
Kolejne zezwolenie ze strefy
30 czerwca na rêce Prezesa Daniela Janusza,
zosta³o wrêczone spó³ce Feerum kolejne zez-
wolenie na dzia³alnoœæ w Legnickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Uroczystego
wrêczenia dokona³ Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego Cezary Przybylski, Woje-
woda Dolnoœl¹ski Tomasz Smolarz, Prezes
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Adam Grabowiecki oraz Burmistrz Choj-
nowa Jan Serkies. 
W pierwszym pó³roczu 2014 roku Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna wyda³a 
19 zezwoleñ dla inwestorów. Planowane
nak³ady inwestycyjne wynios¹ 1.028.933.100 z³,
zostanie utworzonych 543 nowych miejsc
pracy przy utrzymaniu 6 827 etatów. Od po-
cz¹tku funkcjonowania strefy, inwestorzy
zatrudnili 10 220 osób i wydali 5,98 miliarda
z³otych. Feerum planuje na nowych terenach
inwestycje wartoœci 20.000.000 z³.

Stypendia dla uczniów
niepe³nosprawnych 

Rusza kontynuacja Dolnoœl¹skiego programu
pomocy uczniom niepe³nosprawnym pn.
„Sprawny uczeñ”. NABÓR WNIOSKÓW
trwa do 31lipca 2014.
Stypendia przyznawane bêd¹ uczniom nie-
pe³nosprawnym ze szkó³ podstawowych
(klasy 1-6), gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych (z wy³¹czeniem szkó³ policealnych)
mieszkaj¹cym na Dolnym Œl¹sku.
Kto mo¿e sk³adaæ wniosek:
* uczniowie szkó³ publicznych i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkó³ publicznych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
* wychowankowie publicznych i niepublicz-
nych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom 
i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty, a tak¿e dzieci i m³odzie¿ z upoœledze-
niem umys³owym z niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi realizacjê odpowiednio
obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki - do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki;
* uczniowie szkó³ niepublicznych nieposia-
daj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych - do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

Jakie warunki nale¿y spe³niæ aby otrzymaæ
stypendium:
* posiadaæ wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci
lub wa¿ne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci, ZUS lub instancje od-
wo³awcze na dzieñ z³o¿enia wniosku i pod-
pisania umowy,
* pobieraæ naukê w szkole podstawowej 
w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponad-
gimnazjalnej z wy³¹czeniem szkó³ policealnych,
* mieszkaæ na obszarze województwa dol-
noœl¹skiego,
* pochodziæ z rodziny, w której dochód 
w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny
nie przekracza kwoty 456 z³,
* z³o¿yæ wniosek o przyznanie stypendium
„Sprawny uczeñ” w wyznaczonym terminie,
* prawid³owo rozliczyæ umowê zawart¹ 
w ramach wczeœniejszej edycji programu
„Sprawny uczeñ” - dotyczy osób korzystaj¹-
cych ze wsparcia w latach poprzednich.
Wiêcej szczegó³ów na http://www.umwd.dol-
nyslask.pl
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7.07 – 11.07. - „Wakacje z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna
Zajêcia czytelnicze, plastyczne i multimedialne- godz. 11.00 - 13.00

07.07. - Poniedzia³ek-„Spacer po Chojnowie”
08.07. - Wtorek - Zamek Piastowski-Muzeum Regionalne w Chojnowie
09.07. - Œroda - Zajêcia komputerowe dla ma³ych chojnowian: „Sieciaki 

na wakacjach”, „Ibuk-Libra”
10.07. - Czwartek -Wyprawa Odkrywców: „Husyci w Chojnowie”
11.07. - Pi¹tek -„Legenda o Kniaziu Popielu i Piaœcie Ko³odzieju”

- przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Art-Re z Krakowa

lipiec - „Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014: Chojnów - Egelsbach -
Commentr - Görlitz” - wystawa fotograficzna, Miejska Biblioteka Publiczna 
lipiec - sierpieñ - „Malarstwo Juliana Pamu³y” Miejska Biblioteka Publiczna 
lipiec - Festyn wakacyjny 

Kalendarz imprez w mieœcie 
 lipiec

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Zmiany harmonogramu
Informujemy mieszkañców, ¿e od 1 lipca
2014 r. nast¹pi³a niewielka zmiana har-
monogramu odbioru odpadów z miasta
Chojnowa, dok³adnie z ul. Wyspiañskiego 
i Baczyñskiego. W tych rejonach wywózka
œmieci odbywaæ siê bêdzie w œrody. 
Szczegó³owy harmonogram zainteresowani
znajd¹ na stronie www.chojnow.eu
w okienku “Gospodarka odpadami”, w za-
k³adce “Harmonogram odbioru odpadów”.

Wakacyjna  promocja  na  basenie

W okresie wakacyjnym 
od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 10:00-15:00

obowi¹zuj¹ promocyjne ceny
biletów wstêpu na basen. 
Za bilet ulgowy zap³acimy 
w tym czasie 3z³/godzinê, 
a bilet normalny kosztuje

6z³/godzinê. 
Serdecznie zapraszamy.


