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“The Stars” z Gimnazjum nr 2 w Opolu

Tancerki zespo³u “Karambol” br¹zowymi medalistkami
na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Nowoczesnego
WORLD DANCE Sosnowiec 2016"

16 marca PZS goœci³ czwart¹ edycjê miêdzyszkolnego
konkursu jêzyka angielskiego i niemieckiego DENG DENG

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Krzysztof Gajewski i Micha³ Jeka

,,Na fali" - nowy projekt fundacji ,,Smak Sukcesu”
- Gimnazjum nr 1

Entowie gór¹!
„Fantazjowanie jest naturaln¹ czynnoœci¹ cz³owieka. Rozumowi ani nie zagra¿a, ani nie obra¿a go bynajmniej...
Przeciwnie, im rozum bardziej przenikliwy i otwarty, tym bogatsze fantazje zdolen wytwarzaæ...”
J.R.R. Tolkien

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Program 500 Plus

Od 1 kwietnia w chojnowskim ratuszu
przyjmowane s¹ wnioski o przyznanie
œwiadczenia wychowawczego w ramach
projektu 500+. Dokumenty mieszkañcy
sk³adaj¹ osobiœcie, wp³ywaj¹ te¿ drog¹
elektroniczn¹. T³oku nie ma, ale w holu
urzêdu, przed punktem przyjmowania
wniosków, ka¿dego dnia ustawia siê
kilkuosobowa kolejka. ¯eby przyjmowanie ca³ej dokumentacji odbywa³o siê
sprawnie, pamiêtaæ nale¿y o dok³adnym
wype³nianiu wniosków i przygotowaniu
niezbêdnych dokumentów. Przede wszystkim nale¿y wype³niæ wniosek o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego. Zawiera on podstawowe dane
dziecka i opiekunów oraz informacje
o sytuacji finansowej rodziny.
Program 500+ obejmuje drugie i ka¿de
kolejne dziecko w rodzinie, a tak¿e pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie o niskich dochodach. Œwiadczenie wychowawcze przys³uguje na pierwsze dziecko
je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê nie przekracza kwoty 800,00 z³.
Je¿eli cz³onkiem rodziny jest dziecko niepe³nosprawne, œwiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przys³uguje je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê nie przekracza kwoty 1200,00 z³.
Nie jest wa¿ny stan cywilny rodziców.
Wsparcie dostan¹ wszystkie rodziny - te,
w których rodzice ¿yj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim albo zwi¹zku nieformalnym
oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeœli rodzice
s¹ po rozwodzie - wniosek sk³ada ten rodzic, który faktycznie opiekuje siê dzieckiem. Jeœli rodzice dziel¹ siê opiek¹ nad
dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym - oboje mog¹ z³o¿yæ wniosek. Dostan¹ wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.
Do programu "Rodzina 500+" mo¿na
do³¹czyæ w dowolnym momencie. Jeœli
wniosek z³o¿ymy w ci¹gu pierwszych
trzech miesiêcy jego trwania (do czerwca), dostaniemy wyrównanie wstecz. W kolejnych miesi¹cach œwiadczenie bêdzie
wyp³acane od miesi¹ca, w którym z³o¿ymy wniosek.
Decyzja o przyznaniu œwiadczenia przyjdzie z gminy listem na adres podany do
korespondencji.
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Wnioski mo¿na sk³adaæ osobiœcie w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w pokoju nr 5 lub poczt¹ tradycyjn¹ na adres:
Urz¹d Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub drog¹ elektroniczn¹ poprzez ustalone kana³y internetowe.

Jubilatka zaprasza
W sobotê 9 kwietnia kawiarnia "Jubilatka"
zaprasza na ostre gitarowe granie. Zagraj¹: GIGA - ZIELONE ¯ABKI
(Jawor). OSTATNI KRZYK MODY
(Chocianów). POLISH FICTION
(Chojnów).
Cena biletów - 15 z³. Pocz¹tek - 19:00
Szczegó³owe informacje pod nr tel:
76- 818- 85-61 ZAPRASZAMY !

BKS Boles³awiec oraz nasza dru¿yna.
Ju¿ dziœ zapraszamy, a o szczegó³ach
napiszemy wkrótce

Znaleziono klucze
Na placu zabaw w Parku Piastowskim
znaleziono pêk kluczy. Zguba do odebrania w redakcji Gazety Chojnowskiej.
Plac Zamkowy 1, pokój nr 8a.

Otyliada 2016
- okolicznoœciowe medale
W zwi¹zku z tym, i¿ po Otyliadzie 2016
pozosta³y okolicznoœciowe medale, istnieje mo¿liwoœæ nabycia ich w cenie
15z³/szt. Osoby zainteresowane zakupem
proszone s¹ o kontakt: basen@chojnow.eu

Wydzia³ GGIOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
1774/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 29.03.2016 r. do
19.04.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - dzia³ka nr 97 w obr.
1 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Nr
34/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 marca 2016 r.)

Oldboye po raz drugi
7 maja 2016 roku, boisko Orlik, w chojnowskim Parku Piastowskim goœciæ
bêdzie turniej retrofutbolistów Chojnowa. Na zawody zaproszone zosta³y
zespo³y: Zag³êbie Lubin, MiedŸ Legnica,

Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiono punkt przyjmowania
zeznañ podatkowych.
W ka¿d¹ œrodê, do 27 kwietnia 2016 roku,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pracownik Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania podatkowe za 2015 rok.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym i skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.

Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach.

Serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ceremonii ostatniego po¿egnania

œp. Stanis³awy Grel
Kochanej Mamy, Babci, Siostry i Cioci.
Dziêkujemy równie¿ za kwiaty oraz modlitwê.
Pogr¹¿ona w smutku i ¿a³obie Rodzina.
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Sukces Karambola w Sosnowcu
19 marca w Sosnowcu odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca
Nowoczesnego WORLD DANCE.
W turnieju wziê³o udzia³ ok. 1600 tancerzy. Wœród nich
znalaz³y siê chojnowianki z zespo³ów Karambol i Ma³y
Karambol.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e tancerki z zespo³u Karambol
wywalczy³y br¹zowe medale, a ich m³odsze kole¿anki
z zespo³u Ma³y Karambol uplasowa³y siê zaraz za podium - na
czwartym miejscu - z ró¿nic¹ tylko jednego punktu.
GRATULACJE!!!

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie
ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹
wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50
lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê
- 9 kwietnia, o godz. 10.00
zapraszamy do MOKSiR
na XIV edycjê
Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki

"Rozœpiewane Nutki".
Do tegorocznego, wokalnego
wspó³zawodnictwa zg³osi³o siê
ponad 60 wykonawców
z miast Dolnego
i Górnego Œl¹ska.
Wœród nich naturalnie
tak¿e reprezentanci Chojnowa.
Serdecznie zapraszamy
- publicznoœæ mile widziana,
wstêp wolny.
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* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zosta³o ma³-¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym
Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.

Kalendarz imprez w mieœcie

Kwiecieñ
09.04 - "Rozœpiewane Nutki" - Ogólnopolski Konkurs Wokalny
27.04 - Ergowios³a
kwiecieñ/maj - "Lucjan Sagan. Gumtechnika fotografii piktorialnej,
czyli XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna w XXI wieku"

(MOKSiR)
(Gimnazjum nr 1)
(Muzeum)

Maj
08.05 - Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek
14.05. - "SILEBIA" - Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych
28.05. - "STONOGA" - Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych
maj - Festyn Majowy
maj - "Chojnów inaczej" - wystawa fotograficzna Kamila Szlegiera
maj - Noc Muzeów
maj/czerwiec - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa
maj/czerwiec - "BAMBINIADA" - Przegl¹d Piosenek Przedszkolnych
maj/czerwiec - Turniej Bryd¿a Sportowego Par

(MBP)
(MOKSiR)
(MOKSiR)
(MOKSiR)
(MBP)
(Muzeum)
(MOKSiR)
(MOKSiR)
(MOKSiR)

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Podczas marcowej sesji chojnowscy radni
zapoznali siê m.in. z dzia³alnoœci¹ w minionym roku Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
i ChZGKiM.
Treœæ sprawozdañ we fragmentach.
Orygina³y do wgl¹du
w Biurze Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z pracy Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej
W roku 2015 Komisja odby³a 13 spotkañ, na
których omówiono 516 spraw mieszkaniowych dotycz¹cych m. in: przed³u¿enia umowy najmu lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydzia³u lokalu komunalnego po œmierci najemcy lub wyprowadzeniu siê najemcy, przydzia³u pomieszczeñ tymczasowych, przydzia³u lokalu do
remontu we w³asnym zakresie.
W terenie sprawdzono 169 wniosków o przydzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych spraw
spornych.
Przeprowadzono weryfikacjê listy przydzia³u
lokali komunalnych opracowanej na rok 2015.
Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamiennych, mieszkalnych, socjalnych, do remontu
we w³asnym zakresie i przydzia³u lokali zamiennych w zwi¹zku z remontem budynku przy
ul. Legnickiej 41AB na rok 2016, w której na
pierwszych miejscach znalaz³y siê rodziny z listy 2015r. w iloœci 22 rodzin/osób - spe³niaj¹cych nadal warunki do przydzia³u mieszkania
komunalnego.
Lista z roku 2015 liczy³a 39 rodzin/osób.
Na rok 2016 zaplanowano przydzieliæ 49 mieszkañ, z tego 33 lokale zamienne, 9 lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych i 1 lokal do remontu we w³asnym zakresie.
W roku 2015 przydzielono ³¹cznie 16 lokali
mieszkalnych, 8 lokali po sp³aceniu zaleg³ego
zad³u¿enia, 101 lokali socjalnych (dotyczy
przydzia³ów lokali socjalnych oraz przed³u¿eñ umów najmu lokali), 9 lokali po
œmierci najemcy, 4 lokale po wyprowadzeniu
siê najemcy, 18 pomieszczeñ tymczasowych
(w lokalach wspólnych), 3 lokale na czas
remontu mieszkania dotychczasowego, z którego ze wzglêdy na stan techniczny lokalu, nale¿a³o przesiedliæ lokatora. Przeprowadzono
4 zamiany miêdzylokatorskie.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg
oceny Komisji, wynosz¹ oko³o 39 mieszkañ,
w tym: 10 lokali na realizacjê wyroków s¹dowych, 12 lokali na realizacjê listy w zakresie przydzia³u lokali mieszkalnych, 6 lokali
socjalnych dla osób/rodzin zakwalifikowanych przez SKM, 2 lokale do remontu
w³asnego.
Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci s¹
w bardzo z³ym stanie technicznym. Najczêœciej s¹ to mieszkania do remontu.
Informacja o funkcjonowania Oddzia³u
Estetyki Miasta w 2015 r.
Oddzia³ Estetyki Miasta wykonuje nastêpuj¹ce prace: oczyszczanie ulic i chodników miejskich, zimowe utrzymanie ulic i chodników
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miejskich, zimowe utrzymanie ulic powiatowych, selektywna zbiórka odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
W 2015 roku z terenu miasta zebrano nastêpuj¹ce odpady:
Papier - 72,41 ton, w 2014r. zebrano 41,1tony
Platik PET - 103 tony, w 2014r. - 66,4 tony
Szk³o - 136,46 tony, w 2014r. 155,1tony
Odpady wielkogabarytowe zbierane przy
pojemnikach i w PSZOK-u - 54,44 tony, w
roku 2014 - 10 ton
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji (trawa, liœcie, ga³êzie) - 20,28 ton, w roku 2014 - 1 tona
Odpady z budowy - 21,36 ton w 2014r. 8,36 ton
Zu¿yte opony - 7,02 tony, w 2014 roku - brak
Elektroodpady - 3 tony, w 2014r. - 2,7 ton
Ze sprzeda¿y papieru i plastiku uzyskano 16 023z³

dukcyjnej na 800 m3/dobê. Woda t³oczona
jest z ujêæ w Jaroszówce do zak³adu przy ul.
Bielawskiej gdzie jest poddawana procesom
uzdatniania. Stacja wyposa¿ona jest w dwa
ci¹gi technologiczne pracuj¹ce równoczeœnie,
gdzie w zespole pracuj¹ po cztery filtry poœpieszne. Przefiltrowana woda trafia do zbiornika wody uzdatnionej o pojemnoœci czynnej
150 m3, sk¹d t³oczona jest do miejskiej sieci
wodoci¹gowej.
Dobowe zapotrzebowanie miasta w wodê wynosi w dni powszednie ponad 2.000 m 3/d,
natomiast w sobotê i niedzielê w granicach
ok. 2.200÷2.350 m3/d.
ChZGKiM jest w trakcie prac remontowokonserwacyjnych maj¹cych na celu zapewniæ
w³aœciwy stan sanitarno-techniczny.

Gospodarka wodoci¹gowo-kanalizacyjna
Woda
Dane ogólne za 2015 r. - d³ugoœæ czynnej
sieci wodoci¹gowej:
- magistralnej (przesy³owej): 6,6 km
- rozdzielczej (bez przy³¹czy): 26,1 km (100%)
w tym z rur:
cementowo-azbestowych = 0,4 km - (1,53 %)
PCV = 2,8 km - (10,73 %)
¿eliwnych = 15,95 km - (61,11 %)
stalowych = 0,2 km - ( 0,77 %)
PEHD = 6,75 km - (25,86 %)
- liczba przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej od
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania: 803 szt
- dobowa produkcja wody (œrednia z ca³ego
roku 2014): 2.180 m3/dobê
- liczba ludnoœci zaopatrywanej w wodê: ok.
14.000 mieszkañców
- woda pobrana z ujêæ: 677,7 tys. m3

Kanalizacja
D³ugoœæ czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) to 34,5 km. Liczba przy³¹czy do
sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 776 szt.
Oddzia³ Wod-Kan w chwili obecnej jest na
etapie wdra¿ania i modernizacji systemu
inteligentnego monitorowania i zdalnego sterowania prac¹ urz¹dzeñ œciekowych istniej¹cych 4 przepompowni œcieków z mo¿liwoœci¹ rozbudowy i pod³¹czenia kolejnych obiektów. Planuje równie¿ w roku 2016 zmonitorowaæ wiêkszoœæ sieci kanalizacyjnych na
terenie miasta i opracowaæ raport na temat
stanu technicznego sieci kanalizacyjnej i nadaæ kierunek kolejnoœci wymiany systemu
kanalizacyjnego na nowy.

Sieæ wodoci¹gowa
Kontrola jakoœci wody odbywa siê wed³ug
ustalonego w umowie z Pañstwow¹ Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹
"Harmonogramu pobierania próbek wody"
obejmuj¹cy 10 punktów poboru wody na
terenie miasta Chojnowa. W 2015 roku pobrano 19 próbek w ramach monitoringu kontrolnego i 4 próbki w ramach monitoringu
przegl¹dowego. W ci¹gu roku w ramach prowadzonej kontroli wewnêtrznej ³¹cznie uzyskano ponad 40 sprawozdañ z badañ wody
w zakresie mikrobiologii i fizykochemii, na
podstawie których co kwarta³ CHZGKiM dostawa³ decyzjê wydawan¹ przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy
stwierdzaj¹c¹ pozytywn¹ przydatnoœæ do
spo¿ycia przez ludzi wody z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie.
Miasto Chojnów zaopatrywane jest w wodê
pitn¹ z trzech, niezale¿nych od siebie ujêæ
podziemnych: Jaroszówka, Bielawska oraz
Michów.
Stacja Uzdatniania Wody
Zak³ad Produkcji Wody zosta³ wybudowany
na pocz¹tku obecnego wieku dla potrzeb miasta Chojnowa przy za³o¿eniu zdolnoœci pro-

Gospodarka œciekowa
Do oczyszczalni œcieków w Goliszowie dop³ywaj¹ œcieki komunalne stanowi¹ce mieszaninê œcieków bytowo - gospodarczych i przemys³owych z wodami opadowymi i gruntowymi. Przyjmowane s¹ równie¿ œcieki pochodz¹ce ze zbiorników bezodp³ywowych dowo¿one samochodami asenizacyjnymi.
W roku 2015 oczyszczalnia œcieków oczyœci³a
ogó³em 668 155 m3 œcieków
Oddzia³ Budynków Mieszkalnych
W okresie I-XII 2015 r. - na podstawie podjêtych
przez wspólnoty mieszkaniowe uchwa³ na
wykonanie kapitalnych remontów dachów,
elewacji w ramach prac zleconych przeprowadzono prace na 19 budynkach.
Przeprowadzono remont polegaj¹cy na wykonaniu termomodernizacji budynku przy ul.
Samorz¹dowej 1 abc.
Wymieniono w 15 budynkach wspólnot
mieszkaniowych stolarkê drzwiow¹.
W 2015 roku zawarto umowê na wymianê
w lokalach komunalnych 150 kpl. okien
i drzwi balkonowych oraz 2 kpl. witryn do
lokali u¿ytkowych. Do wymiany pozosta³o
z listy ustalonej na dzieñ 31.12.2015 r. - 310 kpl.
stolarki.
Prace naprawcze, wymiana, usuniêcia usterek
lub awarii wykonane przez s³u¿by remontowe
ChZGKiM: szklenie stolarki okiennej i drzwio-

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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wej -18 m2, roboty malarsko-murarskie - 782,50 m2,
wymiana drzwiczek wycierowych w piwnicach
i na strychach - 92 szt, wymiana drzwi wejœciowych do lokali i kl. schodowych - 34 szt., naprawa drzwi na kl. schodowych - 37 szt., wymiana
okien w lokalach, strychach - 14 kpl., wymiana
parapetów okiennych - 2 szt., wymiana okienek
piwnicznych - 9 szt., wymiana inst. elekt. w lokalach, piwnicach, kl. schodowych - 5 631 mb,
wymiana inst. wodnych w lokalach, piwnicach 327 mb, izolacja rur wodnych - 171 mb, wymiana
inst. kanalizacyjnych w lokalach, piwnicach, studzienki - 598,5 mb, wymiana rynien dachowych - 148,50 mb, wymiana rur spustowych 68,50 mb, czyszczenie rynien dachowych 384,50 mb, punktowa naprawa pokryæ ceramicznych - 17,30 m2, wymiana pokrycia papowego - 373,50 m2, wymiana tralek na kl. schodowych - 239 szt., wykonanie porêczy schodowych na strych, w piwnicach - 5 szt., wykonanie wentylacji wywiewnych dla lokali - 10 szt.,
wymiana pokryw drewnianych na studzienkach, wsypach - 77 szt., wykonanie pokryw
betonowych na studzienkach - 2 szt., wymiana
instalacji gazowych, uszczelnienie - 127 mb,
wydanie materia³ów na nalowanie kl. schodowych - 4 szt., wykonanie co w lokalach - 4 szt.,
wymiana pod³óg w lokalach, na strychach, kl.
schodowych - 145,70 m2, wykonanie listw przyœciennych - 182 mb, wykonanie progów drewnianych - 6 szt., wykonanie drabin do wejscia
na dach - 7 szt., przemurowanie kominów
ponad dachem - 7 szt., wykonanie schodów
betonowych do budynku - 112 szt., wykonanie
schodów drewnianych na kl. schodowych - 2 szt.,
wymiana wyk³adzin PCV w lokalach - 56 m2,
rozbiórka gara¿y - 2 szt., rozbiórka komórek
gospodarczych - 9 szt., rozbiórka budynku mieszkalnego 1 szt.
Zlecono w lokalach komunalnych przebudowê 65 szt. piecy kaflowych oraz budowê
21 szt. piecy.
We wszystkich administrowanych przez ChZGKiM budynkach zosta³ zlecony roczny przegl¹d instalacji gazowych, zakoñczony w styczniu 2016 r.
We wszystkich administrowanych budynkach
wykonano coroczn¹ deratyzacjê.
Sprawozdanie 1/2016 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa
w okresie od 2 stycznia 2016 r.
do 25 marca 2016 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Og³oszono i rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na budowê sieci wodoci¹gowej,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej z przepompowniami w ul. Wyspiañskiego - na potrzeby uzbrojenia terenów pod
budownictwo jednorodzinne.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na modernizacjê dachu budynku Gimnazjum nr 2.
* Uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla budowy k³adki dla pieszych nad Skor¹ w ul. Ma-

tejki. Z³o¿ono wniosek o pozwolenie na budowê.
* Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowê drogi ul. Asnyka z budow¹ chodnika.
* Przygotowano do og³oszenia przetarg nieograniczony na przebudowê ul. Rejtana wraz
z budow¹ oœwietlenia ulicznego, nawi¹zuj¹cego do oœwietlenia Rynku oraz na przebudowê ul. Broniewskiego (od. ul. Lubiñskiej
do ul. Baczyñskiego).
* Zakupiono 100 t. kamienia drogowego
w celu utwardzenia i wyrównania czêœci dróg
gruntowych.
* Prowadzone s¹ prace przy bie¿¹cym uzupe³nianiu ubytków w nawierzchniach jezdni
mas¹ asfaltow¹ na zimno oraz trwaj¹ naprawy punktowe nawierzchni chodników.
* Wyciêto 18 szt. drzew zagra¿aj¹cych na terenie Cmentarza Komunalnego i 2 suche drzewa przy ul. M³ynarskiej i ul. D¹browskiego.
* Zdjêto posusz z drzew w Parku Piastowskim wzd³u¿ alei za boiskiem Orlik.
* Zlecono posadzenie 33 szt. drzew:
- 17 szt. przy ul. Sikorskiego (obok ¯³obka).
13 szt. przy ul. Lubiñskiej, 2 szt. przy ul. Nowej,
1 szt. przy ul. Konstytucji 3 Maja.
* Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie terenów zielonych za kwotê ogóln¹ 210.135 z³.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców jeden
lokal mieszkalny z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej bonifikaty.
* Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
* Wydano 6 zezwoleñ na wykreœlenie hipotek
obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe.
* Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿ lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 6/4, ul.
Samorz¹dowej 4C/10, oraz nieruchomoœci
zabudowanej hal¹ produkcyjn¹ przy ul. Z³otoryjskiej oraz dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej - wszystkie zakoñczone
wynikiem negatywnym.
* Og³oszono przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej gara¿em
przy ul. D¹browskiego.
* Wys³ano 72 informacje o wysokoœci op³aty
rocznej za u¿ytkowanie wieczyste na 2016r.
* Wydano 18 wypisów oraz zaœwiadczenie
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 6 postanowieñ pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia³ek po³o¿onych przy ul.
Legnickiej, S³owiañskiej, Z³otoryjskiej, Wojska Polskiego, Kiliñskiego, Sikorskiego pod
wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 3 decyzje z urzêdu na podzia³
dzia³ek przy ul. Z³otoryjskiej, Wojska Polskiego, Kiliñskiego w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
* Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwa-

runkowaniach dla firmy "CINETA" Teresa
Cebula, ul. Z³otoryjska 2 w Chojnowie, na
realizacjê przedsiêwziêcia pn. "Przetwarzanie
odpadów innych ni¿ niebezpieczne oraz zbieranie z³omu na nieruchomoœci przy ul. Z³otoryjskiej 2".
* Wydano 3 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie
drzew dla :
- osoby fizycznej, przy ul. Akacjowej dot.
usychaj¹cego œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- dla osoby fizycznej, przy ul. Sempo³owskiej
dot. usychaj¹cych 5 œwierków, z obowi¹zkiem nasadzenia 10 drzew,
- dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja
10 dot. usuniêcia zagra¿aj¹cego drzewa, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- dla Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych dot. usuniêcia 2 wierzb, topoli
i kasztanowca rosn¹cych na skarpie rzeki Skora.
- dla Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ"
dot. usuniêcia drzewa gatunku wierzba przy
ul. Kiliñskiego, z obowi¹zkiem nasadzenia
2 drzew.
* Wydano decyzjê dla Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" odmawiaj¹c¹ usuniêcia
drzewa gatunku klon przy ul. Sikorskiego.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 115 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
rozpatrzono 98 wniosków przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 13.185,54 z³. (wydano 93 decyzje pozytywne i 5 decyzji negatywnych).
Za miesi¹c I, II, III 2016r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 98.646,00 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 81 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego, przyznaj¹c dodatki na kwotê
7.196 z³.
* Wydano 282 dowody osobiste.
* Do kwalifikacji wojskowej wezwano z rocznika podstawowego 59 osób, z rocznika starszego 11 osób.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Wydano 4 zaœwiadczenia o stanie cywilnym.
* Za³atwiono 4 sprawy konsularne.
* Przyjêto 601 wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego, w tym zrealizowano
588 wniosków tj.:
- 473 skróconych,
- 63 zupe³nych,
- 52 wielojêzycznych.
* Sporz¹dzono 4 akty urodzenia, 10 aktów
ma³¿eñstwa, 35 aktów zgonu.
* Sprostowano i uzupe³niono 15 aktów stanu
cywilnego.
* Przeprowadzono 335 migracji aktów.
* Sporz¹dzono 6 wniosków o nadanie medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
* Przyjêto 15 zapewnieñ o braku okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa, w tym
7 zapewnieñ do œlubu konkordatowego.
* Wydano 10 decyzji w sprawie zmian imion
i nazwisk.
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na najem gara¿y:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Tkackiej Nr 4 o powierzchni 15,12 m2.
(nr geodezyjny 275/13, obrêb 4)
2. Gara¿u zlokalizowanego przy ul.
Legnickiej Nr 89 o powierzchni 10,00 m2
(wymiary gara¿u 4100 x 2450; nr geodezyjny 183/5, obrêb 6)
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi 3,50 z³ + podatek VAT
23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 kwietnia 2016 roku o godz 10:00 w sali nr 11
znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - IIp.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519
6920 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
18.04.2016.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ do 18.04.2016r.
w godz. 8:00 - 14:00.
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 81-88-371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
oraz w Gazecie Chojnowskiej.
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Zapraszamy na "Przyjêcie dla Królowej Ksi¹¿ki"
23 kwietnia 2016 r. , w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, Wroc³aw rozpocznie roczn¹ kadencjê jako Œwiatowa
Stolica Ksi¹¿ki UNESCO.
W tym czasie podejmowane bêd¹ liczne inicjatywy zwi¹zane
z promocj¹ ksi¹¿ki i czytelnictwa. Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wroc³awiu zaprosi³a wszystkie dolnoœl¹skie biblioteki publiczne do uczestnictwa
w „PRZYJÊCIU DLA KRÓLOWEJ KSI¥¯KI”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
przy³¹czy³a siê do tej akcji.

Przyjêcie - dla m³odych czytelników i ich rodzin - odbêdzie siê
w naszej bibliotece 23 kwietnia o godz.12.00.
Wczeœniej, o godz. 11.00, przeprowadzone zostan¹ specjalne
zajêcia plastyczno-literackie, podczas których wykonywane bêd¹
¿yczenia dla Królowej Ksi¹¿ki.
Fina³em spotkania bêdzie sk³adanie ¿yczeñ ksi¹¿kom o godz. 12.00.
Tym samym m³odzi, m³odsi i najm³odsi Dolnoœl¹zacy wspólnie
i o tej samej porze przywitaj¹ Œwiatow¹ Stolicê Ksi¹¿ki UNESCO.
Prosimy zainteresowane rodziny o zg³oszenie siê
do dnia 18 kwietnia
w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y (tel. 76 818 83 46).

70 lat LO w Chojnowie
Szanowni Pañstwo,
W tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce obchodziæ bêdzie 70
rocznicê za³o¿enia. Pragniemy uczciæ ten jubileusz, dlatego zwracamy siê
do Szanownych Absolwentów szko³y, pracuj¹cych tu Nauczycieli, cz³onków ich rodzin oraz przyjació³ z proœb¹ o udostêpnienie, wypo¿yczenie
pami¹tek zwi¹zanych z ¿yciem naszego liceum.
Dziêki Pañstwa uprzejmoœci wykorzystamy te materia³y z prywatnych
archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, któr¹ uhonorujemy nadchodz¹ce œwiêto.
Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szko³y (ul. PoŸniaków 2)
lub telefonicznie pod numerem 76 8196515.
Kontakt mailowy humewa@tlen.pl
Wdziêczni bêdziemy równie¿ za przes³anie skanowanych fotografii
i innych dokumentów, ilustruj¹cych pracê szkolnej wspólnoty.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szko³y - jednego z najstarszych liceów ogólnokszta³c¹cych
na Dolnym Œl¹sku
Z powa¿aniem:
Dyrekcja PZS w Chojnowie
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
W nocy z 12 na 13 marca na chojnowskim
basenie odby³a siê III edycja Nocnego Maratony P³ywania "Otyliada 2016". Wœród 23.
chojnowskich maratoñczyków znalaz³o siê
dwóch pasjonatów, którzy walcz¹c ze zmêczeniem i bólem, przep³ynêli drugi dystans
w kraju. M³odzi p³ywacy - Micha³ Jeka
i Krzysztof Gajewski - nie znaleŸli siê na basenie przypadkiem. P³ywanie, sport, rywalizacja i pokonywanie w³asnych s³aboœci, to
ich pasja.

Gazeta Chojnowska - W jakich okolicznoœciach podjêliœcie decyzjê o udziale
w Otyliadzie?
Micha³ Jeka - Do udzia³u namówi³ mnie
kolega Krzysiek, z którym na co dzieñ trenujê.
G³ówn¹ motywacj¹ by³a chêæ sprawdzenia
siê i ustanowienia nowego rekordu Otyliady.
Krzysztof Gajewski - Decyzjê podj¹³em
podczas poprzedniej edycji imprezy. W zesz³ym roku przegra³em "walkê z samym sob¹"
po 10 godzinach p³ywania. Wiedzia³em, ¿e
za rok muszê wystartowaæ, aby udowodniæ
sobie "¿e mogê".
Gazeta Chojnowska - Jaki planowaliœcie
przep³yn¹æ dystans?
Micha³ Jeka - Stara³em siê nie planowaæ
konkretnego dystansu. Przy tak d³ugich zawodach nie sposób przewidzieæ zachowania organizmu. Skurcze miêœni czy te¿ problemy ¿o³¹dkowe mog¹ w ka¿dej chwili przeszkodziæ
w dalszym pokonywaniu dystansu. W przedstartowych kalkulacjach pojawia³a siê odleg³oœæ w okolicach 40 km, jednak by³y to wyliczenia zak³adaj¹ce, ¿e wszystko odbêdzie
siê bez wiêkszych przeszkód i niespodzianek.
Krzysztof Gajewski - Marzeniem by³o
przep³yniêcie 40 km, a minimum to przebicie zesz³orocznego rekordu (35km). Zesz³oroczny wynik pobiæ siê uda³o, a 40 km to cel
na przysz³y rok.
Gazeta Chojnowska - Jakie emocje towarzyszy³y Wam w trakcie pokonywania
kolejnych kilometrów?
Micha³ Jeka - Podczas pocz¹tkowych kilometrów koncentrowa³em siê g³ównie na poprawnej technice i luŸnym p³ywaniu. Od pocz¹tku razem z Krzyœkiem koncentrowaliœmy
siê na odpowiednim przyjmowaniu po¿ywienia oraz nawodnieniu, gdy¿ b³êdy pope³nione na tej p³aszczyŸnie na pocz¹tku maratonu zemœci³yby siê na nas pod koniec próby.
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W okolicach 15km prze¿ywa³em tzw. "œcianê"
spowodowan¹ problemami ¿o³¹dkowymi
i by³em na skraju podjêcia decyzji o rezygnacji z dalszego p³ywania. Dziêki radom doœwiadczonego w ultra-maratonach biegowych brata i wsparciu najbli¿szej rodziny
uda³o mi siê przetrwaæ ten kryzys i ju¿ bez
wiêkszych przerw kontynuowaæ p³ywanie
przez ca³e 12 godzin. W moim odczuciu
poza wysi³kiem fizycznym najtrudniejszym
aspektem maratonu by³a monotonia, która
dawa³a siê we znaki szczególnie w drugiej
czêœci maratonu.
Krzysztof Gajewski - Przez 12 godzin p³ywania towarzyszy³y nam chyba wszystkie
emocje, od euforii po depresjê. Najciê¿sza
okaza³a siê siódma godzina, mniej wiêcej od
tego momentu ka¿dy kolejny metr by³ walk¹
z bólem ¿o³¹dka, pleców, r¹k. I w pewnym
momencie uœwiadamiasz sobie, ¿e przed
tob¹ jeszcze kilka dobrych godzin ci¹g³ego
narastaj¹cego bólu. Gdyby nie doping mojej
siostry, szwagra i ¿ony Micha³a na pewno
nie utrzymalibyœmy takiego tempa.
Gazeta Chojnowska - Jak d³ugo trwa³y
przygotowania?
Micha³ Jeka - Oko³o 6 miesiêcy i jak siê
³atwo domyœliæ skupia³o siê g³ównie na
du¿ej iloœci p³ywania. Staraliœmy siê trenowaæ codziennie spêdzaj¹c od 1-3h na basenie, jeœli tylko sprawy zawodowe na to
pozwala³y.
Krzysztof Gajewski - Maratony p³ywackie
- p³ywam od prawie dwóch lat, bezpoœrednio
pod Otyliadê przygotowywaliœmy siê wspólnie z Micha³em od listopada. Pocz¹tkowo
nasz trening by³ nastawiony na poprawê
techniki p³ywania, wielka tutaj zas³uga naszego trenera Dariusza Wolnego. PóŸniej
w okresie luty/marzec trening nasz by³ ukierunkowany wy³¹cznie na tolerancjê dystansu.
Opiera³ siê on w tym okresie na regularnych
rozp³ywaniach po kilka/kilkanaœcie kilometrów.
Gazeta Chojnowska - Wra¿enia po og³oszonych wynikach.
Micha³ Jeka - Jestem bardzo zadowolony
z przep³yniêtego dystansu i z tego, ¿e zosta³
pobity zesz³oroczny rekord Otyliady, który
wynosi³ 35km. Du¿o satysfakcji na pewno
daje mi fakt, ¿e uda³o mi siê przetrwaæ ciê¿ki
kryzys i p³ywaæ ca³¹ noc bez wychodzenia
z basenu. Zaskoczeniem dla nas by³o zwyciêstwo oraz sam udzia³ w amatorskiej imprezie cz³onka kadry narodowej w p³ywaniu
Sebstiana Karasia, który w specjalnym stroju
przep³yn¹³ dystans nieosi¹galny dla osoby,
która nie jest zawodowym p³ywakiem.
Krzysztof Gajewski - Ciê¿ko to okreœliæ.
Choæ chcia³oby siê opisaæ radoœæ, euforiê,
ale wydaje mi siê, ¿e dominowa³o jednak
skrajne zmêczenie t³umi¹ce wszelkie inne
emocje.

Gazeta Chojnowska - Czy uprawiacie
inne dyscypliny? Macie inne pasje?
Micha³ Jeka - Obecnie poza p³ywaniem i prac¹ nie pozostaje mi zbyt wiele czasu na inne
dyscypliny sportowe. Moj¹ pasj¹ jest rozwijanie w³asnego biznesu.
Krzysztof Gajewski - Oprócz p³ywania d³ugodystansowego trenujê kolarstwo w Triathlon Club Wroc³aw. Marzeniem na przysz³y
rok jest rozpoczêcie przygody z triathlonem.
Gazeta Chojnowska - Czy wystartujecie
w Otyliadzie w przysz³ym roku?
Micha³ Jeka - Na pewno postaram siê wystartowaæ w przysz³ym roku, jednak nie wiem
czy bêdê stara³ siê poprawiæ tegoroczny wynik.
Krzysztof Gajewski - Jak najbardziej tak,
chcia³bym wreszcie przebiæ magiczne 40km.

Gazeta Chojnowska - Jak zachêcicie innych
do p³ywania i do udzia³u w Nocnym Maratonie?
Micha³ Jeka - Udzia³ w nocnym maratonie
p³ywackim jest na pewno niezapomnianym
prze¿yciem. Sama organizacja i atmosfera
na basenie by³a wspania³a, za co na pewno
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom i wolontariuszom, którzy
wykonywali równie ciê¿k¹ pracê, skrupulatnie licz¹c wszystkie przep³yniête d³ugoœci.
Du¿e uznanie nale¿y siê równie¿ Burmistrzowi Miasta Chojnowa oraz kierownikowi
p³ywalni, którzy zdecydowali siê po raz
pierwszy zorganizowaæ Otyliadê i czuwali
nad jej sprawnym przebiegiem. Mam nadziejê, ¿e równie¿ za rok bêdziemy mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w imprezie, która tak
œwietnie promuje miasto i aktywnoœæ fizyczn¹.
Krzysztof Gajewski - Trochê odpowiedŸ
nie na temat ale: gdy komuœ obcemu mówimy, ¿e przep³ynêliœmy ponad 38km mam
wra¿enie, ¿e ciê¿ko ludziom zrozumieæ jak
olbrzymim wysi³kiem jest taki maraton. Zwi¹zane jest to z brakiem skali porównawczej.
Dopiero gdy uzmys³owiæ, ¿e to jest prawie
pe³en maraton, 1528 basenów, w trakcie
tego wypiliœmy po ponad 10 litrów p³ynów
zaczynamy dostrzegaæ podziw.
Mo¿liwoœæ startu w Otyliadzie wspólnie z rodzinami pozwala naszym rodzicom i bliskim
lepiej zrozumieæ tê nasz¹ pasjê.
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Entowie gór¹!
Witajcie moi przyjaciele: Mae govannen
i mellyn nin!
The Tolkien Society w 2003 roku og³osi³o
25 marca Œwiatowym Dniem Czytania
Tolkiena. I corocznie og³asza motto patronuj¹ce temu szczególnemu Dniu - w 2016 r.
jest to „¯ycie, œmieræ i nieœmiertelnoœæ”,
a ma upamiêtniæ 100. rocznicê krwawej
bitwy nad Somm¹, w której poleg³ te¿
przyjaciel pisarza - R.Q. Gilson.
W Chojnowie Dzieñ Czytania Tolkiena obchodziliœmy 31 marca. Organizatorami
tego wydarzenia by³y: SP3, SP4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Miejska
Biblioteka Publiczna.

Tak jak i w ubieg³ym roku przyj¹³ on formê
konkursu skierowanego do uczniów szkó³
podstawowych. Mia³ siê odbyæ w Parku
Œródmiejskim, ale z powodu niesprzyjaj¹cej aury zosta³ przeniesiony do siedziby
biblioteki publicznej, która przemieni³a siê
w Zaczarowany Las Toma Bombadila.

Do zmagañ o tytu³ Dru¿yny Pierœcienia przyst¹pi³o piêæ zespo³ów piêcioosobowych
z SP3 i SP4. Ich starsi koledzy z chojnowskich gimnazjów, w tym cz³onkowie M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki,
pe³nili rolê elfów przewodników i jurorów.
Chojnowskie obchody rozpoczê³y siê od
wys³uchania nagrania, w którym sam J.R.R.
Tolkien recytuje po elficku wiersz „Namárië”
(„¯egnaj”).
Przed przyst¹pieniem do zmagañ zespo³y
losowa³y, kogo bêd¹ reprezentowaæ w Œródziemiu. W wyniku losowania zosta³y wybrane
dru¿yny: elfów, krasnoludów, hobbitów,
ludzi i entów.
Przydzielono im przewodników, którzy
mieli bezpiecznie przeprowadziæ ich przez
zawi³e i zdradliwe œcie¿ki Zaczarowanego
Lasu, gdzie w przeró¿nych zak¹tkach czeka³y na nich elfy z zadaniami do rozwi¹zania. A nie nale¿a³y one do naj³atwiejszych.
Jedno z nich wymaga³o odwagi i przenikliwego umys³u godnego Bilba Bagginsa i polega³o na przejœciu groŸnego labiryntu, na
którego koñcu czai³ siê smok. Œmia³kowie
musieli poprawnie podaæ jego zaszyfrowane
imiê. Tu przyda³a siê znajomoœæ polskiego
alfabetu, a i tak bestia ³upu swego tak ³atwo
nie puœci³a i kaza³a jeszcze rozwi¹zaæ zagadkê.
W innym zadaniu oceniano spryt i zaradnoœæ wêdrowców. Dobrym zwyczajem jest,
¿e ten kto wyrusza w nieznane sobie miejsca
powinien znaæ kilka s³ów w tubylczym jêzyku. Nasi podró¿nicy mieli zapisaæ poprawnie
w jêzyku elfów trzy imiona. Ponadto w trakcie tej wyprawy po Zaczarowanym Lesie

SP4 news
Jubileusz XXX-lecia
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
Rok szkolny 2015/ 2016 jest szczególny
dla SP4, poniewa¿ obchodzi ona swoje 30ste urodziny. Z tej okazji uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szko³y
podjêli szereg dzia³añ zwi¹zanych z obchodami tego œwiêta. G³ówne uroczystoœci
zaplanowane s¹ na 20 maja br. Wszelkie
informacje bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie
szko³y www.sp4.chojnow.eu w zak³adce
obchody XXX-lecia.
UWAGA ABSOLWENCI! W zwi¹zku
z jubileuszem XXX-lecia szko³y tworzymy specjaln¹ monografiê. Zbieramy zdjêcia oraz inne materialne i wirtualne wspomnienia. Podzielcie siê z nami swoimi zasobami! Zapraszamy na stronê:
www.facebook.com/SzkolaPodstawowanr
4Chojnow/?ref=aymt_homepage_panel
Zdobyty tytu³ Dru¿yny Pierœcienia!
Z okazji Œwiatowego Dnia Czytania Tolkiena MBP wraz z gimnazjalistami przygotowa³a konkurs, który odby³ siê 31 marca.
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elfy-przewodnicy powinni nauczyæ swoich
podopiecznych kilku podstawowych zwrotów w jêzyku elfickim. Uczesnicy konkursu do swoich konkurencji podeszli entuzjaztycznie. Niejednokrotnie z miejsc, gdzie
rozwi¹zywano umys³owe ³amig³ówki,
s³ychaæ by³o okrzyki radoœci.
Po ich wype³nieniu i powrocie dru¿yn do
Rivendell, prowadz¹ce - hiril Elda i hiril Idreneth - sprawdzi³y ich umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem elfów. Nastêpnie, w obecnoœci Jury, zosta³y podliczone punkty za
wszystkie wykonane zadania. Oprócz tych
punktów elfy przyzna³y dodatkowe za
¿yczliwoœæ.
Okaza³o siê, ¿e zwyciê¿yli Entowie, czyli
uczniowie klasy V c SP4 i to im przypad³
zaszczytny tytu³ Dru¿yny Pierœcienia.
Na zakoñczenie wszyscy udali siê do Urzêdu Miejskiego, aby uroczyœcie wrêczyæ
okolicznoœciow¹ zak³adkê Burmistrzowi
Miasta.
Zanim siê po¿egnaliœmy, uczestnicy zadali
organizatorom tolkienowskiego œwiêta wa¿ne
pytanie: Czy w przysz³ym roku w Chojnowie bêdziemy obchodziæ Œwiatowy Dzieñ
Czytania Tolkiena? Nasza odpowiedŸ to – mae.
A mo¿e w przysz³ym roku do³¹cz¹ do nas
Duzi Ludzie?
Z elfickim pozdrowieniem: Nai elen siluva
lvenna! (Niech gwiazda oœwietla Wasze
drogi!)
Anna Idreneth Kopyra
moderator DKK i MDKK
przy MBP w Chojnowie

Laureaci II Miejsko- Gminnego Turnieju
Tenisa Sto³owego Szkó³ Podstawowych

Zespó³ z naszej szko³y, w sk³ad którego
wchodzili uczniowie z klasy Vc pod opiek¹
p. El¿biety Rusieckiej, zwyciê¿y³ i zdoby³
zaszczytny tytu³ Dru¿yny Pierœcienia. Niezwyk³a atmosfera towarzysz¹ca ca³emu
przedsiêwziêciu oraz zwyciêstwo sk³aniaj¹
do jednego, metaforycznego stwierdzenia niech moc bêdzie z Wami m³odzi czytelnicy!
Sukces w konkursie
"Znam powiat legnicki jak swój dom"
Obszerna wiedza oraz zami³owanie do
ojczystej okolicy okaza³y siê kluczowymi
elementami w drodze na podium w konkursie dotycz¹cym znajomoœci powiatu
legnickiego. Dru¿yna z naszej szko³y
w sk³adzie: Alina Malik, Nikola Zieleñ
oraz Rafa³ Codogni przygotowana przez
p. Ma³gorzatê Cieœlê zdoby³a II miejsce
w kategorii szkó³ podstawowych.

Poza konkursami wiedzy nasi uczniowie
pokazuj¹ swoje mo¿liwoœci i umiejêtnoœci
w zawodach sportowych. Wiele dziedzin
sportu cieszy siê w naszej szkole powodzeniem, a jako jedn¹ z nich bez w¹tpienia
mo¿na wyró¿niæ prowadzony przez p. Tomasza B³aszczaka tenis sto³owy. Dowodem
na to jest triumf dwóch zawodników SP4
w II Miejsko-Gminnym Turnieju Tenisa
Sto³owego Szkó³ Podstawowych.
Pierwszym miejscem pochwaliæ siê mo¿e
Hubert Kupczyñski z klasy IVa, zaœ tu¿
za nim, na drugim miejscu uplasowa³ siê
Marcel Bijak z klasy Vc.
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,,Na fali"
- nowy projekt fundacji ,,Smak Sukcesu"!
Ju¿ po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 1 realizuj¹ projekt fundacji
"Smak Sukcesu" przeprowadzany w ramach programu "Równaæ Szanse" przy
wspó³pracy Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y. Nasze nowe
przedsiêwziêcie nosi tytu³ "Na fali". Jego
koordynatorem jest p. Iwona Majerowska
- nauczyciel fizyki.

w celu zaprezentowania przedstawicielom w³adz miasta i gminy Chojnów za³o-

¿eñ naszego projektu oraz harmonogramu dzia³añ zaplanowanych do realizacji.
Do tej pory przeprowadziliœmy ju¿ warsztaty doœwiadczalne z fizyki, których
uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum
nr 1. Ponadto zaprezentowaliœmy naszym

Projekt ma na celu nabycie przez uczestników umiejêtnoœci planowania i organizowania dzia³añ w zespole oraz zdobywania wsparcia spo³ecznego dla swoich
koncepcji. Pierwsze kroki skierowaliœmy
wiêc do Pana Burmistrza i Pana Wójta

Zespó³ "The Stars"
z "Dwójki"
zaœpiewa w Opolu
w finale "I know I can"!!!
Zespó³ wokalny "THE STARS",
(Dominika Paw³owska, Aleksandra Gawron, Natalia Kruk, Karolina Brylak),
którego opiekunk¹ jest Pani Agnieszka
Perchaluk przeszed³ eliminacje i zosta³
wybrany do dziesi¹tki najlepszych, którzy 15 kwietnia wyst¹pi¹ w finale i zaœpiewaj¹ w Narodowym Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu.
Zespo³y do Fina³u wy³oni³o jury, w którego sk³adzie znaleŸli siê Pani Anna
Panas oraz Pan Eoin McHugh.
Gratulujemy
i trzymamy kciuki za Fina³!
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m³odszym kolegom ze szkó³ podstawowych przedstawienie zatytu³owane ,,Eureka", które przygotowaliœmy pod kierunkiem p. Moniki Inglot na podstawie napisanego przez nas scenariusza. W sposób humorystyczny przybli¿yliœmy pi¹toi szóstoklasistom postaæ Archimedesa
oraz jego prawo. Choæ dla niektórych
z nas by³ to debiut aktorski, bawiliœmy
siê œwietnie!
Wkrótce zajmiemy siê tak¿e, co bêdzie
dla nas najwiêksz¹ frajd¹, BUDOW¥
£ODZI!, któr¹ zwodujemy na Skorze
podczas czerwcowego sp³ywu kajakowego, natomiast w maju br. wybieramy
siê na wycieczkê edukacyjn¹ do Warszawy, podczas której zwiedzimy m. in.
Centrum Nauki Kopernik!
W ramach naszego projektu og³osiliœmy
tak¿e konkurs plastyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych, zatytu³owany "Statek moich marzeñ", oraz konkurs dla
starszych klas na nakrêcenie krótkiego
filmiku z doœwiadczeniem fizycznym.
O naszych dalszych dzia³aniach projektowych bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
Z wiosennym pozdrowieniemuczniowie Gimnazjum nr 1!

Deng Deng po raz IV w Chojnowie
16 marca Powiatowy Zespó³ Szkó³ goœci³
czwart¹ edycjê miêdzyszkolnego konkursu
jêzyka angielskiego i niemieckiego DENG
DENG. Rywalizacja zgromadzi³a w auli
przy ulicy PoŸniaków uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zarówno
z Chojnowa jak i s¹siednich miejscowoœci.

Celem konkursu DENG DENG jest promowanie wœród uczniów znajomoœci
jêzyków obcych oraz chêci pog³êbiania
wiedzy z jêzyka angielskiego i niemieckiego, doskonalenie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych podejmowaæ samodzieln¹ pracê
z wykorzystaniem ró¿nych Ÿróde³ informacji oraz stworzenie uczniom mo¿liwoœci
sprawdzenia siê w rywalizacji z innymi uczniami. Honorowy patronat nad konkursem
objê³a Janina Mazur - Starosta Legnicki.
Oprócz zmagañ jêzykowych, aula przy ulicy
PoŸniaków tego dnia goœci³a tak¿e prezentacjê ofert wydawnictw jêzykowych, a tak-

¿e prezentacjê oferty edukacyjnej przygotowanej przez lektorów Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im Witelona w Legnicy.
Wœród uczniów PZS najlepsze rezultaty
odnieœli: Martyna Duda (jêzyk niemiecki)
oraz Karol Mrozik (jêzyk angielski).
W rywalizacji miêdzyszkolnej najlepiej
zaprezentowali siê: Katarzyna Niemyjska uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Legnicy, która zdoby³a najlepszy rezultat w zmaganiach z jêzykiem angielskim,
oraz Dawid Szkolnik - uczeñ Gimnazjum
Dwujêzycznego przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Z³otoryi, który startowa³
w konkursie jêzyka niemieckiego.
Oprócz czo³owej pi¹tki konkursów z jêzyka angielskiego i niemieckiego oraz najlepszych uczniów PZS, nagrodzona zosta³a
tak¿e wylosowana 12 uczestników, która
otrzyma³a upominki pocieszenia.

Kolejne zmagania z jêzykami obcymi w Powiatowym Zespole Szkó³ ju¿ za rok bêdzie to jubileuszowa, 5 edycja konkursu.
PZS
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Goœcina, konkursy, pasowanie… w SP 3
Jak co roku goœciliœmy w murach naszej
szko³y maluchy z chojnowskich przedszkoli. Odwiedziny odbywa³y siê w przeci¹gu dwóch dni. Przez te dni odwiedzi³o
nas ponad 200 przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 3, Ochronki
Sióstr S³u¿ebniczek oraz Niepublicznego
Przedszkola Skrzat. Dla najm³odszych
zosta³y przygotowane specjalne atrakcje:
wystêp naszych cheerleaderek, dziewcz¹t z grupy akrobatycznej Piramida, ze-

spo³u tanecznego z klasy IIa, zespo³u
Synkopa z solistk¹ oraz grupy teatralnej
Aja. By³o równie¿ zwiedzanie szko³y,
podczas którego uczniowie z klas m³odszych prezentowali swoje umiejêtnoœci.
Ka¿dy z przedszkolaków otrzyma³ upominek przygotowany przez naszych ucz-

niów. Równie¿ w godzinach popo³udniowych rodzice i ich dzieci mogli zwiedzaæ nasz¹ szko³ê oraz poznawaæ ofertê
przygotowan¹ dla nich od wrzeœnia 2016 r.
Sk³adamy bardzo du¿e podziêkowania
dla uczennic i uczniów wystêpuj¹cych
podczas tych dni oraz nauczycieli zaanga¿owanych w przygotowanie uczniów
oraz opiek¹ podczas wystêpów.
Na pocz¹tku marca odby³ siê XXI
Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski PEGAZIK- eliminacje miejskie. W eliminacjach miejskich konkursu brali udzia³
reprezentanci naszej szko³y. Mi³o jest
nam zakomunikowaæ, ¿e I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a Karolina Czerniawska z klasy VIa, wyró¿nienie - Kasjan Chmielewski z klasy IVa.
Gratulacje dla laureatów i opiekunki
p. Ma³gorzaty Szczepanowskiej. Karolina Czerniawska reprezentowa³a rów-
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nie¿ nasz¹ szko³ê w powiatowych eliminacjach, gdzie zajê³a I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych i bêdzie reprezentowaæ powiat w finale wojewódzkim.
Równie¿ w marcu odby³y siê eliminacje
miejsko-gminne XXXIX Konkursu
Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿ zapobiega po¿arom". Brali w nich udzia³ reprezentanci naszej szko³y przygotowywani
przez p. Helenê Malak-Fotiadis. W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zaj¹³
Gracjan Fedak z klasy VIa. Oprócz niego
wysokie pozycje zajêli Micha³ Jaworski
i Maciej Mazur. Gratulacje dla uczestników i opiekuna.

Uczniowie klas pierwszych mog¹ czuæ
siê ju¿ pe³noprawnymi czytelnikami
szkolnej biblioteki. 15 marca by³ dla nich
bardzo wa¿nym dniem - zostali uroczyœcie przyjêci do grona szkolnych czytelników. Panie bibliotekarki Maria Lis i Ewa
Wiêcek wspólnie z uczennicami z Ko³a
Bibliotecznego przygotowa³y ciekawy
program. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ
najstarsz¹ ksi¹¿kê w bibliotece, maj¹c¹
numer katalogowy 1. Zobaczy³y te¿ najwiêksz¹ ksi¹¿kê oraz pozycje malutkie.
Dziewczynki z Ko³a przebrane w postaci
z bajek przedstawi³y ciekaw¹ inscenizacjê. Dzieci pozna³y zasady zachowania
siê w bibliotece. Po uroczystym pasowaniu klasa otrzyma³a pami¹tkowy dyplom.
Zadowolone maluchy wróci³y do klas.

Bezpieczne
e-z
zakupy

Ogólnoeuropejska kampania "Tydzieñ
z Internetem" w tym roku by³a poœwiêcona e-zakupom. Honorowy patronat
nad akcj¹ obj¹³ Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Zajêcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie "Bezpieczny e-konsument", przeprowadzone w ramach tej
kampanii, odby³y siê 17 marca.

Na spotkaniu mo¿na by³o zapoznaæ siê
ze sposobami tworzenia bezpiecznego
has³a do komputerów czy poczty elektronicznej i dowiedzieæ siê, w jaki sposób sprawdziæ rzetelnoœæ e-sklepu, jak
broniæ siê przed oszustami internetowymi, jakie prawa przys³uguj¹ e-konsumentowi.

Teraz bêd¹ ju¿ wiedzia³y, jak nale¿y wypo¿yczaæ ksi¹¿ki, jak siê zachowaæ w bibliotece oraz jak siê z ksi¹¿k¹ obchodziæ.
bk i ml

Uczestnicy z zainteresowaniem ogl¹dali
prezentacjê omawiaj¹c¹ te zagadnienia.
Na zakoñczenie ka¿dy otrzyma³ podrêczn¹ œci¹gê - ikonografikê "Twoja
lista bezpiecznych e-zakupów".
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Jak postêpowaæ z ³obuziakiem czy dzieckiem nadpobudliwym?
Biega, rozrabia, robi kilka rzeczy naraz,
nie mo¿e skupiæ uwagi na jednej czynnoœci, jest w dzia³aniu chaotyczny, popada w konflikty z rówieœnikami, domaga
siê natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb, nie umie przegrywaæ, nie
umie czekaæ na swoj¹ kolej itd., itd.
Co robiæ? Jak pomóc dziecku i sobie?
W pracy z dzieckiem nadpobudliwym
nale¿y zachowaæ spokój i rozs¹dek. Nie
mo¿na pozwoliæ, aby niepokój i nadruchliwoœæ dziecka udziela³y siê doros³ym.
W szkole dziecko powinno siedzieæ blisko nauczyciela, w pierwszej ³awce, z dala
od okna.
Nadmiernej aktywnoœci dziecka nie nale¿y hamowaæ, ale j¹ pozytywnie ukierunkowywaæ, np. poprzez poproszenie go
o starcie tablicy, przyniesienie pomocy,
zamkniêcie sali lub wykonanie innej
po¿ytecznej czynnoœci, która umo¿liwi
czêœciowe roz³adowanie napiêcia. Nowe
lub trudne zadania najpierw trzeba zademonstrowaæ, wykonuj¹c czynnoœci
z krótkimi, jasnymi, ³agodnymi komentarzami do czasu, a¿ dziecko nauczy siê.
Mówimy powoli, bez poœpiechu, g³osem
st³umionym, jakby w zwolnionym tempie, nie krzykiem. Czas trwania zdania
dostosowujemy do mo¿liwoœci skupienia
siê dziecka. Nale¿y zwracaæ uwagê na
staranne wykonanie prac oraz ich ukoñczenie, a tak¿e utrzymanie zainteresowania na zadaniu poprzez czêste jego zmiany. Wracamy do pracy rozpoczêtej i niedokoñczonej.
Przy wykonywaniu danej czynnoœci, np.
pisaniu, rysowaniu, trzeba usun¹æ ze stolika wszystkie zbêdne przedmioty, a zostawiæ tylko to, co jest konieczne. Dziecko
nadpobudliwe nie potrafi samo odgrodziæ siê od nadmiaru bodŸców - wszystko je rozprasza.
W czasie odpytywania dziecko powinno
mieæ wiêcej czasu na sformu³owanie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedŸ nie mo¿e
byæ oceniana, gdy¿ na ogó³ jest pochopna i b³êdna.
Dziecko nale¿y nagradzaæ, ilekroæ uda
mu siê skoñczyæ rozpoczêt¹ czynnoœæ.
Zawsze zauwa¿amy i doceniamy wysi³ek, nawet gdy efekt koñcowy nie jest
szczytem doskona³oœci.
Doros³y powinien umieæ rozpoznawaæ
wszelkie pozytywne zachowania dziecka
i na nie reagowaæ.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 07/855

Praca z dzieckiem nadpobudliwym wymaga du¿ej cierpliwoœci, gdy¿ mimo
pozornego poœpiechu wykonuje ono
czynnoœci znacznie wolniej ze wzglêdu
na to, ¿e jego ruchy s¹ ma³o ekonomiczne i z regu³y s³abo skoordynowane.
Nie wszystkie wystêpuj¹ce na terenie
szko³y zaburzenia zachowania mo¿na
uznaæ za nadpobudliwoœæ. S¹ stany, które ³atwo z ni¹ pomyliæ, a mianowicie:
uszkodzenie s³uchu, wzroku, astma, nadczynnoœæ tarczycy, padaczka, choroby
paso¿ytnicze, depresja, silne stany lêkowe. Dzieci niedo¿ywione, maltretowane fizycznie, wykorzystywane seksualnie, Ÿle wychowane równie¿ mog¹ sprawiaæ wra¿enie nadpobudliwych.
Jak maj¹ sobie radziæ rodzice w domu
maj¹c bardzo ruchliwe dziecko?
Dziecko takie powinno mieæ zapewnion¹
w domu atmosferê spokoju i akceptacji.
Nale¿y byæ konsekwentnym w ustalaniu
regu³, obowi¹zków. Rodzice musz¹ umieæ
kontrolowaæ swoje emocje w kontakcie
z dzieckiem nadpobudliwym. Nie wolno
reagowaæ wybuchowo i gwa³townie.
Dziecku trzeba stworzyæ poczucie bezpieczeñstwa, daæ mu do zrozumienia, ¿e
jest kochane, ale równoczeœnie byæ wobec niego konsekwentnym i wymagaj¹cym. Wymagania wobec dziecka powinny byæ jasne i klarowne, aby zna³o
swoje obowi¹zki i wiedzia³o, jak powinno siê zachowaæ w danej sytuacji.
Obowi¹zki domowe dostosowujemy do
jego mo¿liwoœci. Przejawy chaosu eliminuje siê, a dobre wykonanie zadania
chwali, docenia siê trud w³o¿ony w pracê, nawet, gdy efektem jest dzie³o ma³o
dok³adne.
Dzienny rozk³ad zajêæ dziecka musi byæ
uporz¹dkowany. Jasno i wyraŸnie nale¿y
okreœlaæ godzinê wstawania, posi³ków,
ogl¹dania telewizji, uczenia siê itp.
Ograniczamy czas ogl¹dania telewizji,
a przede wszystkim eliminujemy programy o treœci agresywnej z du¿ym ³adunkiem emocji i szybk¹ akcj¹.
Dziecku zapewniamy osobny pokój lub
czêœæ pokoju jako jego w³asny teren i miejsce do nauki. Podczas odrabiania lekcji
nale¿y wy³¹czyæ wszystkie dodatkowe
bodŸce, które mog¹ je rozpraszaæ, np.
wy³¹czyæ radio, pochowaæ wszystkie
zbêdne przedmioty z biurka.

Rodzice powinni odnosiæ siê do dziecka
z wyrozumia³oœci¹ i cierpliwoœci¹, poniewa¿ jego zachowanie nie wynika ze z³oœci,
ale z nieumiejêtnoœci kontrolowania swego
zachowania.
W sytuacji konfliktowej nie wolno zostawiaæ dziecka zbyt d³ugo w napiêciu
emocjonalnym, np. odsy³aæ go do swojego pokoju, odraczaæ karê do przyjœcia
drugiego rodzica. Rozwi¹zanie konfliktu
powinno nast¹piæ zaraz po jego zaistnieniu.
Niezbêdne jest codzienne poœwiêcanie
czasu na rozmowê i wspóln¹ zabawê
z dzieckiem. Proponowane zabawy to:
lepienie, wycinanie, malowanie, uk³adanie klocków.
Dom jest najlepszym miejscem do zabawy, poniewa¿ mo¿na w nim najlepiej
obserwowaæ dziecko i interweniowaæ
w ka¿dej chwili.
RODZICU, NAUCZYCIELU pamiêtaj
o dziesiêciu podstawowych proœbach
dziecka nadpobudliwego, które zawieraj¹
ca³¹ esencjê i wyk³adniê skutecznego
postêpowania z nim.
Oto one:
* Pomó¿ mi skupiæ siê na jednej czynnoœci;
* Chcê wiedzieæ, co siê zdarzy za chwilê
* Poczekaj na mnie, pozwól mi siê zastanowiæ;
* Jestem w kropce, nie potrafiê tego zrobiæ, poka¿ mi wyjœcie z tej sytuacji;
* Chcia³bym od razu wiedzieæ, czy to, co
robiê, jest zrobione dobrze;
* Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz;
* Przypomnij mi, ¿ebym zatrzyma³ siê
i pomyœla³;
* Dawaj mi ma³e zadania do wykonania,
kiedy cel jest daleko gubiê siê;
* Chwal mnie choæ raz dziennie, bardzo
tego potrzebujê;
* Wiem, ¿e potrafiê byæ mêcz¹cy, ale
czujê, ¿e rosnê, kiedy okazujesz mi, jak
mnie kochasz!
Danuta Rabiej
- pedagog PPPP
w Chojnowie

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnowie
informuje o zmianie lokalizacji.
Nasz nowy adres:
Chojnów, ul. PoŸniaków 2
(budynek LO w Chojnowie).
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P u n c k ro c k o w e g r a n i e
DEADPOOL

08.04.2016r. - godz. 17:00; 19.00
09.04.2016r. - godz. 19.00
Ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. Wade
Wilson (Ryan Reynolds) - niegdyœ agent s³u¿b specjalnych, a obecnie najemnik poddany zostaje nielegalnemu eksperymentowi, w wyniku którego nabywa
niezwyk³ych mocy samouzdrawiania. Odt¹d staje siê znany jako "Deadpool"
i wyposa¿ony w nowe zdolnoœci oraz czarne poczucie humoru wyrusza z misj¹
wymierzenia sprawiedliwoœci cz³owiekowi, który niemal zniszczy³ mu ¿ycie.

ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA

09.04.2016r. - godz. 17:00
Najs³ynniejsze wiewiórki œwiata powracaj¹! Seria zbiegów okolicznoœci sprawia, ¿e
Alvin, Szymon i Teodor zaczynaj¹ wierzyæ, ¿e ich opiekun Dave ma zamiar oœwiadczyæ siê swojej dziewczynie, a ich samych porzuciæ. Wyruszaj¹ wiêc na szalon¹
wyprawê, by zapobiec nadci¹gaj¹cej katastrofie…

MOST SZPIEGÓW

15.04.2016r. - o godz. 17:00, 19:30
Steven Spielberg jest w formie. "Most szpiegów" to mieszanka kina nowej przygody
i epickiej historycznej fabu³y. Zachwyca fantastycznymi kreacjami aktorskimi, choæ
nieco dra¿ni uproszczonym portretem œwiata przedstawionego. To historia, która
wzrusza i bawi, jednak za spraw¹ kompozycji Thomasa Newmana wygrane s¹ w niej
równie¿ – z ogromn¹ si³¹ – patetyczne tony. To typowa hollywoodzka produkcja, ale
swoje autorskie piêtno – bez uszczerbku dla spójnoœci filmu – odcisnêli na niej a¿
trzej mistrzowie amerykañskiego kina: Steven Spielberg oraz Joel i Ethan Coenowie.

WIELKA SZÓSTKA

16.04.2016r. - 15:00
"Wielka Szóstka" ma wszystko, ¿eby staæ siê nowym hitem Disneya: energiê, humor,
œwie¿oœæ i bohaterów, za których trzyma siê kciuki. To jeden z nielicznych filmów,
który ze wzglêdu na fantastyczne efekty wizualne chcia³bym zobaczyæ jeszcze raz –
w trójwymiarze. Poza tym, co mo¿e byæ lepszym symbolem spotkania Hollywood
z Dalekim Wschodem ni¿ opowieœæ o ma³ym nerdzie, który z pomoc¹ przyjació³
i oty³ego robota ratuje miasto przed zag³ad¹?

NIENAWISTNA ÓSEMKA

16.04.2016r. - godz. 18:00
Akcja filmu rozgrywa siê kilka lat po wojnie secesyjnej w pogr¹¿onym w zimowym
œnie Wyoming. W zajeŸdzie zwanym Pasmanteri¹ Minnie spotyka siê oœmioro przybyszów szukaj¹cych schronienia przed zamieci¹. Jednym z nich jest ³owca g³ów
John Ruth, zwany pieszczotliwie Szubienic¹ (Kurt Russell). Bohater zmierza do
po³o¿onego nieopodal miasteczka Red Rock, gdzie zamierza postawiæ przed
obliczem kata wiedŸmowat¹ przestêpczyniê Daisy Domergue (wybitna rola Jennifer
Jason Leigh). Ruth szybko orientuje siê, ¿e nie wszyscy nowo poznani towarzysze s¹
tym, za kogo siê podaj¹. Niektórzy mog¹ byæ w zmowie z Domergue i tylko szukaj¹
okazji, by odes³aæ Szubienicê do krainy wiecznych ³owów. Pewne wydaje siê jedno:
nim nadejdzie œwit, z Pasmanterii w dramatycznych okolicznoœciach wymelduje siê
niejeden goœæ.

HISTORIA ROJA

22.04.2016r. - godz. 17.00
Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczys³aw Dziemieszkiewicz, pseudonim "Rój", traci
starszego brata, dowódcê oddzia³u Narodowych Si³ Zbrojnych na Mazowszu, zamordowanego przez ¿o³nierzy sowieckich. Wraca w rodzinne strony i wstêpuje do
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jako dowódca oddzia³u partyzanckiego
przez kolejnych 6 lat kontynuuje walkê o woln¹ Polskê z sowieckim okupantem,
siej¹c postrach wœród funkcjonariuszy UB i kolaborantów. Komunistyczne w³adze
robi¹ wszystko, aby namierzyæ i zlikwidowaæ "wroga w³adzy ludowej".

Niew¹tpliwie data 19 marca 2016r. przejdzie do historii koncertowej Legnicy. Tamtej pamiêtnej soboty w klubie muzycznym
"Spi¿arnia" mia³a miejsce punkrockowa
uczta. Na rozgrzewkê zagra³a z³otoryjska
formacja – DOBRA DOBRA. Gdy prezentowali siê onegdaj chojnowianom podczas jednej z jubilatkowych imprez, wypadli trochê blado na tle innych kapel.
Widocznie ten zespó³ tak ma, ¿e za drugim podejœciem ich kawa³ki przyswajaj¹
siê od razu. Elementy twórczoœci legendarnego wroc³awskiego Klausa Mitffocha
po³¹czone z punkowym pazurem od razu
przypad³y do gustu.
Potem na scenie zobaczyliœmy legnick¹
Mariê Neffeli. Okolicznoœciowy wystêp
tej grupy sprawi³, ¿e powróci³y wspomnienia z festiwalu Jarocin 90. Popularna
"Maryœka" zosta³a wtedy laureatem tej
imprezy. Wspó³czesny repertuar z tamtego historycznego okresu. Sk³ad zespo³u
te¿ zbytnio nie odbiega³ od tego jarociñskiego - " Kogut " - wokal " Stasiasty" gitara i wokal, Piotrek Gierak - gitara,
Krzysiek - gitara basowa, i chojnowianin
Rafa³ Wyciszkiewicz - perkusja. Bardzo
dobrze reagowa³a publika na poszczególne numery. Nie mog³o zabrakn¹æ jarociñskiego przeboju " Boicie siê walczyæ".
A¿ dziw bierze, ¿e ten zespó³ z tamtych
lat nie doczeka³ siê p³yty zawieraj¹cej jarociñski materia³.
Na fina³ wyst¹pi³a TZN XENNA - legenda polskiego punckrocka. Pierwszy raz
w Legnicy. To by³ wspania³y d³ugi wystêp. "Zygzak " i spó³ka zaprezentowali
ca³y materia³ z d³ugoletniej dzia³alnoœci.
Pojawi³ siê te¿ goœæ - "Banan" - ex- KULT,
ARMIA. DŸwiêki waltorni urozmaica³y
gitarowy czad ca³ego koncertu warszawiaków.
Kolejna impreza z cyklu " Strefa de..." pokaza³a, ¿e weterani niezale¿nej sceny, ducha
nie gasz¹ i trochê jeszcze pograj¹.
pm; fot bm

PSY MAFII

22.04.2016r. - godz. 19.40
Wielow¹tkowa historia o nieoczekiwanych splotach i zwrotach akcji, rozgrywaj¹ca
siê w skorumpowanym œrodowisku policji, brutalnych gangsterów i rosyjskiej mafii.
Zaufanie to najbardziej niebezpieczny przywilej, który mo¿e kosztowaæ ¿ycie.
Gangsterzy i powi¹zani z nimi policjanci szykuj¹ siê do wielkiego skoku. By odwróciæ uwagê policji, planuj¹ zamach na ¿ycie jednego z oficerów. Nad wszystkim
czuwa brutalna, nieprzewidywalna rosyjska mafia, na której czele stoi jej królowa –
Irina Vlaslov, w której postaæ wciela siê laureatka Oscara Kate Winslet.
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Srebro w Coca Coli

Mistrzyni
taekwondo
W rozgrywanych 19 marca w Lesznie
Mistrzostwach w Taekwondo o Puchar
Prezydenta Leszna uczennica Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie – Kasia
Ostropolska zajê³a I miejsce w konkurencji poomse czyli uk³adach.
Gratulacje dla m³odej mistrzyni.
¯yczymy kolejnych z³otych medali.

Wygrany mecz
Chojnowianki
Nie napawa³y optymistycznie ostatnie
wyniki Chojnowianki. Praktycznie
ka¿dy rywal wystêpowa³ w roli faworyta.
Dlatego w 18. kolejce spotkañ, wyjazd
do Jawora stawia³ dru¿ynê trenera Gadowskiego na przegranej pozycji.
Sta³o siê inaczej - na “dzieñ dobry” w 2 miniucie spotkania Rudnicki strzela pierwszego gola. Gospodarze poirytowani
takim obrotem sprawy doprowadzaj¹ do
wyrównania. Jednak do przerwy utrzymuje
siê wynik 1:1.
Kontry w drugiej po³owie mia³y zapewniæ korzystny obrót sprawy. Mecz sta³ siê
bardzo zaciêty. Zaostrzenie gry sprawi³o,
¿e arbiter mia³ pe³ne rêce roboty.
W 50 minucie gry zawodnik KuŸni Jawor, ujrza³ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê, co zaowocowa³o czerwonym kartonikiem i wykluczeniem z dalszej gry.
Gospodarze zaczêli graæ w os³abieniu.
Obie dru¿yny nie mog³y przechyliæ szali
na swoj¹ stronê.
Nadesz³a 90 minuta. Kontratak naszych
pi³karzy sfinalizowa³ Rudnicki zdobywaj¹c zwyciêskiego gola.
2:1 dla Chojnowianki. Brawo!
Miejmy nadziejê, ¿e z³a passa bia³oniebieskich dobieg³a koñca.
Gratulujemy wygranej.

pm

Mini Pi³ka Rêczna Ch³opców
23 marca 2016r. w G³ogowie (hala
sportowa SP 10) odby³ siê Fina³ Strefy
Legnickiej w Mini Pi³ce Rêcznej
Ch³opców Szkó³ Podstawowych.
W stawce 4 dru¿yn jedynie zespó³
ch³opców z SP 4 Chojnów, to amatorsko trenuj¹cy uczniowie, natomiast
pozosta³e ekipy, tj. SP 10 G³ogów (lider rozgrywek Ligi Dolnoœl¹skiej
Dzieci), SP 14 Lubin i SP 9 Legnica,
to zespo³y aktualnie wystêpuj¹ce w rozgrywkach Ligi Dolnoœl¹skiej. Mimo
ambicji i woli walki nie uda³o siê
reprezentantom SP 4 zdobyæ medalowego miejsca. Po pora¿ce w pó³finale z SP 10 G³ogów 10:25 w meczu
o 3 miejsce ulegli SP 14 Lubin 9:17.
Ostatecznie zajêli 4 miejsce.
W zawodach zwyciê¿y³ faworyt, tj. SP
10 G³ogów pokonuj¹c w meczu fina³owym SP 9 Legnica.
KOLEJNOŒÆ:
1. SP 10 G³ogów;
2. SP 9 Legnica;
3. SP 14 Lubin;
4. SP 4 Chojnów.
Sk³ad zespo³u SP 4 Chojnów:
Mateusz Cieœlak (bramkarz); Jakub Jurasik; Micha³ Janusz; Miko³aj Bielecki;
Bart³omiej Bielak; Maciej Wengrzyn;
Patryk Kamieñ; Kamil Krynicki; Jakub Prostek; Micha³ Chopkowicz; Micha³ P³omiñski; Krystian Sobieraj.
Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski.

17 marca zosta³a rozegrana I runda rozgrywek Coca Cola Cup 2016. Jak co roku
do rozgrywek przyst¹pi³a ¿eñska dru¿yna Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
wystêpuj¹c jednoczeœnie jako gospodarz
rozgrywek.
Zespo³y zaproszone na eliminacje to:
Gimnazjum w Gromadce, Gimnazjum
w Krotoszycach, Gimnazjum w Lubiatowie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego MiedŸ Legnica, Gimnazjum nr 1
w Chojnowie i oczywiœcie gospodarze reprezentcja Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy po trzy dru¿yny. Grano systemem
ka¿dy z ka¿dym, a celem by³a gra w pó³fina³ach.
Nasze dziewczyny wywalczy³y pierwsze
miejsce w grupie i dosta³y siê do pó³fina³u. W pierwszym pó³finale Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Miedzi
Legnica pokona³o zespó³ z Lubiatowa
8:0. W drugim pó³finale nasze dziewczêta, po dobrym meczu pokona³y 3:0 Gimnazjum z Gromadki. Tak wiêc fina³ sta³
siê faktem.
W finale nasze dziewczyny bardzo walczy³y, ale niestety nie da³y rady bardzo
mocnemu zespo³owi z Legnicy.
Dziêkujemy bardzo zespo³om za przyjazd, za grê fair play i dobr¹ zabawê.
Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê za rok
w tym samym gronie.
Sk³ad naszej ¿eñskiej dru¿yny:
1.Wiktoria Kos (bramkarka)
2. Weronika Szu³a
3. Anita Smoleñ
4. Agnieszka Kaczówka
5. Klaudia Korni³owicz
6. Maja Myszograj
7. Adrianna Kapral
8. Biernacka Nikola
9. Kamila GwóŸd¿
10. Aleksandra Kwiatkowska
Chrystian Serkies
LINK YOUTUBE: https://youtu.be/SJ9KLdtTGzY

W sobotê 9.04. KS Chojnowianka
Chojnów w 19. kolejce spotkañ
podejmie Iskrê Ksiêginice. Mecz
odbêdzie siê na bocznym boisku
przy MOKSiR. Pocz¹tek spotkania
godz. 17.00. Wstêp wolny.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 07/855
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Tu j e s t
miejsce
n a Tw o j ¹
reklamê
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
9 kwietnia miejskie s³u¿by przeprowadz¹ akcjê zbierania odpadów wielkogabarytowych
(meble, dywany, pralki, lodówki).
Sprzêty odbierane bêd¹ z terenów przy posesjach prywatnych
i w rejonach zabudowy wielorodzinnej.
Prosimy o przygotowanie i wystawienie zbêdnych przedmiotów.
Kolejne terminy: 13.08.2016 r., 12.11.2016 r.
Elektroodpady bêd¹ zbierane 11.06.2016 r., 24.09.2016 r.
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Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie - 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
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
“GAZETA CHOJNOWSKA”

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel.
76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl, http://www.chojnow.eu
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ:
tel. 606-819-429.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, komórka,
garderoba, balkon, piwnica - w³asnoœciowe.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Do sprzedania 5 domków piêtrowych w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami
na dzia³kach ok. 4 arów. Parter: klatka
schodowa - schody zabiegowe, gara¿, garderoba, pomieszczenie gospodarcze (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 3 sypialnie,
³azienka, wc osobno, do zagospodarowania
poddasze. Stan deweloperski. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m2 w centrum miasta w kamienicy, Ip.,
suche, bardzo ciep³e, s³oneczne, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, balkon. Ogrzewanie gazowe, mieszkanie jest po generalnym remoncie, bezczynszowe, jedyne op³aty to sk³adki remontowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osobno,
balkon, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.

2

Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia,
przedpokój, ³azienka, wc. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398 lub 788-318-564.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego
o pow. ok. 40m2 (salon, kuchnia, ³azienka
z wc, przedpokój) z balkonami, mieszcz¹
siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹. W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk parkingowych i 15
komórek. Atrakcyjna lokalizacja - ok. 200 m
od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie o pow. 86 m w starym budownictwie w centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 887-333-386.
2

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze na IIIp., o pow. 37,4 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, wymienione
okna, drzwi, przy ul. Kiliñskiego. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 600-936-879.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, przy
ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie,
pow. 77m2, 3 pokoje, balkon, pe³ny rozk³ad.
Zdjêcia i informacje: www.mieszkanie-chojnow.pl. Wiadomoœæ: tel. (71) 75-75-430.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m 2, Ip., bezczynszowe, po remoncie,
okna plastikowe, do zamieszkania od zaraz,
rozk³adowe, przedpokój, pokój, kuchnia,
³azienka z wc, ogrzewanie gazowe w³asne,
piwnica w³asna. Cena 75 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w nowej kamienicy przy ul. Rejtana o pow. ca³kowitej
54,8m2 i 40m2. Lokale w stanie deweloperskim: posadzki, instalacje, stolarka
drzwiowa i okienna+rolety. Do u¿ytku od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub
788-318-564.
Wydzier¿awiê lub sprzedam halê magazynow¹ o pow. 280 m2 - plac manewrowy o pow.
0,40 ha w Chojnowie. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 535-888-946.
Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
1100m 2 w Konradówce. Wiadomoœæ: tel.
607-286-335.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane o pow. 27,11a
w miejscowoœci Bia³a. 35,00 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konradówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿liwoœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.
Praca
Przyjmê do pracy ekspedientkê ze sta¿em
do sklaepu “Anna”. Wiadomoœæ: tel. 609496-736.
Hurtownia paliwa poszukuje przedstawiciela handlowego. Mile widziane doœwiadczenie w bran¿y obrotu paliwami.
Wiadomoœæ: tel. 729-278-838.

Inne
Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy dwufunkcyjny, g³êboki z opcj¹ zamiany na
spacerowy w kolorze "jasny kawa z mlekiem". Zwrotne pompowane ko³a. Do obejrzenia w drukarni przy ul. Okrzei 2. Cena:
700 z³ (do negocjacji). Wiadomoœæ: tel.
606131417.
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Mi³osz Sobczak – 4 lata
Uwielbia zbieraæ resoraki, jego kolekcja
przekracza 300 sztuk najró¿niejszych samochodów i wci¹¿ roœnie. Zagorza³y fan
Gwiezdnych Wojen, a szczególnie KyloRen'a oraz jego dziadka, Darth'a Vader'a.
Lubi wycieczki rowerowe z dziadkiem
i wszelkiego rodzaju napoje pod warunkiem, ¿e s¹ o smaku jab³kowo - miêtowym.

Entowie gór¹!
Œ w i a t o w y Dzieñ Czytania Tolkiena

