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Ludzie z pasją
Daria Bąk

Tkactwo ponownie króluje 
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Miejskie inwestycje

Chojnów w kwiatach i zieleni
- Umowy 2021

O spisie powszechnym
- porady, pomóż seniorom, 

oszustwa na spis, konkursy...

Majowe święta

Oświetlenie ul. AndersaNowe ujęcie wody



Zgodnie z zasadami ścisłego reżimu sani-

tarnego w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Legnicy odbyło się wręczenie

nagród dla laureatów konkursu na pla-

kat, hasło i spot kampanii społecznej dot.

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Powiecie Legnickim w 2021 r. organi-

zowanego przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Legnicy. Patronat

Honorowy nad przedsięwzięciem objął

Starosta Legnicki –  Adam Babuśka. 

Komisja oceniając złożone na konkurs

prace brała pod uwagę ich zgodność 

z tematem, oryginalność, jasny przekaz,

estetykę oraz jakość wykonania. W kate-

gorii na plakat i hasło oraz spot warun-

kiem koniecznym było dostarczenie nie-

zbędnych formularzy dołączonych do

regulaminu konkursu oraz terminowość

dostarczenia prac do Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Legnicy. 

Łącznie na konkurs wpłynęły 73 prace

plastyczne, z których wyłoniono 15 laure-

atów.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali

Starosta Legnicki - Adam Babuśka,

Wicestarosta Legnicki –  Janina Mazur

oraz Członek Zarządu Powiatu Legnic-

kiego – Krzysztof Sowiński.

Wśród laureatów znaleźli się także choj-

nowianie.
W konkursie w kategorii na plakat 
i hasło pierwsze miejsce zajął Wojciech
z kl. II Szkoły Podstawowej nr 4 
w Chojnowie, a wyróżnieniem nagrod-
zono pracę Aleksandry z kl. II - Szkoły
Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Prace laureatów można podziwiać na

parterze w holu budynku Starostwa

Powiatowego w Legnicy do 28.05.2021 r.
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O sukcesach chojnowian

Uczniowie szkół średnich z województwa dolnoślą-
skiego i opolskiego już po raz 45 uczestniczyli 
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 
W ubiegłym roku w październiku odbyły się elimina-
cje szkolne OWiUR w bloku agrobiznes oraz gas-
tronomia. Laureaci eliminacji szkolnych 23 kwietnia
2021 (w reżimie sanitarnym) wzięli udział w elimi-
nacjach okręgowych, które odbyły się na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Magdalena Chadała uczennica Technikum Eko-
nomicznego Powiatowego Zespołu Szkół w Choj-
nowie startowała w bloku agrobiznes i zajęła III
miejsce, tym samym zakwalifikowała się do etapu
centralnego olimpiady OWiUR w bloku agrobiznes,
który odbędzie się w Bydgoszczy.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

PZS

Sukces Magdaleny Chadały

Przemocy mówimy NIE

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy zorganizowało kolejną już

edycję Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego pn. „Czysta woda".

W tym roku napłynęło aż 552 prac. 

Wśród setek prac komisja konkursowa dostrzegła i doceniła pracę

Martyny Myśliborskiej - uczennicy kl. 6d Szkoły Podstawowej nr 4

w Chojnowie, której przyznano wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy Martynce i życzymy dalszych osiągnięć 

w twórczości artystycznej.

Fundatorem nagród i wy-

różnień jest Legnickie Przed-

siębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji oraz Dolno-

śląskie Forum Wodociągowe. 

Wystawę można oglądać 

na stronie Facebooku

Młodzieżowego Centrum

Kultury w Legnicy.

Aneta Gac

Wyróżnienie w Dolnośląskim 
Konkursie Plastycznym



Zwolnienia z op³aty
Na podstawie Uchwa³y Nr XXXVIII-

/179/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

25 marca 2021 r., w sprawie zwolnienia

z op³aty za korzystanie z zezwoleñ na

sprzeda¿ napojów alkoholowych przez-

naczonych do spo¿ycia w miejscu sprze-

da¿y, zwalnia siê przedsiêbiorców

prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alko-

holowych na terenie Miasta Chojnowa

przeznaczanych do spo¿ycia w miejscu

sprzeda¿y (dzia³alnoœæ restauracyjna) 

z op³aty drugiej i trzeciej raty za korzys-

tanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów

alkoholowych w 2021 r.

Zwiêksza siê system 

dystrybucji szczepionek 

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie

prowadzone s¹ szczepienia trzema szcze-

pionkami: Pfizerem, Astr¹Zenek¹ 

i Johnson&Johnson. 

Do 25 kwietnia wykonano 1150 szcze-

pieñ w tym 90 w domu pacjentów ob³o¿-

nie chorych, niemog¹cych samodzielnie

dotrzeæ do przychodni.

Przychodnia Rejonowa otrzymuje ju¿

wiêksze dawki szczepionek, a jest to dzia-

³anie zale¿ne od agencji rezerw materia-

³owych i systemu dystrybucji szczepionek. 

- Zdarza siê, ¿e wczeœniej zaszczepione

s¹ osoby m³odsze. Jest to uzale¿nione od

dostaw szczepionek od danego produ-

centa, o czym decyduje Agencja Rezerw

Materia³owych- t³umaczy kierownik

przychodni Boles³aw Jakubiak. 

Warto zaznaczyæ, ¿e system rozdzielania

szczepionek nie jest równomierny w sto-

sunku do iloœci osób zapisanych na szcze-

pienie w danej przychodni. Ka¿da przy-

chodnia otrzymuje t¹ sam¹ lub podobn¹

iloœæ szczepionek tygodniowo, ale kolej-

ka osób oczekuj¹cych na szczepienie 

w jednych mo¿e byæ krótsza, w innych

d³u¿sza. 

- Niezale¿nie od tego, czy to du¿a, czy

ma³a przychodnia, dostaje mniej wiêcej

tyle samo szczepionek, szpitale wêz³owe

otrzymuj¹ nielimitowan¹ iloœæ, w za-

le¿noœci od tego ile potrzebuj¹, tyle otrzy-

muj¹. Dlatego warto korzystaæ z infolinii

i zarejestrowaæ siê elektronicznie po-

przez e-Rejestracjê dostêpn¹ na:

pacjent.gov.pl. 

System wskazuje, gdzie jest wolne miej-

sce na szczepienie pacjenta w najbli¿szej

okolicy - mówi kierownik przychodni. -

Nasza przychodnia wykorzystuje wszys-

tkie dostêpne szczepionki i prowadzimy

starania o zwiêkszenie dostaw w najbli¿-

szych tygodniach, podobno s¹ wiêksze do-

stawy do Polski, wiêc mam nadziejê, ¿e 

i u nas bêdzie trochê wiêcej szczepionek.

Chcielibyœmy do koñca maja zaszczepiæ

wszystkie osoby 70+, ale jeszcze w zeszy-

tach niewpisanych mamy ok. 200 osób 

z tej grupy wiekowej. Po rozmowach z Agen-

cj¹ Rezerw Materia³owych otrzyma³em

wstêpn¹ deklaracjê zwiêkszenia iloœci

dawek, poza tym wi¹¿ê nadziejê z plano-

wanym otwarciem punktu szczepieñ ma-

sowych w Chojnowie. - dodaje. 

Aby zapisaæ siê na szczepienie mo¿na

zadzwoniæ na ca³odobow¹ i bezp³atn¹

infoliniê - 989. Do zapisu wystarczy

numer PESEL. 

Dostêpny jest tak¿e telefon kontaktowy

dedykowany osobom niepe³nosprawnym

i seniorom, którzy nie mog¹ samodziel-

nie dotrzeæ do punktu szczepieñ. Osoby

te proszone s¹ o kontakt telefoniczny 

w sprawie zorganizowania transportu na

szczepienie przeciw COVID-19 przez

tut. Urz¹d. 

Numer 76-744-94-51 jest dostêpny 

w godzinach od 8:00 do 15:00 

(w sprawie transportu osób 

niepe³nosprawnych i seniorów).

Wrzosowa Kraina og³asza
nabór wniosków

Oœrodek Dzia³aj Lokalnie Fundacja Wrzo-

sowa Kraina og³asza nabór wniosków 

o dotacjê w ramach Lokalnego Konkursu

Grantowego XII Edycji Programu

"Dzia³aj Lokalnie" w 2021 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym

"Dzia³aj Lokalnie 2021" wspierane bêd¹

projekty, które inicjuj¹ wspó³pracê

mieszkañców na rzecz dobra wspólnego

i które s³u¿¹ pobudzaniu aspiracji rozwo-

jowych, poprawie jakoœci ¿ycia. W rezul-

tacie podejmowane dzia³ania maj¹ przy-

czyniaæ siê do budowania lokalnego ka-

pita³u spo³ecznego. Program jest prowa-

dzony z myœl¹ o organizacjach pozarz¹-

dowych oraz grupach nieformalnych,

które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby 

w ich spo³ecznoœciach ¿y³o siê lepiej.

Termin naboru wniosków 

od 1 maja do 31 maja 2021 r., 

do godziny 23:59.

"Prosto z Chojnowa"

Zapraszamy do s³uchania audycji "Prosto

z Chojnowa" w Radiu Plus Legnica. 

W comiesiêcznym cyklu poruszane s¹

tematy zwi¹zane z bie¿¹cymi sprawami

w Chojnowie. Ludzie, inwestycje, wyda-

rzenia w 5.minutowej prezentacji ju¿ od

kwietnia!

I audycja:

https://legnica.fm/.../38583-koniec-z-

klopotami-z-woda... 
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Pierwsze dni maja Polakom kojarz¹ siê 
z d³ugim wypoczynkiem wolnym od
spraw zawodowych, czasem œwi¹tecz-
nym i rodzinnym, biesiad¹, podró¿ami,
spacerami … 
Tegoroczna majówka, z kilku powodów,
nie nieco nas rozczarowa³a. 
Przede wszystkim nie dopisa³a pogoda,
no i "covidowe obostrzenia" wykluczy³y
wiele naszych planów. Œwi¹t z kalen-
darza jednak nie usuniêto i rodacy w ró¿ny
sposób celebrowali narodowe i koœcielne
okolicznoœci.

1 maja - Miêdzynarodowy Dzieñ So-
lidarnoœci Ludzi Pracy, popularnie
zwany Œwiêtem Pracy lub po prostu 
1 Maja upamiêtnia strajk robotników 
w Chicago z 1886 roku, którzy t³umnie
na ulicach miasta walczyli o oœmio-
godzinny dzieñ pracy, godziwe warunki
pracy i p³acy. Ich protest zosta³ st³u-
miony przez policjê. W zamieszkach
zginê³o wielu demonstrantów. Wyda-
rzenia da³y jednak pocz¹tek miêdzynaro-
dowej fali protestów i doprowadzi³y do
ustanowienia w 1889 roku, na kongresie
w Pary¿u, Dnia Pracy. 
Rok póŸniej w wielu krajach, w tym
tak¿e w Polsce, œwiêtowano Dzieñ Pracy. 
W okresie PRL obchody by³y bardzo
spektakularnie. Pochody, wiece, zgro-
madzenia… mimo, ¿e przy licznym
udziale spo³eczeñstwa, to czêsto wymu-
szane przez w³adze. Te uroczyste ob-
chody zanik³y po upadku PRL. 

W Koœciele rzymskokatolickim dzieñ 
1 maja jest obchodzony jako œwiêto Jó-
zefa Robotnika, patrona ludzi pracuj¹cych. 

1 maja dla Polakówto tak¿e rocznica
wst¹pienia w struktury Unii Europej-
skiej - w tym roku siedemnasta.
Przez 17 lat cz³onkostwa Polski w UE dziê-
ki Funduszom Europejskim (FE) i œrod-
kom krajowym zosta³o zrealizowanych
287 tysiêcy projektów o wartoœci ponad
biliona z³otych obejmuj¹cych niemal ka¿-
d¹ sferê naszego ¿ycia, z czego ponad
667 miliardów z³otych to œrodki unijne. 
W ci¹gu ostatnich siedmiu lat Polska zre-
alizowa³a prawie 90 tys. nowych projek-
tów dofinansowanych z Funduszy Europej-
skich. Œrednia wartoœæ jednego projektu
wzros³a z 2,7 mln z³ w latach 2007-2013
do oko³o 3,6 mln z³ w latach 2014-2020.
W przeliczeniu ka¿dy z nas otrzyma³
prawie 18 tys. z³.

Od 2004 roku wybudowanych i zmoderni-
zowanych zosta³o prawie 20 tys. kilo-
metrów dróg i autostrad oraz prawie 10 tys.
sieci wodoci¹gowej; wybudowano i zmo-
dernizowano 749 oczyszczalni œcieków.
Dziêki œrodkom unijnym w latach 2014-
2020 blisko 190 tys. osób otrzyma³o
bezzwrotne wsparcie na za³o¿enie firmy.
Blisko 115 tys. nauczycieli w ci¹gu os-
tatnich siedmiu lat podnios³o swoje kom-
petencje.
Fundusze Europejskie w znacznym stop-
niu przyczyni³y siê tak¿e do realizowania
prac i projektów badawczo-rozwojowych.
Prawie 5,5 tys. jednostek naukowych 
i przedsiêbiorstw zosta³o wspartych w tym
zakresie.
W latach 2021-2027 Polska otrzyma z Unii
Europejskiej 770 miliardów z³otych.

(statystyki wg 
Serwisu Samorz¹dowego PAP)

***
2 maja obchodzimy Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzieñ
Polonii i Polaków za granic¹. 
Œwiêto Flagi Pañstwowej wprowadzone
zosta³o w 2004 roku.  
Polska flaga pañstwowa pojawi³a siê na
prze³omie XIII i XIV wieku. Do rozbio-
rów widnia³ na niej Orze³ Bia³y na czer-
wonym polu. Upowszechnienie siê bia³o
- czerwonych barw narodowych na cho-
r¹gwiach dokonywa³o siê powoli, gdy¿
obowi¹zywa³a zasada, ¿e jeœli na cho-
r¹gwi znajdowa³ siê wizerunek Or³a
Bia³ego na czerwonej tarczy, to barwa
p³achty jest obojêtna. Mimo to barwy
bia³o-czerwone (amarantowe) wystêpo-
wa³y na polskich chor¹gwiach w okresie
od XVII do XIX wieku, choæ czêsto w od-
wrotnym uk³adzie. 
Rozbiory sprawi³y, ¿e urzêdowe zatwier-
dzenie flagi pañstwowej nast¹pi³o do-
piero 1 sierpnia 1919, na mocy ustaw 
o god³ach i barwach Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Ustalono wówczas wygl¹d cho-
r¹gwi i sztandarów, flag poselstw i kon-
sulatów oraz bandery morskiej. Od tego
czasu bia³o-czerwona flaga pañstwowa
nie podlega zmianie, natomiast na fla-
gach poselstw, konsulatów i na banderze
morskiej, maj¹cych w œrodku bia³ego
pasa Or³a ukoronowanego, wprowad-
zono w okresie PRL Or³a bez korony. Od
1989 roku ponownie obowi¹zuje Orze³ 
w koronie.
Dzieñ Polonii i Polaków za granic¹ ob-
chodzone jest od 2002 roku z inicjatywy
Sejmu RP - "W dowód uznania wielo-
wiekowego dorobku i wk³adu Polonii 

i Polaków za granic¹ w odzyskanie przez
Polskê niepodleg³oœci, wiernoœæ i przy-
wi¹zanie do polskoœci oraz pomoc Kra-
jowi w najtrudniejszych momentach". 

***
Œwiêto Konstytucji 3 Maja 
230 lat temu zosta³a uchwalona ustawa
zasadnicza, nazwana oficjalnie Ustaw¹
Rz¹dow¹. Druga na œwiecie po amery-
kañskiej i pierwsza w Europie - Konsty-
tucja 3 Maja. 3 maja 1791 roku sejm pod
przewodnictwem marsza³ka Stanis³awa
Ma³achowskiego uchwali³ konstytucjê
autorstwa króla Stanis³awa Poniatow-
skiego, Ignacego Potockiego i Hugo Ko³³¹-
taja. Ujêta by³a w 11 artyku³ach. 
Stanowi³a dzie³o polskiej myœli polity-
cznej. Z dawnych zasad ustrojowych
odrzuca³a to, co wobec zewnêtrznego za-
gro¿enia sta³o siê szkodliwe, jak wolna
elekcja i liberum veto, a to, co stanowi³o
o atrakcyjnoœci ustroju, czyli prawa poli-
tyczne obywateli - rozszerza³a na mieszczan.
Stworzy³a podstawy nowoczesnej mo-
narchii konstytucyjnej z parlamentem 
i sprawnym rz¹dem. By³a dowodem, ¿e
Rzeczpospolita ma w sobie dosyæ si³ do
przezwyciê¿enia kryzysu. Spotka³a siê 
z du¿ym uznaniem oœwieconej opinii euro-
pejskiej, zw³aszcza angielskiej. 

Ustawa zasadnicza wzbudzi³a sprzeciw
konfederatów targowickich, którzy za-
kwestionowali jej postanowienia. Pomi-
mo tego uchwalenie Konstytucji 3 Maja
sta³o siê narodow¹ dum¹, pokrzepieniem
dla narodu. Celem by³o przywrócenie
stabilnoœci, wzmocnienie suwerennoœci 
i demokracji. Ide¹ Konstytucji 3 Maja

by³a troska o dobro kraju, w którego
ustrój ingerowa³y obce si³y polityczne.
Wydarzenia sprzed 230 lat s¹ symbolem
narodowej m¹droœci. 
W rocznicê powstania wybitnego doku-
mentu Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa Jan Skowroñski i Zastêpca
Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styr-
kowiec z³o¿yli kwiaty pod Obeliskiem
przy ul. Chmielnej oraz przy Golgocie
Wschodu na Cmentarzu Komunalnym 
w Chojnowie. 

eg, KB
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Nowe ujêcie wody dla Chojnowa 
Dobieg³y koñca prace zwi¹zane ze strategiczn¹ inwestycj¹ dla
miasta Chojnowa "Budowa ruroci¹gu przesy³owego wody 
z ujêæ wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. Bielawskiej w Chojnowie". Ca³kowity koszt wyniós³ 
2 637 291,84 z³. Przedsiêwziêcie zosta³o dofinansowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
G³ówne zamierzenia istotnej modernizacji to uporz¹dkowanie
gospodarki wodnej, poprawa warunków ¿ycia oraz poprawa
jakoœci wody dla mieszkañców. 

Ujêcie Konradówka zosta³o przejête przez miasto od syndyka
masy upad³oœciowej firmy Dolzamet za zobowi¹zania po-
datkowe. W 2015 roku rozpoczêto prace zwi¹zane z now¹
inwestycj¹. Wywiercono studnie oraz zaprojektowano budowê
nowego ruroci¹gu. 
Na pocz¹tku 2020 roku rozpoczê³a siê budowa sieci tranzy-
towej z ujêcia Konradówka do Stacji Uzdatniania Wody przy
ulicy Bielawskiej. Przebudowano ujêcie poprzez budowê
trzech nowych studni oraz sieci tranzytowo - przesy³owej 
o d³ugoœci 3 tys. metrów. Przedsiêwziêcie zosta³o wyposa¿one
w nowoczesny monitoring, oparty na elektronicznym sterowa-
niu ca³ego ujêcia, podgl¹du na studnie, kontroli przesy³u wody
oraz ochronê terenu, sk¹d pobierana jest woda. Powsta³o nowe
ogrodzenie, utwardzono nawierzchniê oraz przebudowano 
i utwardzono drogê dojazdow¹ do ujêcia. 
Modernizacjê przesz³a równie¿ Stacja Uzdatniania Wody przy
ul. Bielawskiej, w której unowoczeœniono pomieszczenia tech-
nologiczne s³u¿¹ce do napowietrzania wody oraz wymieniono
zestawy hydroforowe do przesy³u wody uzdatnionej na terenie
miasta. 

Prace by³y prowadzone przez firmê Jasta Plus Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Zamkowa ¯ary natomiast firma Hydro Partner Sp. z o.o. ul.
Gronowska z Leszna wyposa¿y³a studnie g³êbinowe oraz SUW
w urz¹dzenia. 
Zasilanie wody z Konradówki bezpoœrednio trafia do SUW
przy ul. Bielawskiej. Po wszystkich procesach zwi¹zanych 
z uzdatnianiem wody jest przesy³ana istniej¹ca sieci¹ wodo-
ci¹gow¹ na teren miasta. 
Ujêcie Konradówka zaopatrzy dostawê wody dla Chojnowa na
najbli¿sze lata. 

Oœwietlenie ulicy Andersa
Zakoñczy³y siê prace na ulicy Andersa, gdzie powsta³o nowe
oœwietlenie. Miejska infrastruktura oœwietleniowa poszerza siê.
Zadanie objê³o budowê linii kablowej oraz posadowienie 10
s³upów wyposa¿onych w oprawy oœwietleniowe LED. Za-
stosowanie opraw LED pozwala na zaoszczêdzenie energii. S¹
one bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych.

Nowe oprawy emituj¹ œwiat³o barwy maksymalnie zbli¿onej do
naturalnego œwiat³a dziennego, co poprawia odbieranie barw
otoczenia. Daj¹ one wiêcej œwiat³a przy tej samej mocy, zwiêk-
szaj¹c bezpieczeñstwo i komfort u¿ytkowników drogi. Du¿ym
plusem opraw LED-owych jest redukcja emisji dwutlenku
wêgla oraz innych szkodliwych zwi¹zków chemicznych. 
Prace budowlane przy ul. Andersa wykonali: Konsorcjum
Maciuœ Handel i Us³ugi Artur Guœciora z Chojnowa oraz FHU
Œwietlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa.

KB

Inwestycje w mieœcieInwestycje w mieœcie

ul. Sikorskiego 

Indeks jakoœci powietrza       Liczba dni 
Bardzo dobry 15
Dobry 14 
Umiarkowany 1 
Dostateczny 0
Z³y 0
Bardzo z³y 0 

Pl. Zamkowy 

Indeks jakoœci powietrza       Liczba dni 
Bardzo dobry 10 
Dobry 18 
Umiarkowany 1
Dostateczny 1 
Z³y 0 
Bardzo z³y 0 

ul. Ma³achowskiego 

Indeks jakoœci powietrza       Liczba dni 
Bardzo dobry 5 
Dobry 20
Umiarkowany 5 
Dostateczny 0 
Z³y 0 
Bardzo z³y 0

Œredniodobowe pomiary powietrza w miesi¹cu kwietniu 2021 r. 
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Zaczarowany Las Toma
Bombadila

- fina³ konkursu
Witajcie moi przyjaciele: Mae govannen
mellyn nin!
W 2003 roku The Tolkien Society 25
marca og³osi³o Œwiatowym Dniem Czy-
tania Tolkiena. Co roku, na pocz¹tku
stycznia jest og³aszane motto, które
przyœwieca akcji,  w 2021 jest to "Natura
i Przemys³". Wielbiciele twórczoœci J.R.R.
Tolkiena tego dnia organizuj¹ ró¿nego
rodzaju imprezy.
Miejska Biblioteka Publiczna ju¿ po raz
szósty przy³¹czy³a siê do tych obchodów.
Dla poszukiwaczy przygód przygo-
towaliœmy konkurs "Zaczarowany Las
Toma Bombadila", który og³osiliœmy 25
marca m.in. na naszej stronie interne-
towej. Ka¿dy œmia³ek Ziemi Choj-
nowskiej móg³ wzi¹æ udzia³ w tej wirtu-
alnej wyprawie. 

Wielu podjê³o próby przejœcia przez Las.
Ale dla wêdrowców przemierzaj¹cych
jego œcie¿ki jest on œmiertelnie niebez-
pieczny - pe³en zdradliwych krêtych
dró¿ek prowadz¹cych donik¹d, œmier-
cionoœnych pu³apek jêzykowych i zabój-
czych ³amig³ówek. 
Tylko najodwa¿niejszym z odwa¿nych
uda³o  siê rozwi¹zaæ wszystkie zagadki 
i przejœæ przez Zaczarowany Las. 

Do zaszczytnego grona herosów i w po-
czet "Dru¿yny Pierœcienia" w tym roku
do³¹czyli: Paulina Fudala i Micha³
Jankowski.

Anna Idreneth Kopyra
MBP w Chojnowie 

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
nabór wniosków o udzielenie dotacji
celowych ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ogranicze-
niem niskiej emisji na terenie Miasta
Chojnowa realizowanych na zasadach
okreœlonych w Regulaminie przyjêtym
uchwa³¹ Nr XXXVIII/186/21 Rady
Miejskiej Chojnowa z 25 marca 2021
roku, zwanej dalej uchwa³¹.

1. Sk³adanie wniosków 
Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y sk³a-
daæ w terminie od dnia 10 maja 2021 r.
do dnia 10 czerwca 2021  r. 
- w sekretariacie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie, Plac Zamkowy 1
- za poœrednictwem poczty na adres

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
- za poœrednictwem e-PUP na skrytkê
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
ePUAP:/3jn9c16bak/skrytka
- za poœrednictwem poczty elektroni-

cznej na adres e-mail:
urzad.miejski@chojnow.eu lub
um.sekretariat@chojnow.eu
W przypadku z³o¿enia wniosku za
poœrednictwem e-PUAP oraz za poœred-
nictwem poczty elektronicznej wniosek
nale¿y podpisaæ elektronicznie Profilem
Zaufanym.
W celu skorzystania z tej mo¿liwoœci,
wystarczy wejœæ na portale gov.pl lub
obywatel.gov.pl i wybraæ us³ugê "Pod-
pisz dokument elektronicznie".
Data z³o¿enia wniosku rozumiana jest
jako data z³o¿enia ostatecznej poprawki
wniosku do Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie. Kompletne i prawid³owo wype³-
nione wnioski rozpatrywane bêd¹ we-
d³ug kolejnoœci z³o¿enia.
Wzór wniosku wraz z wykazem wyma-
ganych dokumentów stanowi za³¹cznik
Nr 2 do Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta
Chojnowa, jest dostêpny:
- w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,

Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
- na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Miasta Chojnów

2. Kryteria wyboru wniosków o udzie-
lenie dotacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru
zadañ do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie
dotacji powinien byæ z³o¿ony na w³aœci-
wym formularzu, mieæ wype³nione
wszystkie wymagane pozycje, byæ opat-
rzony podpisem Wnioskodawcy, mieæ do-
³¹czone wszystkie wymagane za³¹czniki;
b) merytoryczne, obejmuj¹ce zadania
wymienione w uchwale.

Wnioski bêd¹ podlegaæ ocenie formalnej
i merytorycznej. Wnioski niespe³niaj¹ce
wymogów formalnych okreœlonych 
w uchwale podlegaj¹ odrzuceniu. Po
zakwalifikowaniu wniosku, Dotuj¹cy
zawiadomi Wnioskodawcê o terminie 
i miejscu podpisania umowy.
Przyznanie dotacji nastêpuje na podsta-
wie umowy cywilno-prawnej o udziele-
niu dotacji, zwanej dalej umow¹.
Wnioskodawca podpisuj¹c umowê o udzie-
leniu dotacji zobowi¹zuje siê do realizacji
zadania w terminach, zakresie i na zasa-
dach w niej okreœlonych.

3. Komisja Weryfikacyjna
Burmistrz Miasta Chojnowa odrêbnym
Zarz¹dzeniem powo³a komisjê dokonu-
j¹c¹ weryfikacji formalnej i meryto-
rycznej wniosków o udzielenie i wyp³atê
dotacji zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu
przyjêtego uchwa³¹ Nr XXXVIII/186/21
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25
marca 2021 roku w sprawie okreœlenia
zasad udzielania i rozliczania dotacji
celowych ze œrodków bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na realizacjê przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa.

4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku
o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Dotowany przed-
k³ada Dotuj¹cemu wniosek o wyp³atê
dotacji wraz z za³¹cznikami wskazanymi
we wzorze wniosku oraz wszystkie wyma-
gane dokumenty zgodnie z zapisami umo-
wy, pod rygorem odmowy wyp³aty przyz-
nanej dotacji. 
Po pozytywnej weryfikacji z³o¿onych
dokumentów, na podstawie komisyjnego
odbioru wykonanego przedsiêwziêcia,
nast¹pi podpisanie protoko³u z wykona-
nia zadania. Dotacja zostanie przekazana
Dotowanemu w ci¹gu 14 dni od popraw-
nie z³o¿onego wniosku o wyp³atê dotacji. 
Ostatecznym terminem rozliczenia do-
tacji w danym roku kalendarzowym jest
31 paŸdziernika.
Wzór wniosku o wyp³atê dotacji stanowi
za³¹cznik Nr 3 do Zarz¹dzenia Bur-mis-
trza Miasta Chojnów, jest równie¿ do-
stêpny w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów oraz na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Miasta Chojnów. 

5. Informacja o œrodkach odwo³awczych
Z³o¿enie wniosku o udzielenie dotacji
nie jest jednoznaczne z uzyskaniem
dotacji. Rozstrzygniêcie o przyznaniu
dotacji nie jest decyzj¹ administracyjn¹
w rozumieniu przepisów Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego i nie
przys³uguje na nie odwo³anie.

Dotacja na wymianê pieców
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Nale¿y do osób, które nie lubi¹ i nie
znaj¹ s³owa nuda. Droga jej wielu zain-
teresowañ wiedzie przez taniec, bycie
cheearleaderk¹, fotografk¹, artystk¹…
Daria B¹k tañczy³a w chojnowskich ze-
spo³ach tanecznych, by³a trenerk¹ Cheer-
leaders G³ogów, obecnie skupia siê na
fotografii oraz tworzeniu makram i ³a-
paczy snów. Wœród licznych pasji nie
brakuje miejsca na podró¿e, dobr¹ ku-
chniê, poznawanie nowych kultur oraz
jêzyków. 

G.Ch. - Zanim  zosta³aœ cheearleaderk¹
tañczy³aœ w szkolnych zespo³ach.
Daria B¹k - Ca³a przygoda z tañcem
zaczê³a siê w 3 klasie podstawówki. Moja
przyjació³ka Ola Bijak, wraz z reszt¹ ko-
le¿anek tañczy³a w szkolnym zespole Rytm,
mnie rodzice dopiero co przenieœli z innej
szko³y do klasy muzycznej w SP4. Pamiê-
tam te kolorowe stroje, brokat i ich wys-
têpy - te¿ tak chcia³am. Tam uczy³am siê
pierwszych choreografii, prze¿ywa³am
pierwsze wystêpy przed publicznoœci¹ 
i turnieje. Kiedy nasza ekipa przenios³a siê
do gimnazjum zosta³yœmy cz³onkami
zespo³u Brooklyn. Znów wystêpy, publicz-
noœæ, adrenalina przed turniejami, trenin-
gi, brokat i zapach takiego ró¿owego la-
kieru do w³osów, chyba ka¿dy z chojnows-
kich zespó³ tanecznych, wie o czym mówiê.
Czas w Brooklynie by³ niesamowitym roz-
wojem, Pani Marzena organizowa³a nam
warsztaty taneczne, jeŸdziliœmy na obozy 
z innymi zespo³ami, wyszliœmy poza strefê
ma³ego miasteczka. Niestety nasze roczniki
(92,93) przechodzi³y ju¿ do liceum, a by-
liœmy w œwietnej formie. Pani Anton uda³o
siê, we wspó³pracy z Powiatowym Zespo-
³em Szkó³ w Chojnowie, utworzyæ zespó³
Bronx, gdzie nadal mog³yœmy tañczyæ,
jeŸdziæ na obozy, turnieje. Byliœmy nawet
we Francji, w naszym partnerskim mieœcie
Commentry. Dodatkowo jeŸdzi³am na Obozy
Taneczne organizowane przez Œl¹sk¹ Szko³ê
Tañca Beltane. Uczyli tam tancerze z You
Can Dance. Pozna³yœmy nowe techniki
taneczne i (jak siê po latach okaza³o) moj¹
przysz³¹ trenerkê. Taniec w chojnowskich
zespo³ach zakoñczy³a, jak u wiêkszoœci,
matura. 
G.Ch. - Czym ró¿ni siê tancerka od cheear-
leaderki i co je ³¹czy? Jak¹ by³aœ trenerk¹?
D.B. - Je¿eli ktoœ powie cheerleaderka, to
wyobra¿amy sobie uœmiechniête, wygim-
nastykowane dziewczyny, które tworz¹
ró¿ne piramidy. Jest w tym du¿o prawdy,
ale… Cheerleaderki w du¿ym skrócie mo-
¿emy podzieliæ na dwie grupy: sport i ta-
niec. Te pierwsze to po³¹czenie gimnastyki,
akrobatyki z dodatkiem tañca. A drugie to
show, taniec z dodatkiem akrobatyki. Ja
by³am w tych drugich. 
Myœlê, ¿e trafne bêdzie stwierdzenie, ze
ka¿da cheerleaderka musi byæ tancerk¹,
ale nie ka¿da tancerka jest cheerleaderk¹.
Cheerleaderka musi posiadaæ tzw. mi³¹
aparycjê, byæ pewna siebie (na parkiecie),
swoj¹ charyzm¹ musi ponieœæ kibiców.
Wystêpowa³yœmy na imprezach sportowych

w ca³ej Polsce i Europie, na ka¿dej naszym
g³ównym zadaniem by³o zachêciæ widzów,
kibiców, fanów do zabawy na trybunach,
do wiêkszego kibicowania zawodnikom
podczas meczu. Profesjonalnie nazywa siê
to oprawa artystyczna meczu i animacja
publicznoœci. Same równie¿ prze¿ywa³yœmy
ka¿dy mecz, zawsze mówi³yœmy "wygra-
liœmy" lub "przegraliœmy" je¿eli ktoœ nas
pyta³ o wynik meczu. 

Od dwóch lat nie tañczê, poniewa¿ rzu-
ci³am wszystko i wyjecha³am za ch³opakiem,
który jest zawodowym pi³karzem rêcznym,
do Pary¿a. Jak mia³am przyjemnoœæ pro-
wadziæ swój zespó³ cheerleaderek w G³ogo-
wie, to myœlê, ¿e trenerk¹ by³am "za miêkk¹",
na szczêœcie wspó³prowadzi³am Cheerle-
aders G³ogów z Agat¹ Papuszk¹, która
by³a "t¹ surow¹". Ja skupia³am siê na cho-
reografii, stara³am siê, aby moje dziew-
czyny czu³y siê w nich dobrze, ale ¿eby
zawsze sz³y o poziom wy¿ej. Sama ca³y czas
jeŸdzi³am na warsztaty, wiêc skupia³am siê
na tym, aby i one ci¹gle siê rozwija³y. Sta-
ram siê byæ zawsze kreatywna i nie ogra-
niczaæ do jednego stylu. W swoim ¿yciu
mia³am mnóstwo trenerek, wiêc stara³am
siê wzi¹æ cechy od ka¿dej z nich i byæ dla
moich podopiecznych przyk³adem. Myœlê,
¿e te¿ mia³y we mnie przyjació³kê, nasze
tancerki by³y w wieku mojej m³odszej siostry,
wiêc zawsze mog³y liczyæ na radê.
Aktualnie tañca prawie nie ma w moim
¿yciu, ale bardzo chcê ¿eby powróci³. Mam
nadziejê, ze niebawem to siê zmieni. 
G.Ch. - Ile czasu poœwiêca³aœ na taniec?
Czy towarzyszy³a Ci specjalna dieta?
Czy wed³ug Ciebie ¿ycie tancerzy jest
wymagaj¹ce pod wzglêdem samodyscy-
pliny? 
D.B. - Jak by³am "aktywna zawodowo" to
nie jestem w stanie zliczyæ. Codziennie by³y
treningi, raz lub dwa razy w tygodniu
mecz/wystêp. Dodatkowo czas na szukanie
muzyki, robienie choreografii. Mia³am to
szczêœcie, ¿e to te¿ by³a moja praca, któr¹
ca³a ¿y³am. Dieta? Tak, patrzy³am na to co
jem, stara³am siê jeœæ zdrowo, s³ucha³am
swojego cia³a. By³o wa¿enie, kontrola roz-
miaru. Obecnoœæ na treningach. Obowi¹z-
kowa, dieta. Patrz co jesz. Nauka na studi-
ach. Dodatkowe treningi na si³owni. Przy-

najmniej 2 razy w tygodniu. I ca³y czas
trzeba siê kontrolowaæ, ¿eby woda sodowa
nie uderzy³a. Na to bardzo zwraca³am
uwagê, równie¿ jako trenerka, dziewczyny
zawsze musia³y mieæ zimn¹ g³owê, bo
bardzio szybko wszystko mo¿e siê odmieniæ.

G.Ch. - Na Twoim Instagramie im_dari-
abak s¹ piêkne zdjêcia, na których obe-
jrzeæ mo¿na mi³oœæ do podró¿y, zwie-
rz¹t, natury, a tak¿e do kuchni? 
D.B. - Och tak, uwielbiam robiæ zdjêcia,
chcia³abym podró¿owaæ. Na szczêœcie wy-
sz³am poza strefê komfortu i nie bojê siê
ci¹g³ych przeprowadzek, zmian, nowych jê-
zyków. To ogromna zas³uga rodziny, 
a w szczególnoœci mojego partnera. Dziêki
jego pracy, mo¿emy poznawaæ nowe kraje,
ludzi, kulturê, wiem, ¿e mam szczêœcie 
i komfort pod tym wzglêdem. Kocham na-
turê, odpoczywam, gdy mam wokó³ zielono,
jeziora, pla¿e, las. To jest moje komfortowe
miejsce. "Jak ju¿ bêdê du¿a" to ... bêdê
mieszkaæ w chatce nad morzem i bêdê ¿y³a
w stylu boho, albo wraz z siostr¹ zjedziemy
œwiat camperem! 
Jeœli chodzi o kuchniê, to teraz nadrabiam
to, czego nie zjad³am podczas bycia cheer-
leaderk¹. 

G.Ch. - Twoj¹ najnowszym zajêciem jest
robienie makram i ³apaczy snów. To
zdecydowanie ukazanie kolejnych wy-
j¹tkowych talentów, jak cierpliwoœæ i uko-
chanie sztuki.
D.B. - Makramy s¹ moj¹ odskoczni¹. Prze-
nieœliœmy siê z Pary¿a do centrum Niemiec
i pojawi³ siê problem ze znalezieniem pra-
cy dla mnie. A ja nie potrafiê siedzieæ 
w domu i nic nie robiæ. Zaczê³am pleœæ,
wci¹gnê³am siê i staram siê ca³y czas ro-
zwijaæ, poznawaæ nowe techniki, wzory.
Tutaj równie¿ jest ogromne pole do popisu,
je¿eli chodzi o kreatywnoœæ, a takie rzeczy
lubiê najbardziej. Zaczê³am wrzucaæ swoje
prace do Internetu i spotka³y siê one 
z mi³ym odbiorem, co mnie bardzo cieszy.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu, ¿yczymy spe³nienia marzeñ! 
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Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 wrzeœnia
2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ 2021.
Obowi¹zkiem spisowym s¹ objête:
- osoby fizyczne stale zamieszka³e i cza-
sowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, bu-
dynkach i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebêd¹cych mieszkaniami na
terenie Polski, osoby fizyczne niemaj¹ce
miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebêd¹ce mieszka-
niami.

Stanowisko w Domu Schrama
Aby zapobiec sytuacji, w której zobo-
wi¹zany do spisu mieszkaniec Polski nie
ma mo¿liwoœci dokonania samospisu (np.
z powodu braku dostêpu do urz¹dzeñ i In-
ternetu), Urz¹d Miejski w Chojnowie uru-
chomi³ stanowisko komputerowe w "Domu
Schrama", Rynek 20. Ka¿dy - po uprzed-
nim kontakcie telefonicznym pod jednym 
z numerów: 76-8188-505 lub 76-8187-840
- mo¿e, w godzinach pracy urzêdu skorzys-
taæ z komputera i pomocy.
Z uwagi na epidemiê wywiady bezpoœred-
nie (w domach) nie bêd¹ realizowane do
odwo³ania.

Rachmistrz na linii
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczêli
pracê 4 maja br. Dzwoni¹ z numeru: 

22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny
identyfikator wydany przez Wojewódzkie
Biuro Spisowe zawieraj¹cy imiê i nazwisko,
numer, god³o, informacjê o przetwarzaniu
danych osobowych.
To¿samoœæ rachmistrza mo¿na sprawdziæ
na infolinii spisowej pod numerem 22 279
99 99 lub poprzez dedykowan¹ aplikacjê
dostêpn¹ na stronie spis.gov.pl.

Pomó¿ seniorowi
Jeœli wœród bliskich, znajomych, s¹siadów
s¹ osoby starsze, które nie posiadaj¹ kom-
putera lub maj¹ k³opot z obs³ug¹ telefonu,
pomó¿my im bezpiecznie zrealizowaæ obo-
wi¹zek spisowy w najdogodniejszej dla
nich formie: samospisu internetowego 
(w domu lub punkcie spisowym) albo 
w formie rozmowy telefonicznej z rach-
mistrzem.

Oszustwa na spis powszechny
Ka¿dy z obywateli musi zezwoliæ na udo-
stêpnienie czêœci swoich danych osobo-
wych. Problem w tym, ¿e chêæ na ich po-
zyskanie maj¹ tak¿e osoby dzia³aj¹ce nie-
zgodnie z prawem.
W czasie pandemii pomys³owoœæ oszustów

szczególnie nie zna granic, co ma równie¿
bezpoœrednie prze³o¿enie na kradzie¿e da-
nych i maj¹tku poprzez spis powszechny.
Od marca 2020 roku przestêpcy dwoj¹ siê 
i troj¹, aby wykorzystaæ lêk, panikê i izo-
lacjê seniorów w Polsce. Co chwilê pow-
staj¹ nowe techniki manipulacyjne.
Przeciwdzia³a temu Stowarzyszenie MANKO,
które od 8 lat wydaje Ogólnopolski G³os
Seniora i Ogólnopolsk¹ Kartê Seniora, 
a tak¿e prowadzi ogólnopolsk¹ kampaniê
edukacyjn¹ Stop Manipulacji - Nie daj siê
oszukaæ. Ju¿ pierwszych dniach pandemii
(marzec 2020) G³os Seniora zainaugurowa³
ogólnopolsk¹ kampaniê spo³eczn¹ Soli-
darni z Seniorami - Razem Damy Radê!
Do tej pory oszuœci wymyœlili ponad 30
ró¿nych modyfikacji technik manipulacyj-
nych. Chc¹c uchroniæ seniorów przed tymi
przestêpstwami, Stowarzyszenie MANKO
rozpoczê³o w marcu 2020 roku akcjê Stop
Korona-Oszustwom w ramach realizowa-
nej kampanii Stop Manipulacji - Nie daj
siê oszukaæ.
Sytuacja jest o tyle powa¿na, ¿e spis pow-
szechny jest i bêdzie rozpowszechniany 
w mediach. To z kolei ma znaczny wp³yw
na spadek czujnoœci seniorów i mo¿e oka-
zaæ siê idealn¹ szans¹ dla oszustów. W ra-
mach kampanii Stop Manipulacji - Nie daj
siê oszukaæ i akcji Stop Korona-Oszustwom,
Stowarzyszenie MANKO - G³os Seniora
ostrzega przed nieetycznymi praktykami na
spis powszechny i przedstawia kolejne
metody oszustw.

Metoda na rachmistrza w Internecie
W pierwszej fazie spisu powszechnego,
seniorzy s¹ szczególnie nara¿eni na oszust-
wa poprzez fa³szywe strony internetowe
"umo¿liwiaj¹ce" udzia³ w spisie. Nale¿y
uwa¿aæ na wszystkie komunikaty przycho-
dz¹ce z niesprawdzonych Ÿróde³, a wœród
nich m.in.: e-maile, SMS-y, media spo³eczno-
œciowe czy komunikatory. Pod ¿adnym
pozorem nie powinno siê klikaæ w linki
zewnêtrzne zawarte w podejrzanych wia-
domoœciach, poniewa¿ mog¹ one prowadziæ
do stron czy aplikacji, które bez problemu
przechwyc¹ nasze dane. Do systemu na-
le¿y logowaæ siê wy³¹cznie poprzez auto-
ryzowan¹ stronê www.spis.gov.pl.

Metoda na rachmistrza przez telefon
W zwi¹zku, ¿e wed³ug licznych badañ
tylko 20% seniorów korzysta z Internetu,
druga metoda manipulacji mo¿e okazaæ siê
jeszcze bardziej skuteczna z perspektywy
oszustów. Osoby te bêd¹ siê stara³y wy³u-
dzaæ dane osobowe. Dzwoni¹cy mog¹ rów-
nie¿ namawiaæ do klikniêcia w podejrzane

linki lub instalacji specjalnych aplikacji.
Ka¿dy uczestnik spisu ma prawo zwery-
fikowaæ to¿samoœæ swojego rozmówcy.
Wystarczy poprosiæ o jego imiê, nazwisko
i numer legitymacji. Mo¿na je sprawdziæ
na stronie spisu w zak³adce "SprawdŸ rach-
mistrza" lub dzwoni¹c na infoliniê spisow¹
na numer 22 279 99 99. Nale¿y to zrobiæ
przed udzieleniem jakichkolwiek informacji.

Metoda na rachmistrza w domu
Jeœli sytuacja pandemiczna na to pozwoli
to nieunikniona bêdzie równie¿ bezpoœred-
nia wizyta rachmistrza w domach osób,
które do tej pory nie wziê³y udzia³u w spi-
sie powszechnym. Jest to kolejna idealna
sytuacja dla oszustów, którzy mog¹ pod-
szywaæ siê pod rachmistrza. Wpuszczenie
takiej osoby do domu mo¿e byæ bardzo
nieprzyjemne w skutkach dla w³aœciciela
mieszkania, poniewa¿ kradzie¿ danych
osobowych mo¿e okazaæ siê tylko jednym
z naszych zmartwieñ. Przestêpcy nie bêd¹
mogli oprzeæ siê okazji na rabunek maj¹tku
z naszego mieszkania. Nale¿y uwa¿aæ na
wszystkie podejrzane proœby osoby pod-
szywaj¹cej siê za rachmistrza. Rachmis-
trzowie nie mog¹ robiæ zdjêæ naszym do-
wodom osobistym w celu weryfikacji, pro-
siæ o op³atê za udzia³ w spisie czy zachêcaæ
do zalogowania siê na ich urz¹dzeniu do
systemu spisowego poprzez bank. 
Podobnie, jak w przypadku oszustw przez
telefon, przed podaniem danych ka¿dego
rachmistrza nale¿y zweryfikowaæ samo-
dzielnie poprzez zak³adkê "SprawdŸ rach-
mistrza" na stronie spisu lub dzwoni¹c na
infoliniê spisow¹ pod nr 22 279 99 99.

Graj o nagrody w loterii!
Spisz siê przez Internet i weŸ udzia³ w loterii.
* WejdŸ na stronê spis.gov.pl i spisz siê 
w dogodnej dla siebie chwili.
* Pobierz unikatowy kod uprawniaj¹cy do
udzia³u w loterii.
* Zg³oœ go na stronie loteria.spis.gov.pl. 
Przyjmowanie zg³oszeñ do loterii trwa do
7 lipca 2021 r. 
Tylko spisanie siê przez Internet daje mo¿li-
woœæ wziêcia udzia³u w loterii! 
Do wygrania s¹ karty o wartoœci 500 z³,
1000 z³ oraz samochody osobowe.
W fina³owym losowaniu wezm¹ udzia³
wszyscy, którzy dokonaj¹ zg³oszenia do
loterii - nawet te osoby, które wygra³y ju¿
wczeœniej nagrody.
Im wczeœniej spiszesz siê przez Internet 
i zg³osisz do loterii, tym masz wiêcej szans
na wygran¹ - bêdziesz uczestniczyæ w wiê-
kszej liczbie losowañ! 

OO  NNaarrooddoowwyymm  SSppii ss ii ee   --   wwaa¿¿nnee   kkoommuunniikkaattyy!!
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Powiatowy Urz¹d Pracy Filia w Choj-
nowie informuje, ¿e 26.04.2021 r. wesz³a
w ¿ycie nowelizacja Rozporz¹dzenia 
w sprawie wsparcia uczestników obro-
tu gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 (Dziennik
Ustaw z 2021r. poz. 713).
Zgodnie z § 7 tego rozporz¹dzenia, do-
tacjê na pokrycie bie¿¹cych kosztów pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej mo-
g¹ otrzymaæ mikroprzedsiêbiorcy i mali
przedsiêbiorcy spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce
warunki:
1/ przychód z dzia³alnoœci w rozumieniu
przepisów podatkowych uzyskany w mie-
si¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c z³o¿enia
wniosku by³ ni¿szy co najmniej 40% 
w stosunku do
-  przychodu uzyskanego w miesi¹cu

poprzednim lub
-  przychodu w analogicznym miesi¹cu

roku poprzedniego lub
-  przychodu w lutym 2020 r. lub
-  przychodu we wrzeœniu 2020 r.
2/ na dzieñ 31.03.2021 r. prowadzili
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, oznaczon¹
wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœ-
ci (PKD)2007, jako rodzaj przewa¿aj¹cej
dzia³alnoœci, kodami: 
-  47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z,
47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,
47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,
77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 
- w przypadku tego rodzaju dzia³alnoœci
dotacjê mo¿na otrzymaæ jednokrotnie

- 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z - w przypad-
ku tego rodzaju dzia³alnoœci dotacjê mo-
¿na otrzymaæ dwukrotnie

-  47.71.Z, 47.72.Z - w przypadku tego
rodzaju dzia³alnoœci dotacjê mo¿na otrzy-
maæ trzykrotnie

- 91.02.Z - w przypadku tego rodzaju
dzia³alnoœci dotacjê mo¿na otrzymaæ
czterokrotnie

- 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z,
55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59,14.Z, 59.20.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 
86.10.Z w zakresie dzia³alnoœci leczni-
czej polegaj¹cej na udzielaniu œwiadczeñ
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 

o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz gmi-
nach uzdrowiskowych, lub realizowanej
w trybie stacjonarnym rehabilitacji
leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z,
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z,  93.29A, 93.29B,  93.29 Z,
96.01.Z, 96.04.Z - w tym przypadku tego
rodzaju dzia³alnoœci dotacja mo¿e byæ
udzielona piêciokrotnie.

Jednoczeœnie informuje, ¿e na podstawie
§ 4 ust.1  w/w Rozporz¹dzenia liczba do-
tacji ulega pomniejszeniu o liczbê dotacji
udzielonych na podstawie obowi¹zuj¹-
cych do 25.04.2021roku. Rozporz¹dzeñ
w sprawie wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych wsku-
tek pandemii COVID-19. 
Ka¿dy wniosek bêdzie analizowany indy-
widualnie pod k¹tem iloœci dotacji mo-
¿liwych do przyznania na podstawie w/w
Rozporz¹dzenia.

Niniejsze Rozporz¹dzenie obowi¹zuje 
do 31.08.2021 r.

Udzielone dotacje bêd¹ podlegaæ kontroli
w okresie 3 lat liczonych od dnia udzie-
lenia dotacji, w zakresie wydatkowania
dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz
w³aœciwego dokumentowania dotacji.

Kontrolowany mikroprzedsiêbiorca lub
ma³y przedsiêbiorca jest zobowi¹zany
udostêpniæ wszelkie dokumenty i udzie-
laæ wyjaœnieñ w sprawach objêtych za-
kresem kontroli.

Bo¿ena Konopnicka
Zastêpca Dyrektora PUP w Legnicy

Dyrektor Filii w Chojnowie 

Szczegó³owych informacji udziela
Danuta Rajczakowska 

Tel: 76 818 85 25, lub 76 818 69 78
wew. 22

DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIÊBIORCÓW 
I MA£YCH PRZEDSIÊBIORCÓW

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie uczestniczy w projekcie
"Ibuki na Dolnym Œl¹sku" polegaj¹cym
na wspólnym wykupieniu e-booków na
platformie libra.ibuk.pl przez kilkadzie-
si¹t dolnoœl¹skich bibliotek publicznych.

Oznacza to, ¿e ka¿dy czytelnik, za-
pisany do którejkolwiek z nich, mo¿e
swobodnie i zupe³nie za darmo prze-
gl¹daæ katalog wszystkich wykupionych
publikacji i czytaæ je on-line bez ¿ad-
nych ograniczeñ czasowych - i to nie
tylko na terenie biblioteki, ale w dowol-
nym miejscu. Czytelnicy, którzy zg³osz¹
siê do biblioteki, otrzymuj¹ indywidu-
alne kody aktywacyjne - PIN -
umo¿liwiaj¹ce im bezp³atny dostêp do
e-booków.

W edycji 2021 roku czytelnicy maj¹
dostêp do ponad 2700 elektronicznych
publi-kacji z oferty Wydawnictwa
Naukowego PWN oraz innych wy-
dawnictw. S¹ to pozycje obejmuj¹ce lite-
raturê z prawa, medycyny, nauk spo-
³ecznych, nauk ekonomicznych, human-
istycznych, technicznych, jak równie¿
wiele tytu³ów dla dzieci i m³odzie¿y,
sporo literatury faktu, literatury piêknej
i kobiecej.

Wszystkie piny aktywne do kwietnia
2021 r. zosta³y przed³u¿one na kolejny
rok i czytelnicy, którzy taki pin otrzy-
mali, nie musz¹ pobieraæ nowych pinów.

IIBBUUKK  LLiibbrraa   
--   wwiirr ttuuaa llnnaa   cczzyyttee llnn iiaa

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹
przy ul. Drzyma³y 30 w Chojnowie,
jako dozorca mienia zabezpieczonych
ruchomoœci z lokalu nr 5 przy 
ul. Koœciuszki 1 wzywa wszystkich
spadkobierców Pani Wies³awy Tit do
kontaktu z Chojnowskim Zak³adem
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w terminie do 21.05.2021r. 
Kontakt w powy¿szej sprawie pod
numerem tel. 76/81-88-371 lub
drog¹ elektroniczn¹:
e-mail: obm@chzgkim.pl
remonty@chzgkim.pl

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
dozorca wniesie wniosek 

o wydanie orzeczenia S¹du 
w sprawie likwidacji 

lub innego rozporz¹dzenia rzeczy
(podstawa prawna: art. 1046 § 10

Ustawy Kodeksu Postêpowania
Cywilnego z 17 listopada 1996r.

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 ).
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Czas pandemii sprawi³, ¿e wszystkie projekty kulturalne 
w realu zosta³y odwo³ane. W tej kryzysowej sytuacji z pomoc¹
przychodzi Internet. Trochê chêci, dobry pomys³ i sieæ wirtual-
na a¿ kipi od wydarzeñ. Koncerty on-line sta³y siê ju¿ norm¹.

T¹ drog¹ idzie te¿ chojnowski Polish Fiction. Przez dwie
kwietniowe soboty (17 i 24) dostarcza³ swoim fanom du¿ych
emocji. W domowym zaciszu, przed ekranem komputera, lap-
topa lub telewizora, mi³oœnicy tego gatunku muzycznego 
z pewnoœci¹ siê nie nudzili. Z sali prób umiejscowionej, gdzieœ
z leœnych ostêpach pod Chojnowem, a zwanej Baltusiowo,
przeprowadzono transmisjê z wystêpu trzech zespo³ów: Wara!,
Polish Fiction, Ostatni Krzyk Mody. Wszystko pod szyldem
Punk Rock Live. Cykl znany z kawiarni Jubilatka.
W kolejn¹ sobotê, Legnickie Centrum Kultury, zorganizowa³o
“Strefê  de…”. Podczas przekazu na ¿ywo zagrali The Vets,
Polish Fiction, Ostatni Krzyk Mody i Wara! Ska, reggae,
punkrock… wyœmienite zestawienie.
Warto dodaæ, ¿e w chojnowskim Polish Fiction dosz³o do zmiany
- w zespole gra nowy perkusista Patryk Krische. K³opoty
kadrowe nie ominê³y te¿ Ostatniego Krzyku Mody wynik³a
wiêc dosyæ prosta symbioza - sk³ady ró¿ni¹ siê nieznacznie, ale
repertuary s¹ inne. Okazuje siê wiêc, ¿e kombinacje przynosz¹
dobry skutek z korzyœci¹ dla has³a "punk not death".

pm

Polish Fiction koncertowo on-line

Wybieramy Osobowoœci Roku 2020 
w kulturze i nauce, biznesie, samorz¹-
dnoœci i dzia³alnoœci spo³ecznej.
G³osowanie rozpoczête!
Doceñ osoby, które w minionym roku,
bardzo trudnym dla nas wszystkich, wy-
ró¿ni³y siê dzia³alnoœci¹ pe³n¹ pasji, za-
anga¿owania i chêci pomagania innym, 
a tak¿e przyczyni³y siê do walki z pande-
mi¹ i rozwoju naszego regionu.
Kandydatów do wyró¿nieñ nominowa³a
kapitu³a redakcji Gazety Wroc³awskiej
pod przewodnictwem Arkadiusza Fra-
nasa, redaktora naczelnego. Do zg³asza-
nia propozycji osób, które zas³uguj¹ na
uhonorowanie, zapraszamy tak¿e miesz-
kañców Dolnego Œl¹ska.

Nominowani z Chojnowa zostali: 
* Kategoria Polityka, samorz¹dnoœæ 
i spo³ecznoœæ lokalna: 
Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnowa 

* Kategoria Kultura: 
Mariusz Garbera dyrektor Muzeum
Regionalnego w Chojnowie 

* Kategoria Biznes:
• Dariusz Sywak w³aœciciel firmy Dom 
z Keramzytu 

• Daniel Janusz prezes zarz¹du Feerum 
• Andrzej Kupczyk w³aœciciel Piekarni
Kupczyk 

Laureatów wybior¹ Czytelnicy!

G³osowanie w miastach i powiatach 
bêdzie trwa³o do czwartku, 27 maja

2021 roku, do godziny 21:30. 

Zwyciêzcy awansuj¹ do wojewódzkiego
fina³u, który rozpocznie siê w ponie-
dzia³ek, 31 maja, i potrwa do czwartku,
10 czerwca. Tego samego dnia zakoñczy
siê tak¿e g³osowanie w wojewódzkiej
kategorii Nauka.
G³osowaæ mo¿na oddaj¹c sms lub klikiem.

Zasady na:
gazetawroclawska.pl/wybieramy.../ar/c1
5-15504647

Gazeta Wroc³awska 

OOssoobboowwooœœææ   RRookkuu  22002200 Webinarium 
„Pieni¹dze na start 

– wsparcie unijne na zak³adanie
dzia³alnoœci gospodarczej” 

– 10 maja 2021 r.

10 maja 2021 r. Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Jeleniej

Górze zaprasza na webinarium 

pt. „Pieni¹dze na start – wsparcie

unijne na zak³adanie dzia³alnoœci

gospodarczej”

W trakcie spotkania informacyjnego

on-line zostan¹ przedstawione dwa

projekty dotycz¹ce m.in. mo¿liwoœci

pozyskania dofinansowania na za-

³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej dla

wszystkich grup wiekowych, 

tj. zarówno osób m³odych do 29

roku ¿ycia pozostaj¹cych bez pracy,

jak równie¿ osób powy¿ej 30 roku

¿ycia, które utraci³y pracê po 30

marca 2020 roku.

http://rpo.dolnyslask.pl/webinari-

um-pieniadze-na-start.../
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Zakoñczenie roku szkolnego 2020/2021 maturzystów w PZS 

Uczenie jest niekoñcz¹c¹ siê po-
dró¿¹... Donna Bulger
30 kwietnia po¿egnaliœmy tego-
rocznych absolwentów Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojno-
wie. W zwi¹zku z obecnym sta-
nem epidemii w kraju, w tym roku
szkolnym odby³y siê trzy spotka-
nia maturzystów (3LO - aula 
ul. PoŸniaków, 4 TMS - œwietlica
ul. Wojska Polskiego, 4TEH oraz
4T¯ - aula ul. Witosa), na których
zosta³y wrêczone œwiadectwa ukoñ-
czenia szko³y. Swoj¹ obecnoœci¹
oprócz nielicznych nauczycieli 
i dyrekcji, zaszczyci³ maturzys-
tów, starosta legnicki Adam Ba-
buœka, który wrêczy³ nagrody sta-
rosty za wyró¿niaj¹ce wyniki 
w nauce. 
Pani dyrektor Ewa Humenna ob-
darowa³a absolwentów nagrodami
dyrektora za bardzo dobre wyniki
w nauce, a wraz z wychowawca-
mi przekaza³a nagrody ksi¹¿ko-
we nie tylko za osi¹gniêcie wyso-

kich wyników w nauce, ale rów-
nie¿ za wyró¿niaj¹c¹ frekwencjê
oraz dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz
klasy, szko³y i spo³ecznoœci lo-
kalnej, a tak¿e œwiadectwa z czer-
wonym paskiem i listy gratula-
cyjne dla Rodziców.
Reprezentantka absolwentów
Magdalena Chada³a w krótkich
s³owach podziêkowa³a Dyrekcji,
Wychowawcom oraz Nauczycie-
lom za trudn¹ pracê i w³o¿one 
w ni¹ serce i ¿yczy³a du¿o zdro-
wia, szczêœcia, pomyœlnoœci oraz
wiele radoœci i pociechy z ucz-
niów. Natomiast reprezentantki

m³odszych roczników: Olimpia
Semieñczuk i Aleksandra Wiele-
¿ew podziêkowa³y za chwile spê-
dzone razem w murach szko³y 
i przekonaniem, ¿e gdziekolwiek
rzuci ich los, bêd¹ godnie repre-
zentowaæ PZS. Starszym kole-
¿ankom i kolegom ¿yczy³y po-
wodzenia i szczêœcia w dalszej
drodze i zaprosi³y do wys³uchania
muzycznego upominku: piosenki
absolwenta. 
¯yczymy wszystkim maturzystom
po³amania pióra i trafienia w wyma-
rzone tematy oraz zagadnienia.
Powodzenia!!!                     PZS
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Drodzy Pañstwo, Chojnów od wieków
sta³ tkactwem. Bogate te tradycje pod-
kreœlaj¹ cyklicznie pojawiaj¹ce siê wys-
tawy tkactwa wspó³czesnego w choj-
nowskim muzeum. Aktualnie mamy
przyjemnoœæ goœciæ wystawê Tkane
opowieœci Grupy Tkackiej W¹tek
z Wroc³awia. 
Ekspozycja sk³ada siê z dwudziestu oœmiu
prac stworzonych przez jedenastu artystów. 
Wystawa bêdzie dostêpna dla zwiedza-
j¹cych w salach wystaw czasowych
Muzeum Regionalnego od pi¹tku 14 maja
do soboty 31 lipca 2021 r. 
Warto zatem zaplanowaæ nieco czasu na
wejœcie do œwiata Tkanych opowieœci. 
Ka¿dy kto odwiedzi nas w czasie trwania
tej wystawy zostanie mile zaskoczony
specjaln¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹ prac¹
autorstwa Anny Jesinowicz-Nguyen.
Wroc³awska tkaczka przedstawi³a na
gobelinie o wymiarach 185 cm x 185 cm
herb Piastów legnicko-brzeskich, niegdyœ
w³adców naszego Zamku. 

Mariusz Garbera 
Muzeum Regionalne w Chojnowie

TTkkaacc ttwwoo   ppoonnoowwnnii ee   kkrróó lluujjee   ww  cchhoojjnnoowwsskkiimm  MMuuzzeeuumm!!

Muzeum ponownie otwarte dla zwiedzaj¹cych!
Drodzy Pañstwo, jest nam mi³o poinformowaæ, ¿e zgodnie z najnowszymi 

wytycznymi Rady Ministrów Muzeum Regionalne w Chojnowie 
od 4 maja 2021 r. wznawia udostêpnianie zbiorów zwiedzaj¹cym.

Godziny otwarcia: 
wtorek-czwartek 9:30-15:30
pi¹tek - sobota 10:30 - 16:30

poniedzia³ek i niedziela - nieczynne
Zapraszamy serdecznie!

Przypominamy i prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych: 
DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKA.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji zaprasza chojnowian do wziê-
cia udzia³u w konkursie fotograficz-
nym pn. "Chojnów - wiosenne przy-
bli¿enia". 
Zdjêciach, które pozwol¹ pokazaæ cha-
rakterystyczne dla miasta budowle czy
miejsca w piêknej, wiosennej szacie
wysy³aæ mo¿na do koñca czerwca. 
Regulamin, który zainteresowani znaj-
d¹ na stronie organizatora (moksir.choj-
now.eu) wskazuje, ¿e konkurs adre-
sowany jest do amatorów, mog¹ wzi¹æ
w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ do lat
18, a tak¿e osoby doros³e.
Przedmiotem konkursu s¹ samodziel-
nie wykonane prace fotograficzne uka-
zuj¹ce Chojnów (charakterystyczne
miejsca, zabytki, wydarzenia itp.).
Jedna osoba mo¿e zg³osiæ na konkurs
maksymalnie 3 fotografie. Je¿eli na
fotografii konkursowej znajduje siê
wizerunek osoby uczestnik, przesy-
³aj¹c fotografiê, zobowi¹zany jest do
do³¹czenia pisemnego oœwiadczenia
osoby znajduj¹cej siê na fotografii 
o wyra¿eniu zgody na nieodp³atn¹ pu-
blikacjê tego wizerunku. 
Z chwil¹ zg³oszenia przez uczestnika
danej pracy do konkursu, Organizator
nabywa nieodp³atn¹, niewy³¹czn¹ li-
cencjê oraz nieodp³atne zezwolenia 
i zgody, bez ograniczeñ czasowych 
i terytorialnych, na wykorzystanie tej
pracy na wszelkich istniej¹cych polach
eksploatacji
Organizator przewiduje pulê nagród 
w wysokoœci 2000,00 z³.

Prace mo¿na przesy³aæ 
do 30 czerwca br., 

og³oszenie wyników 30 lipca br.

Nad konkursem patronat obj¹³ Bur-
mistrz Miasta Chojnowa, a medialnie
wspieraæ go bêd¹: "Gazeta Chojnowska",
oficjalna strona miejska
www.chojnow.eu 
oraz portal chojnow.pl 

Zachêcamy!

Konkurs fotograficzny
"Chojnów - wiosenne przybli¿enia"
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Pi³ka no¿na
Po kolejnej przerwie spowodowanej pan-
demi¹ wznowiono rozgrywki w ni¿-
szych ligach pi³karskich.
Niestety nie mamy najlepszych wieœci 
o poczynaniach Chojnowianki w le-
gnickiej lidze okrêgowej.
Wyniki ostatnich trzech meczy:
Odra Chobienia - KS Chojnowianka

Chojnów 2:2
GKS Mêcinka - KS Chojnowianka

Chojnów 4:1
KS chojnowianka Chojnów - P³omieñ

Radwanice 2:4
W tym sezonie z ligi okrêgowej spada
a¿ 6 dru¿yn. Analizuj¹c wyniki i pozy-
cjê naszej dru¿yny w tabeli kreœli siê
czarny scenariusz. Niestety…
Chojnowianka plasuje siê na 13 miejscu
tabeli klasy okrêgowej 2020/2021, grupa:
Legnica.

pm

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej oraz Buiro Us³ug
Turystycznych Sportur zachêcaj¹ do
zapoznania siê z tegoroczn¹ ofert¹
kolonii.
Oœrodek Wypoczynkowy Diuna to pawi-
lon kolonijny na terenie Oœrodka Wy-
poczynkowego Marena Wellness & Spa.
Po³o¿ony jest w sosnowym lesie z dala
od centrum miasteczka, na du¿ym ogro-
dzonym i monitorowanym terenie, oko³o
150 m od pla¿y. Ca³y teren oœrodka jest
objêty ca³odobow¹ ochron¹. 
Oœrodek posiada swoj¹ wydzielon¹
czêœæ pla¿y, która jest oddalona od pla¿y
miejskiej. 
Wszystkie pokoje maj¹ ³azienkê. Ka¿dy
pokój jest wyposa¿ony w telewizjê na-
ziemn¹, szafê oraz ma³e szafeczki na
osobiste drobiazgi. 
Posi³ki dla kolonistów s¹ serwowane 
w sto³ówce Diuna. 
TERMIN: 04 - 13 sierpnia 2021 r.
Wyjazd z Chojnowa i Legnicy. Istnieje
mo¿liwoœæ odebrania dzieci na trasie prze-
jazdu autokaru (Lubin, Polkowice).
Miejsca zbiórek dostosowane bêd¹ do
liczby dzieci z danej miejscowoœci.

Cena:  1 800 z³/ od osoby
Cena obejmuje: 
* zakwaterowanie w pokojach  4-oso-
bowych z ³azienkami /9 noclegów/, 
* wy¿ywienie 3 x dziennie + podwie-
czorek (œniadania i kolacje w formie
bufetu); woda dostêpna w nieograniczo-
nych iloœciach w ci¹gu ca³ego dnia. 
* opiekê œwieckiej wykwalifikowanej ka-
dry pedagogicznej (kadra kwalifikowana
przez Kuratorium Oœwiaty i Wychowania), 

* ca³odobowa opieka pielêgniarki oraz
wyposa¿enie w podstawowe leki, 
* opieka ratownika WOPR na pla¿y i na
basenie
* dyplomy uczestnictwa, nagrody
* ubezpieczenie NNW
* suchy prowiant na drogê powrotn¹
* przejazd klimatyzowanym autokarem
klasy Lux.
* dostêp do myd³a w p³ynie i œrodków
dezynfekcyjnych podczas ca³ego pobytu

PROGRAM
- pla¿owanie, k¹piele s³oneczne, k¹piele
w morzu, zabawy i konkursy pla¿owe, 
- wycieczki piesze po najbli¿szej okolicy
(m.in. Zalew Kamieñski, Ba³tycki Park

Edukacyjny) oraz leœne przygody,
- wycieczka autokarem do Miêdzyzdro-
jów: Muzeum Figur Woskowych, molo,
rejs statkiem po morzu,
- wycieczka do Pobierowa: kompleks
rozrywkowy "Oko Iluzji",
- wycieczka do Wrzosowa: Ba³tycki Park
Dinozaurów i mini Zoo,
- konkursy z nagrodami - quizy, turnieje
sportowe, "Mam Talent", wybory "Miss
i Mistera Kolonii", Neptunalia, najpiê-
kniejsza rzeŸba z piasku itp.,
- ognisko z pieczeniem kie³basek, 
- dyskoteki i zabawy na terenie oœrodka 
- zawody sportowe na pla¿y i terenie
oœrodka
- wejœcia na basen kryty na terenie oœrodka
Marena
- zajêcia z treningu umiejêtnoœci spo-
³ecznych, radzenia sobie z emocjami
podczas ca³ego pobytu z wykwalifiko-
wanych trenerem i pedagogiem rodzin-
nym.

Adres Oœrodka:
Marena Wellness & Spa
Oœrodek Wypoczynkowy "Diuna"  
ul. Turystyczna 1  
72-415 Miêdzywodzie
Strony internetowe: 
www.pr.diecezja.legnica.pl
www.rodzina.diecezja.legnica.pl

Informacje i zapisy:
Dominika Warmuz - dyrektor

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
im. œw. Jana Paw³a II w Legnicy

tel. 607 436 918
e-mail: srk@diecezja.legnica.pl 

lub poradniajp2@gmail.com 

Kolonia dla dzieci (8-13 lat)  Oœrodek Kolonijny DIUNA w Miêdzywodziu 

Szanowni Pañstwo!

Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  
oraz  uczniowie  Powiatowego  Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 

zwracaj¹ siê z proœb¹ o dofinansowanie wyposa¿enia 
Izby Pamiêci, która powstaje 

w budynku  szko³y przy ul. Witosa.

W powstaj¹cej Izbie Pamiêci znajd¹ siê pami¹tki, zdjêcia, tablice i inne materia³y
zwi¹zane z jubileuszami:
- 75 lat istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- 70 -ta rocznica powstania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
- 60 lat funkcjonowania Szkolnictwa Zawodowego
- 20 lat istnienia Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Dziêki Pañstwa wsparciu utworzymy  "wielkie dzie³o", upamiêtniaj¹ce powstanie 
i dzia³alnoœæ szkolnictwa œredniego i zawodowego w naszym mieœcie.

Nr. Konta, na który mo¿na wys³aæ dobrowolnie œrodki, z dopiskiem 

"Izba Pamiêci":  23 1560 0013 2381 0653 7000 0005

Mariusz Kowalczyk
Dyrektor

Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie



Mam do wynajêcia w Chojnowie 
3 - pokojowe mieszkanie - nowe budow-
nictwo. Wiadomoœæ: tel. 76 81-86-734.

(4939)
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DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2021 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136
APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301
APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

MAJ
09.05. - SALIX 

16.05. - MELISA 

23.05. - CENTRUM 

30.05. - POD S£OÑCEM 

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 
w nastêpuj¹cych terminach:
- w miesi¹cu maju: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 13.30 - 17.30 w pok. nr 7.

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król 
przyjmuje:

- II wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- III wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
- IV wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 20.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

prowadzona jest:

- w miesi¹cu maju: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)
- w miesi¹cu czerwcu: 9 (œroda), 17 (czwartek), 23 (œroda)
- w miesi¹cu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)
- w miesi¹cu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)
- w miesi¹cu wrzeœniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)
- w miesi¹cu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)
- w miesi¹cu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)
w godzinach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:  Dariusz Be³dowski

w 2021 r. prowadzona jest w godz. 10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu maju: 8, 15
- w miesi¹cu czerwcu: 12, 19
- w miesi¹cu lipcu: 3, 10
- w miesi¹cu sierpniu: 7, 14
- w miesi¹cu wrzeœniu: 4, 11
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 2, 9
- w miesi¹cu listopadzie: 6, 13
- w miesi¹cu grudniu: 4, 11
Osoba prowadz¹ca terapiê:  Maria Barbara Wojciechowska
(pok. nr 2).

w 2021 r. czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00
w nastêpuj¹ce poniedzia³ki: 
- w miesi¹cu maju: 10, 24
- w miesi¹cu czerwcu: 7, 21
- w miesi¹cu lipcu: 5, 19
- w miesi¹cu sierpniu: 2, 16
- w miesi¹cu wrzeœniu: 6, 20
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 4, 18
- w miesi¹cu listopadzie: 8, 22
- w miesi¹cu grudniu: 6, 20
Osoba udzielaj¹ca pomocy psychologicznej 
- psycholog Magdalena Tracz 

Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Rynek 20 (Dom Schrama) 

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama) 

TTuu jjeesstt   mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹  rreekkllaammêê
Og³oszenia drobne
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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: 
elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.

Miasto prowadzi procedury związane 
z wydzieleniem działek pod zabudowę
jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego-
Zapolskiej.

Lokal użytkowy nr 1b w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 

w Chojnowie o powierzchni użytkowej 47,20 m2 składający się z trzech

pomieszczeń, korytarza i w.c. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno -

kanalizacyjną (do wymiany). 

Lokal położony na parterze budynku. 

Przeznaczenie w MPZP – 49 A, U – teren z funkcją administracji i usług.

Chojnów w kwiatach i zieleni
„Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na tere-

nie miasta Chojnowa” to coroczne zadanie, które ma na celu upiększe-

nie naszej miejscowości. „Zielonymi płucami” miasta zajmować się

będą dwie firmy: „Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze” z Jerzmanowic

oraz „Agro-Świt” z Chocianowa. 

Kwiatowa galeria roślin pojawi się w wielu miejscach: na miejskich pla-

cach, skwerach i ulicach. W rabatach zostaną posadzone pelargonie 

w trzech różnych kolorach oraz starzec popielaty. W gazonach i doni-

cach będą królować m.in. bratki ogrodowe, pelargonie, aksamitki,

niecierpki, chryzantemy. Kwieciste donice pojawią się również na słu-

pach oświetlenia ulicznego. Oprócz licznych kwiatów pojawią się

krzewy z gatunku ognika szkarłatnego. Zostanie posadzonych: 6754 szt.

pelargonii, 500 szt. bratków, 1950 szt. roślin z gatunku starzec popielaty,

1050 szt. aksamitek,1995 szt. niecierpka, jesienią 80 szt. chryzantem.

Łącznie samych roślin kwitnących  nasadzonych będzie 12.329 sztuk.

Dodatkowo nasadzenia zostaną uzupełnione roślinami z gatunku

bluszcz pospolity oraz wilec. 

Oprócz nasadzeń będą wykonywane inne prace takie jak: systematyczne

koszenie i grabienie trawników, malowanie i naprawy ławek oraz koszy

na śmieci, pielenie kwiatów, podlewanie roślin, sprzątanie i bieżące

utrzymanie wskazanych w umowie terenów zielonych. 

Utrzymanie terenów zielonych obejmuje ponad 30 ulic, w tym także

m.in. Rynek, Park Śródmiejski, „Morskie Oko”, Pl. Zamkowy, 

Pl. Konstytucji 3 Maja, Pl. Wogezów, Pl. Dworcowy. 

Prace będą wykonywane do 30 listopada. 

Zieleń miejska wpłynie nie tylko na estetykę Chojnowa, ale także na

czystość powietrza. Każda bowiem roślina wytwarza tlen, a nawet

pochłania niektóre zanieczyszczenia. 

KB



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki Chojnów oczami mieszkańcówChojnów oczami mieszkańców

Podziel się z nami swoimi fotografiami!
Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdjęcia Choj-
nowa, chętnie opublikujemy je na łamach naszej gazety, oficjalnej
stronie chojnow.eu i miejskim facebooku.

Czekamy!

Zdjęcia  Natalia Moskwa

Milenka Musiał – 8 lat.
Uczęszcza do IIb SP3, zodiakalny Strzelec,
ma same piątki z j.polskiego. Maluje, szkicuje
i cieniuje. Słucha grupy „My 3”, fanka Kevina
w Nowym Jorku. Lubi kolory czarny i nie-
bieski, układa też klocki lego.


