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Œwi¹teczne spotkanie
Na zorganizowane przez w³adze miasta i gminy spotkanie
z³o¿y³o siê kilka wyj¹tkowych okolicznoœci.

Koszykarska pomoc dla Joanny Plizgi
Charytatywny mecz przyniós³ 60% potrzebnej kwoty.

Architektura z keramzytu
Firma PHU DS. Dariusz Sywak.

Wielki bal u Ksiê¿niczek w Bibliotecznej Akademii Malucha
By³ emocjonuj¹cy "Taniec pingwina", taniec z balonikiem i na gazecie.

Squash to zdrowie
Podobno wymyœlili go w XVIII wieku angielscy wiêŸniowie,
którzy z nudów odbijali pi³k¹ o œcianê.

Bal Babci i Dziadka
Cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (w zdecydowanej wiêkszoœci Babcie i Dziadkowie),
uznali, ¿e swoje œwiêto mi³o bêdzie spêdziæ w swoim gronie.
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Pity w urzêdzie

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 10.03.2015 roku w ka¿dy wtorek
od godz. 8.00 do 15.00, do dnia
24.04.2015r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-parter),
pracownik Urzêdu Skarbowego bêdzie
przyjmowaæ zeznania podatkowe za 2014r.
Druki PIT wy³o¿one s¹ w holu urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzêdu Miejskiego,
gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ swoje zeznanie
oraz skorzystaæ z pomocy pracownika
urzêdu skarbowego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu;
- w dniach od 02.02.2015 r. do 23.02.2015 r.:
wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 8, ul. M.
Reja 11 i ul. Legnickiej 75 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 stycznia 2015 r. Nr 6/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
16.03.2015 r.

Przypominamy
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o obowi¹zku wnoszenia op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu. Op³atê
nale¿y uiszczaæ corocznie, bez wezwania
w terminie do 31 marca. Wp³at mo¿na dokonywaæ w kasie urzêdu lub na konto: Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie 13 8644 0000
0001 4906 2000 0020.
Informacjê o wysokoœci op³aty zainteresowani uzyskaj¹ pod numerem telefonu
76 8186684 b¹dŸ w kasie urzêdu.

Spotkanie z Dionisosem
23 lutego Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie
z Dionisiosem Sturisem.
Pisarz, reporter TOK FM, bêdzie promowa³
swoj¹ kolejn¹ ksi¹¿kê - “Gdziekolwiek
mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy.
Historia spl¹tania”.
Chojnowianin by³ ju¿ goœciem biblioteki,
w paŸdzierniku 2013r., kiedy to opowiada³
o debiutanckiej ksi¹¿ce “Grecja. Gorzkie
pomarañcze” - pozycji nominowanej do
nagrody im. Ryszarda Kapuœciñskiego za
reporta¿ literacki.
Serdecznie zapraszamy na to niecodzienne
spotkanie - Miejska Biblioteka Publiczna;
poniedzia³ek 23.02. godz.18.00.
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- w dniach od 02.02.2015 r. do 23.02.2015 r.:
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony - czêœci dzia³ki, po³o¿onej przy
ul. Legnickiej w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z 2.02.2015 r.
Nr 7/2015.
- w dniach od 03.02.2015 r. do 24.02.2015 r.:
wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 406/11,
po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 2 lutego 2015 r. Nr 8 /2015.

Zbiórka elektroœmieci
W 2015 roku wyznaczono cztery terminy
zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego, elekronicznego, RTV i AGD, sprzêtu zasilanego
na pr¹d i baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie:

21 marca, 20 czerwca,
19 wrzeœnia, 5 grudnia.
Sprzêt przyjmowaæ bêd¹ punkty przy ul.
D¹browskiego 15 (teren po by³ej Stra¿y
Po¿arnej) i ul. Kiliñskiego (parking przed
kot³owni¹ WPEC).
O zbli¿aj¹cych siê terminach bêdziemy
informowaæ na naszych ³amach.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie
informuje, ¿e 07.01.21015 r.

Oddzia³ Wodoci¹gów
i Kanalizacji zosta³ przeniesiony
z ul. Kraszewskiego 1
na ul. Drzyma³y 30 (bud. B piêtro II).
Aktualne numery telefonów:

76-81-88-370 lub 371
wew. 29 - biuro Oddzia³u Wod-Kan
wew. 19 - Dzia³ rozliczeñ i windykacji
nale¿noœci, inkasenci
76-81-88-395 - Stacja Uzdatniania
Wody ul. Bielawska 1
(czynny przez ca³¹ dobê)
fax
76-81-88-372;
994 - Telefon alarmowy

Kalendarz imprez w mieœcie
luty - marzec

23.02. - Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
MBP
luty - Turniej Bryd¿a Sportowego Par;
MOKSiR
luty - Mistrzostwa Strefy Legnickiej Szkó³ Podstawowych w Sztafetach P³ywackich SP 4
luty - Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t klas VI
UKS 1
luty - marzec - Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa
07.03. - Dzieñ Kobiet - koncert
Dom Schrama
21.03. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
MBP
21,03. - Wieczorek poetycko muzyczny - “...a jednak s³owem wci¹z piszê ¿ycie...”
Muzeum
25.03. - "Tydzieñ z Internetem 2015"
MBP
28.03. - XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI;
MOKSiR
marzec - Eliminacje Miejskie XX Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK; MOKSiR
marzec - "Wyprawa na KIlimand¿aro". Wystawa fotogramów Mariana Bochynka Muzeum
marzec - "Wyprawa na Kilimand¿aro" - prelekcja M. Bochynka po³¹czona z prezentacj¹ przeŸroczy i filmu
Muzeum
marzec - Warsztaty wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y
Muzeum
marzec - kwiecieñ - Wystawa fotograficzna R. Wyciszkiewicza
MBP

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 03/828

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

Badania
diagnostyczne

Partnerstwo Doliny Skory

NS ZOZ “Diagnostyk”

* opracowuje kolejny "Kalendarz miejskich imprez" na 2015 rok.
Organizatorów otwartych imprez zainteresowanych umieszczeniem wydarzenia
w kalendarium prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 8186683.

18 lutego br. zaprasza
mieszkanki Chojnowa na

badania mammograficzne
refundowane przez NFZ.
Tego dnia na parkingu
sklepu “Biedronka“,
przy ul. Legnickiej stacjonowaæ bêdzie mammobus,
gdzie przeprowadzane
bêda badania.

* zamierza zorganizowaæ w okresie letnim festyn pod nazw¹ "Hobbyœci z Doliny
Skory", na którym m.in. swoje zbiory mogliby zaprezentowaæ mieszkañcy miasta
i gminy Chojnów. Je¿eli masz w domu kolekcje, które do tej pory nie widzia³y
œwiat³a dziennego, serdecznie zapraszamy. Nie stawiamy ¿adnych ograniczeñ - to
mo¿e byæ zbiór ka¿dego rodzaju. Zapewnimy miejsce i organizacjê ekspozycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 8186683.
Zg³oszenia przyjmujemy tak¿e drog¹ mailow¹ na adres gazeta@chojnow.net.pl
i poczt¹ tradycyjn¹ - Redakcja Gazety Chojnowskiej, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Czekamy do koñca lutego.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerami geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek
mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w
okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 5 lutego 2015 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
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wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
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¿ 1.900,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa
w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.01-05.02.2015 r. w godz. 10.00
do 14.00 – klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 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
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 VI sesji
G³ównym tematem styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej
Chojnowa by³a informacja o najubo¿szych rodzinach zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym i patologicznym oraz rola asystenta
rodziny. Zagadnienie przedstawi³a radnym kierownik MOPS
Ma³gorzata Matla.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuj¹c zadania ustawy o pomocy
spo³ecznej w roku 2014 obj¹³ swoim wsparciem 451 gospodarstw domowych.
Po przeanalizowaniu danych za rok 2014 nadal zauwa¿a siê, i¿ nieznacznie
maleje liczba gospodarstw domowych korzystaj¹cych z pomocy OPS
tj. w 2013r. - 477 gospodarstw domowych, 2012r. - 486 gospodarstw
domowych, 2011r. - 503 gospodarstw domowych.
Problemy takie, jak ubóstwo i bezrobocie kszta³tuj¹ siê na podobnym
poziomie do lat ubieg³ych. Rodzin dotkniêtych problemem ubóstwa
by³o w 2014r. 330 natomiast w 230 rodzinach wystêpowa³ problem
bezrobocia.
Osoby bezrobotne stanowi¹ nadal wysoki procent osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Bezpoœrednim i najbardziej
widocznym skutkiem bezrobocia jest obni¿enie standardu materialnego
rodziny, co wrêcz wymusza koniecznoœæ korzystania z pomocy
spo³ecznej. Wiêkszoœæ zarejestrowanych osób bezrobotnych nie posiada
prawa do zasi³ku. Osoby te nie posiadaj¹ zatem ¿adnego sta³ego Ÿród³a
dochodu. Pierwszoplanowym problemem wœród rodzin objêtych pomoc¹
przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie jest,
wynikaj¹ca najczêœciej z bezrobocia, z³a sytuacja materialna. Przepisy
ustawy o pomocy spo³ecznej wprowadzaj¹ próg ubóstwa, przez ustalenie
tzw. kryterium dochodowego. Warunkuje ono prawo do pieniê¿nych
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
obowi¹zuj¹ce od 01 paŸdziernika 2012r. kryterium dochodowe dla
osoby samotnie gospodaruj¹cej wynosi 542 z³ natomiast dla osoby w rodzinie
wynosi 456 z³. Uleg³y zmianie równie¿ kwoty œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej - maksymalna wysokoœæ zasi³ku sta³ego zosta³a ustalona w wys. 529 z³.
Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ ubóstwa jest nadal bezrobocie. Trudnoœci,
jakich doœwiadczaj¹ bezrobotni w zwi¹zku z problemami na rynku
pracy w najwiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do ich ubo¿enia.
Udzielana pomoc materialna dla tych rodzin tylko ³agodzi skutki
ubo¿enia, bêd¹ce prost¹ konsekwencj¹ braku mo¿liwoœci zarobkowania.
Z przeprowadzanych wywiadów œrodowiskowych wynika, i¿ niezaspokojone potrzeby tej grupy klientów s¹ znacznie wiêksze ni¿ pomoc,
jak¹ mo¿na im zaproponowaæ. Podopieczni korzystaj¹cy z pomocy
Oœrodka, z powodu dysfunkcji powsta³ych na skutek braku mo¿liwoœci
zatrudnienia, stanowi¹ najwiêksz¹ kategoriê osób ubiegaj¹cych siê o pomoc,
tj. 51% wszystkich rodzin korzystaj¹cych z pomocy. Osoby te, obok
wsparcia finansowego obejmowane s¹ równie¿ prac¹ socjaln¹ oraz
dzia³aniami z zakresu aktywnej integracji, które s³u¿yæ maj¹ przywróceniu
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ich na rynek pracy. Niestety, dzia³ania te nie zawsze przynosz¹ oczekiwany
skutek, gdy¿ w wielu przypadkach mamy do czynienia z niechêci¹ ze
strony osoby bezrobotnej, która wybra³a taki sposób na ¿ycie. Wœród
klientów MOPS pozostaj¹cych bez pracy wiele jest osób m³odych,
które nie mia³y w swym otoczeniu wzorców prawid³owych postaw i zachowañ, niejako "odziedziczy³y" brak pracy, który dotyka³ tak¿e ich rodziców.
Osoby d³ugotrwale bezrobotne prezentuj¹ te¿ czêsto postawê wyuczonej
bezradnoœci, s¹ przeœwiadczone, ¿e ich dzia³ania s¹ daremne, ¿e nie
maj¹ wp³ywu na bieg zdarzeñ, w zwi¹zku z czym nie podejmuj¹
¿adnej aktywnoœci w celu zmiany swej sytuacji ¿yciowej. Pracownicy
socjalni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej d¹¿¹ w swych dzia³aniach do ograniczenia tego typu niekorzystnych zjawisk miêdzy
innymi poprzez stosowanie kontraktów socjalnych maj¹cych zmotywowaæ osoby d³ugotrwale korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej do podjêcia
wspólnych dzia³añ na rzecz wyjœcia z trudnej sytuacji. Od roku 2008r.
do 2014r. OPS realizowa³ projekt systemowy dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej. Projekt skierowany by³ do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo oraz osób niepe³nosprawnych, nie posiadaj¹cych kwalifikacji zawodowych, o niskim wykszta³ceniu, biernych
w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i korzystaj¹cych ze wsparcia Oœrodka. Celem podjêtych dzia³añ by³o przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu tych osób, aktywizacja spo³eczna
uczestników, wyposa¿enie ich w kwalifikacje zawodowe, zwiêkszenie
umiejêtnoœci psychospo³ecznych i podniesienie samooceny.
Pomimo malej¹cej liczby osób korzystaj¹cych z pomocy kolejnym
wa¿nym problemem, jaki dotyka osoby korzystaj¹ce z pomocy, jest
bezradnoœæ opiekuñczo - wychowawcza. Problem ten dotyczy³ 33 rodzin
ze 159 rodzin z dzieæmi co w porównaniu do roku 2013 wskazuje na nieznaczy wzrost liczby rodzin, które zosta³y dotkniête tym problemem i stanowi
20% ogó³u rodzin z dzieæmi (w 2013r. dotyczy³ 34 rodzin z dzieæmi
ze 187, co stanowi³o ponad 18 % ogó³u rodzin z dzieæmi) korzystaj¹cych z pomocy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie. Konieczne by³o objêcie tych rodzin intensywn¹ i kompleksow¹
pomoc¹, aby poprawiæ ich funkcjonowanie.
Dlatego te¿ praca z rodzin¹ prowadzona jest w szczególnoœci w formie:
konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y, radca prawny, psycholog), us³ug opiekuñczych dla rodzin z dzieæmi
oraz pomocy finansowej. Od bie¿¹cego roku nasz Oœrodek wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Intro z Wroc³awia, które w ramach realizowanego projektu unijnego oferuje pomoc prawn¹ i psychologiczn¹
dla osób pokrzywdzonych przestêpstwem. Pomoc ta jest œwiadczona
bezp³atnie. Oœrodek nie ponosi równie¿ ¿adnych kosztów z tym zwi¹zanych.
Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuñczo-wychowawczymi
prowadzona jest przez pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, których dzia³ania nakierowane s¹ na zabezpieczenie
podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dzieci.
W przypadku, gdy oœrodek pomocy spo³ecznej poweŸmie informacje
o rodzinie prze¿ywaj¹cej trudnoœci w wype³nianiu funkcji opiekuñczowychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad œrodowiskowy i po analizie sytuacji mo¿e zawnioskowaæ o przydzielenie
rodzinie asystenta rodziny.
W myœl za³o¿eñ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej z dnia 9 czerwca 2011r. opieka zastêpcza powinna stanowiæ
istotny element systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym.
Ustawa ta zak³ada wprowadzenie asystenta rodziny na poziomie samorz¹du gminnego. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie
do oddzielenia dziecka od rodziny lub umo¿liwienie powrotu dziecka
umieszczonego w systemie pieczy zastêpczej. Od wrzeœnia 2014r.
w Oœrodku zatrudniony jest ju¿ asystent rodziny. Asystentur¹ rodzinn¹
w pierwszej kolejnoœci objêto rodziny przejawiaj¹ce najwiêksze trudnoœci
w prawid³owej opiece i wychowaniu dzieci, a tym samym zagro¿one
umieszczeniem dzieci w pieczy zastêpczej. Praca asystenta odbywa
siê w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywnoœci
spo³ecznej rodziny Pod opiek¹ zatrudnionego w MOPS asystenta znajduje
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Na VI sesji
siê aktualnie 8 rodzin. Asystent pracuje w zadaniowym czasie pracy.
Warunki te umo¿liwiaj¹ indywidualizacjê pracy z rodzinami w niwelowaniu b³êdów, trudnoœci oraz braku umiejêtnoœci sprawowania w³aœciwej
opieki. Asystent mo¿e wspieraæ rodzinê w procesie przekazywania pozytywnych wartoœci poprzez pracê nad œwiadomoœci¹ wychowawcz¹ rodziców
oraz oddzia³ywanie w³asnym przyk³adem. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgod¹ i przy aktywnym
wspó³dzia³aniu. Jednak objêcie rodziny wsparciem asystenta nie
zawsze gwarantuje przywrócenie rodzinie zdolnoœci do prawid³owego wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych.
W celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych najubo¿szych
mieszkañców naszego miasta prowadzone s¹ skoordynowane
dzia³ania OPS m.in. ze s³u¿b¹ zdrowia, oœwiat¹, policj¹ oraz organizacjami pozarz¹dowymi. System wsparcia dla tych rodzin w ramach
pomocy spo³ecznej gwarantuj¹ œwiadczenia finansowe, œwiadczenie
us³ug opiekuñczych, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz
tworzenie i realizacja programów os³onowych wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy.

Sprawozdanie 1/2015
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku MOKSiR.
Prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe i porz¹dkowe.
2. Dokonano odbioru prac zwi¹zanych z budow¹ obiektu lekkoatletycznego i modernizacj¹ boiska w Chojnowie.
3. Zakoñczono i odebrano inwestycjê pn. "przebudowa ul. Po³udniowej".
4. Zakoñczono i odebrano roboty budowlane polegaj¹ce na rozbudowie
sieci oœwietlenia wnêtrza kwarta³u w rejonie ulic: Witosa, Kolejowa,
Koœciuszki, pl. Dworcowy.
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie wnêtrza
kwarta³u w rejonie ulic: Witosa, Kolejowa, Koœciuszki, pl. Dworcowy.
6. Opracowano listê przydzia³u lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych
i do remontu w³asnego na rok 2015.
7. Przydzielono 5 lokali mieszkalnych na czas nieokreœlony i 3 lokale socjalne
na okres 1 roku.
8. Przed³u¿ono umowy najmu na 20 lokali socjalnych.
9. Rozstrzygniêto przetarg na odbiór odpadów w okresie od 01 stycznia
do 18 lipca 2016r. Wygra³a firma A.S.A. z Zabrza.
10. Podpisano umowê na wykonanie prac zwi¹zanych z wymian¹ s³upów
oœwietlenia ulicznego w ci¹gu ul.Koœciuszki z zastosowaniem opraw ledowych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokale
mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal u¿ytkowy przy
ul. Kolejowej 13,
2. Przejêto za zaleg³oœci podatkowe nieruchomoœæ o pow. 0,1122 ha po³o¿on¹ przy ul. Z³otoryjskiej zabudowan¹ budynkiem produkcyjnym o pow.
u¿ytkowej 270,7 m2.
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej gara¿em przy ul. W. Witosa - zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- dwóch dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.Witosa,
zakoñczony wy³onieniem nabywcy jednej dzia³ki,
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 6,
- dzia³ek po³o¿onych przy ul. £u¿yckiej, objêtych granicami LSSE.
4. Wydano 2 wypisy i wyrysy oraz zaœwiadczenie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
5. Wydano postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek
po³o¿onych przy ul. Baczyñskiego i ul. Legnickiej, pod wzglêdem zgodnoœci
z planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
6. Wydano decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Baczyñskiego z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ki przeznaczonej
do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- przy ul. Legnickiej w celu uregulowania przebiegu ulic: Legnicka -Rynek,
- przy ul. Zielonej dla osób fizycznych w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
7. Wydano 4 zgody na wykreœlenie hipotek ustanowionych w zwi¹zku
z zastosowaniem bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego,
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Ga³czyñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ osobie fizycznej
na usuniêcie 3 zagra¿aj¹cych drzew gatunku œwierk z obowi¹zkiem
nasadzenia 6 drzew i odmówiono usuniêcia jednego drzewa,
- przy ul. Szpitalnej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ osobie fizycznej na
usuniêcie 4 usychaj¹cych drzew gatunku klon, z obowi¹zkiem
nasadzenia 8 drzew,
- przy ul. Wojska Polskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku d¹b stwarzaj¹cego zagro¿enie dla osób i mienia na terenie
Powiatowego Zespo³u Szkó³, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 67 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 54 wnioski przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 9.058,67 z³. (wydano 53 decyzje pozytywne i jedn¹
decyzjê negatywn¹).
Za miesi¹ce XII 2014 i I 2015r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
77.317,15 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 42 wnioski o przyznanie
dodatku energetycznego, przyznaj¹c dodatki na kwotê 661,82 z³.
(wydano 42 decyzje pozytywne). Za miesi¹ce XII 2014 wyp³acono
dodatki energetyczne na kwotê 2.186,65 z³.
3. Dowody osobiste: przyjêto 321 wniosków, wydano 335 dowodów
osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 27 decyzji administracyjnych, zaœwiadczenie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, zaœwiadczenie do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 12 aktów urodzenia, 10 aktów ma³¿eñstwa, 30 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 50 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 4 korespondencje konsularne, 180 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 150 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie.
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Œwi¹teczne spotkanie
Na zorganizowane przez w³adze miasta i gminy spotkanie
z³o¿y³o siê kilka wyj¹tkowych okolicznoœci.
G³ównym powodem uroczystoœci, jaka mia³a miejsce 2 lutego,
by³ tradycyjny "Op³atek" miejskiego i gminnego Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych oraz cz³onków Zwi¹zku Sybiraków. Od wielu lat,
burmistrz Miatsa Chojnowa wraz z wójtem Gminy Chojnów
zapraszaj¹ to œrodowisko na œwi¹teczno-noworoczne spotkanie. Ci
wyj¹tkowi ludzie niewiele maj¹ okazji do wspólnie prze¿ywanych
wydarzeñ. "Op³atek", to jedno z nich, podczas którego wci¹¿
czuj¹ siê pamiêtani i doceniani. Wa¿ne jest tak¿e, by w gronie osób
maj¹cych podobne doœwiadczenia móc jeszcze raz wymieniæ siê
swoimi wojennymi prze¿yciami, by tak¿e m³odszym opowiedzieæ o
tragi-cznych losach Polaków, by g³osiæ ich odwagê i poœwiêcenie dla
Ojczyzny. Poniedzia³kowe spotkanie wzruszy³o zatem wielu.
Rozpocz¹³ je gospodarz - burmistrz Jan Serkies witaj¹c
Kombatantów, Sybiraków i zaproszonych goœci. Wœród nich
m.in. przedstawiciele w³adz gminy, w³adz kombatanckich i sybirackich oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
w G³ogowie. Burmistrz z³o¿y³ tak¿e wszystkim obecnym ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci. Do ¿yczeñ do³¹czy³ wójt gminy
Andrzej Pyrz i ksi¹dz Jaros³aw Górecki, który po wspólnej
modlitwie poœwiêci³ op³atki. Uczestnicy ³ami¹c siê nim w tradycyjnych, aczkolwiek serdecznych s³owach wzajemnie winszowali
sobie zdrowia i spokoju. Œpiewano kolêdy, rozmawiano przy
œwi¹tecznym stole.
Spotkanie mia³o jeszcze dwa mi³e akcenty. Przedstawiciel
WKU z G³ogowa - pp³k. Piotr Mielniczuk dokona³ mianowania
trzech mieszkañców Ziemi Chojnowskiej - na stopieñ starszego
kaprala Artura Reicherta, na stopieñ kaprala Jana Licznera i Tadeusza Celucha. Wrêczy³ tak¿e burmistrzowi pami¹tkowy ryngraf
z okazji 70.lecia istnienia Wojskowej Komendy Uzupe³nieñw
G³ogowie.
D³ugo jeszcze w sali Domu Schrama Kombatanci i Sybiracy
rozmawiali o przesz³oœci i przysz³oœci. Kilkoro swoimi refleksjami
dzieli³o siê stoj¹c przy mikrofonie, inni gawêdzili z bliskimi
towarzyszami.
Sympatyczne, mi³e spotkanie. ¯al tylko, ¿e uczestników,
ka¿dego roku jest coraz mniej.
eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie
(na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dz.nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.

Cena wywo³awcza - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb
mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
do dnia 04 marca 2015 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie,
¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
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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¿ 130,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie z art.
41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w 23 lipca 2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r., trzeci 19 listopada 2014 r.,
czwarty 21 stycznia 2015 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 16.02.2015 r.-02.03.2015 r. 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 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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Ferie, ferie i po feriach
Pierwszy tydzieñ ferii dla chojnowskich
dzieci, by³ czasem twórczego wypoczynku,
uczestniczy³y w zajêciach proponowanych
przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. By³o
spotkanie z Doktorem Dolittle i jego zwierzêtami, tworzenie ilustracji do ksi¹¿ki Hugo
Loftinga, niespodzianki dla babæ i dziadków,
parada zwierzêcych postaci, a na zakoñczenie
przedstawienie w wykonaniu Studia Ma³ych
form Teatralnych Art.-Re z Krakowa.

Na kolejny tydzieñ zajêæ zaprosi³ dzieci
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji. W programie - zajêcia plastyczne,
kulinarne, taneczne i teatralne.
Poniedzia³ek przebiega³ pod has³em
"Kosmos" i wype³ni³y go prace przy oryginalnych astronomicznych witra¿ach i kosmicznych pojazdach.
We wtorek by³o lepienie ba³wanka. Mimo
braku œniegu uczestnikom uda³o siê wykre-

Ostatniego dnia dzieci wziê³y udzia³ w ciekawych warsztatach tworzenia filmu animowanego metod¹ poklatkow¹. Efekt tych zajêæ
bêdzie mo¿na ogl¹daæ na stronie MOKSiR.

owaæ wspania³e ba³wanki ze styropianowych kul i kosmetycznych patyczków.
Kolejnego dnia dzieci by³y goœæmi Pizzerii
Prowincja, gdzie na zaproszenie w³aœcicielki
oddawa³y siê sztuce kulinarnej tworz¹c
fantazyjne i pyszne ciasteczka.
W czwartek odby³y siê zajêcia plastyczne
pod has³em "Zimowy pejza¿". Z waty, p³atków
kosmetycznych i farb dzieci tworzy³y obrazy,
które przypomina³y o bie¿¹cej porze roku,
bo na dworze, ca³e ferie, zimy ani œladu…

Wielki bal u Ksiê¿niczek
w Bibliotecznej Akademii Malucha
"Gigali, gigali, sa, sa, bugali, bugali, sa - to magiczne zaklêcie
otwieraj¹ce drzwi do krainy baœni, gdzie odbywa³ siê wielki bal
u Ksiê¿niczek. Na bal, 28 stycznia, przybyli nie tylko ksi¹¿êta
i ksiê¿niczki, ale te¿ biedronki, policjanci, tygryski i jeszcze wielu
bohaterów bajkowych. Przywitaliœmy siê wszyscy bardzo
serdecznie i ruszyliœmy w tanecznym korowodzie. By³ i emocjonuj¹cy
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Ferie, ferie i po feriach. Dwa tygodnie szybko
minê³y. Zapewniamy, ¿e kolejne min¹
równie szybko i ju¿ nied³ugo cieszyæ siê
bêdzie mo¿na letni¹ przerw¹ w nauce.
A po drodze jeszcze kilka innych okolicznoœci pozwalaj¹cych na "z³apanie oddechu".
W kwietniu szeœæ dni wolnego - przerwa
œwi¹teczna, kilka dni trafi siê tak¿e w maju
i czerwcu. No, a potem dwa miesi¹ce
upragnionych wakacji.
eg

"Taniec pingwina", i taniec z balonikiem czy na gazecie. Po wyczerpuj¹cych pl¹sach, zaczê³y siê ró¿ne zabawy. M.in. dziewczynki
zdawa³y test delikatnoœci polegaj¹cy na dmuchaniu piórek.
Natomiast odwag¹ zas³ynêli ch³opcy, przechodz¹c przez niebezpieczne przejœcie pe³ne przeszkód. Potem, przy pomocy kolorowych nakrêtek, wszyscy zdawali test sprawnoœci. Zarówno
doroœli, jak i nasi mali uczestnicy z entuzjazmem i radoœci¹ bawili
siê wspólnie na tym naszym specjalnym, karnawa³owym spotkaniu w Bibliotecznej Akademii Malucha.
ml
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Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 3

SENIORZY
PRZEDSZKOLAKOM

Dzieñ 23.01. w oddzia³ach przedszkolnych Przedszkola nr 3 min¹³ w mi³ej
atmosferze.
Czas ten dzieci zarezerwowa³y dla swoich
bliskich - Babæ i Dziadków.
Z okazji Ich œwiêta przygotowano wiele
atrakcji - by³y ¿yczenia, wiersze, piosenki,
wspólne konkursy, tañce i wiele wzruszeñ. Zwieñczeniem uroczystoœci by³o
wspólne biesiadowanie przy s³odkim
poczêstunku.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie
27 stycznia, w ramach projektu "Otwartych
serc" stworzonego przez p. Barbarê Galant
cz³onkowie "Klubu Seniorów z Legnicy
zaprezentowali, pod kierunkiem pani Arkadii
B¹k, Jase³ka pt. "Noc betlejemska".
W spotkaniu uczestniczy³y dzieci z Motylków, Grzybków, Krasnali, S³oneczek, Pajacyków 1, Pajacyków 2, ¯abek 1, ¯abek 2
oraz grupa pod opiek¹ pani Beaty Mroziñskiej z Przedszkola nr 1w Chojnowie.

U. Cz. H. S.

Bal Babci i Dziadka

Smaczna strawa, weso³a muzyka i wspania³y
nastrój wype³ni³y nastêpne godziny spotkania.

Cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ( w zdecydowanej wiêkszoœci Babcie i Dziadkowie),
uznali, ¿e swoje œwiêto mi³o bêdzie spêdziæ
w swoim gronie. Po³¹czyli je ze spotkaniem
op³atkowym i 22 stycznia, w Domu Schrama
zebrali siê w pokaŸnej liczbie, by celebrowaæ dwie niezwykle wa¿ne okolicznoœci.

Emeryci, seniorzy, Babcie i Dziadkowie
znów udowodnili, ¿e wiek nie ma nic wspólnego z dynamik¹ zabawy - parkiet tego dnia
przeszed³ ciê¿k¹ próbê œcieralnoœci. Tak jak
potrafi¹ bawiæ siê nasi zwi¹zkowcy, potrafi
ma³o kto.

Uroczystoœæ otworzy³a prezes ZERiI Maria
Steæ, sk³adaj¹c ¿yczenia noworoczne i z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Do ¿yczeñ do³¹czy³
tak¿e burmistrz Jan Serkies, który w prezencie
przyniós³ wieœæ o rozpoczêtych procedurach
budowy w mieœcie ¿³obka dla najm³odszych pociech. Wiadomoœæ o tyle istotna,
¿e z pewnoœci¹ odci¹¿y nieco seniorów
zastêpuj¹c ich w opiece nad maluchami.
Obecny na spotkaniu ksi¹dz Miros³aw
Makowski poœwiêci³ op³atki, a zaproszony
zespó³ Blue Band zaintonowa³ kolêdê. Przy
dŸwiê-kach œwi¹tecznych melodii sk³adano
sobie kolejne powinszowania, serdecznie siê
œciskano, ³amano op³atkiem.
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Ju¿ wkrótce imprezy "jajeczkowe".
Emeryci nie odpuszczaj¹ i ju¿ szykuj¹ bal
dla chêtnych mieszkañców i tradycyjnie te¿
zabawê dla swoich cz³onków. Tak trzymaæ.
eg

Seniorom uda³o siê zainteresowaæ dzieci
tematyk¹ biblijn¹ i wprowadziæ bo¿onarodzeniowy nastrój.

Œpiew kolêd odœwie¿y³ magiê œwi¹t, a panuj¹ca ciep³a atmosfera pozwoli³a prze³amaæ
bariery pokoleniowe. Dzieci odwdziêczy³y
siê w³asnym programem artystycznym i z radoœci¹ prezentowa³y kolejne utwory zwi¹zane ze œwiêtem babæ i dziadków.

Niecodzienne spotkanie zainspirowa³o
seniorów i dzieci do spontanicznych wystêpów. Wydarzenie ³¹cz¹ce oba pokolenia
zaproponowa³a i koordynowa³a p. Hanna
Nowacka.
hn
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Portrety

naszych artystów
Gildia

Rafa³ Wyciszkiewicz
Chojnowski fotografik,
muzyk, mi³oœnik
wypraw rowerowych.

Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie

og³asza konkurs na stanowisko Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni

Nale¿y do Gildii Chojnowskich Artystów.
Pierwszy kontakt z aparatem mia³ w 8 klasie
Szko³y Podstawowej. Jako fotoreporter, by³
wspó³pracownikiem Gazety Chojnowskiej,
Tygodnika Konkrety oraz Panoramy Legnickiej. Z sukcesami wystawia³ swoje zdjêcia
w konkursach fotograficznych.

ustalaj¹c nastêpuj¹ce wymagania, jakie powinien spe³niaæ kandydat na to stanowisko:

- Wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze (preferowane techniczne lub ekonomiczne).
- Minimum 5-letnie doœwiadczenie w kierowaniu zespo³ami pracowniczymi.
- Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami (licencja zarz¹dcy nieruchomoœciami).
- Dyspozycyjnoœæ.
Wymagania niezbêdne :
- znajomoœæ zasad prawnych funkcjonowania spó³dzielni mieszkaniowych oraz
zagadnieñ ekonomiczno-finansowych,
- umiejêtnoœci kierownicze i organizatorskie, które bêd¹ oceniane na podstawie:
a) pisemnego opracowania koncepcji pracy na stanowisku prezesa spó³dzielni
mieszkaniowej i jej zreferowanie,
b) dodatkowych pytañ zadawanych przez Cz³onków Rady Nadzorczej bior¹cych
udzia³ w rekrutacji.
Zainteresowane osoby proszone bêd¹ o z³o¿enie nastêpuj¹cych dokumentów:
- ¿yciorys zawodowy ze zdjêciem (CV) i list motywacyjny,
- komplet dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe,
- oœwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni praw publicznych,
- oœwiadczenie kandydata o nie karalnoœci.

Najczêœciej publikuje na forach fotograficznych, gdzie jego prace by³y tak¿e na
plakatach reklamowych, pocztówkach, planie
miasta, ulotkach wyborczych, a tak¿e
ksi¹¿kach i pismach fotograficznych. Na
koncie ma dwie wystawy indywidualne
i szeœæ zbiorowych. W marcu planuje kolejn¹.
W swoim archiwum posiada 16 tys. zdjêæ na
papierze. Fotografuje wszystko godne jego
uwagi, choæ najczêœciej wykonuje sesje
modelek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny byæ opatrzone klauzul¹:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z póŸniejszymi
zmianami).
Mile widziane bêd¹ oferty cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie,
którzy posiadaj¹ kwalifikacje zamieszczone w og³oszeniu.
Wy¿ej wymienione dane Oferenta nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem
"Nabór na stanowisko Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni”.
Oferty mo¿na sk³adaæ na adres Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie
ul. Paderewskiego 12, 59-225 Chojnów listownie lub osobiœcie w sekretariacie
siedziby Spó³dzielni w terminie do dnia 27 lutego 2015 roku.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy z³o¿onych dokumentów zostan¹
telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
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W drugiej swojej pasji, jak¹ jest muzyka,
najwiêkszy sukces osi¹gn¹³ na festiwalu
w Jarocinie 1990, zdobywaj¹c z zespo³em
Maria Nefeli nagrodê publicznoœci, a z chojnowskim zespo³em Stan Spoczynku wygra³ na
trzeciej scenie tego¿ festiwalu. Z zespo³ami
tymi da³ kilkadziesi¹t koncertów w ca³ej Polsce.
Od kilku tygodni wystêpuje w nowej roli,
jako wokalista w jednym z chojnowskich
zespo³ów bluesowych.

strona fotografika
www.wyciszkiewicz.chojnow.eu
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Squash to
zdrowie
Podobno wymyœlili go w XVIII wieku
angielscy wiêŸniowie, którzy z nudów
odbijali pi³k¹ o œcianê.
Dziœ uprawiany jest w ponad 150 krajach,
z których wiêkszoœæ jest zrzeszona w federacjach kontynentalnych, które s¹ cz³onkami Œwiatowej Federacji Squasha.
W Polsce pojawi³ siê ok. 10 lat temu i szybko
zyskuje coraz wiêksze grono zwolenników,
proporcjonalnie do liczby kortów, których
jest coraz wiêcej.
Wychodz¹c naprzeciw wielu pytaniom
dotycz¹cym mo¿liwoœci korzystania ze
squasha w wyremontowanej czêœci zaplecza
sportowego Szko³y Podstawowej nr 4,
zasiêgnêliœmy informacji u Ÿród³a, tj. dyrektor szko³y El¿biety Borysewicz.
Sala do squasha dzia³a i jest otwarta dla
ka¿dego chêtnego. Zajêcia uruchomione
7 stycznia odbywaj¹ siê od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 15.00 -21.00, a w soboty
i niedziele od 10.00 do 21.00.

Koszykarska pomoc dla Joanny Plizgi
Z cukrzyc¹ typu 1 czyli insulinozale¿n¹ nie
ma ¿artów. By móc egzystowaæ, niezbêdna
jest pompa insulinowa. Cz³owieka, którego
dopad³a ta choroba, by zakupiæ takie urz¹dzenie,
zazwyczaj po prostu nie staæ. Chojnowianka
Joanna Plizga, cierpi w³aœnie na tê odmianê
cukrzycy. Do zebrania potrzebnej kwoty by zakupiæ
wymarzon¹ pompê, przy³¹czyli siê przyjaciele.
Joanna na co dzieñ jest koszykark¹ reprezentuj¹c¹
barwy UKS Ekonom Legnica. By pomóc w potrzebie, postanowiono zorganizowaæ w Chojnowie
charytatywny mecz koszykówki.

1 lutego (niedziela) kilka minut po 13 w hali
PZS przy ul. Matejki, zmierzy³y siê dru¿yny:
"Przyjaciele Joanny" i UKS Ekonom Legnica.
Patronat nad tym wydarzeniem obj¹³ jeden z najlepszych koszykarzy w naszej historii – Adam

Mi³osz Ko³odziej – jeden z organizatorów
akcji – postanowi³ tak¿e poprowadziæ aukcjê.
Trafi³o na ni¹ wiele interesuj¹cych przedmiotów
przekazanych przez kluby sportowe i fundacje.

Licznie przybyli kibice gor¹co dopingowali
obydwie dru¿yny i zaciêcie licytowali w aukcji.
A po drugiej kwarcie meczu mo¿na by³o
podziwiaæ grupê Capoeira Esporao Legnica.
Wynik meczu nie by³ tego dnia istotny. Liczy³o
siê wsparcie i pomoc. Zahartowane ego
sportowej walki Joanny Plizgi o zdrowie na
pewno bêdzie mia³o pozytywny fina³.

Wójcik. Legendzie polskiego basketu
towarzyszy³y dwie kolejne wybitne postaci –
prezes klubu Œlêza Wroc³aw Katarzyna ZiobroFranczak i ambasadorka klubu, by³a koszykarka Mariola Pawlak-Marzec.

Joanna Plizga
NR KONTA:
57 1020 3017 0000 2102 0181 1850
Tytu³ przelewu: "Gramy dla Joanny”

Ducha nie gaœmy i wspierajmy dalej Chojnowiankê.
pm

CHOJNÓW PO RAZ KOLEJNY NA MAPIE
100. PROEKOLOGICZNYCH POLSKICH MIAST!!!

W cenie 25 z³ za godzinê ujête jest udostêpnienie sali, wypo¿yczenie sprzêtu
(rakieta, pi³eczki i okulary ochronne)
oraz mo¿liwoœæ skorzystania z przebieralni
i prysznica. Ze sob¹ nale¿y przynieœæ wygodny ubiór, obuwie sportowe i ewentualnie
rêcznik i myd³o.
Dyscyplina ta wymaga od nas du¿o ruchu
i zaanga¿owania, zmusza do pracy wszystkie
partie cia³a. Dlatego to œwietny sposób
na poprawê kondycji i spalenie kalorii.
Dodatkowo obni¿a ciœnienie i pomaga siê
odstresowaæ. Poza tym jest sportem
halowym, wiêc mo¿emy uprawiaæ go
niezale¿nie od pory roku i pogody. I, co
bardzo wa¿ne, nie ma ¿adnych przeciwwskazañ zdrowotnych czy ograniczeñ
wiekowych.
Grajmy zatem w squasha!
pm
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Dziêki temu, ¿e Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie po raz kolejny uzyska³o
status lokalnego koordynatora ogólnopolskiej akcji pn. EkoWalentynki, której
pomys³odawc¹ jest ekolog, podró¿nik - Dominik Dobrowolski - chojnowianie mog¹
wzi¹æ udzia³ w nietypowej zbiórce baterii. Nietypowej, poniewa¿ swoistymi nagrodami za przynoszone baterie bêd¹ lizaki w kszta³cie serca, rozdawane podczas
fina³u akcji - 13 lutego.
Charakterystyczne pude³ka, do których mo¿na wrzucaæ baterie, ustawione zosta³y w: Miejskiej
Bibliotece Publicznej (w dziale dla dziecii dla doros³ych), siedzibie Portalu chojnow.pl,
Przedszkolu Miejskim nr 1, chojnowskiej Filii Powiatowego Urzêdu Pracy, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Partnerami akcji s¹ Remondis Electro-recycling i Europejska Platforma Recyklingu.
PAMIÊTAJMY - Zu¿yte baterie z uwagi na swój sk³ad chemiczny, m.in. zawartoœæ
metali ciê¿kich (o³ów, rtêæ) mog¹ byæ odpadami niebezpiecznymi.
Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska mia³a obowi¹zek zebraæ
selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 800 ton)! W roku 2015 wzrasta
poziom obowi¹zkowej selektywnej zbiórki zu¿ytych baterii do 40%. Szacujemy, ¿e
trzeba bêdzie zebraæ 4.500 ton baterii. Ka¿da zu¿yta bateria powinna trafiæ do specjalnego
pojemnika na baterie, a nie do zwyk³ego kosza na odpady!
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W AKCJI!!!
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Architektura z keramzytu
Od niedawna, w naszym mieœcie, jak grzyby po deszczu, powstaj¹
obiekty mieszkalne - nowoczesne, estetyczne i ekologiczne.
Za tym mieszkaniowym boomem stoi lokalna firma PHU DS Dariusz
Sywak, w której niebagateln¹ rolê pe³ni tak¿e Danuta Marciniszyn.
Pocz¹tki firmy siêgaj¹ 1995 roku.
G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ nowo powsta³ego
przedsiêbiorstwa by³ handel wêglem
i maszynami budowlanymi oraz budowa, na zlecenie klienta, domków jednorodzinnych. Wraz z up³ywem czasu firma zaczê³a siê rozwijaæ. W³aœciciel zdecydowa³ o wspó³pracy z innym krajowym
biznesmenem dzia³aj¹cym w bran¿y
budowlanej na terenie ca³ej Polski.
W Chojnowie, jak wszêdzie, zapotrzebowanie na lokale mieszkalne by³o
du¿e, koncepcja budowy nowoczesnych
kamienic mia³a zatem uzasadnienie.
Deweloperski plan polega³ na zaprojektowaniu budynków z funkcjonalnymi
mieszkaniami, dostêpnymi cenowo dla
przeciêtnego obywatela. Jednak g³ówn¹
innowacj¹ tego przedsiêwziêcia by³o
lekkie kruszywo budowlane, wypalane
z gliny ilastej - tzw. keramzyt. Materia³
idealny nie tylko ze wzglêdu na parametry odporne na wszelkiego rodzaju
zagro¿enia (ogieñ, pleœñ, mróz), ale tak¿e
z uwagi na produkowane z niego prefabrykaty minimalizuj¹ce czas budowy. St¹d
tempo prac. Budowê pierwszego budynku
przy ul. D³ugosza rozpoczêto w 2013r.
Od tego czasu w Chojnowie przyby³y
42 mieszkania i 6 lokali handlowo-
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us³ugowych. W 2014 roku zakoñczono
budowê domu przy ul. Koœciuszki,
wkrótce nowi lokatorzy zasiedl¹ budynek
przy ul. Rejtana. Pn¹ siê tak¿e mury
8 domków w zabudowie szeregowej przy
ul. Sikorskiego. W miêdzyczasie, nieco
niezauwa¿ona, przy ul. Lubiñskiej stanê³a
nowoczesna, ekologiczna Stacja
Demonta¿u Pojazdów.
W projektach kamienic z keramzytu
uwzglêdniano potrzeby przysz³ych
lokatorów. Jako jedyne w mieœcie
wyposa¿one s¹ w windy i parkingi,
a mieszkania przy Rejtana, dedykowane
seniorom, maj¹ niewielkie progi, szerokie
drzwi i nisko osadzone okna.
Firma PHU DS Dariusz Sywak
bezpoœrednio zatrudnia kilkanaœcie
osób, podwykonawcami jest kilku
lokalnych przedsiêbiorców.
Chojnowska firma wci¹¿ siê rozwija.
Kolejne projekty realizuje w Zgorzelcu
i Legnickim Polu.
Czy w grodzie nad Skor¹ powstan¹ kolejne
keramzytowe domy? Zapewne tak, jak
równie¿ budynki wznoszone metod¹
tradycyjn¹ w zale¿noœci od potrzeb
zwolenników danej myœli technicznej.
pm
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Czas wielkich zmian - drugi rok ¿ycia
Ten okres jest niezwykle interesuj¹cy, a zarazem intensywny w rozwoju dziecka. Wiek skrajnych emocji i zdobywania nowych
umiejêtnoœci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de dziecko rozwija siê we
w³asnym tempie.
Nasza pociecha koñczy pierwszy rok ¿ycia. Ju¿ nie jest taka nieporadna, rozkoszna, ale w miarê samodzielna - chodzi, biega po domu
jak diabe³ tasmañski, wspina siê coraz wy¿ej, wie, czego chce. Ma
przede wszystkim wielk¹ skarbnicê "manipulacji", która s³u¿y do
podporz¹dkowania sobie najbli¿szego otoczenia. Jak dziecko to
robi? Poprzez: krzyk, lamentacyjny p³acz, gryzienie, rzucanie siê
na pod³ogê, tupanie, bicie itp. Co zazwyczaj mo¿emy us³yszeæ od
naszego malucha? Tak, tak! S³owo "nie". Pojawia siê ono
najczêœciej, kiedy chcemy zrobiæ coœ, co nie jest po myœli naszego
dziecka. Dlatego w tym okresie codzienne czynnoœci, takie jak:
zmiana pieluchy, ubieranie, umycie siê czy wspólne wyjœcie staj¹
siê drog¹ przez mêkê...
Co pomo¿e nam "prze¿yæ" okres buntu?
Ka¿dy rodzic ma jakieœ w³asne sposoby. Jedne dzia³aj¹ lepiej,
inne gorzej, niektóre po jakimœ czasie siê nudz¹ i musz¹ byæ
zast¹pione przez coœ nowego.
1. Zaskakiwanie
Nikt z nas nie lubi byæ zaskakiwany nowymi rzeczami (oczywiœcie,
s¹ wyj¹tki). Malutkie dzieci równie¿ tego nie lubi¹.
Przyk³ad: Mama bez jednego s³owa zabiera z pod³ogi bawi¹ce siê
dziecko i niesie do przebrania.
Reakcja: Protest dziecka (krzyk, szarpanie siê, próba ucieczki).
Wskazówka: Uprzedzamy dziecko, co mamy zamiar zaraz zrobiæ.
Jeœli bêdzie wiedzia³o, co je czeka, chêtniej i szybciej siê z tym pogodzi.
Nie mo¿emy wymagaæ od ma³ego dziecka czegoœ, czego
wczeœniej go nie nauczyliœmy. Pomocne mo¿e byæ np. odgrywanie scenek w domu w formie zabawy, ksi¹¿eczki, których
bohaterowie musz¹ siê zmierzyæ z podobnymi trudnoœciami
(w Internecie znalaz³am œwietne ksi¹¿eczki wyd. Egmont pt.
"Basia, Franek i ...". Basia i Franek to rodzeñstwo. Franek wielu
rzeczy jeszcze siê uczy. Basia jest starsza. Pomaga mu, czêsto coœ
t³umaczy, czasem siê na niego z³oœci).
2. Udogodnienia
Kupujmy buty i ubrania, których zapiêcie trwa znacznie krócej ni¿
zawi¹zanie sznurówek, zapinanie guzików, np. rzepy, zatrzaski.
Skoro nasza pociecha sprzeciwia siê przed le¿eniem przy zmianie
pieluszki, przebierajmy j¹ na stoj¹co (najlepsze s¹ pieluchowe
majteczki, które ³atwiej siê zak³ada, a zdejmuje rozdzieraj¹c
z boku). Maluszek potrafi ju¿ chodziæ, wiêc myœli: "Po to mnie
uczyli chodziæ, ¿ebym teraz le¿a³/a?". Jeœli jakaœ czynnoœæ sprawia wyj¹tkowo du¿o trudnoœci, poobserwujmy, jak mo¿na j¹ udogodniæ i skróciæ do minimum (wczeœniej przygotowaæ ubrania,
roz³o¿yæ pieluchê, zwil¿yæ waciki itp.), aby nie wystawiaæ
wytrwa³oœci dziecka na próbê.
3. Nawyki
Wstaj¹c rano lub wieczorem przed pójœciem spaæ, idziemy z dzieckiem do szafy i wybieramy ubranie (najlepiej, jeœli bêdzie to wybór
pomiêdzy 2 rzeczami, np. spódniczka w kropki czy paski; bluzka
z Myszk¹ Miki czy w kwiatki). Pokazujemy najpierw na sobie,
póŸniej na dziecku, jak ma siê ubraæ, rozebraæ. Mo¿emy wymyœlaæ
wtedy ciekawe historyjki na ten temat. Przed wyjœciem na dwór
dziecko mo¿e siadaæ na swoim ulubionym krzese³ku, pufce, a my
w tym czasie zak³adamy buty. Najlepiej, jeœli ca³oœæ roz³o¿ymy na
etapy- "ma³e kroczki" i pomiêdzy pozwolimy na chwilê zabawy
czy biegania.
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4. Wybór
Pisa³am ju¿ o tym wy¿ej, ale jeszcze
krótkie wyjaœnienie. Przede wszystkim trzeba ograniczyæ dziecku
mo¿liwoœæ wyboru, ale nie zabieraæ
jej. Na przyk³ad powinniœmy zapytaæ, czy na œniadanie maluch
chce p³atki owsiane, czy jogurt. To daje maluchowi mo¿liwoœæ
wyboru oraz poczucie wa¿noœci. Pozwalamy na wybór: miejsca
"Chcesz siê ubraæ w swoim pokoju czy ³azience?", czasu
"Posprz¹tasz zabawki po œniadaniu czy po obejrzeniu bajki?".
5. Samodzielnoœæ
Dzieci chêtniej wykonuj¹ coœ, w czym same mog¹ wspó³uczestniczyæ.
Kiedy wiêc pojawia siê zainteresowanie rozbieraniem siê lub ubieraniem,
proponujemy maluchom wspó³udzia³: "Ja ubiorê jedn¹ skarpetkê, a ty
drug¹; "Przynieœ buty, to je ubierzemy"; "Poszukaj skarpetek w szufladzie; "Wybierz spódniczkê; "Najpierw ja umyjê twoje r¹czki, potem
ty sam" itd. Wykonuj¹c prace w kuchni, np. lepienie pierogów, robienie
babeczek, mo¿emy daæ dziecku trochê ciasta, ¿eby samo coœ z niego
stworzy³o. Tak wiem, du¿o ba³aganu, ale wielka radoœæ. Wspania³¹
zabaw¹ mo¿e byæ segregowanie skarpetek, sztuæców (bez no¿y!), sprz¹tanie zabawek, wk³adanie brudnych ubrañ do pralki, rozk³adanie serwetek na stole.
6. Formu³owanie pytañ
Zadawajmy pytania, na które nie mo¿na odpowiedzieæ - nie. Zamiast
mówiæ: "Mo¿e pójdziemy na dwór? Spytajmy: "Dzisiaj pójdziemy na
lody czy pobawiæ siê z Al¹?" Na tak zadane pytanie trudniej daæ negatywn¹ odpowiedŸ.
7. Odwracanie uwagi
Kiedy przebieramy, ubieramy do wyjœcia dziecko, mo¿emy daæ mu do
r¹k zabawki czy inne bezpieczne oraz po¿¹dane przedmioty (maluch
dostaje je tylko podczas tej czynnoœci).
Mo¿emy równie¿ zaj¹æ uwagê dziecka poprzez zabawê w poszukiwania: "Gdzie schowa³a siê r¹czka?" "Tu jest!"; "Powiedz mi, jakie przedmioty w pomieszczeniu maj¹ kolor br¹zowy?"
Opowiadajmy ciekaw¹ historyjkê, róbmy œmieszne miny, zadawajmy
pytania, œpiewajmy, rymujmy itp. A co z nami Rodzicami? Jak my
mamy wytrzymaæ bunt naszych dzieci?
Je¿eli mo¿emy, zostawmy malucha z opiekunk¹ lub babci¹, pójdŸmy
do kina, na spacer, zakupy, na kawê z kole¿ank¹.
Zamknijmy oczy i pomyœlmy o czymœ przyjemnym, policzmy do 10.
Jeœli mimo wszystko nie dajemy rady, poszukajmy pomocy u specjalisty, który pomo¿e spojrzeæ na problem z odpowiedniej perspektywy.
* Zarówno dla dzieci, jak i dla siebie mo¿emy stworzyæ k¹cik odreagowywania emocji. Skakanie po ³ó¿ku, darcie gazet, s³uchanie
muzyki relaksacyjnej, czytanie ksi¹¿ki, uprawianie sportu, np. bieganie,
æwiczenia gimnastyczne, joga, taniec, skakanie na skakance, bicie worka
lub poduszki, sztuki walki itd. To nie ¿arty! Naprawdê. Polecam te¿
trening autogenny Schulza oraz Jacobsona.
* Poszukajmy rodziców z podobnymi problemami, nie ma to, jak
wymiana doœwiadczeñ.
Któregoœ piêknego dnia to siê po prostu skoñczy. W domu pojawi
siê niespodziewanie osoba towarzyska, nastawiona na wspó³pracê.
To bêdzie nagroda za wszelkie stresy i cierpienia.
Sylwia Warcho³- Pluciñska
psycholog, logopeda PPPP w Chojnowie
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UCHWA£A NR VI/20/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 26 paŸdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. ze zmianami) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2015r., zwany dalej „Programem”.
§ 2.
Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu. 5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób
uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 3.
Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Programu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci,
w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny
oraz problemów przemocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej oraz realizowanie w niej programów opiekuñczo-profilaktycznych i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie),
5) umieszczanie w „Gazecie Chojnowskiej” publikacji dot. tej dzia³alnoœci.
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez podmioty zajmuj¹ce siê statutowo
rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i informacji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe i problemy przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej i prawnej poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób uzale¿nionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³uzale¿nionych,
7) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki alkoholowej,
9) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu,
10) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów i sprzêtu niezbêdnych do realizacji celów Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.
§ 4.
1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) punktem konsultacyjnym,
6) organizacjami spo³ecznymi.
§ 5.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala siê jako 10 % najni¿szego wynagrodzenia pracowników, okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póŸn.zm.),
zarówno za udzia³ w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie „Listy wynagrodzeñ” z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji i zespo³u zadaniowego
odbyte w jednym dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 6.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2015r.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany
jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa.
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym; uzbrojenie znajduje
siê w ul. I. Paderewskiego, bez przy³¹czy na nieruchomoœci.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej
- ul. I. Paderewskiego. Przez dzia³kê przebiega sieæ infrastruktury
technicznej - energetyczna.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny
do niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we
w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Dzia³ka poroœniêta jest pojedynczymi drzewami. W przypadku
kolizji z planowan¹ zabudow¹ ewentualna wycinka drzew mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy
drzew, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew owocowych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 1100 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 04 marca 2015 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki).

odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 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/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
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¿
170,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000-001490620000020 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przenie-sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku

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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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Praca

Do sprzeda¿y dom w zabudowie szeregowej
w Chojnowie o pow. 90 m2. Funkcjonalny uk³ad
pomieszczeñ: 3 sypialnie, salon z kuchni¹, ³azienka,
wc, pom. gosp. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Praca od zaraz dla opiekunki osoby starszej
w Niemczech/w Anglii. Szybkie wyjazdy,
wysokie zarobki. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 65m2
przy ul. Boh. Powstania Warszawskiego w Chojnowie, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno, balkon, piwnica. Mieszkanie po
remoncie: nowe tynki, wymieniona stolarka okienna
i drzwi wejœciowe. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 797-292-052.
Sprzedam 2 mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow. 52 m2
w stanie deweloperskim i pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka, wc.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 797-292-052.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Rejtana o pow. 49 m2.
Mieszkania dedykowane osobom starszym i nie
tylko. Zastosowano szereg udogodnieñ: szerokie
drzwi, winda, niskie progi.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 797-292-052.

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
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
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
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m2 w centrum
Chojnowa, 3 pokoje, IIIp., rozk³adowe i s³oneczne,
po generalnym remoncie. Wiadomoœæ:
tel. 501-244-158 lub 604-870-005.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 45 m2
w Chojnowie, w centrum miasta, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, du¿y balkon. Wiadomoœæ:
tel. 76 754-07-13.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie w starym budownictwie, 32 m2, Ip., ogrzewanie gazowe, dodatkowo piec kaflowy,
wymienione wszystkie okna, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica. Bardzo niski czynsz.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 537-049-327.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe
przy ul. Sikorskiego, pow. 62,30 m2, IIp.,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 666-025-146.
Sprzedam kawalerkê o pow. 36,5 m2, IIp., ul. Samorz¹dowa. Wiadomoœæ: tel. 696-475-412.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
przy ul. Witosa, o pow. 35 m2, Ip., ogrzewanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 531-689-373 lub 512-339-957.
Sprzedam lub zamieniê na 2 pokojowe z dop³at¹
mieszkanie w Chojnowie o pow. 85 m2 sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni, spi¿arni, ³azienki,
du¿a piwnica. Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.
Kupiê mieszkanie na parterze, blisko dworca.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy ul. Boh.
Powstania Warszawskiego. Lokal jest dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹).
Ka¿da z kondygnacji 95 m2. Do lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170 m 2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach o pow. 286 m2, dobra lokalizacja, blisko
lasu i jeziora. Projekt drewnianego domku
letniskowego gratis.
Wiadomoœæ: tel. 601-461-113 lub 604-870-005.
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹ w Bia³ej
pow. 11,5 ar. Cena 52 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 731 582 071.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka uzbrojona w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹. Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

SKLEP DLA KLIENTÓW, KTÓRZY CENI¥
REGIONALNE PRZYSMAKI, WYTWARZANAE
TRADYCYJNYMI SPOSOBAMI

* Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi, godnymi
zaufania producentami, cenionymi za dba³oœæ
o dochowanie wiernoœci tradycyjnym przepisom
i recepturom.

* W naszej ofercie znajduj¹ siê wyroby wpisane
na Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
* Wiêkszoœæ z nich mo¿e poszczyciæ siê presti¿owymi certyfikatami, wyró¿nieniami oraz nagrodami w regionalnych konkursach tradycyjnej ¿ywnoœci.
* Atutem naszej oferty jest naturalne pochodzenie produktów, które nie zawieraj¹ konserwantów, sztucznych barwników oraz innych
szkodliwych substancji.
* Stawiamy na produkty organiczne.
* Oferujemy prawdziwe polskie rarytasy, które
powinny znaleŸæ siê wszêdzie tam, gdzie króluje
zdrowie, naturalny smak i urzekaj¹cy aromat.
To specja³y naszej ziemi od pokoleñ podawane
w ten sam sposób, wci¹¿ tak samo smaczne
i po¿ywne.
* Wiêkszoœæ tych produktów pochodzi z najwiêkszego kompleksu leœnego w Polsce - Borów
Dolnoœl¹skich.

59-225 CHOJNÓW; ul. LEGNICKA 37
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Chojnowskie Dzieciaki

Julia Podobiñska - 8 lat

Pilnie uczy siê w szkole. Lubi ogl¹daæ
filmy przyrodnicze. Szaleje za klockami Lego, zabawami w berka
i grami komputerowymi.

Ferie, ferie i po feriach...

