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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
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Sportowcem Roku Miasta Chojnowa

Wizyta Biskupa Marka Mendyka w Chojnowie

Ferie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
i Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji

Wystawa Pracowni Plastycznej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MOKSiR

Macro flora Krzysztofa Wyskockiego
Wystawa fotograficzna w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Wizyta Biskupa Marka Mendyka

Nowe rachunki bankowe
Urz¹d Miejski w Chojnowie uprzejmie
informuje, i¿ od 2017 r. obowi¹zuj¹
nowe rachunki bankowe dla p³atnoœci
z tytu³u podatków (podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych i prawnych, rolny), op³at za posiadanie psów,
op³at za odpady, u¿ytkowanie wieczyste
i innych niepodatkowych wp³at, w tym
z tytu³u umów cywilnoprawnych (umowy
najmu, dzier¿awy) - w ramach p³atnoœci
masowych.
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By³ pierwszym ordynariuszem
diecezji legnickiej. Mia³ 88 lat.
Zmar³ w nocy z 6 na 7 marca.

wanie, nie tylko w duchowy rozwój mieszkañców, ale tak¿e spo³eczny. W imieniu
chojnowian Biskupowi wrêczono obraz
przedstawiaj¹cy panoramê miasta, pêdzla lokalnego artysty Miros³awa Zatorskiego.
- Z wielk¹ radoœci¹ przyby³em do Chojnowa. - mówi³ Biskup Marek Mendyk. Pragnê przy tej okazji serdecznie podziêkowaæ za wieloletni¹ wspó³pracê. Takie
odwiedziny, to okazja do pog³êbienia
kontaktów z duszpasterzami i wiernymi
oraz ró¿nymi wspólnotami modlitewnymi
i apostolskimi, dzia³aj¹cymi w parafii.
Czêsto pytam duszpasterzy jak mo¿emy
pomóc w tej misji s³u¿bie spo³eczeñstwu?
Jest wiele obszarów wymagaj¹cych wspó³pracy, przede wszystkim w sferze pomocy
rodzinie czy dzia³añ spo³ecznych. Mam
tu na myœli kooperacjê ze szko³ami, s³u¿bami mundurowymi, placówkami kultury
i samorz¹dem. Pragnê zatem z tego miejsca podziêkowaæ za ogromn¹ pracê, zrozumienie, odpowiedzialnoœæ i ¿yczliwoœæ,
zw³aszcza w dziele wychowywania dzieci
i m³odzie¿y.

Jêdrzej Rams /Foto Goœæ

Niedziela 5 marca i poniedzia³ek 6 marca, dla katolickiej wspólnoty naszego
miasta, by³y to dwa wyj¹tkowe dni chojnowsk¹ parafiê œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a odwiedzi³ Biskup Marek
Mendyk z kanoniczn¹ wizytacj¹.
Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnoœci¹ apostolsk¹. Odbywa siê co piêæ
lat i formalnie dotyczy wszystkich dziedzin ¿ycia religijnego oraz administracyjno-gospodarczego. Zwierzchnik Koœcio³a Diecezjalnego zapoznaje siê ze stanem i potrzebami koœcio³a parafialnego,
a tak¿e wiernych.
Chojnowianie przywitali bp. Marka Mendyka Msz¹ œw. o godz. 9 w koœciele pw.
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, o 10.30
odby³a siê tu Eucharystia z udzia³em
dzieci, a podczas Sumy o godz. 12 biskup
i wierni zapoznali siê z obszernym sprawozdaniem proboszcza ks. Marka Osmulskiego z dzia³alnoœci parafii.
Tego dnia podopieczni Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego
"Niebieski Parasol" ze wzruszeniem odmawiali wspólnie z Biskupem modlitwê,
a póŸnym popo³udniem chojnowska m³odzie¿ przyjê³a bierzmowanie. Bp Marek
Mendyk uczestniczy³ tak¿e we Mszy œw.
w Budziwojowie.
Kolejnego dnia Biskup spotka³ siê, ju¿
mniej oficjalnie, z uczniami Szko³y Podstawowej nr 4, a nastêpnie z w³adzami
miasta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Koœcio³a, dyrektorzy placówek oœwiatowych, jednostek samorz¹dowych i kulturalnych, policji, radni oraz
pracownicy Urzêdu Miejskiego.
Burmistrz podziêkowa³ za wspó³pracê
z chojnowskimi kap³anami, za ich spo³eczne inicjatywy i ogromne zaanga¿o-

Zmar³ biskup
Tadeusz Rybak

Pogrzeb pierwszego biskupa
legnickiego odbêdzie siê
w sobotê 11 marca.
Ceremonia rozpocznie siê
o godz. 11.00.
Na podobieñstwo ingresu,
odbêdzie siê procesyjne przeniesienie cia³a zmar³ego z koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela
do legnickiej katedry
pw. Œwiêtych Piotra i Paw³a.
By³y ordynariusz spocznie
w katedralnej krypcie.
Bêdzie to pierwszy biskup
pochowany w tym miejscu.
Dzieñ wczeœniej tj. w pi¹tek
odbêdzie siê eksporta do koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela.
Wieczne odpoczywanie
racz mu daæ, Panie!

eg
Ka¿da osoba dokonuj¹ca wp³at na rzecz
Gminy Miejskiej Chojnów, Urzêdu Miejskiego w Chojnowie posiada od stycznia
2017 r. swój w³asny indywidualny numer
rachunku bankowego, odrêbny dla ka¿dego tytu³u prawnego wp³aty.
W zwi¹zku z powy¿szym, prosimy o dokonywanie wp³at na indywidualny rachunek bankowy wskazany w dokumentach wygenerowanych przez tut. Urz¹d.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147
z póŸn. zm.), Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 06.03.2017 r. do
27.03.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas

GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/876

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
nieoznaczony - nieruchomoœci po³o¿onej w Chojnowie przy ul. D¹browskiego 32 - czêœæ dzia³ki nr 12/9 i czêœæ
dzia³ki nr 10/6 (Zarz¹dzenie Nr
26/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 6 marca 2017r.).
2) w dniach od 06.03.2017 r. do
27.03.2017 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz
najemców w drodze bezprzetargowej,
mieszcz¹cy siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Legnickiej 17 A - Zarz¹dzenie
Nr 25/2017 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 6 marca 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 t.j.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie do 18.04.2017 r.

PIT-y
y w Chojnowie
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy informuje, ¿e od 08 marca 2017r.
do 26 kwietnia 2017r. w ka¿d¹ œrodê od
godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pracownik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
przyjmuje zeznania podatkowe za 2016r.
W powy¿szych terminach mo¿na z³o¿yæ
zeznanie drog¹ elektroniczn¹ na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie korzystaj¹c z pomocy pracownika urzêdu skarbowego.

Urz¹d Miejski informuje
Odpady wielkogabarytowe, tj. meble,
sprzêt RTV i AGD mo¿na przekazywaæ
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Kraszewskiego 1
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.0015.00 (od maja br. w tygodniu do godz.
17.00) i w soboty w godz. 10.00-15.00.
Odpady wielkogabarytowe z³o¿one
przy pojemnikach bêd¹ zbierane przez
CHZGKiM w ka¿dy wtorek i pi¹tek.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR
na wolne stanowisko w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym
ds. bud¿etu i podatków w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze magisterskie ekonomiczne.
2. Minimum 3 letni sta¿ pracy.
3. Co najmniej 3 letnie doœwiadczenie zawodowe w administracji publicznej.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku ds. bud¿etu i podatków.
8. Znajomoœæ przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoœci, ustawy
ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, ustawy kodeks postêpowania administracyjnego, ustawy o samorz¹dzie gminnym, o ochronie danych osobowych oraz
rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustaw.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera tj. pracy w zintegrowanych systemach informatycznych w tym w programach EXCEL, SIGID.
2. Kursy, szkolenia z zakresu w/w przepisów.
3. Umiejêtnoœæ sporz¹dzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawieñ,
planów w oparciu o materia³y Ÿród³owe.
4. Odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, terminowoœæ.
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku m.in.:
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz depozytów bud¿etu, dochodów urzêdu.
2. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytu³u dochodów bud¿etowych i bie¿¹ce ich rozliczanie.
3. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej nale¿nych i pobranych podatków od nieruchomoœci, podatku rolnego, op³at od posiadania psów, podatku od posiadania œrodków transportowych, od osób
fizycznych i od osób prawnych, op³at z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów, oraz kontrola terminowej realizacji zobowi¹zañ i likwidacja nadp³at.
4. Wystêpowanie o wpis do hipoteki przymusowej oraz egzekucjê z nieruchomoœci.
5. Prowadzenie windykacji i egzekucji w zakresie w/w podatków i op³at.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kserokopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi¹zany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).
8. Oœwiadczenie, o stopniu niepe³nosprawnoœci (w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystaæ z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopadao pracownikach samorz¹dowych).
9. Oœwiadczenie, ze kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia naboru.
10. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystaniu z pe³ni praw publicznych.
11.Oœwiadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwiaj¹cego podjêcie pracy na okreœlonym stanowisku.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 16 marca 2017r. w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 6 z dopiskiem " Dot.
naboru na stanowisko ds. bud¿etu i podatków."
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1. Wymagane dokumenty powinny byæ opatrzone klauzul¹ "Wyra¿am zgodê
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902)."
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Na XXXIII sesji
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej
Chojnowa podjêto dziewiêæ uchwa³.
Wœród nich uchwa³ê w sprawie projektu
dostosowania sieci szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.
Dokument okreœla m.in. granice obwodów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez nasze miasto,
a tak¿e plan sieci placówek.
Zgodnie z reform¹ szkolnictwa od przysz³ego roku szkolnego (2017/2018) wchodzi w ¿ycie nowy program nauczania.
Wracamy do oœmioletniej podstawówki,
czteroletniego liceum i piêcioletniego technikum. Przez najbli¿sze dwa lata wygasaæ bêd¹ gimnazja. W tym okresie
uczniowie klas VII i VIII naszych szkó³
podstawowych uczyæ siê bêd¹ w dotychczasowych obiektach szkó³ gimnazjalnych - uczniowie SP3 w Gimnazjum nr 1,
uczniowie SP4 w Gimnazjum nr 2. Po
wygaœniêciu gimnazjów Szko³a Podstawowa nr 3 zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Reymonta, siódmo- i ósmoklasiœci Szko³y Podstawowej nr 4 naukê
bêd¹ pobieraæ w budynku przy ul. Konarskiego. Z miejskich szkó³ ubêdzie ponad
200 uczniów z terenu gminy, którzy
uczêszczaæ bêd¹ do macierzystych podstawówek. Mniejsza liczba uczniów mniej nauczycieli. Czy w Chojnowie planowane s¹ zwolnienia kadry pedagogicznej i administracji? Takie pytanie pad³o
na sali posiedzeñ. Dziœ jednak dyrektorzy
nie s¹ w stanie na nie odpowiedzieæ, ze
wzglêdów formalnych. Trwaj¹ prace nad
przygotowaniem przez szko³y arkuszy
organizacyjnych, a termin ich z³o¿enia do
organu prowadz¹cego mija z koñcem
kwietnia. Nie wiadomo te¿, ilu nauczycieli przejdzie na emeryturê lub œwiadczenie kompensacyjne.
Ten problem i sprawy kosztów wprowadzania reformy poruszy³ na sesji goœæ
posiedzenia Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Kropiwnicki. G³ównym celem jego wizyty by³a kwestia przebudowy drogi krajowej nr 94 i budowy
obwodnicy dla Chojnowa.
Temat odleg³y i wieloetapowy, ale poddany pod rozwagê samorz¹dom ju¿ na
etapie planowania przebudowy autostrady A-4.
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Sprawozdanie 1/2017
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r.
do dnia 24 lutego 2017 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Kontynuowana jest przebudowa sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji ogólnosp³awnej z przykanalikami
w ulicach: Niemcewicza - Ma³achowskiego (etap I) oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Trwa budowa chodnika z Michowa do
Chojnowa przy drodze wojewódzkiej
nr 328. Realizacjê inwestycji wstrzymano
na okres zimowy. Wykonawca wznowi
roboty przy sprzyjaj¹cych warunkach
atmosferycznych.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na przebudowê sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami oraz kanalizacji ogólnosp³awnej z przykanalikami w ulicach:
Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta
Warszawskiego (etap II i III). Z wybranym Wykonawc¹ podpisana zostanie
umowa o roboty budowlane.
* Og³oszono drugi przetarg nieograniczony na budowê k³adki dla pieszych nad
rzek¹ Skora w ci¹gu ulicy Matejki.
Pierwszy przetarg zosta³ uniewa¿niony ze
wzglêdu na ceny ofert znacznie przewy¿szaj¹ce wartoœæ kosztorysu inwestorskiego.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
przebudowê drogi dojazdowej do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
(miejsca postojowe) oraz na przebudowê
ul. Reymonta i ul. Ogrodowej w Chojnowie - etap I.
* Zdemontowano oœwietlenie œwi¹teczne.
* Wyciêto 10 sztuk zagra¿aj¹cych drzew
z Cmentarza Komunalnego w Chojnowie
(9 szt. topoli i jedna lipa).
* Wykonano pielêgnacjê drzew i zdjêcie
posuszu wzd³u¿ alei spacerowej od ul.
Kiliñskiego do ul. Sobieskiego (obok parku) oraz drzew z gatunku klon przy ul.
Kolejowej i ul. Sobieskiego.
* Zakupiono 50 t. soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg
miejskich, tonê masy asfaltowej na zimno
przeznaczonej do napraw ubytków w jezdni w okresie zimowym (prace prowadzone s¹ na bie¿¹co) oraz 80 t. kamienia
bazaltowego w celu utwardzenia i wyrównania ul. Fabrycznej i ul. Solskiego.
* Zakupiono i zamontowano plansze
z herbami miast partnerskich na wjazdach
do miasta.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœæ zabudowan¹ hal¹ produkcyjn¹ przy ul. Z³ototoryjskiej za kwotê 170.690 z³.
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców 4
lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat za ³¹czn¹ kwotê
82.471 z³.
* Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 6/4,
zakoñczony wy³onieniem nabywcy za
cenê 80.800 z³.,
- dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cen¹
69.190 z³.,
- 12 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej - zakoñczone wy³onieniem nabywców (11 dzia³ek po 5.460 z³. i jedna
za cenê 5.260 z³.),
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz 16 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy
ul. Mi³ej, Pogodnej i Radosnej - zakoñczone wynikiem negatywnym.
* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
w odniesieniu do prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Legnickiej o powierzchni 4.208m 2, przeznaczonej pod
us³ugi komercyjne i parkingi, stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby prawnej za cenê
1.200.000 z³. netto, a zbywanej na rzecz
osoby prawnej.
* Gmina skorzysta³a z prawa pierwokupu
w odniesieniu do nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,
o powierzchni 342m2, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby prawnej za cenê 2.400 z³. brutto,
a sprzedawanej na rzecz osoby fizycznej.
* Wydano 4 zgody na wykreœlenie hipotek ustanowionych z tytu³u bonifikaty
udzielonej przy wykupie lokali, w zwi¹zku z up³ywem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.
* Wydano 2 zawiadomienia o ustaleniu
numerów porz¹dkowych dla nieruchomoœci, 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki po³o¿onej
przy ul. Sikorskiego, pod wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano trzy decyzje z urzêdu na podzia³ dzia³ki przy:

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Na XXXIII sesji

Kalendarz imprez w mieœcie

- ul. Legnickiej w celu wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y,
- ul. Bielawskiej w celu wykupu gruntu
na poszerzenie ulicy,
- ul. Tulipanowej na wniosek osoby fizycznej, w celu wydzielenia drogi dojazdowej.
* Wydano cztery decyzje zezwalaj¹ce na
usuniêcie drzew dla:
- Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ"
przy ul. Kiliñskiego dot. usychaj¹cego
drzewa gatunku wierzba, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew oraz przy ul. Boh.
Powstania Warszawskiego dot. zagra¿aj¹cych 2 drzew gatunku modrzew, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek przy
ul. D¹browskiego dot. usychaj¹cego
drzewa gatunku sosna, z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- Firmy "INVESTOM" Pawe³ Tomasik
przy ul. Wojska Polskiego dot. zagra¿aj¹cych 3 drzew gatunku jesion, wi¹z
i brzoza, z obowi¹zkiem nasadzenia
6 drzew.

MARZEC
10.03, godz. 18.00 - wystêp grupy ANTYKWARIAT z okazji Dnia Kobiet
MOKSiR
11 na 12.03 - Nocny Maraton P³ywacki Otyliada 2017
Basen Miejski
17.03, godz. 18.00 - spotkanie autorskie z Piotrem Kucznirem - " Tajny zamek Czocha" MBP
18.03 - Akcja oddawania krwi -”Oddaj¹c krew, ratujesz ¿ycie”
SP3
18.03, godz. 15.00-18.00 - II Charytatywna Zoomba z Dwójk¹
Gimnazjum nr 2
22.03, godz. 10.00 - "Bli¿ej Ksi¹¿ki": I etap konkursu czytelniczego "Widmowe przygody
Koszmariusza i Horroraty"
MBP
22.03, godz.16.00 - Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego "Wspó³czesne smartfony" MBP
27.03 - 4 kwietnia - Warsztaty wielkanocne
Muzeum
29.03, godz. 11.00 - Biblioteczna Akademia Malucha
MBP
30.03, godz. 10.00 - Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena
MBP
- "Tydzieñ z Internetem"
MBP
- Pasjans z samych serc". Wystawa ze zbiorów prof. Paw³a Banasia"
Muzeum
- Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci Szkó³ Podstawowych
SP4
- Turniej Pi³ki Rêcznej Dzieci i Rodziców Szkó³ Podstawowych
SP4
- Turniej Pi³ki Siatkowej Chojnowskich Zak³adów Pracy o Puchar Burmistrza Miasta SP4

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 60
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 47 wniosków
przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 6.526,75 z³. (wydano 45 decyzji
pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesi¹c I i II 2017r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 60.339,93 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 51 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, przyznaj¹c dodatki na kwotê 3.768,08 z³.
* Œwiadczenia wychowawcze 500+:
przyjêto i rozpatrzono 22 wnioski.
W styczniu wyp³acono œwiadczenia na
kwotê 552.855,10 z³.
* Wydano 189 dowodów osobistych.

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

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Wydano 159 odpisów aktów stanu
cywilnego i 2 zaœwiadczenia na zawarcie
ma³¿eñstwa za granic¹.
* Sporz¹dzono 120 przypisków, 33 wzmianki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty
urodzenia, 5 aktów ma³¿eñstwa i 6 aktów
zgonu.
* Przeprowadzono 99 migracji aktów,
za³atwiono 2 sprawy konsularne, sprostowano i uzupe³niono 6 aktów stanu cywilnego oraz wpisano 5 zagranicznych
dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/876

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

5

Ferie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
Ferie z Bibliotek¹ ju¿ za nami, ale zacznijmy od pocz¹tku. Nasze zajêcia pt.
"S³ucham, czytam, tworzê" - prowadzone od 13 do 17 lutego - rozpoczê³y
siê zabaw¹ integracyjn¹. Potem by³a
nauka tañca "Sip Simeon", który towarzyszy³ nam przez ca³y tydzieñ. Zainspirowani opowiadaniem "Gruffalo" Julii

Dolnadson i Axela Schefflera tworzyliœmy te¿ niesamowit¹ postaæ z ró¿nych
materia³ów plastikowych. Kolejny dzieñ
to "Weso³e Walentynki". Po przeczytaniu opowieœci "Zawi³oœci mi³oœci" Doroty Gellner dzieci wykonywa³y serduszkowe walentynki oraz weso³o bawi³y siê
na zabawie karnawa³owej. W œrodku
tygodnia zorganizowaliœmy warsztaty.
Najpierw "S³ucham, tworzê, ilustrujê",
warsztaty ilustracji i opowiadania Kamishibai prowadzone przez Zofiê
Pi¹tkowsk¹ - Wolsk¹ z Wydawnictwa

Tibum. Uczestnicy, po wys³uchaniu opowiadania "Lew w Pary¿u" Beatrice Alemagna, analizowali przeczytan¹ historiê
i tworzyli kartê ilustracyjn¹ Kamishibai
ze swoim autorskim zakoñczeniem. A nastêpnego dnia wziêli udzia³ w warsztatach przygotowanych na podstawie materia³ów Akcji "Czytam Sobie". G³ównym bohaterem spotkania by³ ma³y wilczek Szarka. Na zakoñczenie ferii zaplanowaliœmy obchody Œwiatowego Dnia
Kota i nie mog³o siê obejœæ bez naszych
pupili. By³y kocie grzbiety, kocie mruczanki, koci tor przeszkód oraz mini
konkurs na koci¹ piosenkê.

Wszystko uwiecznione zosta³o na obrazkach, oczywiœcie z czarnym kotem,
które mo¿na by³o podziwiaæ na wystawie
w bibliotece.
MBP

Od 20 do 24 lutego trwa³y zajêcia dla
dzieci w ramach Zimowych Ferii
z MOKSiR. Uczestnicy grali w krêgle,
dwukrotnie skorzystali z darmowej oferty kina - bajki "Misiek w Nowym Jorku"
oraz "Rabusie fistaszków", brali udzia³
w zajêciach plastycznych, tworz¹c kolorowe pompony z w³óczki. Nie zabrak³o
gier, zabaw i zawodów sportowych,
a w t³usty czwartek wszyscy sycili siê
s³odkimi p¹czkami.

Nastêpne takie zajêcia dla dzieci w lipcu
i w sierpniu. Zapraszamy.
MOKSiR

KULTURALNE ZAPROSZENIA
Œwiatowy Dzieñ
Czytania Tolkiena
Witajcie: Mae govannen!
The Tolkien Society w 2003 roku og³osi³o 25 marca Œwiatowym Dniem Czytania Tolkiena. W tym czasie wielbiciele
J. R. R. Tolkiena organizuj¹ ró¿ne wydarzenia np. spotkania, festiwale, konkursy, które s¹ zwi¹zane z jego twórczoœci¹.
W Chojnowie ju¿ po raz trzeci bêdziemy obchodziæ Dzieñ Tolkienowski
organizowany przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ oraz szko³y podstawowe
i gimnazja.
W ramach obchodów odbêdzie siê
spotkanie w dniu 30 marca oraz
przeprowadzony zostanie konkurs
"Bitwa o Œródziemie" (informacje
o konkursie: MBP i strona www.biblioteka.chojnow.eu).
Zapraszamy!
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“KONTRABASISTA”

Dla wszystkich mi³oœników
teatru MOKSiR ma nie lada
gratkê. 24 marca br., o godz.
19.00 w spektaklu KONTRABASISTA wyst¹pi aktor
teatru MASKA, pan Krzysztof Rogacewicz. Ma³gorzata Potoczak-Pe³czyñska w "Nowinach Jeleniogórskich" po
premierze napisa³a tak:
"Trzeba mieæ odwagê i pomys³ aktorski na
siebie, aby na scenie teatralnej mierzyæ siê z trudn¹ form¹ monodramu i tekstem, który od wielu
sezonów nie schodzi z afisza teatralnego, i to w wykonaniu znanego aktora, Jerzego Stuhra. Aktor
Teatru MASKA, Krzysztof Rogacewicz podj¹³ to
ryzyko, wzi¹³ na warsztat „Kontrabasistê”
i przekona³ do siebie publicznoœæ...”
Kreacjê Krzysztofa Rogacewicza doceniono te¿
za oceanem. W listopadzie ubieg³ego roku
w Nowym Jorku "Kontrabasista" w jego wykonaniu zdoby³ 1 nagrodê na The World`s Largest
Solo Theatre Festival!
Bilety w cenie 15 z³ (pokrywaj¹ jedynie koszt
zorganizowania spektaklu), mo¿na nabyæ
w Domu Kultury.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Praca zawodowa, dla wiêkszoœci z nas, to codzienny obowi¹zek, który absorbuje znacz¹c¹ czêœæ naszego ¿ycia. Szczêœliwi ci,
którzy w pracy robi¹, to co lubi¹, realizuj¹ siê i spe³niaj¹. Do takich osób nale¿y Pani Jadwiga-Jagoda Zderska, która od 20 lat
jest instruktorem tañca w chojnowskim domu kultury.
Gazeta Chojnowska - Taniec to Pani Gimnazjum nr 1. Szukaj¹c pracy pierpasja?
wsze kroki skierowa³am do domu kultury.
Jagoda Zderska - Tak, oczywiœcie. Gdy- Pracê dosta³am i tak siê zaczê³o. Na poby ni¹ nie by³ i nie sprawia³ mi tyle przy- cz¹tku prowadzi³am kursy tañca tojemnoœci, nie potrafi³abym siê tak zaan- warzyskiego dla dzieci i doros³ych oraz
ga¿owaæ w to, co robiê. Swoj¹ przygodê za³o¿y³am dwa zespo³y Blue Plus i Penz tañcem rozpoczê³am jako dziecko w Klu- sacola. W roku 2000 powsta³ zespó³ tabie Tañca Towarzyskiego Maszkaron neczny KARAMBOL. Wtedy pasja sta³a
w ¯aganiu. Tam zdoby³am pierwsze szlify siê moj¹ prac¹ zawodow¹. Lubiê twow tañcu towarzyskim i nie wiem, kiedy rzyæ, wymyœlaæ i przekazywaæ to dalej.
zabawa przerodzi³a siê w pasjê. Tam te¿ Lubiê ci¹g³y ruch, muzykê i salê pe³n¹ G.Ch. - Marzenia trenerki i choreopomaga³am przy organizacji Turnieju tancerzy. Lubiê radosne dzieciaki i za- grafki?
Tañca Towarzyskiego, co dzisiaj wyko- dowolonych rodziców. Czy zawsze chcia- J.Z. - Mi³e jest, gdy na turniejach ogólrzystujê organizuj¹c Ogólnopolski Tur- ³am siê tym zajmowaæ? Ju¿ nie pamiêtam nopolskich zdobywa siê puchary i medale. Zespó³ przez ok. 3 minuty na scenie
niej Zespo³ów Tanecznych STONOGA.
od kiedy, ale TAK!!!
- bo tyle œrednio trwa uk³ad choreograG.Ch. - Zaczyna³a Pani od dwóch ficzny - pokazuje 10 miesiêcy pracy. Ale,
grup, dziœ prowadzi Pani ich …. wbrew pozorom nie tañczy siê tylko dla
Potrafi Pani policzyæ, ile przez te lata nagród. Najwa¿niejsze jest to, ¿e kocha
siê tañczyæ. Taniec to zabawa, rozrywka,
powsta³o choreografii?
J.Z. - W tej chwili prowadzê cztery dzie- przyjaŸnie na d³ugie lata. Dla mnie liczy
ciêce i m³odzie¿owe grupy taneczne oraz siê to, aby dzieciaki tê swoj¹ mi³oœæ do
taneczny aerobik Uniwersytetu Trze- tañca umia³y wyraziæ i pokazaæ na scenie
ciego Wieku. Dla formacji tanecznych i to jest sukces.
G.Ch. - Potem szlifowa³a Pani swój
warsztat pod okiem profesjonalistów?
J.Z. - Nastêpnym etapem by³y studia,
gdzie tañcem zajê³am siê ju¿ bardziej
powa¿nie. Ukoñczy³am pedagogikê kulturalno-oœwiatow¹ ze specjalnoœci¹ taniec z rytmik¹. To na studiach zetknê³am
siê z ró¿nymi formami tañca pocz¹wszy
od tañca klasycznego, ludowego a¿ do
nowoczesnego. Zdobywaj¹c dyplom zrobi³am swoj¹ pierwsz¹ choreografiê.
G.Ch. - Praca w domu kultury z dzieæmi, to by³o to czym chcia³a siê Pani zajmowaæ?
J.Z. - Do Chojnowa w 1998 roku trafi³am za mê¿em, który uczy w tutejszym
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zrobi³am ponad 60 choreografii, ale by³y
jeszcze mini-formacje, duety i solówki
- a tego nie jestem ju¿ w stanie policzyæ.
G.Ch. - I ka¿da z nich ma swoje trofea.
J.Z. - Rzeczywiœcie, trochê siê ich nazbiera³o. Ostatnio liczy³am nagrody przy
okazji jubileuszu 10-lecia zespo³u - by³o
ich sto. Nastêpnym razem policzê za trzy
lata z okazji 20-lecia.
G.Ch. - Czym dla Pani jest ta praca?
J.Z. - Mam to szczêœcie, ¿e praca z zespo³ami tanecznymi, choæ nie zawsze prosta
i ³atwa, daje mi wiele satysfakcji. Wymaga ci¹g³ego doskonalenia i poszerzania umiejêtnoœci.

G.Ch. - Inne pasje
J.Z. - Moj¹ drug¹ pasj¹ s¹ podró¿e. Ca³e
szczêœcie tê pasjê podziela ze mn¹ moja
rodzina. Razem zwiedzamy inne kraje,
poznajemy ich kulturê i obyczaje.
G.Ch. - Czuje siê Pani spe³niona?
J.Z. - Spe³niona - jeszcze nie. Ca³y czas
mam g³owê pe³n¹ pomys³ów i ci¹gle je
realizujê.
G.Ch. - ¯yczymy wielu kolejnych tanecznych sukcesów, wspania³ych
rodzinnych podró¿y i dziêkujemy za
promocjê naszego miasta w wielu
oœrodkach Polski.
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Macro flora Krzysztofa Wyskockiego
Wiosna, lato, jesieñ, zima - cztery pory
roku w ogrodzie, to przewodni temat fotograficznej wystawy autorstwa chojnowianina - Krzysztofa Wyskockiego
zatytu³owanej "W naszych ogrodach".
Wernisa¿ wystawy odby³ siê 3 marca
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Wszystkich, którym doskwiera ju¿ zimowy krajobraz zapraszamy do Galerii

Wystawa Pracowni
Plastycznej U3W
Dzia³aj¹ca od kilku lat Pracownia Plastyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
prowadzona przy Domu Kultury od
pocz¹tku przez pani¹ Jadwigê Jêdrzejczyk, doczeka³a siê wreszcie w³asnej
wystawy. 22 lutego br. mia³ miejsce wernisa¿, na którym mo¿na by³o zarówno

podziwiaæ efekty prac, jak i porozmawiaæ z ich autorkami. Wœród 30 zaprezentowanych szkiców i prac malarskich dominuj¹ martwe natury, ale s¹ te¿ kompozycje kwiatowe czy pejza¿e. Uwagê
zwraca umiejêtnoœæ kszta³towania i wy-

dobywania bry³ przedmiotów, operowania kolorem i œwiat³em. Du¿e brawa
nale¿¹ siê zarówno opiekunce grupy, jak
i paniom, które odwa¿y³y siê zaprezentowaæ w³asne dokonania.
Przez ca³y marzec ogl¹daæ mo¿na prace
pañ: Janiny Dzia³o, Bronis³awy Jankiewicz, Kazimiery Laskowskiej, Bo¿eny Szarek i Anny Tarkowskiej.
sh
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M³odych w MBP, gdzie dominuj¹ barwne kwiaty i dorodne owoce.
Fotografia macro K. Wyskockiego
ods³ania zupe³nie nowy ogl¹d flory. Roœliny w zbli¿eniu, pokazuj¹ krasê, która
umyka naszej uwadze przy powierzchownym spojrzeniu. S¹ urocze, ale w takim ujêciu czêsto nierozpoznawalne.
Kwiaty, uprawiane na co dzieñ na dzia³kach, w przydomowych ogrodach, na fotosach Wyskockiego zdaj¹ siê byæ egzotyczn¹, niezwyk³¹ roœlinnoœci¹. Tymczasem wszystkie wyeksponowane na wystawie s¹ popularnymi, powszechnie uprawianymi kwiatami. Wyj¹tkiem jest kapturnica (sarracenia) - roœlina owado¿erna,
której Pan Krzysztof poœwiêca szcze-

1% DLA MARYSI
Jestem mam¹ 4 letniej Marysi, która
urodzi³a siê z wad¹ genetyczn¹, jak¹ jest
Zespó³ Downa. Ju¿ na starcie mia³a
wiele komplikacji, z którymi musia³a siê
zmierzyæ (policystemia, przejœciowa
mo³op³ytkowoœæ, hiperglikemia). Przez 9
dni le¿a³a w inkubatorze z powodu
wysokiej bilirubiny. Zaraz po urodzeniu
ujawni³a siê inna czêsta przypad³oœæ
dzieci z trisomi¹ 21-niedoczynoœæ tarczycy, na któr¹ leczona jest farmakologicznie. Ma obni¿on¹ odpornoœæ przez
co czêsto choruje na zapalenie dolnych
i górnych dróg oddechowych. Wymaga
sta³ych kontroli u lekarzy specjalistów
z ró¿nych dziedzin: endokrynolog,
chirurg, audiolog, neurolog, laryngolog,
okulista.
Marysia jest równie¿ pod kontrol¹ oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej. W zesz³ym
roku okaza³o siê, ¿e cierpi na chorobê
Hirschsprunga. Przesz³a operacjê jelita
grubego (sfinkterotomiê). Jest pod sta³¹
opieka psychologiczno pedagogiczn¹.
Niestety, jej rozwój wymaga sta³ego
wspomagania. Upoœledzenia nie da siê
wyleczyæ, ale mo¿na zminimalizowaæ
objawy. Dla prawid³owego rozwoju
niezbêdne s¹ zajêcia wspomagaj¹ce,
które wi¹¿¹ siê z kosztami. W szczególnoœci wskazane s¹ dodatkowo dalsze
miesi¹ce, lata rehabilitacji i stymulacji.
Wbrew wszystkiemu jest wspania³ym,
weso³ym i ciekawym œwiata dzieckiem.
Daje wiele mi³oœci i radoœci. Ka¿dego
dnia daje wiarê i nadziejê, ¿e bêdzie
dobrze, ¿e bêdzie lepiej. Pragnê pomóc

góln¹ uwagê. Uprawa tego typu roœlin
(w ogrodzie, nie w domu), to kolejna obok
fotografii i geologii pasja autora wystawy.
Serdecznie zapraszamy - do koñca marca do obejrzenia prac mi³oœnika roœlin ozdobnych, wieloletniego cz³onka Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców i fotografika.
eg
Marysi w osi¹gniêciu maksymalnych
mo¿liwoœci jej rozwoju fizycznego
i umys³owego. Jestem pe³na nadziei, ¿e
moja córeczka w miarê mo¿liwoœci
w przysz³oœci bêdzie samodzielnie
funkcjonowaæ, miêdzy innymi równie¿
dziêki Pañstwa pomocy, jestem dumna
z mojej córki, z jej dotychczasowych
osi¹gniêæ, s¹ to dni spêdzone na intensywnej i skumulowanej rehabilitacji,
dziêki której robi niezwyk³e postêpy.
Tak jak ka¿da mama marzy, aby jej
dziecko osi¹gnê³o jak najwiêcej w ¿yciu,
ja pragnê zapewniæ Marysi samodzielne
i normalne ¿ycie w spo³eczeñstwie.
Wszystkim tym, którzy chcieliby
pomóc Marysi
w dalszej drodze zmagañ
ku lepszemu
serdecznie z ca³ego serca dziêkujê!!

Podaruj 1%
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Dzieñ Partnerstwa
- prezentacje Commentry
Chojnów ma obecnie trzy miasta partnerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hradištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obchodziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji
chcemy Pañstwu przybli¿yæ nasze miasta partnerskie.
W tym odcinku
- Commentry.
Commentry, to
miejscowoœæ po³o¿ona w œrodkowej czêœci
Francji w regionie OwerniaRodan-Alpy, w departamencie Allier.
Od czerwca 2005r. jest oficjalnym miastem partnerskim Chojnowa.
Zamieszkuje j¹ oko³o 8 tys. mieszkañców. Wœród nich liczn¹ grupê stanowi
Polonia, która prê¿nie dzia³a w œrodowisku mieszkañców Commentry.
Najpopularniejszym wydarzeniem organizowanym przez tamtejsz¹ Poloniê jest
rajd prze³ajowy, w którym co roku bierze udzia³ ponad stu biegaczy. Impreza
koñczy siê biesiad¹ przy stole z polskimi
potrawami. Poza tym nasi rodacy w Commentry organizuj¹ koncerty, kultywuj¹
bo¿onarodzeniowe tradycje, celebruj¹
pañstwowe œwiêta, pielêgnuj¹ polski
jêzyk, polskie tradycje i obyczaje.

NAZYWAM SIÊ CUKINIA - pokaz przedpremierowy

11.03.2017; godz. 15.00
Cukinia nie jest nieœmia³y. Jest ma³ym, dzielnym ch³opcem. Od kiedy straci³
mamê, jest pewien, ¿e jest sam na œwiecie. Ale tak by³o, zanim zaprzyjaŸni³ siê w
domu dziecka z Simonem, Ahmedem, Jujube, Alice i Béatrice. Ka¿dy z nich
prze¿y³ jak¹œ bolesn¹ historiê. Wœród nich jest tak¿e Camille… Kiedy masz 10 lat,
tak wiele jest jeszcze do odkrycia. Mo¿esz dowiedzieæ siê, jak to jest mieæ paczkê
przyjació³, zakochaæ siê, a mo¿e nawet byæ szczêœliwym.

POLANDJA

11.03.2017; godz. 17.00, godz. 19.00
Najdziksze historie zdarzaj¹ siê ludziom w najmniej odpowiednich momentach.
"PolandJa" to pe³na humoru opowieœæ o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistoœci¹, która nas otacza. Akcja filmu rozgrywa siê w ci¹gu 24 godzin, podczas
których bohaterowie prze¿ywaj¹ pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniaj¹cych ich ¿ycie. Jest ostro, zabawnie i wzruszaj¹co.
SPLIT
17.03.2017 o godz. 17:00
18.03.2017 o godz. 17:00
M. Night Shyamalan lubi zaskakiwaæ - to ¿adne zaskoczenie. Wiadomo: re¿yser
zakochany jest w chwycie tak zwanego "twistu", czyli niespodziewanego zwrotu
akcji, który stawia widzowskie oczekiwania na g³owie. Wiedz¹ o tym wszyscy,
którzy widzieli "Szósty zmys³" czy choæby "Osadê". A gdy po serii wpadek
Shyamalana ju¿ zd¹¿yliœmy spisaæ go na straty, ten zaskoczy³ ponownie i nakrêci³
ca³kiem udan¹ "Wizytê". Ale na tym nie koniec. Obok tych "du¿ych" niespodzianek znajdziemy te¿ u niego niespodzianki mniejsze - nie mniej wa¿ne. Choæby
tak¹, ¿e ka¿dy film twórcy pod p³aszczykiem pulpowej zabawy z konwencj¹ przemyca dog³êbny smutek. Idziemy do kina pobaæ siê trochê z ch³opcem, który widzi
duchy, a wychodzimy zdruzgotani depresyjn¹ wizj¹ zaœwiatów. Otó¿ to: Shyamalanowskie thrillery niemal zawsze zbudowane s¹ na fundamencie traumy, i to
niemal zawsze p³yn¹cej z po³amanych rodzinnych relacji. Nie inaczej jest w przypadku "Split": mamy twist, mamy podtrzymanie formy, ale przede wszystkim
mamy traumê. Nic dziwnego, kiedy g³ównym ko³em zamachowym intrygi jest
zaburzenie dysocjacyjne to¿samoœci, potocznie zwane rozdwojeniem jaŸni.
O Shyamalanie swego czasu mówiono czêsto - niekoniecznie trafnie - ¿e jest on
"nowym Hitchcockiem". Jeœli tak, "Split" nale¿a³oby uznaæ za "Psychozê" do szeœcianu.

TONI ERDMANN

Budynek merostwa w Commentry

Partnerstwo obu miast realizowane jest
w oparciu o konkretne projekty - sportowe, kulturalne, oœwiatowe i samorz¹dowe.
Na przestrzeni kilkunastu lat wspó³pracy
nawi¹za³y siê sta³e przyjaŸnie i specyficzne relacje. Ka¿dy z cz³onków miêdzynarodowej wspólnoty wnosi do jej struktur w³asne wartoœci, wzbogacaj¹c europejski pejza¿.
cdn
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17.03.2017; godz. 19.00
18.03.2017; godz. 19.00
Toni Erdmann nie istnieje. Trzeba go by³o jednak wymyœliæ w s³usznej sprawie.
To samozwañczy trener personalny, biznesmen i bon vivant, alter ego
rozwiedzionego, 69-letniego nauczyciela Winfrieda (Peter Simonischek). Bohater
montuje sztuczn¹ szczêkê, zak³ada perukê, za du¿y o kilka rozmiarów garnitur
i stara siê wyci¹gn¹æ z bagna umêczon¹ korporacyjnym drylem córkê Ines (Sandra
Huller). Dla tej ostatniej bêdzie to terapia szokowa - nadpobudliwy ojciec sabotuje
jej pracê, wzbudza ¿ywe zainteresowanie biznesowych partnerów i b³yskawicznie
staje siê elementem scenografii jej biura. Oczywiœcie, w tym szaleñstwie jest metoda.
Film o Tonim jest zabawny - bohater sypie dowcipami, przebiera siê, maluje,
z kamienn¹ twarz¹ stroi sobie ¿arty ze znajomych i nieznajomych, ³¹czy rubaszne
poczucie humoru z chaplinowsk¹ naiwnoœci¹.

OZZY

18.03.2017; godz. 15.00
Ozzy to przes³odki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch ca³ej rodziny. Kiedy
jego w³aœciciele Susan, Ted i Paula wyje¿d¿aj¹ w dalek¹ podró¿ do Japonii, jego
¿ycie wywraca siê do góry ³apami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla psów.
Szybko okazuje siê jednak, ¿e wygl¹daj¹cy na raj hotel, to tak naprawdê, prawdziwa szko³a przetrwania. Ozzy natychmiast wpadnie na plan wielkiej ucieczki i od
tego momentu zacznie siê wielka, zwariowana przygoda. Z pomoc¹ szybkich
i futrzastych - Fronleya, Chestera i Doca, zrozumie na czym polega prawdziwa
odwaga i moc przyjaŸni.
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SP 4 news
Ca³a Polska p³ywa z nami,
my p³ywamy z ca³¹ Polsk¹!
Otyliada, to impreza p³ywacka kojarzona
nie tylko ze s³ynn¹ p³ywaczk¹ Otyli¹ Jêdrzejczak, ale tak¿e z ogromn¹ rzesz¹
ludzi dzia³aj¹cych na rzecz popularyzacji
p³ywania jako dyscypliny sportowej, maj¹cej ogromny wp³yw na zdrowie i samopoczucie cz³owieka. Basen Miejski przy
SP4 ju¿ po raz drugi postanowi³ przy³¹czyæ siê do tej œwietnej zabawy, tym samym stwarzaj¹c mieszkañcom Chojnowa
niesamowit¹ okazjê do sprawdzenia swoich mo¿liwoœci. Otyliada to impreza dla
wszystkich, dlatego podczas IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu P³ywackiego, który odbêdzie siê w nocy z 11-12
marca od godz. 18.00, na p³ywalni mamy
nadziejê ujrzeæ zarówno tych najm³odszych, jak i nieco starszych p³ywaków,
amatorów i zawodowców. Czekamy
z niecierpliwoœci¹! Do mi³ego zobaczenia!
Z serii semestralno- odcinkowej
"najlepszych z najlepszych"
Pierwsze pó³rocze dobieg³o koñca. Jedni
przypieczêtowali je uœmiechem i dum¹,
inni silnym postanowieniem poprawy.
Do tych ostatnich na pewno nie zaliczaj¹
siê nasi prymusi, wyró¿nieni spoœród
klas IV-VI jako najlepsi, czego dowodz¹
ich zachwycaj¹ce œrednie ocen. W klasach IV ogromne gratulacje nale¿¹ siê
Natalii Roznowskiej z kl. IVc- œrednia
5,55, Marcelowi Sobiechowskiemu z kl.
IVc- œrednia 5,55 oraz Dominice Ho³dzie
z kl. IVb, której œrednia równie¿ wynosi³a 5,55. W klasach V zaszczytny tytu³
prymusów otrzymali Eliza Laskowska
z kl. Va- œrednia 5,91 oraz Hubert Kupczyñski z kl. Va - œrednia 5,64. Szóstoklasistk¹ z najlepszymi wynikami w nauce okaza³a siê Agnieszka Jakubiak
z kl. VIc, ze œredni¹ ocen 5,64.
Wszystkim wyró¿nionym nale¿¹ siê
wielkie brawa! Tak trzymaæ!
Gwardia warcabistów z SP4
wyró¿niona, trenerka doceniona!
Sportowy raport z 2016 roku przyniós³
naszej szkole wiele chluby! Podczas Gali
podsumowuj¹cej Powiatowe Igrzyska
LZS i Mieszkañców Wsi za spraw¹ osi¹gaj¹cego niesamowicie wysokie miejsca
na szczeblu zarówno powiatowym, strefowym jak i wojewódzkim, ko³a warcabowego nasza szko³a zdoby³a zaszczytne VI miejsce! I to nie koniec ciesz¹cych
wiadomoœci… Nasi warcabiœci poza talentem, w³asn¹ ciê¿k¹ prac¹ i coraz lepszy-
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mi umiejêtnoœciami maj¹ jeszcze jeden,
wielki skarb. Trenera i opiekuna zarazem, doradcê, stratega i fachowca w swej
dziedzinie - p. Bo¿enê Szarek! Trud,
czas i zaanga¿owanie trenerki doceniaj¹
nie tylko jej podopieczni. Podczas VI
Gali Mistrzów Sportu gminy wiejskiej
Chojnów, p. Bo¿ena Szarek otrzyma³a
nagrodê specjaln¹ w postaci statuetki
z imiennym podziêkowaniem za zaanga¿owanie w promocjê i rozwój kultury
fizycznej na terenie Gminy Chojnów.
Rozpiera nas duma! Sk³adamy ogromne
gratulacje oraz ¿yczenia kolejnych sukcesów!

przyjemne z po¿ytecznym, mamy do powiedzenia tylko jedno - przygodo trwaj!
Z cyklu "Spotkañ z ciekawymi ludŸmi"
Od policjantów po górników, przez rozmaitych artystów i pracowników naukowych, licz¹c na zastrzyk solidnej dawki
wiedzy i dobrej energii, realizujemy cykl
"Spotkañ z ciekawymi ludŸmi". Tym
razem w progi SP4 zawita³ pracownik
Uniwersytetu Wroc³awskiego - p. Krzysztof Moskwa, który przygotowa³ dla
uczniów zajêcia zatytu³owane "Gdzie siê
chowa woda". Pokaz slajdów i wyk³ad
p. Krzysztofa oraz warsztaty, w ramach
których uczniowie m.in. obserwowali
zwierciad³a wód podziemnych i wykonywali modele studni g³êbinowych dostarczy³y im pok³ady wartoœciowych wiadomoœci, uœmiechu i radoœci. I tym znakomitym sposobem woda przesta³a byæ
po prostu wod¹, sta³a siê zaœ bezcennym
skarbem, o czym apeluj¹ nasi wychowankowie.

Dobro rodzi dobro…
Szkolne Ko³o Oszczêdzania, którego opiekunkami s¹ panie U. Suchodolska i E. Rusiecka, od d³u¿szego czasu zajmuje siê
zbiórk¹ nakrêtek. Cel jest szczytny- pomoc
osobom potrzebuj¹cym. Tym razem
wspieramy dwie dziewczynki wymagaj¹ce rehabilitacji. 27 lutego rodzice
dziewczynek odebrali worki pe³ne
zbiorów, jednak my nie mówimy doœæ!
Akcja charytatywna trwa - za dotychczasowe zaanga¿owanie dziêkujemy i liczymy na dalsz¹ pomoc ludzi dobrego serca, bo przecie¿ dobro rodzi dobro…
“Œwietliczaki" w ogólnopolskim
programie MegaMisja!
SP4 jako jedna z 350 szkó³ podstawowych z ca³ej Polski, ma przyjemnoœæ
uczestniczyæ w programie cyfrowej edukacji dla œwietlic szkolnych- MegaMisja,
którego organizatorem jest Fundacja
Orange, zaœ patronem honorowym Ministerstwo Cyfryzacji. Ambasadorami
programu s¹ znakomici artyœci - autor
znanych i lubianych ksi¹¿ek dla dzieci
Grzegorz Kasdepke oraz fantastyczna
aktorka Magdalena Kumorek. Nasze
"œwietliczaki" rozpoczê³y wyzwanie od
pierwszego mega zadania dotycz¹cego
pozyskiwania informacji z ró¿nych Ÿróde³. Tematyka zajêæ dotyczy³a ¿ó³wi,
o których dziœ wiemy ju¿ chyba wszystko! Poza dodatkowymi wiadomoœciami,
dzieci w trakcie programu maj¹ zyskaæ
wa¿ne w œwiecie cyfrowym kompetencje, ucz¹c siê przy tym kreatywnie korzystaæ z nowoczesnych technologii. £¹cz¹c
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Seniorzy w dzia³aniu

T³usty Czwartek i ostatki sta³y siê kolejnym powodem dla chojnowskich emerytów do spotkania i celebrowania zapustowych okolicznoœci.
16 lutego nasi seniorzy zasiedli za biesiadnym sto³em, by tu¿ przed wielkim po-

stem, wspólnie rozkoszowaæ siê smakiem s³odkich wypieków.
Dwa dni póŸniej na sali balowej razem
z sympatykami Zwi¹zku w tanecznych
klimatach zakoñczyli karnawa³. Do tañca

przygrywa³a Rodzina Laszkiewiczów,
a zabawa trwa³a, jak to zwykle u emerytów, do wczesnych godzin dnia nastêpnego.
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnowie, to najaktywniejsza organizacja w naszym mieœcie. Z tego
powodu zapewne tak¿e najliczniejsza.
Od kilku lat wiele mówi siê o mobilizacji
seniorów - pisze programy, proponuje
projekty i ró¿nego rodzaju spotkania.
Nasi emeryci nale¿¹ do tych, którzy
doskonale radz¹ sobie sami, a m³odszych
mogliby nauczyæ jak organizowaæ sobie
czas wolny i jak korzystaæ z uroków ¿ycia.
eg

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

J
Ja
ak
k m
mo
ot
ty
yw
wo
ow
wa
aæ
æ d
dz
zi
ie
ec
ck
ko
o d
do
o n
na
au
uk
ki
i
CZYM JEST MOTYWACJA?
Motywacja to energia, wola do dzia³ania. Gdy jesteœmy zmotywowani do czegoœ, to czujemy w sobie energiê, która ukierunkowana jest na dany cel. Ale motywacja to nie tylko energia
do dzia³ania, to przede wszystkim wybór, który podjêliœmy: ja
chcê to zrobiæ.
Nie wszystkie dzieci chêtnie zabieraj¹ siê do nauki. Zwlekaj¹
z odrabianiem lekcji, odk³adaj¹ szkolne obowi¹zki "na
póŸniej", z niezadowoleniem siadaj¹ do ksi¹¿ek. Rodzice czêsto zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób zachêciæ dziecko do nauki.
Ucie-kaj¹ siê przy tym do najró¿niejszych metod: moralizuj¹ (ja
w twoim wieku ....), strasz¹ (do niczego w ¿yciu nie dojdziesz),
obiecuj¹ drogie prezenty, p³ac¹ za dobre oceny. Metody te jednak okazuj¹ siê na d³u¿sz¹ metê nieskuteczne. Co wiêc zrobiæ,
aby nauka przesta³a byæ dla dziecka uci¹¿liwym obowi¹zkiem
i sta³a siê dla niego przyjemnoœci¹?
To, co pomaga dziecku zmobilizowaæ siê do pracy, to dobra
organizacja czasu nauki, systematycznoœæ, pozytywna ocena
w³asnych dzia³añ. W nauce warto stosowaæ ró¿nego rodzaju
techniki u³at-wiaj¹ce zapamiêtywanie: notatki z wykorzystaniem ró¿nych kolorów, podkreœlenia i zabawne rysunki,
bazowanie na skojarzeniach itp.
Ka¿dy uczeñ w jakimœ momencie swojej kariery szkolnej
zadaje sobie pytanie: "Po co ja w³aœciwie tego wszystkiego siê
uczê?
Pomó¿my wiêc dziecku dostrzec korzyœci, jakie mo¿e odnieœæ
z posiadanej wiedzy, poka¿my mu, w jaki sposób powi¹zaæ j¹
z codzienn¹ rzeczywistoœci¹ i jak wykorzystaæ j¹ w praktyce.
Zachêcajmy dziecko do rozmów, do myœlenia, do wyra¿ania
w³asnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczaj¹cym œwiatem. Poka¿my mu, ¿e nauka naprawdê mo¿e byæ
interesuj¹ca i przyjemna.
Nie wyrêczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi
o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwi¹zañ, ale jedynie
na nie naprowadŸmy, udzielmy wskazówek, wyjaœnijmy
w¹tpliwoœci. Zachê-cajmy dziecko do samodzielnoœci. Samodzielnie rozwi¹zane zadanie mo¿e dostarczyæ dziecku du¿ej
satysfakcji, wzmocniæ w nim równie¿ poczucie, ¿e jest
w stanie poradziæ sobie z trudnoœciami. Jest to szczególnie
wa¿ne, poniewa¿ uczeñ posiadaj¹cy wiarê w swoje si³y nie
zra¿a siê niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uci¹¿liwe obowi¹zki, ale jak przyjemne wyzwanie,
któremu jest w stanie sprostaæ.
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Wspó³pracujmy ze szko³¹ nie tylko przy okazji wywiadówek
czy oficjalnych zebrañ. Pamiêtajmy, ¿e nauczyciel, to sprzymierzeniec w procesie edukacji dziecka.
Jeœli chcesz pomóc dziecku zwiêkszyæ motywacje do nauki:
* podkreœlaj znaczenie nauki w ¿yciu cz³owieka,
* powtarzaj myœl, ¿e nauka jest celem samym w sobie,
* nie przypisuj zbyt du¿ej wagi ocenom,
* wyra¿aj siê pozytywnie o nauczycielach,
* doceniaj pracê i samodzielnoœæ,
* dostrzegaj osi¹gniêcia dziecka,
* nie krytykuj, nie oceniaj,
* pomagaj, ale nie wyrêczaj,
* nie wyœmiewaj niepowodzeñ, ale wska¿ jak, mo¿na uczyæ
siê na b³êdach,
* nie stawiaj wymagañ wobec dziecka ponad jego mo¿liwoœci,
* nie wyprzedzaj materia³u szkolnego,
* pokazuj praktyczne zastosowanie informacji zdobytych
w szkole,
* wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami
¿ycia,
* stwórz warunki do poszerzenia wie-dzy i doœwiadczeñ
dziecka,
* pomagaj w rozwiniêciu umiejêtnoœci potrzebnych w nauce,
* wspieraj.
Pamiêtajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby
mog¹ zawieœæ, jeœli sami nie bêdziemy dawali dziecku przyk³adu w³asnym postêpowaniem. To od nas, doros³ych, zale¿y,
czy nauczy siê ono systematycznej pracy i obowi¹zkowoœci.
Brak motywacji do nauki wynika najczêœciej z niewykszta³cenia
u dziecka nawyków do uczenia siê, b¹dŸ te¿ jest skutkiem doznanych przez nie niepowodzeñ.
Dziecko potrzebuje zrozumienia rodziców, wsparcia i wiary, ¿e
sobie poradzi!
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez wzglêdu na to, co
dziecko robi czy jak siê zachowuje. Jeœli wyrasta w atmosferze
akceptacji, poczuciu, ¿e jest kochane i szanowane, ³atwiej
przyjmie nasz punkt widzenia. Nabierze wiary i pewnoœci
siebie, ³atwiej pokona problemy i chêtniej bêdzie stawia³o czo³a
przeciwnoœciom.
Danuta Rabiej - pedagog
PPPP w Chojnowie
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcioklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 2, 4, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 09.10.2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00022072/2

Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu.
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, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r.
( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.), ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietleniow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹
- c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci
wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10,
12, 14, 16 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do
2036 roku. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 1100
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 30 marca 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
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 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./.
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
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odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 550,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), 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 w/w
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 06.03.2017 r. - 30.03.2017 r.
w godz. 1000 do 1400 - 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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Anna Szewczyk
Najlepszym Sportowcem
Roku Miasta Chojnowa

W pi¹tek 3 marca w legnickim hotelu Milenium
odby³a siê uroczysta Gala Mistrzów Sportu bêd¹ca fina³em plebiscytu na Najlepszego Sportowca Roku 2016 zorganizowanego przez portal
lca.pl i "Gazetê Legnick¹".
Wœród wyró¿nionych sportowców znalaz³a siê
Anna Szewczyk - kolarka klubu UKK SIGOGIM1, która za spraw¹ g³osów internautów zosta³a Najlepszym Sportowcem Roku Miasta Chojnowa. Swoj¹ wygran¹ przypieczêtowa³a 45%
g³osami w swojej kategorii.
Nagrodê odebra³a z r¹k burmistrza miasta Chojnowa Jana Serkiesa.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sportowych sukcesów.
W kolejnym numerze Gazety Chojnowskiej
zamieœcimy wywiad z laureatk¹.
pr

Zebranie KS Chojnowianka Chojnów
Nadzwyczajne Walne Zebranie
cz³onków KS Chojnowianka, nareszcie dosz³o do skutku. We wtorek 28
lutego w Domu Schrama, przyby³o na
tyle du¿o osób, ¿e mo¿na by³o wcieliæ
w ¿ycie kilka spraw doœæ istotnych
dla naszego klubu. G³ównym tematem by³y finanse. Burmistrz Miasta
Jan Serkies, oficjalnie przekaza³ na
rêce zarz¹du dokumentacjê, potwierdzaj¹c¹ przyznanie dotacji dla poszczególnych sekcji przez Urz¹d
Miejski. Podzia³ pieniêdzy przejrzysty i sprawiedliwy, sprawi byæ
mo¿e, ¿e rodzice bardziej zainteresuj¹ siê statusow¹ dzia³alnoœci¹ klubu.
Podpisano umowy.
Kto ile dosta³ ?
I zespó³ - 39 tys. z³
Junior M³odszy-Junior Starszy - 17 000. z³
Trampkarz Junior m³odszy - 14 000 z³
M³odzik - 10 000 z³
Orlik 4 000 z³
¯ak 4 000 z³
Na zebraniu przedstawiono te¿ stan
finansowy klubu za rok 2016. Niestety zakoñczy³ siê on strat¹ wynosz¹c¹ ponad 14 000 z³. S¹ to zobowi¹zania wobec trenerów, miasta
i OZPN. Komisja Rewizyjna w okro-

Bud¿et Obywatelski po raz pierwszy
W 2017 roku Chojnów po raz pierwszy przystêpuje do realizacji bud¿etu obywatelskiego.
Co to jest Bud¿et Obywatelski?
Bud¿et Obywatelski, nazywany te¿ bud¿etem
partycypacyjnym, to wydzielona czêœæ bud¿etu miasta, o której wydatkowaniu decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy poprzez g³osowanie. W ten sposób zwiêksza siê bezpoœredni wp³yw mieszkañców na rozwój i wygl¹d ich miasta. W³adza samorz¹dowa, któr¹
mieszkañcy wy³aniaj¹ w wyborach powszechnych, zachêca w ten sposób do wiêkszego
zaanga¿owania mieszkañców w sprawy miasta.

kañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta
Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat. Zg³oszenia projektu dokonuje siê poprzez z³o¿enie
w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zrealizowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2017 r. stanowi¹cego Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/128/16 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2016 r.
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do
dnia 15.03.2017 r. (druk do pobrania na
stronie chojnow.eu lub sekretariacie Urzêdu
Miejskiego).

Ile œrodków zaplanowano?
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji
mieszkañców oddano 200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora
i 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po po³udniowej stronie rzeki. Zrealizowane bêd¹ projekty, które
zostan¹ zg³oszone przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie ocenione przez Zespó³ ds.
weryfikacji projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane
przez mieszkañców w dodze g³osowania.

Jakie warunki trzeba spe³niæ?
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania:
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.03.2017 r.,
- osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym mieszañcem Chojnowa (zameldowanym) i ukoñczy³a 18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 50
pe³noletnich mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (listê
z podpisami nale¿y za³¹czyæ do formularza),
- zg³oszona propozycja projektu nale¿y do
zakresu zadañ w³asnych gminy,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- teren, na którym ma byæ zlokalizowana rea-

Gdzie sk³adaæ wniosek?
Propozycje zadañ do realizacji w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Chojnowa
na rok 2017 mog¹ byæ zg³aszane przez miesz-
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jonym nieco sk³adzie i po formalnoprawnych zmianach, po zapoznaniu
siê z dokumentacj¹ finansow¹ i ca³ym bilansem udzieli³a zarz¹dowi absolutorium. Mimo, ¿e dotychczasowy
zarz¹d poda³ siê do dymisji, z braku
chêtnych na wolne stanowiska, dalej
bêdzie pe³ni³ tê funkcjê.
Powiêkszy³o siê jednak grono cz³onków klubu. Na zebraniu byli obecni
przedstawiciele rodziców pi³karzy.
Ten fakt naprawdê cieszy.
Ich obecnoœæ wywo³a³a kilka trudnych tematów. M.in. op³acanie z w³asnej kieszeni transportu pi³karzy z dru¿yn m³odzików, na wyjazdy sparingowe. Wed³ug prezesa klubu Pana
JóŸwiaka, sytuacja jest przejœciowa nie mo¿na bowiem finansowaæ czegoœ z dotacji, której jeszcze nie ma.
Podsumowuj¹c z punktu widzenia
m³odego kibica i dzia³acza. Stara gwardia przesz³a na emeryturê. Nowa jak
jest, to albo lubi krytykowaæ albo nie
ma zapa³u do dzia³ania. Uspokojenie
i naprawa musi byæ wdro¿ona szybko. Wszyscy lubimy jak Chojnowianka wygrywa mecze.
pm

lizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wy³¹czeniem terenów zarz¹dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie
przekracza 100 tysiêcy z³otych,
- projekt jest mo¿liwy do zrealizowania.
Dalsze losy wniosku
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania
zostan¹ pozytywnie zaopiniowane przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych
do Bud¿etu Obywatelskiego i umieszczone
na liœcie projektów podlegaj¹cych konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 31
marca 2017 roku. Projekty umieszczone na
liœcie zostan¹ przedstawione mieszkañcom na
stronie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Od 8 maja do 7 czerwca 2017 roku (w dni
robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie) odbêdzie siê g³osowanie
nad projektami. Karty do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania
w sekretariacie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e oddaæ jeden
g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie.
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone
do 12 czerwca 2017 roku.
Po og³oszeniu wyników nast¹pi realizacja
projektów.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale

Op³ata
za wa¿noœæ miejsc na
Cmentarzu Komunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci op³aty za
miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty
jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,
Sprzedam mieszkanie w Okmianach. W³as- która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20
noœciowe 2 pokojowe o pow. 61,30m2. Cena lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce
nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do
75 tys. z³. do negocjacji.
kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.
Wiadomoœæ: tel. 667-797-626. (0959)
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do
sprawdzenia wa¿noœci op³at za miejsca poInne
Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub ko³o chówku swoich bliskich zmar³ych.
Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmenBiedronki przy ul. Kolejowej.
tarza osobiœcie lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110. (0656)
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie przy ul. S³owackiego, o pow. ok. 240 m2.
Dzia³ka o pow. 450m2. Cena 480 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 662-203-456 lub 606974-533. (0958)

BIURO NIERUCHOMOŒCI I WYCEN
CHOJNÓW, UL. KWIATOWA 6
ZAPRASZA DO WSPÓ£PRACY
Masz problem ze sprzeda¿¹ swojej nieruchomoœci lub odpowiedni¹ jej ekspozycj¹ na rynku?
Potrzebujesz operatu szacunkowego do banku lub innego celu?
POMO¯EMY!
Pomoc w sprzeda¿y nieruchomoœci polega na bezp³atnym og³aszaniu Pañstwa oferty
w najpopularniejszych portalach dotycz¹cych nieruchomoœci, portalach lokalnych, na
w³asnej stronie internetowej oraz tablicy og³oszeñ umieszczonej na ul. Legnickiej (przy
Przychodni Rejonowej).
Umieszczamy widoczne banery oraz dokonujemy prezentacji nieruchomoœci ogl¹daj¹cym.
Oszczêdzamy Pañstwu czas i pomagamy przejœæ przez ca³y proces sprzeda¿y, zakupu lub
wynajmu nieruchomoœci. Sprawdzamy stan prawny, kompletujemy niezbêdne dokumenty,
sporz¹dzamy operaty szacunkowe, pomagamy uzyskaæ odpowiedni kredyt kupuj¹cym.
Prowizja p³atna jest jedynie w przypadku znalezienia kupuj¹cego przez Biuro,
co oznacza, ¿e mog¹ Pañstwo nadal sami sprzedawaæ swoj¹ nieruchomoœæ
lub og³aszaæ przez inne biura (umowa otwarta) bez ¿adnych op³at w takim przypadku.

Agent ds. nieruchomoœci / Rzeczoznawca Maj¹tkowy tel. 530-767-460
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
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
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
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UCHWA£A NR XXXIII/163/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póŸn.zm.) oraz art. 206
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Prawo oœwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³a okreœla:
1) plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów, a tak¿e granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów na okres od dnia 1 wrzeœnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów, a tak¿e granice obwodów dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów na okres od dnia 1 wrzeœnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) projekt planu sieci publicznych oœmioletnich szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów, a tak¿e granice obwodów
publicznych oœmioletnich szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów od dnia 1 wrzeœnia 2019 r., który stanowi
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y;
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie jej na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (Chojnów, pl. Zamkowy 1), w Gazecie Chojnowskiej, a tak¿e w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE
do Uchwa³y Nr XXXIII/163/17
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkó³
podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego
Obowi¹zek realizacji zapisów ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê - Prawo oœwiatowe, poci¹ga za sob¹
koniecznoœæ wprowadzenia zmian w strukturze szkolnej Miasta Chojnowa.
Uchwa³a w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego podejmowana bêdzie przez Radê Miejsk¹ Chojnowa
w dwustopniowej procedurze:
1) Podjêcie uchwa³y w sprawie projektu dostosowania sieci szkó³ do nowego ustroju
szkolnego, która przed³o¿ona zostanie Dolnoœl¹skiemu Kuratorowi Oœwiaty w celu uzyskania opinii w zakresie zgodnoœci z prawem
rozwi¹zañ zaproponowanych w uchwale opinia bêdzie wi¹¿¹ca; nie bêdzie przys³ugiwa³o na ni¹ za¿alenie. Kurator na wydanie
opinii ma 21 dni od dnia otrzymania powy¿szej uchwa³y. Uchwa³a podlegaæ bêdzie równie¿ zaopiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe
(opinia nie wi¹¿¹ca).
2) Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora
Oœwiaty, Rada Miejska Chojnowa do dnia 31
marca 2017r. podejmie uchwa³ê w sprawie
dostosowania sieci szkó³ do nowego ustroju
szkolnego. Kurator w wydanej opinii mo¿e
wskazaæ zmiany, które nale¿y uwzglêdniæ.
Przygotowuj¹c projekt sieci szkó³ w Chojnowie przyjêto, ¿e Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie wygasn¹ z mocy
ustawy (dzieñ zakoñczenia dzia³alnoœci obu
szkó³ to 31.08.2019r.).
Strukturê szkó³ podstawowych na terenie
Chojnowa zaplanowano nie zmieniaj¹c dotychczasowej sieci szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów. Dotychczasowe szko³y,
Szko³a Podstawowa Nr 3 oraz Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie stan¹ siê z mocy
ustawy po przekszta³ceniu oœmioletnimi szko-
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³ami podstawowymi (dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoœci przez szko³y: 01.09.2017r.). Planuje
siê, ¿e zmianie ulegn¹ siedziby szkó³ podstawowych. Zmiana siedziby szkó³ bêdzie procesem roz³o¿onym na dwa lata i przedstawia
siê nastêpuj¹co:
1. Wygaszone zostan¹ miejskie gimnazja - od
1 wrzeœnia 2017r. zostanie zlikwidowana I klasa, a w latach nastêpnych kolejne klasy gimnazjum.
2. W budynkach gimnazjów uczyæ siê bêd¹
klasy VII, a nastêpnie VIII:
a) ze Szko³y Podstawowej Nr 3 - w budynku
Gimnazjum Nr 1
b) ze Szko³y Podstawowej Nr 4 - w budynku
Gimnazjum Nr 2.
3. Docelowo po wygaszeniu gimnazjów:
a) Szko³a Podstawowa Nr 3 funkcjonowaæ
bêdzie w budynku przy ul. Reymonta 1 (dotychczasowa siedziba Gimnazjum Nr 1), gdzie s¹
zdecydowanie korzystniejsze warunki - wiêksza liczba sal lekcyjnych, sala gimnastyczna
z zapleczem, sala multimedialna, kuchnia ze
sto³ówk¹, œwietlica;
b) Szko³a Podstawowa Nr 4, w zwi¹zku z du¿¹
liczb¹ oddzia³ów, aby unikn¹æ zmianowoœci,
funkcjonowaæ bêdzie w dwóch budynkach:
- klasy I - VI przy ul. Kilinskiego 23 (dotychczasowa siedziba szko³y),
- klasy VII i VIII przy ul. Konarskiego 4
(dotychczasowa siedziba Gimnazjum Nr 2),
gdzie warunki nauki dla uczniów s¹ równie
dobre - du¿a liczba sal lekcyjnych, sala gimnastyczna z zapleczem, si³ownia, sala audiowizualna, boisko szkolne.
Proponowane zmiany zosta³y pozytywnie przyjête przez rady rodziców, rady pedagogiczne
i rodziców uczniów obecnych klas VI szkó³
podstawowych.
W 1999 r. Miasto Chojnów przejê³o od Gminy Wiejskiej Chojnów, na mocy miêdzygminnego porozumienia, zadanie prowadzenia gimnazjów. Zgodnie z zapisami porozumienia Gmina Wiejska Chojnów partycypuje
we wszystkich kosztach samorz¹dowych (bez

subwencji) ponoszonych na utrzymanie tych
szkó³ proporcjonalnie do liczby uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy. Tworz¹c gimnazja samorz¹d miasta zobowi¹za³ siê, w przypadku braku nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach w Szkole Podstawowej Nr 1, na
bazie której tworzone by³o Gimnazjum Nr 1,
¿e zapewni zatrudnienie nauczycielom, którzy tracili pracê w szko³ach prowadzonych
przez Gminê Wiejsk¹ Chojnów, w zwi¹zku z
wprowadzan¹ wówczas reform¹ systemu
oœwiaty. W utworzonych na terenie Chojnowa dwóch gimnazjach ucz¹ siê dzieci
zamieszka³e w mieœcie i Gminie Wiejskiej
Chojnów - obwody tych szkó³ obejmuj¹ ulice
Chojnowa oraz poszczególne miejscowoœci
Gminy Chojnów. Ten stan powoduje, ¿e w chojnowskich szko³ach, po likwidacji gimnazjów,
zmniejszy siê liczba uczniów o tych, którzy
mieliby uczêszczaæ do klas VII i VIII,
a pozostan¹ w oœmioletnich szko³ach podstawowych funkcjonuj¹cych na terenie Gminy
Wiejskiej Chojnów. Bêdzie to mia³o bezpoœredni wp³yw na stan zatrudnienia w wygaszanych miejskich gimnazjach, w których
w 20 oddzia³ach uczy siê ponad 200 uczniów
z Gminy Wiejskiej Chojnów.
Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby, gdyby
nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy
nie znajd¹ zatrudnienia w miejskich szko³ach
podstawowych, byli zatrudniani w szko³ach
podstawowych funkcjonuj¹cych na terenie
Gminy Wiejskiej Chojnów, w których
w zwi¹zku z obecn¹ reform¹ brakowaæ mo¿e
nauczycieli przedmiotów. W tej sprawie
w styczniu odby³o siê spotkanie Wójta Gminy Wiejskiej Chojnów i Burmistrza Miasta
Chojnowa, przedstawicieli zwi¹zków zawodowych i dyrektorów gimnazjów.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Chojnowskie Dzieciaki

Kacper Bednar - 4 latka
JeŸdzi na rowerze i hulajnodze.
Uk³ada klocki lego. Lubi jeœæ
warzywa i owoce, chêtnie ogl¹da "Maszê i NiedŸwiedzia" oraz
"Bolka i Lolka".

Ferie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
i Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji

