazwiska.
* Wydano 1 zaœwiadczenie stwierdza-
j¹ce, ¿e zgodnie z prawem polskim mo¿na
zawrzeæ ma³¿eñstwo poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
* Wpisano 11 zagranicznych dokumen-
tów stanu cywilnego do polskiego re-
jestru w drodze transkrypcji.
* Za³atwiono sprawê konsularn¹.
* Usuniêto 105 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Wydano 2 zezwolenia na skrócenie
miesiêcznego terminu wyczekiwania na
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego okre-
œlonego w art. 4 kodeksu rodzinnego 
i opiekuñczego.

opr. eg
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Ju¿ czwartyóóóó raz w³adze miasta
wyró¿ni³y najzdolniejszych uczniów
przyznaj¹c im stypendia i nagrody.
30 sierpnia, tu¿ przed rozpoczêciem no-
wego roku szkolnego, blisko 40. ucz-
niów zaproszono na uroczyste wrêczenie
stypendiów za osi¹gniêcia w roku szkol-
nym 2017/2018. 
- Jesteœmy dumni z dokonañ naszych
m³odych mieszkañców. Ich sukcesy
zauwa¿ane s¹ daleko poza naszym
regionem - mówi³ witaj¹c stypendystów
i ich bliskich burmistrz Jan Serkies. -
Gratuluj¹c m³odzie¿y, dziêkujê i gratulu-
jê tak¿e ich nauczycielom oraz rodzicom.
To nasze wspólne osi¹gniêcie. Samorz¹d
od lat robi wszystko, by stworzyæ jak
najlepsze i jak najnowoczeœniejsze wa-
runki do nauki czy rozwijania pasji.
Wspólne zaanga¿owanie przynosi wy-
mierne efekty. 

Najliczniejsz¹ grupê stanowili nagro-
dzeni za wysokie wyniki w nauce. Tu rów-
nych sobie nie mia³ Jakub Wengrzyn -
gimnazjalista, który osi¹gn¹³ najwy¿sz¹
œredni¹ 6,0. Ale stypendia naukowe do-
tyczy³y tak¿e uczniów ze œredni¹ - w kla-
sach IV-VI 5,8, w klasach VII-VIII i gim-
nazjach 5,6 oraz szko³ach ponadgimna-
zjalnych 5,4. 
Tak wysokie wyniki na swoim œwiadec-
twie mieli:
* Kacper Kapral - Szko³a Podstawowa Nr 3
* Marcin Janicki - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Maja Marysiewicz - Szko³a Podstawowa Nr 4
* Zuzanna Bajek - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Natalia Roznowska - Szko³a Podstawowa Nr 4

* Natalia Borowy - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Agnieszka Jakubiak - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Kacper Rogowski - Gimnazjum Nr 1 
* Natalia Moskwa - Gimnazjum Nr 1 
* Aleksandra Cawrycz - Gimnazjum Nr 2 
* Julia Ka³wak - Gimnazjum Nr 2 
* Agnieszka Kurczak - Gimnazjum Nr 2 
* Agnieszka Mi³uch - Gimnazjum Nr 2 
* S³awomir Czapski - Gimnazjum Nr 2 
* Micha³ Graban - Gimnazjum Nr 2 
* Jakub Wengrzyn - Gimnazjum Nr 2 
* Kacper Rubik - Gimnazjum Nr 2 
* Gabriela Spes - Gimnazjum Nr 2 
* Micha³ Janusz - Gimnazjum Nr 2 
* Natalia Smoleñ - II LO w Legnicy 
* Wiktor Ziembowicz - PZSz w Chojnowie -
Technikum
* Weronika Waganiak - PZSz w Chojnowie -
Technikum
W grupie wyró¿nionych za osi¹gniêcia
w nauce znaleŸli siê ci, którzy mog¹ pochwa-
liæ siê sukcesami w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych:
* Kajetan Tracz - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Natalia Borowy - Szko³a Podstawowa Nr 4
* Miko³aj Wo³oszyn - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Jakub Wengrzyn - Gimnazjum Nr 2 
* Micha³ Graban - Gimnazjum Nr 2 
* Micha³ Janusz  - Gimnazjum Nr 2 
* Justyna K³usek - PZSz w Chojnowie -
Technikum
Stypendia artystyczne i nagrody sporto-
we otrzymali uczniowie z zami³owaniem
oddaj¹cy siê wybranym pasjom:
* Amelia Kruk - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Natalia Roznowska - Szko³a Podstawowa Nr 4
* Dominika Paw³owska - Gimnazjum Nr 2
* Marceli Sypieñ - Gimnazjum Nr 2 
* Marcel Bijak - Szko³a Podstawowa Nr 4 
* Alicja Ga³as - LO w Œwidnicy
* Ma³gorzata Klatka - PZSz w Chojnowie -
Technikum 
* Wiktoria Bro¿yna - Gimnazjum nr 2

Nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e wœród nagra-
dzanych s¹ tacy, którzy odbieraj¹ stypen-
dia nie pierwszy raz i tacy, którym przyzna-
wane s¹ one z dwóch list.

Wszyscy jednak dowodz¹, ¿e wywodz¹c
siê nawet z ma³ej aglomeracji, sukcesy
naukowe, sportowe czy artystyczne nie
s¹ czymœ wyj¹tkowym. Nasza gazeta
wielokrotnie opisywa³a wojewódzkie 
i ogólnopolskie sukcesy naszych miesz-
kañców, w ró¿nych dziedzinach, w ró¿-
nych kategoriach…

Bohaterowie dnia otrzymali finansowe gra-
tyfikacje i drobne upominki, a prezentem
dla wszystkich by³ piêkny pokaz tañca
towarzyskiego w wykonaniu dzieci z Pro-
chowic, z tamtejszej Szko³y Tañca Beaty
i Piotra Krzy¿anowskich.
Serdecznie gratulujemy wyró¿nionym,
ich opiekunom oraz rodzicom. 

eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie
Wroc³awskim oraz Studium Re¿yserii Te-
atru Dzieci i M³odzie¿y przy PWST we Wro-
c³awiu, nauczyciel jêzyka polskiego.
Barbara S³otwiñska od wielu lat promuje
w naszym mieœcie literaturê i teatr. Re¿y-
seruje spektakle, pisze scenariusze, wspó³-
tworzy lokaln¹ kulturê.

Gazeta Chojnowska - Pani pasj¹ jest?
Barbara S³otwiñska - Pasjami to ja nie
lubiê mówiæ o sobie, niech mówi o nas to,
co robimy, jakie mamy relacje z innymi
ludŸmi. Pasja, czyli zami³owanie do cze-
goœ, tak mówi s³ownik. W moim przypadku
to teatr, a mo¿e raczej zabawa w teatr, praca
nad przygotowaniem spektaklu, kreowanie
postaci, sytuacji. Tworzenie œwiatów, któ-
rych dot¹d nie by³o. Tak, przede wszystkim
praca nad przedstawieniem jest moj¹ pasj¹.
Sam spektakl jest tej pracy uwieñczeniem,
ale najwiêksz¹ satysfakcjê daje mi to, co dzieje
siê od prób czytanych do premiery.

G. Ch. - Zaczyna³a Pani, podobnie jak
Pani podopieczni, od szkolnego kó³ka
teatralnego? 
B.S. - Jako uczennica szko³y podstawowej
przygotowywa³am jakieœ wystêpy, nawet
krótkie teksty pisa³am. To by³y g³ównie
apele z ró¿nych okazji. Nikt tego nie chcia³
robiæ, wiêc mia³am szerokie pole do popisu.
Niestety, jakoœæ tych produkcji by³a mocno
dyskusyjna. Nic nie umia³am, ale siê pcha-
³am. W liceum zg³osi³am siê na casting do
zespo³u teatralnego w domu kultury, to by³o
w Strzegomiu. Pan, s³uchaj¹cy mojej recy-
tacji, wygl¹da³ na coraz bardziej za³ama-
nego, ale wytrwa³ do koñca. Powiedzia³,
¿ebym mo¿e zainteresowa³a siê czymœ innym.
Ju¿ nie chcia³am wystêpowaæ. Podczas
studiów mia³am teatrologiê ze wspania³ym
wyk³adowc¹ Jerzym Bielunasem, obecnie
równie¿ znanym re¿yserem i autorem sztuk
dla dzieci. Zainteresowania powróci³y. Moja
praca magisterska te¿ zwi¹zana by³a z teatrem.
Ju¿ pracuj¹c w Szkole Podstawowej nr 4
ukoñczy³am Podyplomowe Studium Re¿y-
serii Teatru Dzieci i M³odzie¿y przy Pañ-
stwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej we Wro-
c³awiu. Na egzamin trzeba by³o przygo-
towaæ spektakl. Moje dzieciaki zdawa³y dla
mnie egzamin. Wystawiliœmy "Brzydkie ka-
cz¹tko" w konwencji teatru przedmiotu. Dzie-
ci spisa³y siê na 6, tak¹ dosta³am ocenê.
Sukces! To by³y pocz¹tki mojej zabawy 
w teatr. I takie pocz¹tki rozwoju pasji.

G.Ch. - Prowadzi Pani dwie grupy teatral-
ne - dzieciêc¹ i osób doros³ych. Zajêcia
s¹ podobne?
B.S. - Grupê dzieciêc¹ prowadzê ju¿ od 18
lat, zespó³ dla doros³ych dopiero drugi rok.
W zespole, dzieciêcym czy doros³ych, naj-
wa¿niejsza jest atmosfera, wzajemna ¿yczli-
woœæ, zaufanie. To gwarantuje dobr¹ pracê
i wspó³pracê. Dzieci potrzebuj¹ zabawy,
ró¿nych teatralnych æwiczeñ, uwielbiaj¹
improwizowaæ na zadany temat. Doroœli
wol¹ skupiaæ siê na konkretnej roli, pró-
bach sytuacyjnych. I m³odzi aktorzy i ci do-
roœli wspó³tworz¹ przedstawienie, kreuj¹c

w³asn¹ postaæ, proponuj¹c ró¿ne rozwi¹-
zania. Tak samo pracujemy nad rolami.
Najpierw podczas prób czytanych rozma-
wiamy o postaciach, ich charakterze, moty-
wacjach. Czyli ró¿nic niewiele.

G.Ch. - Dla aktorów (nawet amatorów)
próby, wystêpy, to ci¹g³e obcowanie z emo-
cjami. Re¿yserowi te¿ z pewnoœci¹ towa-
rzysz¹ ró¿nego rodzaju doznania.
B.S. - Przed premier¹ jestem w stresie.
Zawsze towarzyszy mi niepewnoœæ, czy
wszystko siê uda, czy to na pewno dobry
pomys³, czy ca³oœæ zostanie zrozumiana.
Dzieci i doroœli bardzo boj¹ siê pomy³ki
podczas spektaklu. Ja nie, bo wiem, ¿e je-
¿eli wszystko jest przemyœlane i przygoto-
wane, to ma³a pomy³ka nie ma na nic wp³ywu.
Ale g³ównie towarzyszy mi radoœæ. Cieszê
siê z ka¿dego ciekawego rozwi¹zania. Sa-
tysfakcja z udanego wystêpu daje mi du¿o
energii. Najbardziej cieszy mnie, kiedy moi
aktorzy, doroœli i niedoroœli, podczas prób
otwieraj¹ siê, maj¹ mnóstwo pomys³ów, tworz¹.

G.Ch. - Wiemy, ¿e obie Pani grupy maj¹
swoje sukcesy. 
B.S. - Ostatni, to wype³niona po brzegi sa-
la widowiskowa naszego Domu Kultury na
premierze "Dobranocek dla doros³ych" ze-
spo³u "Antykwariat" i s³owa uznania. Gra-
tulacje i podziêkowania po ka¿dym spek-
taklu, to dla nas wszystkich nagroda. Do
sukcesów nale¿¹ na pewno wystêpy zespo³u
"Czwórka" w Warszawie w teatrze "Lalka",
we Wroc³awiu w Teatrze Lalek, w Berlinie
na Festiwalu Korczakowskim czy udzia³ 
w plenerowym spektaklu w Treblince z okazji
rocznicy œmierci Janusza Korczaka i dzieci.
Na pewno sukcesem by³ ostatni spektakl ze-
spo³u "Czwórka" pt. "A niech to Gêœ kop-
nie!", bo dzieci bawi³y siê tekstem, próby i wy-
stêp da³ im wiele radoœci. Najwiêkszym su-
kcesem jednak jest to, ¿e dla dzieci zajêcia
teatralne s¹ bardzo wa¿ne, co czêsto pod-
kreœlaj¹. Absolwenci wspominaj¹ je, twier-
dz¹, ¿e te doœwiadczenia mia³y i maj¹ wp³yw
na ich rozwój, na to, kim s¹. Jeden z nich
niedawno do mnie napisa³: "Ko³o bardzo
wiele mi da³o. Przede wszystkim otwarcie
na ludzi, opanowanie dykcji, naukê odpo-
wiedzialnoœci oraz zawarcie przyjaŸni, któ-

re trwaj¹ do dziœ. Najmilej z czasów pod-
stawówki wspominam ko³o teatralne".

G.Ch. - Zabawne sytuacje - z pewnoœci¹
by³o ich przez te lata wiele.
B.S. - Zabawnych sytuacji jest mnóstwo.
Podczas pracy nad przedstawieniem zda-
rzaj¹ siê ró¿ne przejêzyczenia, pomy³ki. Du¿o
siê œmiejemy podczas prób. To te¿ uczy dys-
tansu do samego siebie.
Kultowa zabawna sytuacja mia³a miejsce 
w Domu Kultury podczas prób do przed-
stawienia "Ptaki". Dzieci gra³y du¿ymi
lalkami ptaków. Ch³opcy, stoj¹cy w kuli-
sach i czekaj¹cy na swoje wejœcie, tak trzy-
mali kuk³y, ¿e od strony widowni by³o wi-
daæ g³owy ptaków. Ja zdenerwowana, ¿e
na próbie generalnej wci¹¿ nie wiedz¹, ja-
kie miejsce zaj¹æ, wo³am spod sceny: "Ch³opcy,
schowajcie te ptaki!" No i g³upawki wszys-
cy dostali ze œmiechu…

G.Ch. - Z doœwiadczenia wiemy, ¿e lu-
dzie z artystyczn¹ dusz¹, a Pani z pew-
noœci¹ do nich nale¿y, maj¹ ci¹g³y nie-
dosyt… 
B.S. - Coœ w tym jest. Marzy mi siê teatr
uliczny z ogromnymi lalkami lub przed-
stawienie plenerowe. Z zespo³em dla doro-
s³ych chcia³abym zrealizowaæ przedstawie-
nie o powa¿niejszej treœci, bardziej uniwer-
salnej wymowie. Pewnie przyjdzie na to
czas. Na razie nasze przedstawienia "Anty-
kwariatu" maj¹ charakter ¿artobliwy, lekki
i to te¿ jest potrzebne. Taka jest tradycja tej
grupy, która wystêpowa³a, zanim zaczê³am
z ni¹ pracowaæ. No i marzy mi siê, aby na-
sza scena w Domu Kultury by³a lepiej wy-
posa¿ona w sprzêt oœwietleniowy i akustyczny.

G.Ch. - Teatr to jedyna pasja?
B.S. - Czytanie. G³ównie literatura wspó³-
czesna i reporta¿e. No i dobre kino. Kiedyœ
s³ucha³am du¿o muzyki, teraz g³ównie wte-
dy, gdy szukam podk³adów muzycznych do
spektakli. Wolny czas spêdzam realizuj¹c 5 K,
czyli Kanapa, Kocyk, Kawa, Ksi¹¿ka, Kot.
Anga¿ujê siê te¿ w wolontariat, od lat orga-
nizujê akcje pomocy dla zwierz¹t. Wspólnie
z dzieæmi i ich rodzicami zbieramy pieni¹-
dze, jeŸdzimy do Fundacji, aby pomagaæ 
w opiece nad bezdomnymi psami i kotami.
To niezwykle wa¿ne dzia³ania. Przynosz¹
mnóstwo korzyœci nie tylko materialnych i nie
tylko zwierzêtom. 

G.Ch. - Na ten temat te¿ chêtnie porozma-
wiamy. £amy Gazety s¹ ograniczone,
dlatego prze³o¿ymy go na kolejne wyda-
nia. Dziêkuj¹c za rozmowê serdecznie
¿yczymy spe³nienia teatralnych marzeñ 
i z niecierpliwoœci¹ oczekujemy widowi-
ska w Rynku. 
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3 wrzeœnia, po dwumiesiêcznych
wakacjach, uczniowie wrócili do
szkó³. 
W Chojnowie za szkolnymi ³awami
zasiad³o ponad 1100 uczniów 
w szko³ach podstawowych i 170 
w wygasaj¹cych gimnazjach.

Przed nimi 10 miesiêcy nauki. W trak-
cie codziennych obowi¹zków, wiele
zapewne przyjemnych spotkañ, wy-
cieczek, zajêæ, konkursów, zawo-
dów, wystêpów… 
Poza tym rok szkolny przewiduje (po-
mijaj¹c weekendy i jednodniowe
œwiêta) kilka d³u¿szych przerw 
w nauce. Najbli¿sze wolne w grud-
niu. Przy okazji œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia Ministerstwo Edukacji
Narodowej przerwê zaplanowa³o
od 23 do 31 grudnia.
Dwutygodniowe ferie zimowe dla
naszego województwa rozpoczn¹
siê 28 stycznia 2019r.

Od 18 do 23 kwietnia 2019r.
trwaæ bêdzie wiosenna przerwa œwi¹-
teczna, a 23 czerwca znów roz-
poczn¹ siê wakacje.

Znane s¹ ju¿ tak¿e terminy egza-
minów:
- gimnazjaliœci od 10 do 12 kwiet-
nia 2019r.,
- ósmoklasiœci od 15 do 17 kwietnia
2019r.
- maturzyœci od 6 do 23 maja 2019r. 

opr. eg

Nowy rok szkolny rozpoczêty

6 wrzeœnia
VII LEGNICKI FESTIWAL

ROMANSU 
POLSKO-ROSYJSKIEGO

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
godz. 19.00

12 wrzeœnia
NARODOWE CZYTANIE 

“Przedwioœnie” 
Stefan ¯eromski 

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 godz. 17.00

- “Pamiêtajmy o ¯eromskim: rys bio-
graficzny
- Chojnowianie czytaj¹ “Przedwioœnie”
- “Przedwojenne piosenki” - koncert
* Malwina Paszek - akordeon, dzwonki,
wokal
* Tomasz Grdeñ - kontrabas, ban-
joukulele, mandolina, wokal

14 wrzeœnia
NATURA

Wystawa fotograficzna 
Paw³a Wróbla

Wernisa¿
Miejska Biblioteka Publiczna 

godz. 18.00

NNaajjbbllii¿¿sszzee wwyyddaarrzzeenniiaa ww mmiieeœœcciiee

W chojnowskich krêgach kulturalnych miesi¹c

wrzesieñ up³ynie pod znakiem nowoœci wydaw-

niczych. Autorami s¹ nasi lokalni twórcy, skupieni

w Gildii Artystów Chojnowa. 

Nak³adem wydawnictwa: “Astrum" ukazuje siê

tomik wierszy Danuty Schmeling pt. "Anatomia

piêknego ¿ycia". 

Z kolei Piotrek Miskiewicz, w³asnym sumptem

wyda³ "Repasa¿e marzeñ". 

O tych poetyckich wydarzeniach bêdzie mo¿na

podyskutowaæ w najbli¿szy pi¹tek, w restauracji

"Pod Jeleniem" o godz. 18:30. 

Zapraszamy!

Poetycka ofensywa Poetycka ofensywa 
gildiangildian
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Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia p. Tereska
wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Wkrótce, przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1990 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia  - TERKA

1 wrzeœnia 2018, godzina 9.00 - wystar-
towali! 5. osobowa ekipa ¯ukietty (po-
jazdu do zadañ specjalnych) po raz dru-
gi  zaplanowa³a, zorganizowa³a i prze-
prowadza w³aœnie II Ekspedycjê Cha-
rytatywn¹.

Cz³onkowie chojnowskiego klubu mi-
³oœników starej motoryzacji w ubieg³ym
roku, odremontowanym i pomalowanym
w narodowe barwy ¯ukiem, wyruszyli 
w podró¿, której celem topograficznym
by³a Hiszpania, a charytatywnym - zbiórka
pieniêdzy na implant s³uchowy dla 3.let-
niego wówczas Kamila Wawrucha.
Za³oga podbudowana ubieg³orocznym
powodzeniem wyprawy, wytyczy³a kolej-
n¹ trasê - do Sarandy w Albanii. 
Ponad 5 tysiêcy kilometrów, 9 krajów 
i jeden cel - zbiórka œrodków na akcjê
"B¹dŸ widoczny, noœ odblaski".

- Kontynuujemy ideê III Rajdu i Zlotu
Pojazdów Zabytkowych - wyjaœnia To-
masz Halikowski z Klubu Oldtimer
Chojnów. - Zbieramy na edukacjê naj-
m³odszych naszych mieszkañców. Planu-
jemy cykl spotkañ i szkoleñ z funkcjo-
nariuszami policji oraz zakup akceso-
riów wspomagaj¹cych bezpieczeñstwo
dzieci na drodze.

Oldtimerowcy podkreœlaj¹ jeszcze jedn¹
wa¿n¹ misjê wyprawy. W jubileuszo-
wym roku odzyskania przez Polskê Nie-
podleg³oœci ekipa podró¿owaæ bêdzie
wy³¹cznie w narodowych barwach. Przy-
gotowane koszulki, bluzy i polówki 
z flag¹ Polski, z pewnoœci¹ bêd¹ czytel-
nym akcentem. Dodatkowo na karoserii
auta umieszczono plakietkê informuj¹c¹
(tak¿e w jêzyku angielskim) o naszym
jubileuszu. To przes³anie wioz¹ przez
kilka pañstw a¿ do Sarandy, gdzie spot-
kaj¹ siê z tamtejszym w³odarzem. Prze-
ka¿¹ wtedy pami¹tki z Ziemi Choj-
nowskiej, które, ¿egnaj¹c ekipê, powie-

rzy³y im w³adze miast i gminy - bur-
mistrz Jan Serkies i wójt Adam Pyrz.
Szerokiej drogi…

Œledzimy szlak, jesteœmy w kontakcie 
z ekspedycj¹, a relacjê z ca³ej wyprawy
zamieœcimy w jednym z kolejnych wydañ.

eg

Dla NNiepodleg³ej ii cchojnowskich ddzieci
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Muzeum Regionalne w Chojnowie
sk³ada serdeczne podziêkowania 
Panu Dariuszowi Sywakowi

za szczodr¹ darowiznê, 
dziêki której uda³o siê wzbo-
gaciæ zbiory o zespó³ rzad-
kich zabytków zwi¹zanych 
z histori¹ Chojnowa.

Doceniaj¹c wk³ad w rozbu-
dowê zbiorów chojnowskiego
muzeum, mamy zaszczyt w³¹-
czyæ Pana Dariusza Sywaka
do grona Honorowych Darczyñców i Przyjació³ Muzeum
Regionalnego. 

Dziêkujemy. 
Dyrektor i pracownicy Muzeum Regionalnego

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Miejska
Biblioteka Publiczna w Chojnowie
uczestniczy w pilota¿owym projekcie
Instytutu Ksi¹¿ki "Ma³a ksi¹¿ka - wielki
cz³owiek", skierowanym do trzylatków -
dzieci urodzonych w 2015 roku i ich 
rodziców.

Pilota¿owy projekt dla trzylatków reali-
zowany w ramach ogólnopolskiej kam-
panii "Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek"
ma zachêciæ rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem. Ka¿dy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie Wypraw-
kê Czytelnicz¹, a w niej: ksi¹¿kê "Pierwsze
wiersze dla…" oraz Kartê Ma³ego Czy-
telnika. Za ka¿d¹ wizytê w bibliotece
zakoñczon¹ wypo¿yczeniem minimum
jednej ksi¹¿ki z ksiêgozbioru dzieciêcego
Ma³y Czytelnik otrzyma naklejkê, a po
zebraniu dziesiêciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdza-
j¹cym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajd¹ coœ dla siebie tak¿e
rodzice. "Ksi¹¿k¹ po³¹czeni, czyli o roli
czytania w ¿yciu dziecka", to broszura
informacyjna,  przypominaj¹ca o korzyœ-
ciach wynikaj¹cych z czytania dzieciom

oraz podpowiadaj¹ca, sk¹d czerpaæ no-
we inspiracje czytelnicze. Dziêki akcji
dziecko pozna wa¿ne miejsce na czytel-
niczej mapie dzieciñstwa (bibliotekê) i zo-
stanie pe³noprawnym uczestnikiem ¿ycia
kulturalnego.
Badania wykazuj¹, ¿e dzieci wy-
chowywane poœród ksi¹¿ek s¹ bardziej
pewne siebie, maj¹ wiêkszy ni¿ rówieœni-
cy zasób s³ownictwa i dobrze rozwiniêt¹
wyobraŸniê. Po¿ytki z czytania maj¹
tak¿e konkretny wymiar materialny: czy-
taj¹ce dzieci osi¹gaj¹ sukcesy i zarabia-
j¹ wiêcej od tych, które nie czytaj¹.
Nieod³¹cznym elementem czytania dzie-
ciom w wieku przedszkolnym jest obec-
noœæ rodzica/opiekuna, który nie tylko
wciela siê w ksi¹¿kowych bohaterów, ale
staje siê przewodnikiem w nowej przy-
godzie prze¿ywanej wspólnie z dziec-
kiem, buduj¹c tym samym relacje, które 
z ca³¹ pewnoœci¹ zaowocuj¹ w przysz³oœci.

Wiêcej informacji oraz lista bibliotek
bior¹cych udzia³ w projekcie znajduje siê na
stronie: www.wielki-czlowiek.pl

***
Projekt jest finansowany ze œrodków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Organizator: Instytut Ksi¹¿ki 
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fun-
dacja Metropolia Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

"Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek""Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek" - projekt dla trzylatków- projekt dla trzylatków

W³adze Chojnowa w czerwcu 2018 r.
uchwali³y program szczepieñ ochronnych
przeciwko grypie w latach 2018-2020 dla
osób powy¿ej 60. roku ¿ycia zamieszka-
³ych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 
Rejestracja i ustalenie terminu szczepie-
nia  odbywa siê w rejestracji Przychodni
Rejonowej w Chojnowie osobiœcie lub
telefonicznie: 76 81 88 514 codziennie 
w godzinach 8:00 - 18:00 do 7 wrzeœnia
2018 r. 

Zadbaj o zdrowie na jesieñ ¿ycia. Grypa
nie jest zwyk³¹ infekcj¹, któr¹ mo¿na wy-
leczyæ domowymi sposobami. Jest cho-
rob¹ wirusow¹, czêsto o ciê¿kim przebie-
gu, dlatego szczepi¹c siê przeciwko gry-
pie skutecznie chronimy nasz organizm
przed atakiem wirusa grypy, zw³aszcza 
w okresie obni¿onej odpornoœci organizmu. 
Kto powinien szczepiæ siê w pierwszej
kolejnoœci? 
1. Osoby po 50. roku ¿ycia, osoby z choro-
bami serca i naczyñ, chorzy na cukrzycê,
osoby z chorobami uk³adu oddechowego
(w tym astmê), a tak¿e ze schorzeniami
nerek, uk³adu krwiotwórczego oraz inny-
mi chorobami przewlek³ymi.
2.Dzieci w wieku od 6 m-ca  ¿ycia, szcze-
gólnie z upoœledzeniem odpornoœci.
3. Kobiety planuj¹ce zajœæ w ci¹¿ê w cza-
sie sezonu epidemicznego.
4. Pracownicy s³u¿by zdrowia.
Szczepienie przeciwko grypie zalecane
jest jako element corocznej profilaktyki,
ze wzglêdu na sk³onnoœæ wirusa do spon-
tanicznych mutacji. Bardzo wa¿ne jest,
aby zaszczepiæ siê jesieni¹ - przed szczy-
tem zachorowañ na grypê. Szczepi¹c siê
w okresie poprzedzaj¹cym wystêpowanie
epidemii grypy, dajemy organizmowi czas
na wytworzenie czynnej odpornoœci orga-
nizmu (do 2 tygodni). U wiêkszoœci pa-
cjentów szczepionki s¹ dobrze tolerowane.
Istnieje niewielkie ryzyko wyst¹pienia
dzia³añ niepo¿¹danych, takich jak: ból,
czy zaczerwienienie w miejscu podania
szczepionki. U niektórych pacjentów tu¿
po szczepieniu pojawiaj¹ siê niegroŸne
dla zdrowia, szybko przemijaj¹ce objawy
grypopodobne. 

Bezp³atne szczepienia 
przeciwko grypie
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Zarz¹dzeniem  Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca
2018 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu
ograniczonego. 
Przedmiotowa  nieruchomoœæ obci¹¿ona jest ograniczonym prawem rzeczo-
wym, ujawnionym w ksiêdze wieczystej, w postaci s³u¿ebnoœci gruntowej
polegaj¹cej  na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomoœæ oznaczon¹
numerem dzia³ki 216/13 oraz przez bramê wjazdowo-wejœciow¹ znajduj¹c¹
siê w budynku posadowionym na tej nieruchomoœci, na rzecz ka¿doczesnych
w³aœcicieli lokali wyodrêbnionych w budynku mieszkalnym po³o¿onym
przy ul. Miko³aja Reja 12A, na dzia³ce nr 216/18. Nieruchomoœæ nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ i nie tocz¹ siê ¿adne postêpowania administra-
cyjne i s¹dowe. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal jednoizbowy, bez instalacji
wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, bez pomieszczeñ pomocniczych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 grudnia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z 16.04.1999 r.), nierucho-
moœæ oznaczona jest symbolem 95 MN i ujêta jako teren zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej. 
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe.
Przedmiotowy lokal nie spe³nia wymogów samodzielnego lokalu mie-
szkalnego. Mo¿liwa jest zatem jedynie sprzeda¿ przedmiotowego lokalu
jako przynale¿nego do jednego z wyodrêbnionych lokali znajduj¹cych siê
w budynku przy ul. Miko³aja Reja 12. Sprzeda¿ przedmiotowego lokalu na
rzecz osoby nie bêd¹cej wspó³w³aœcicielem budynku móg³by spowodowaæ
szereg konfliktów przy próbie adaptacji tego pomieszczenia na samodzielny
lokal mieszkalny lub u¿ytkowy. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietleniow¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece oraz czêœciowe c.o. eta¿owe.
Cena wywo³awcza obejmuje cenê lokalu oraz cenê gruntu wchodz¹cego 
w sk³ad nieruchomoœci wspólnej w udziale przypadaj¹cym na ten lokal. 
W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrêbnego ustalenia tych cen przyjmuje
siê proporcje zachodz¹ce miêdzy nimi w cenie wywo³awczej. 
Wysokoœæ ceny gruntu uzyskana w przetargu stanowi podstawê do ustalenia
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu. 
Za oddanie nieruchomoœci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste pobiera siê
pierwsz¹ op³atê i op³aty roczne. Pierwsza op³ata za wspó³u¿ytkowanie
wieczyste gruntu wynosiæ bêdzie 25%  ceny osi¹gniêtej w przetargu  i bêdzie
p³atna jednorazowo przed zawarciem  umowy notarialnej.  
Op³ata roczna, p³atna jest do 31 marca ka¿dego roku, z góry za dany rok,
przez ca³y okres u¿ytkowania wieczystego. Op³aty rocznej nie pobiera siê za
rok, w którym zosta³o ustanowione prawo u¿ytkowania wieczystego.
Wysokoœæ op³aty rocznej podlega aktualizacji nie czêœciej ni¿ raz na 3 lata,
je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie zmianie.
Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego zostan¹ powiêkszone o podatek
VAT w wysokoœci 23 %, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
zakresie, natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2017r, poz.1221 ze zm.) sprzeda¿
lokalu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Przetarg odbêdzie siê w 09 paŸdziernika 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014
r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj.
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetar-
gu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku

bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  220,00 z³.
Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U.z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator prze-
targu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych lokali w bu-
dynku przy Miko³aja Reja 12, którzy spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. Wnios¹ Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na konto 
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów, z takim wyprzedzeniem, aby nale¿na kwota zna-
laz³a siê na koncie w nieprzekraczalnym terminie do 2 paŸdziernika 2018 r.
(w³¹cznie). W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ oznaczenie nieruchomoœci,  imiê
i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. Z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 03 paŸdziernika 2018 r. do godziny 15.00 w se-
kretariacie (pokój nr 6, I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl.
Zamkowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograni-
czonym z kserokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ w³asnoœci do nieru-
chomoœci lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajduj¹cej siê 
w w/w budynku wraz z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wp³aty wyznaczo-
nego wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê z warunkami przetargu i wy-
ra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urz¹d Miejskie 
w Chojnowie w zwi¹zku z przetargiem na sprzeda¿ nieruchomoœci. 
Dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie powy¿szych warunków nale¿y z³o¿yæ
w zamkniêtej i opisanej kopercie, na której nale¿y podaæ datê przetargu oraz
oznaczenie nieruchomoœci - lokal niemieszkalny ul. Miko³aja Reja 12.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 08.10.2018 r. na tablicy
og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y (II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
pe³nomocnictwo wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu za-
kupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci ma-
j¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w prze-
targu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wy³oniony w drodze przetargu przysz³y nabywca lokalu przed zawar-
ciem aktu notarialnego zobowi¹zany bêdzie przed³o¿yæ zaœwiadczenie 
o samodzielnoœci lokalu mieszkalnego.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym i ponosi wszystkie
koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posia-
danych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y podjête
wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu podjêcia innych uch-
wa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ
siê bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach  26.09.2018 r. - 02.10.2018 r. w godz. 1000 1400 -
klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76/81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl. 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu niespe³niaj¹cego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego,
mieszcz¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ul. Miko³aja Reja 12, usytuowanego na dzia³ce oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 216/13 o powierzchni  0,0378 ha wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 19.04.2100 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019358/7.
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TE¯ GO KOCHAM  
07-09.09;  godz. 18:00 

Annie (Rose Byrne) mieszka w sennym miasteczku na
wybrze¿u Anglii. Jej ch³opak Duncan (Chris O'Dowd) jest
nauczycielem i ma totaln¹ obsesjê na punkcie Tuckera
Crowe'a (Ethan Hawke) - muzyka, który po spektakularnym
debiucie dos³ownie zapad³ siê pod ziemiê. 

303. BITWA O ANGLIÊ
07-09.09;  godz. 20:00 

Polscy piloci staj¹ do wielkiej Bitwy o Angliê. Choæ scena-
riusz pisali Brytyjczycy, to wykazuje siê on spor¹ znajomoœci¹
polskiej historii.

BIA£Y KIE£
08/09.09;  godz. 14:00; 16:00

15/16.09; godz. 16.00; 
Bia³y Kie³ to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak -
mieszanka psa i wilka. Po rodzicach odziedziczy³ najlepsze
cechy obu ras, wiêc szybko uczy siê, jak przetrwaæ
w mroŸnych i nieprzyjaznych krainach dzikiej pó³nocy. 

JULIUSZ
14/15/16.09; godz. 18:00; 20:00

Tytu³owym bohaterem jest uporz¹dkowany nauczyciel plasty-
ki (Wojciech Mecwaldowski), którego g³ównym problemem w ¿y-
ciu jest ojciec (Jan Peszek) - nieustaj¹co imprezuj¹cy artysta-
malarz. Kiedy senior prze¿yje drugi zawa³ serca, a mimo to
odmówi zmiany stylu ¿ycia, Juliusz bêdzie musia³ znaleŸæ
sposób na to, by wp³yn¹æ na jego zachowanie. 

CZ£OWIEK, KTÓRY ZABI£ DON KICHOTA
21.09; godz. 17:00; 19:30

Don Kichot - ponadczasowa figura marzyciela i zarazem pro-
toplasta wspó³czesnych schizo-freników - to, podobnie jak
baron Munchausen, oczywiste alter ego Gilliama, dla którego
zmyœlenie i fikcja zawsze bêd¹ prawdziwsze od suchych fak-
tów. Jonathan Pryce jest w tej roli znakomity, szczególnie
kiedy naœmiewa siê dobrodusznie z Toby'ego, bior¹c go za
swojego wieœniaczego giermka Sancho Pansê. 

Ci¹¿a by³a podtrzymywana, matka przyjmowa³a leki w ci¹¿y,
pi³a alkohol, u¿ywa³a narkotyków, dziecko urodzi³o siê du¿o
przed terminem, wyst¹pi³y komplikacje przy porodzie, zdarzy³
siê b³¹d genetyczny…te i jeszcze mnóstwo innych czynników
mog¹ spowodowaæ, ¿e dziecko bêdzie siê rozwija³o niepra-
wid³owo.
Czasem wiadomo to od razu po urodzeniu (np. w zespole
Downa), czasem dopiero w okresie póŸniejszym na podstawie
wnikliwej obserwacji rozwoju psychomotorycznego mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ nie rozwija siê ono tak jak rówieœnicy.
Poszczególne etapy pojawiaj¹ siê z opóŸnieniem - póŸniej sia-
da³o, póŸniej chodzi³o, nie by³o w stanie przyswoiæ sobie wielu
umiejêtnoœci(takich, które dzieciom w tym samym wieku nie
sprawia³y k³opotów), nie rozumie prostych poleceñ, nie prze-
jawia aktywnoœci poznawczej.
I nie mówi. Chyba w³aœnie ten fakt jest pierwszym powa¿nym
sygna³em dla rodziców, sk³aniaj¹cym ich do szukania pomocy
u specjalistów. Czêsto niepokoje rodziców s¹ bagatelizowane.
Nies³usznie, bo przecie¿ wczesne rozpoczêcie rehabilitacji
przynosi niesamowite efekty. Udowodniono to na przyk³adzie
dzieci z zespo³em Downa w Wielkiej Brytanii (zob. Zaleski T,
OpóŸniony rozwój mowy, Warszawa 1992). Ju¿ w niemo-
wlêctwie poddano je intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym
i okaza³o siê, ¿e te dzieci nie s¹ "niewyuczalne", jak wczeœniej
powszechnie s¹dzono. W okresie wczesnego dzieciñstwa, gdy
mózg jest najbardziej plastyczny i ma najwiêksze mo¿liwoœci
kompensacyjne, wszelkie oddzia³ywania terapeutyczne przy-
nosz¹ najlepsze rezultaty. Obserwujemy to tak¿e na zajêciach
wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych w poradni.
Te zabiegi rehabilitacyjne, o których pisa³am wczeœniej, doty-
cz¹ tak¿e mowy. Na jej rozwój poœwiêcaæ musimy trochê
wiêcej czasu ni¿ w przypadku prawid³owo rozwijaj¹cego siê
dziecka, stwarzaj¹c sytuacje sprzyjaj¹ce komunikacji werbal-
nej. Dla dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie przyj¹³ siê ter-
min: wychowanie jêzykowe. S¹ to globalne oddzia³ywania pro-
wadzone w szerokim zakresie przez wszystkie placówki, w któ-
rych przebywa dziecko( ¿³obek, przedszkole, szko³a, poradnia),

ale przede wszystkim obowi¹zek wychowania jêzykowego spo-
czywa na rodzicach i opiekunach. To oni stymuluj¹ rozwój
mowy dziecka poprzez:
- czêste z nim rozmowy;
- podawanie prawid³owych wzorców;
- œpiewanie, czytanie, ogl¹danie i nazywanie obrazków;
- zadawanie pytañ i udzielanie odpowiedzi;
- wykorzystywanie codziennych ró¿nych sytuacji do mó-
wienia (posi³ki, toaleta, ubieranie, spacer, zakupy itp.);
- nazywanie czynnoœci, przedmiotów, cech, z którymi aktualnie
mamy do czynienia;
- uczenie krótkich rymowanek;
- usprawnianie w zabawie narz¹dów artykulacyjnych;
- uczenie dziecka na konkretnym materiale, nie abstrakcyjnym.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w terapii dzieci niepe³nosprawnych umy-
s³owo celem nadrzêdnym jest aspekt komunikacyjny, natomiast
poprawnoœæ artykulacyjna schodzi na dalszy plan.
Raz jeszcze pragnê dobitnie podkreœliæ, ¿e stymulacjê rozwoju
mowy podejmujemy jak najwczeœniej, aczkolwiek efekty tych
dzia³añ trudno przewidzieæ. Im g³êbsza  niepe³nosprawnoœæ
umys³owa, tym wiêksze deficyty mowy i stopieñ jej opóŸnienia
siêgaj¹cy nawet kilku lat. Zazwyczaj dzieci z lekk¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ zaczynaj¹ mówiæ pierwsze s³owa oko³o 3. r.¿.,
umiarkowan¹ - oko³o 5.r.¿., a dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
znaczn¹ i g³êbok¹ maj¹ w swoim zasobie leksykalnym zaled-
wie kilka s³ów lub nie mówi¹ wcale. Wdro¿enie komunikacji
alternatywnej te¿ nie jest rozwi¹zaniem, gdy¿ poziom intelek-
tualny dziecka nie pozwala na opanowanie regu³ nowego "jêzyka".
Praca logopedyczna z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektual-
nie, szczególnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, jest
bardzo trudna i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Poza
tym jest to proces d³ugotrwa³y. Czêsto dziecko nie ma moty-
wacji do æwiczeñ, szybko siê zniechêca. Zdarza siê, ¿e mimo
wytê¿onej pracy terapeutycznej przychodzi regres, co z kolei
zniechêca rodziców i terapeutów.

Danuta Matuszewska

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
Mowa aa nniepe³nosprawnoœæ iintelektualna



Uchwa³a antysmogowa 
dla Dolnego Œl¹ska z wy³¹czeniem

Wroc³awia i uzdrowisk 
- nowe przepisy, które dotycz¹ Ciebie!

Od 1 lipca 2018r. 
wprowadzono zakaz stosowania:

1.Wêgla brunatnego oraz paliw produ-
kowanych z jego wykorzystaniem. 
2. Mu³ów i flotokoncentratów wêglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem. 
3. Wêgla kamiennego w postaci mia³u,
o uziarnieniu poni¿ej 3 mm. 
4. Biomasy sta³ej (drewna) o wilgotnoœci
w stanie roboczym powy¿ej 20%.
Spalaæ wolno tylko drewno suche - sezo-
nowane najlepiej min. 2 lata. 

Za nieprzestrzeganie uchwa³y
grozi grzywna do 5000 z³. 

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e utrudnienie kon-
troli podlega karze pozbawienia wolnoœci
do 3 lat. 

* Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane
kot³y musz¹ spe³niaæ wymagania eko-
projektu odnoœnie emisji cz¹stek sta³ych
(p³ynu) oraz nie mog¹ posiadaæ rusztu
awaryjnego. 
* Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane
kominki musz¹ spe³niaæ wymagania
emisyjne dla cz¹stek sta³ych (p³ynu) okre-
œlone w ekopojekcie. Jednoczeœnie do-

puszcza siê stosowanie elektrofiltrów
zapewniaj¹cych redukcjê emisji p³ynu
do wartoœci okreœlonych w ekoprojekcie. 
* Od 1 lipca 2018 r. zakaz u¿ytkowania
"kopciuchów"- czyli instalacji na paliwa
sta³e, które nie spe³niaj¹ minimum 3 klasy.
* Od 1 lipca 2018 r. zakaz u¿ytkowania
instalacji na paliwa sta³e, które nie spe³-
niaj¹ minimalnych standardów emi-
syjnych odpowiadaj¹cych klasie 3 i 4.
Czyli wêglem i drewnem palimy tylko 
w instalacjach minimum 5 klasy.
Jeœli musisz u¿ywaæ wêgla lub drewna
do ogrzewania, kupuj tylko paliwa do-
brej jakoœci. 

Pomyœl o termoizolacji: ociepl dom,
wymieñ okna. Wówczas bêdziesz
potrzebowa³ mniej energii. Pamiêtaj:
zrób to przed wymian¹ pieca. 

O normach, ekoprojekcie oraz
szczegó³ach uchwa³y antysmogowej
dowiesz siê na stronie internetowej

itr.wroc.pl/.
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W trzeciej kolejce spotkañ o mistrzostwo
klasy okrêgowej grupy Legnica, na
obiekt przy Witosa zawita³a ekipa Iskry
Kochlice. Sierpniowa sobota 25-go,
zapowiada³a - z obrazu gry - wynik remi-
sowy. Czasami przewagê mieli nasi, cza-
sami goœcie. Jednym i drugim brakowa³o
szczêœcia do celnych trafieñ. Jak nie mi-
nimalnie przestrzelony strza³, to po-
przeczka. A¿ przyszed³ feralny okres
gry. Po wzorowo przeprowadzonej akcji,
przeciwnicy w 84. min. spotkania objêli
prowadzenie. Manifestuj¹c radoœæ, grom-
ko zapowiedzieli drug¹ bramkê. Bia-
³oniebiescy bardzo szybko stracili pi³kê.
Iskra b³yskawicznie przeprowadzi³a kon-
tratak i ku konsternacji trybun, podwy¿-
szy³a wynik na 2:0. Rozmiary pora¿ki
móg³ zmieniæ Kowalczyk. Jego wykoñ-
czenie kapitalnej zreszt¹ akcji, nie przy-
nios³o honorowego trafienia. 
W nastêpnej kolejce spotkañ, niedziela 
2 wrzeœnia, wyjazdowy mecz do Przem-
kowa. Tamtejsza dru¿yna - Huta Przem-
ków okupuje doln¹ czêœæ tabeli.
Wydawa³oby siê, ¿e przeszkoda bêdzie

pokonana. Pierwsza czêœæ ods³ony pier-
wszej po³owy sprawia³a, ¿e rêce choj-
nowskich kibiców bi³y brawa. Chojno-
wianka prowadzi³a bowiem 3:0. Gospo-
darze pokazali jednak hart ducha. Jesz-
cze przed up³ywem pierwszych 45 minut,
doprowadzili do remisu! 
Po przerwie walka o bezcenne trzy pun-
kty, nie zmieni³a wyniku. Mimo wszys-
tko jeden zdobyty punkt cieszy. Przed
nami dubletowe pojedynki ze Zrywem
K³êbanowice. 5 wrzeœnia (œroda) mecz 
o Puchar Polski na Stadionie Miejskim.
Trzy dni póŸniej - 8 wrzeœnia (sobota)
pojedynek ligowy o godzinie 16:00.
Wstêp - (nie)obowi¹zkowe cegie³ki- 5 z³.
Zapraszamy!

Klasa okrêgowa - Legnica
P³omieñ Radwanice - KuŸnia Jawor 1:1,
Konfeks Legnica - KS Legnickie Pole
2:5, Odra Chobienia - GKS Mêcinka 1:5,
Iskra Ksiêginice - Kaczawa Bieniowie
4:2, Iskra Kochlice - Pogoñ Góra 3:2,
Huta Przemków - Chojnowianka Choj-
nów 3:3, Zryw K³êbanowice - Czarni
Rokitki 3:0, Zawisza Serby - Zamet
Przemków 1:0.

1. GKS Mêcinka 4 12 13-1
2. Zawisza Serby 4 10 11-6
3. Iskra Kochlice 3 9 8-3
4. KS Legnickie Pole 4 6 10-8
5. Iskra Ksiêginice 4 6 6-5
6. Kaczawa Bieniowice 4 5 7-8
7. KuŸnia Jawor 4 5 2-4
8. Zamet Przemków 4 4 4-5
9. Odra Chobienia 4 4 7-11
10. Zryw K³êbanowice 4 4 5-6
11. Chojnowianka Chojnów 4 4 5-8
12. Czarni Rokitki 3 4 3-4
13. Konfeks Legnica 4 3 9-12
14. Huta Przemków 4 3 6-8
15. P³omieñ Radwanice 4 3 8-11
16. Pogoñ Góra 4 3 7-11 

Nastêpna kolejka (8-9.09):
Zamet P. - Radwanice, 
Rokitki - Serby, 
Chojnów - K³êbanowice, 
Góra - Huta P., 
Bieniowice - Kochlice, 
Mêcinka - Ksiêginice, 
Legnickie Pole - Chobienia, 
Jawor - Legnica

pm

Pi³ka no¿na

Zanieczyszczone powietrze zbiera
œmiertelne ¿niwo! 

Tylko na Dolnym Œl¹sku z tego
powodu umiera rocznie 

ok. 3000 osób! 
Dla porównania - tylu ludzi ginie na
drogach w ca³ej Polsce! 

Podstawow¹ przyczyn¹ zanieczysz-
czenia powietrza s¹ domowe piece,
kot³y i kominki, w których spalamy
g³ównie wêgiel i drewno. 
W piecach l¹duj¹ równie¿ œmieci, co
jest zakazane! 
Podczas ich spalania do powietrza
wydostaj¹ siê ekstremalnie niebez-
pieczne substancje, które wdycha-
my. Wiele z nich trafia te¿ do gleby i
wody, sk¹d wraz z ¿ywnoœci¹ do-
staj¹ siê do naszego organizmu. 

DDDDoooollllnnnnyyyy  ŒŒŒŒllll¹¹¹¹sssskkkk  bbbbeeeezzzz  ssssmmmmoooogggguuuu
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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

Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (20794).

Na sprzeda¿ mieszkanie o pow. 42 m2

w Rokitkach, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, gara¿. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161 (20446)

Inne
Na sprzeda¿ dzia³ka budowalna 
o pow. - 10 arów w Rokitkach.
Wiadomoœæ: tel. 660-259-950. (20112)
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o-
¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla
ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieru-
chomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono
funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w 21 wrzeœnia 2018 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do 14 wrzeœnia 2018 r. na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490/. 
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 70,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie
wnoszenia.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg odby³ siê 18.12.2017 r., drugi  23.02.2018 r., trzeci 29.05.2018 r.,
czwarty 05.07.2018 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na góralską nutę
Turniej Tańca i Śpiewu w Parasolu

Ta chwalebna tradycja miała w tym roku swoją jedenastą
edycję. Turniej Tańca i Śpiewu organizowany przez
Dolnośląskie Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” od lat
przyciąga do Chojnowa wielu podopiecznych okolicznych
domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej.
Impreza rokrocznie ma wyznaczony temat przewodni. Tym
razem organizator postawił na folk, a towarzyszące tur-
niejowi hasło „Hej góry nasze góry” narzuciło uczestnikom
góralską nutę. Nie dziwi zatem fakt, że na scenie było bar-
wnie, gwarnie i ekspresyjnie.

Podopieczni placówek z niecierpliwością oczekują kolejnych
edycji. Do swoich taneczno-wokalnych prezentacji przygo-
towują się długo i starannie. Wkładają w to wiele serca 
i wysiłku. Podobnie jak ich opiekunowie. Efekty, liczna pub-
liczność i jury, ogląda podczas turnieju – w sierpniu.
Widzowie z radością oklaskują występy, ale sędziowie tego
dnia mają trudny orzech do zgryzienia. Wybór najpiękniej
tańczącej pary lub grupy, czy najładniej śpiewającego wo-
kalisty, w sytuacji gdy artyści są niezwykle ekspresyjni 
i emocjonalni, a do tego przykładają ogromną wagę do
wrażeń estetycznych prześcigając się w doborze kostiumów,
dla oceniających jest naprawdę trudny. Klasyfikacje usta-
lono, ale tak naprawdę każdy uczestnik i jego opiekun może
czuć się wygranym!

Efektowne występy podopiecznych placówek, a także per-
sonelu trwały kilka godzin. Każdego roku finałem taneczno-
wokalnych zmagań jest koncert profesjonalnych muzyków.
Na scenie, stosownie do tematu przewodniego, wystąpili
prawdziwi górale ze Szczyrku - zespół „Góralska Hora”.
Oj pikny to był dzionek…!

eg

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę
Słońca” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie
po raz drugi zorganizowało szczególną rywalizację sportową prze-
biegającą pod hasłem "Żyję zdrowo na sportowo".

24 sierpnia boisko Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Wojska
Polskiego gościło wielu zawodników. Na starcie zameldowali się
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 z Choj-
nowa, Dolnośląskiego Ośrodka Pięlęgnacyjno-Rehabilitacyjnego
Niebieski Parasol, Środowiskowego Domu Samopomocy ze Zło-
toryi, Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 z Bolesławca,
Warsztatów Terapii Zajęciowej Jutrzenka z Legnicy, Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Legnickiego Pola, Domu Pomocy Społecznej
z Legnickiego Pola oraz Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2
z Chojnowa.

8 drużyn skupiających ponad 150 niepełnosprawnych zawodników
rywalizowało w różnego rodzaju konkurencjach. Bieg przełajowy,
piłkarzyki, tenis stołowy, kręgle, rzut do kosza, bandbington… - do
tych dyscyplin uczestnicy przygotowywali się mniej lub bardziej
intensywnie, ale podczas zawodów każdy z nich angażował całe
serce i moc mięśni. 
Dla podopiecznych placówek terapeutycznych tego typu zajęcia to
doskonała rehabilitacja połączona ze wspaniałą atmosferą towa-
rzyskiego spotkania. Zawody sportowe nie tylko wspomagają lek-
cje zdrowego stylu życia, ale uczą też współzawodnictwa, toleran-
cji, zdrowej rywalizacji, integrując jednocześnie wszystkich
uczestników.

Organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje: stoisko ze
zdrową żywnością, stoisko animatorów i pokazy pierwszej pomocy
w wykonaniu strażaków OSP Rokitki.
- Naszym celem jest wywołanie uśmiechu na twarzy naszych
podopiecznych – wyjaśnia Waldemar Halikowski, prezes Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”.
– To dla nas bardzo ważne.

Cel bez wątpienia został osiągnięty. Zdrowa, sportowa rywalizacja,
potem rozdanie nagród i dyplomów, a na finał poczęstunek przy
wspólnym stole, to niezapomniane wydarzenie, na które uczestnicy
i ich opiekunowie z pewnością niecierpliwie będą czekać przez
cały rok. Organizatorzy, zachęceni powodzeniem i wspaniałymi
reakcjami już zapowiadają kolejną edycję.
Tę wspaniałą inicjatywę wsparł finansowo Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Przekazane środki pozwoliły na
organizację zawodów na zakup wielu sprzętów, które długo je-
szcze służyć będą niepełnosprawnym.

eg; fot. chojnow.pl

"Żyję zdrowo na sportowo"
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Natalka Stelmach – 7 lat
Uczennica I klasy SP4, ogląda przygody
Myszki Miki, chętnie rysuje kredkami -
głównie drzewka, serduszka i laurki.


