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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Wojciech Huk
- modelarz, cz³onek kadry narodowej

Turniej Tañca i Œpiewu w Parasolu

Narodowe Czytanie

Niebieski Parasol jak co roku zapewni³ wspania³¹ zabawê,
niezapomnian¹ atmosferê i cudown¹ biesiadê integracyjn¹.
fot. chojnow.pl

4 wrzeœnia, odby³a siê w Chojnowie czwarta edycja Narodowego Czytania.
Po Mickiewiczu, Fredrze i Sienkiewiczu, ca³a Polska czyta³a "Lalkê" Prusa.

1 wrzeœnia w chojnowskich szko³ach podstawowych i gimnazjach naukê rozpoczê³o 1248 uczniów

fot. fotobijak

Stypendia dla najlepszych
26 sierpnia blisko 50. uczniów spotka³o siê w Domu Schrama na uroczystej gali wrêczenia
stypendiów i nagród Burmistrza Miasta dla najzdolniejszej m³odzie¿y.
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Po referendum
6 wrzeœnia odby³o siê referendum ogólnokrajowe, zarz¹dzone przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Przypomnimy
tylko, ¿e odpowiadaliœmy na trzy pytania dotycz¹ce wprowadzenia JOW (jednomandatowych okrêgów wyborczych), zmiany sposobu finansowania partii politycznych oraz przyjêcia ogólnej zasady rozstrzygania w¹tpliwoœci co do prawa podatkowego na korzyœæ podatnika. I w tym
momencie nale¿y stwierdziæ, ¿e… w³aœciwie, jako spo³eczeñstwo, nie odpowiadaliœmy. Otó¿ udzia³ w referendum wziê³a
rekordowo niska iloœæ osób uprawnionych
do g³osowania. Wed³ug danych PKW,
frekwencja wynios³a 7,8%. Nasze miasto
pod tym wzglêdem nie stanowi³o wyj¹tku w Chojnowie g³os odda³o zaledwie 6,2%
uprawnionych. Tak¿e rozk³ad g³osów w poszczególnych pytaniach jest porównywalny
z wynikami ogólnokrajowymi. "TAK"
JOW-om powiedzia³a zdecydowana wiêkszoœæ g³osuj¹cych - ponad 77% (w Polsce 78%). Podobny rezultat mamy w pytaniu
nr 2 - dotycz¹cym utrzymania dotychczasowego systemu finansowania partii politycznych - odpowiedŸ "NIE" zakreœli³o 85%
wyborców (przy 82% w kraju). Blisko
95% (94,5% dla kraju) chojnowian opowiedzia³o siê za przyjêciem zasady rozstrzygania w¹tpliwoœci co do prawa podatkowego
na korzyœæ podatnika. W zwi¹zku z faktem,
i¿ frekwencja nie przekroczy³a 50%, wyniki referendum nie s¹ wi¹¿¹ce.
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Wyró¿nienie od ministra dla
Feerum
Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz
Piechociñski przyzna³ Januszowi Danielowi, Prezesowi Zarz¹du Feerum S.A.,
Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej. Odznakê, wraz z dyplomem,
wrêczy³a Wiceminister Gospodarki Ilona
Antoniszyn-Klik przy okazji wizyty w siedzibie Spó³ki 4 wrzeœnia br.
W trakcie uroczystoœci Pani Wiceminister
podkreœli³a wysok¹ dynamikê rozwoju
Feerum S.A. oraz innowacyjnoœæ Spó³ki
zarówno w zakresie stosowanych i wdra¿anych technologii, jak i w sferze nowych
produktów, skutecznie konkuruj¹cych
w kraju i dobrze radz¹cych sobie równie¿
na innych rynkach europejskich.
W 2014 roku Spó³ka zakoñczy³a realizacjê
planu inwestycyjnego na lata 2013-2014
o ³¹cznej wartoœci 34,4 mln z³, zwi¹zanego
z podwojeniem mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzeda¿y w kraju i za granic¹
oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów, zapewniaj¹cych technologiczn¹ przewagê rynkow¹ i przyczyniaj¹cych siê do obni¿enia kosztów produkcji.
W 2015 roku Spó³ka planuje realizacjê
kolejnych inwestycji opiewaj¹cych na
27,1 mln z³ i wspieranych œrodkami unijnymi. Wartoœæ tych funduszy, przyznanych
na lata 2015-2016, siêga 7,5 mln z³.

Dzieñ Weterana

nowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
28.08.2015 r. do 18.09.2015 r.:
- wykazu w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w u¿ytkowanie wieczyste
czêœci udzia³u w nieruchomoœci gruntowej
przynale¿nej do czêœci lokalu mieszkalnego
nr 10 po³o¿onego w budynku przy ul.
F. Chopina nr 2 w Chojnowie, powsta³ej
w wyniku adaptacji czêœci wspólnych
budynku - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. Nr
101/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 782 j.t.) winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 9.10.2015 r.
PUP informuje

1 wrzeœnia - dzieñ upamiêtniaj¹cy wybuch
II wojny œwiatowej jest jednoczeœnie narodowym œwiêtem weteranów. Tego dnia
w³adze miasta, gminy i powiatu oraz przedstawiciele niedawno powsta³ego w Chojnowie Zwi¹zku Weteranów z³o¿yli kwiaty
i zapalili znicze pod obeliskiem przy ul.
Chmielnej. Symboliczny gest jest uhonorowaniem polskich ¿o³nierzy walcz¹cych
poza granicami kraju. Œwiêto stanowi tak¿e
memento dla pokoleñ, lekcjê historii i czeœæ
dla pamiêci broni¹cych niepodleg³oœci.
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- Przyznanie tego presti¿owego wyró¿nienia,
to ogromna satysfakcja nie tylko dla mnie
osobiœcie, ale przede wszystkim dla Spó³ki.
Nasza strategia podporz¹dkowana jest
temu, by wyprzedzaæ rosn¹ce oczekiwania
rynku i oferowaæ nowoczesne, innowacyjne
produkty atrakcyjne dla odbiorców na
rynkach europejskich. Honorowa odznaka,
któr¹ odebra³em w imieniu wszystkich pracowników Feerum, bêdzie dla nas dodatkow¹ motywacj¹, by jeszcze efektywniej
pod¹¿aæ t¹ drog¹ - powiedzia³ Daniel
Janusz, Prezes Zarz¹du Feerum S.A.
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 .)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-

Dodatkowe œrodki dla osób
ubiegaj¹cych siê o przyznanie
jednorazowo œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby bezrobotne
do sk³adania wniosków o przyznanie jednorazowo œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. Informujemy, ¿e wnioski
przyjmowane s¹ na bie¿¹co w pokoju nr 6.
W/w wnioski s¹ rozpatrywane wed³ug
kolejnoœci wp³ywu na posiedzeniach
komisji, w terminach nie d³u¿szych ni¿ 30
dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku.
Z-ca Dyrektora PUP w Legnicy Dyrektor
Filii w Chojnowie o przyznaniu lub odmowie przyznania œrodków na podjêcie dzia-

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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³alnoœci gospodarczej poinformuje pisemnie po uzyskaniu opinii komisji.
Zapraszamy osoby bezrobotne do sk³adania wniosków o przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej w ramach projektów:
1. "Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w powiecie legnickim (I)"
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER).
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby,
które spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
- nie ukoñczy³y 30 roku ¿ycia,
- nie kszta³c¹ siê (tj. nie uczestnicz¹ w kszta³ceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkol¹ siê (tj. nie uczestnicz¹ w finansowanych ze œrodków publicznych pozaszkolnych zajêciach maj¹cych na celu uzyskanie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).
Uwaga! w przypadku osób do 25 roku
¿ycia zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy po 01.01.2015 r. dodatkowym kryterium przyst¹pienia do projektu
jest okres pozostawania w ewidencji osób
bezrobotnych, który nie mo¿e przekroczyæ
4 miesiêcy.
2. "Aktywizacja osób bezrobotnych
powy¿ej 30 roku ¿ycia w powiecie legnickim" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby,
które znajduj¹ siê w szczególnej sytuacji
na rynku pracy tj.:
- osoby po 50 roku ¿ycia,
- kobiety od 30 roku ¿ycia,
- od 30 roku ¿ycia: osoby niepe³nosprawne, osoby d³ugotrwale bezrobotne
(tj. pozostaj¹ce bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesiêcy), osoby
niskowykwalifikowane (tj. posiadaj¹ce
wykszta³cenie na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym, œrednim, zasadniczym
zawodowym).
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy PUP w Legnicy Filii w Chojnowie w p. nr 6, tel. nr /76/ 818 85 25 wew. 26
Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie PUP oraz na
stronie internetowej www.puplegnica.pl
w zak³adce: dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy - dokumenty do pobrania.
Wycinka na cmentarzu
“W trakcie wizji w terenie przeprowadzonej 24 lipca b.r. stwierdzono, ¿e lipy to
drzewa z pêkniêtymi i spróchnia³ymi pniami, maj¹ zachwian¹ statykê, s¹ uschniête.
Kasztanowiec ma zachwian¹ statykê, a jego

GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/841

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

korzenie niszcz¹ nagrobek. Klon to drzewo
o zachwianej statyce z wypiêtrzonymi ponad
powierzchniê korzeniami. Jesion jest ca³kowicie obumar³y. Wnioskowane do usuniêcia
drzewa przekroczy³y dwukrotnie swój wiek
rêbnoœci, a ich z³y stan biologiczny i techniczny stwarza realne zagro¿enia dla bezpieczeñstwa ludzi i mienia”.

Fragment Decyzji Starostwa Powiatowego
zezwalaj¹cy Gminie Miejskiej Chojnów na
usuniêcie z dzia³ki nr 1 w VII obrêbie miasta
Chojnowa (teren miejskiego cmentarza)
dwudziestu siedmiu drzew, wyjaœnia dzia³ania s³u¿b miejskich, na zlecenie których,

od 24 sierpnia na chojnowskiej nekropolii
prowadzona jest wycinka .
Drzewa, ze wzglêdu na wiek, defekty fizyczne oraz zdrowotne mog¹ ulegaæ wykrotom, z³amaniom itp., co w powi¹zaniu
z charakterem terenu na jakim rosn¹ stanowi realne niebezpieczeñstwo dla ludzi
i mienia. St¹d wniosek do powiatowej
komisji ochrony œrodowiska o dokonanie
przegl¹du i wskazanie dalszego toku postêpowania. W wyniku wizji lokalnej postanowiono wydaæ zezwolenie na usuniêcie
drzew, a kolejne etapy wycinki dowiod³y,
w jak z³ym stanie s¹ roœliny.
Sezon szczepieñ
w przychodni
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, ¿e przyjmuje ju¿ chêtnych na szczepienie przeciw grypie.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê do gabinetu zabiegowego lub punktu szczepieñ, gdzie
mo¿na jednoczeœnie nabyæ szczepionkê.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Przyjacio³om z powodu œmierci

Kaziemierza Kozaka

sk³ada Burmistrz Miasta Chojnowa i Rada Miejska Chojnowa
Odszed³ od nas Cz³owiek niezwykle zasa³u¿ony dla miasta i jego spo³ecznoœci.
Kazimierz Kozak przyjecha³ jako repatriant do Chojnowa 12 paŸdziernika 1945 r. Zosta³
zatrudniony na stanowisko z-cy Sekretarza Urzêdu Miasta Chojnowa, a po kilku miesi¹cach
zosta³ Sekretarzem Urzêdu Miasta Chojnowa. 23 czerwca 1950 r. powo³ano Go na Zastêpcê
Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady w Chojnowie, po dwóch latach na Przewodnicz¹cego i pe³ni³
tê funkcjê do czerwca 1958 r. Jednoczeœnie spo³ecznie pe³ni³ funkcjê burmistrza miasta. Przeniesiony
do pracy w Powiatowej Radzie Narodowej w Z³otoryi na stanowisko kierownika wydzia³u
organizacyjno-prawnego, po roku zosta³ zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady w Z³otoryi. Na
wniosek Wojewody Wroc³awskiego zosta³ przeniesiony na stanowisko Kierownika Wydzia³u
Kontroli w Urzêdzie Wojewódzkim w Legnicy, bêd¹c jednoczeœnie cz³onkiem Kolegium Wojewody.
K.Kozak by³ organizatorem ochotniczych stra¿y po¿arnych w Chojnowie i gminie Chojnów.
Zosta³ pierwszym prezesem OSP w Chojnowie. By³ równie¿ przewodnicz¹cym S¹du Kole¿eñskiego w Powiatowym Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Za³o¿y³ po wojnie 1 dru¿ynê harcersk¹
w chojnowskim gimnazjum, pomaga³ równie¿ w organizowaniu dru¿yny w szkole podstawowej
w Chojnowie. By³ organizatorem Zjazdów Brze¿añczyków.
To dziêki jego interwencji zabytkowa armata – przygotowana do wywozu przez wojska radzieckie
zosta³a w naszym mieœcie i stoi do dziœ przy zamku Piastów. Kazimierz Kozak sporo publikowa³, pisa³ równie¿ artyku³y do "Gazety Chojnowskiej". Za swoj¹ pracê otrzyma³ Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju, Z³ot¹ Odznakê "Za Zas³ugi
w Zwalczaniu Powodzi" 1978 r., Odznakê Przyjaciela Dziecka przyznan¹ przez TPD.

Czeœæ Jego Pamiêci!

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze

œp. Kazimierza Kozaka,
w szczególnoœci Burmistrzowi, panu Janowi Serkiesowi
oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie
i Jaroszówce, serdeczne podziêkowania i Bóg zap³aæ
sk³ada
pogr¹¿ona w ¿alu rodzina i przyjaciele.
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Na XIII Sesji
Podczas pierwszej po przerwie wakacyjnej sesji wiod¹cym tematem by³ rynek pracy w ocenie Powiatowego Urzêdu Pracy
oraz informacja o przygotowaniu placówek oœwiatowych do nowego roku szkolnego.
Statystyki dotycz¹ce skali bezrobocia w naszym
regionie przedstawi³a radnym dyrektor PUP
filia w Chojnowie Bo¿ena Konopnicka.
W 2014 r. oraz w 2015 roku obserwujemy systematyczny spadek liczby bezrobotnych na
koniec ka¿dego miesi¹ca. Stopa bezrobocia
na koniec czerwca 2015 r. w powiecie legnickim wynosi³a 16, 7%, natomiast w mieœcie Legnica 7,7%. W porównaniu do koñca czerwca
2014 roku odnotowujemy spadek w powiecie legnickim o 2, 6% oraz w mieœcie Legnica o 2,0%.
Na koniec lipca w rejestrach figurowa³o 1 538
osób bezrobotnych, a na koniec grudnia 2014r.
1806. Stan ten zmniejszy³ siê o 268 osób.
Z terenu miasta liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych wynosi 879 - spadek nast¹pi³ o 234
osoby w porównaniu do grudnia 2014 roku.
£¹cznie w okresie 7 miesiêcy br. zarejestrowa³o
siê 1312 osób, z czego 820 z terenu miasta.
Wy³¹czono z ewidencji 1580 bezrobotnych,
z czego 1007 z terenu miasta. W ogólnej liczbie
wy³¹czeñ z ewidencji 744 osoby podjê³y pracê.
Analizuj¹c wykszta³cenie bezrobotnych zauwa¿amy, ¿e w porównaniu do lipca 2014 roku
najliczniejszy spadek o 136 osób nast¹pi³ w grupie osób z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. Najmniejszy spadek w grupie osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze.
Badaj¹c wiek zarejestrowanych bezrobotnych
w odniesieniu do analogicznego okresu roku
ubieg³ego wystêpuje spadek w ka¿dym przedziale wiekowym.
Bez pracy powy¿ej 24 miesiêcy pozostaje 24,
9% wszystkich osób bêd¹cych w ewidencji
PUP. W strukturze bezrobotnych wed³ug
du¿ych grup zawodowych najwiêcej osób
zarejestrowanych by³o w grupie "Robotnicy
przemys³owi i rzemieœlnicy" "Pracownicy
us³ug osobistych i sprzedawcy", oraz pracownicy przy pracach prostych.
Dane uzyskane na podstawie badania ostatniego miejsca pracy przed rejestracj¹ w PUP
ukazuj¹, ¿e najwiêcej osób bezrobotnych pracowa³o w sektorze handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych,
w bran¿y przetwórstwa przemys³owego oraz
w budownictwie.
W 2015 roku na realizacjê zadañ z zakresu
aktywizacji osób bezrobotnych Filia Urzêdu
Pracy w Chojnowie otrzyma³a œrodki w wysokoœci 3 976 897, 00 z³., z których na dzieñ
31.07.2015 r. zaanga¿owano 68,3%.
Bezrobotni z terenu dzia³ania Filii bardzo
chêtnie korzystaj¹ z aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu oferowanych przez
PUP. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê
sta¿e i szkolenia, a tak¿e zatrudnienie subsydiowane na terenie miasta jak równie¿ w pobliskich miejscowoœciach. Z mo¿liwoœci zatrudnienia subsydiowanego chêtnie korzystaj¹ te¿
pracodawcy (w tym przede wszystkim z refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
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stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz
refundacji czêœci kosztów wynagrodzenia i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne w ramach prac
interwencyjnych). Jak pokazuje wieloletnie
doœwiadczanie PUP w aktywizacji bezrobotnych, pracodawcy w zamian za otrzymanie
refundacji zatrudniaj¹ osoby o ni¿szych kwalifikacjach lub bez doœwiadczenia zawodowego, co stwarza takim bezrobotnym mo¿liwoœæ uzyskania doœwiadczenia na okreœlonych stanowiskach. Osoby przedsiêbiorcze,
zdecydowane na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej korzystaj¹ natomiast bardzo
chêtnie ze wsparcia w postaci jednorazowych
œrodków przeznaczonych na ten cel.
Bior¹c pod uwagê ma³¹ iloœæ ofert pracy jak
równie¿ posiadanie wystarczaj¹cych œrodków
na aktywizacjê osób bezrobotnych w ramach
pozyskiwania miejsc pracy samorz¹d miasta
wraz z urzêdem pracy uczestniczy w spotkaniach
z przedsiêbiorcami pobliskich miejscowoœci
promuj¹cych aktywizacjê osób bezrobotnych.
W wyniku takich spotkañ pozyskano 11 miejsc
pracy w Zak³adzie Ceramicznym w Boles³awcu.
Informacja o przygotowaniach szkó³
i przedszkoli do roku szkolnego 2015/2016
Przedszkole Miejskie nr 1
Do przedszkola bêdzie uczêszcza³o 160 dzieci.
Praca opiekuñczo-wychowawczo-dydaktyczna
realizowana bêdzie w 7 grupach.
Prace remontowe - w lipcu zosta³a zakoñczona wymiana pokrycia ca³ego dachu wraz
z wymian¹ rynien. Wyremontowane i pomalowane zosta³y dwa pomieszczenia przynale¿ne
do kuchni oraz pomieszczenie na strychu,
które bêdzie przeznaczone do zajêæ logopedycznych. W jednej sali edukacyjnej u³o¿ono
nowy parkiet. Do ogrodu przedszkolnego
zamontowano nowe wyposa¿enie.
Przedszkole Miejskie nr 3
Do przedszkola bêdzie uczêszcza³o 205 dzieci.
Wykonano remonty - wymiana pod³ogi, po³o¿enie paneli w sali dydaktycznej na parterze,
malowanie schodów na g³ównej klatce schodowej, prace naprawcze sprzêtu w ogrodzie
przedszkolnym.

Szko³a Podstawowa nr 3
Zakoñczono rekrutacjê do klas l, która uwzglêdnia blisko 100 nowych uczniów klas l. Zostali oni przyjêci do czterech nowo utworzonych klas. Przeprowadzono nabór na wolne
stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w wyniku którego planowane jest
zatrudnienie dwóch nowych nauczycielek,
które zwyciê¿y³y w tym postêpowaniu. Do
pomocy wychowawczej w œwietlicy planowane
jest zatrudnienie osoby w PUP.
Prace remontowe - wykonano adaptacjê
pomieszczeñ pielêgniarki i klasy lekcyjnej
m.in. wymianê grzejników, monta¿ umywalki,
wymianê oœcie¿nicy wraz z drzwiami, wymianê
punktów oœwietleniowych, po³o¿enie g³adzi
oraz malowanie. Wykonano adaptacjê pomieszczenia na zajêcia œwietlicowe. Planowana
jest wymiana okien na plastikowe w salce
gimnastycznej oraz po³o¿enie paneli. Wymalowano pomieszczenia kuchenne zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz pomieszczenia lekcyjne w szkole. Zostan¹ zakupione nowe
szafki pracownicze (zalecenie SANEPID),
³awki i krzes³a uczniowskie, meble do nowej
sali lekcyjnej.
Biblioteka szkolna otrzyma³a na stan ponad
1800 pozycji podrêczników i materia³ów
dydaktyczno-æwiczeniowych, które bêd¹
wypo¿yczane oraz rozdawane w ramach programu "darmowe podrêczniki". Bêd¹ wprowadzone na stan biblioteki szkolnej podobnie,
jak dodatkowe elementarze do klasy l.
Szko³a Podstawowa nr 4
Planowana liczba uczniów na dzieñ 1.09.15 r.
wynosi 530, liczba oddzia³ów 21.
Prace remontowe: pomalowane zosta³y 2 klasy,
lamperie na parterze w ma³ym budynku szko³y.
Wymieniono oœwietlenie w gabinecie przedmiotowym. Wykonano drobne remonty w gabinetach przedmiotowych. Wymieniono blaty
stolików uczniowskich w gabinecie katechetycznym. Do zrealizowania pozostaj¹ zgodnie
z decyzj¹ sanepidu zakup i wymiana podestów
w jednym z pomieszczeñ kuchennych.
W wyniku konkursu ofert i rozmów indywidualnych zatrudniono nauczycieli wychowawców
œwietlicy. Stan zatrudnienia pozosta³ych pracowników jest pe³ny. W trakcie realizacji jest
zaopatrzenie szko³y w darmowe podrêczniki
dla klas I, II i IV. Dostarczono czêœæ zamówienia do klas I i II natomiast podrêczniki
i æwiczenia do klas IV bêd¹ dostarczane
w ostatnim tygodniu sierpnia. Podrêczniki s¹
w³asnoœci¹ szko³y i bêd¹ wypo¿yczane uczniom
z biblioteki szkolnej.
Od wrzeœnia do grudnia 2015r. w szkole realizowany bêdzie w ramach rz¹dowego programu
"Bezpieczna i przyjazna szko³a" projekt, na
realizacjê którego szko³a pozyska³a fundusze
w drodze konkursu.
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Na XIII Sesji
Gimnazjum Nr 1
6 lipca 2015 r. zakoñczona zosta³a rekrutacja
uczniów do klas I - 89 uczniów.
Bêd¹ utworzone trzy klasy pierwsze i wraz
z uczniami powtarzaj¹cymi klasê, bêd¹ liczy³y po 31 uczniów. Z³o¿ono zamówienie na
bezp³atne podrêczniki dla pierwszoklasistów
do dwóch wydawnictw - WSiP i Nowa Era.
Podrêczniki bêd¹ przyjête na stan biblioteki
i wypo¿yczane uczniom zgodnie z opracowan¹ i przyjêt¹ procedur¹.
Remonty: wszystkie sale lekcyjne i korytarze
szkolne s¹ pomalowane. Konserwator dokona³ naprawy wyk³adzin pod³ogowych w 2
salach lekcyjnych. Trwa remont instalacji centralnego ogrzewania. W piêciu salach lekcyjnych usytuowanych na naro¿ach budynku zosta³y przy³¹czone dodatkowe kaloryfery pozyskane z budynku nieu¿ytkowanego.
Do koñca sierpnia 2015 r. zostanie pomalowane jedno pomieszczenie kuchenne. W miesi¹cach sierpieñ - wrzesieñ 2015 r. zostan¹
naprawione pêkniêcia w nawierzchni sali
gimnastycznej - termin uzale¿niony jest od
dyspozycji firmy.
W trakcie nowego roku szkolnego 2015/16
pozostanie do realizacji zalecenie SANEPID
dotycz¹ce poprawy stanu nawierzchni podwórka szkolnego.
Kadra: nie przewiduje siê w nowym roku
szkolnym zatrudniania nowych pracowników.
Gimnazjum nr 2
Zakoñczono rekrutacjê uczniów do klas I
- 78 uczniów.
Podczas wakacji wykonano nastêpuj¹ce prace:
zosta³ wycyklinowany i polakierowany parkiet
w gabinecie biologicznym; wymalowano gabinet biologiczny, wykonano wewnêtrzn¹ instalacjê przeciwpo¿arow¹, obecnie s¹ wykonywane drobne prace budowlano - malarskie
***
Sprawozdanie 6/2015 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 czerwca 2015 r.
do dnia 26 sierpnia 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest budowa ¿³obka przy ul.
Gen. Maczka. Wykonano wszystkie œciany zewnêtrzne i wewnêtrzne, stropodach, przy³¹cza
wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano chodniki z dojœciami do budynku,
instalacje sanitarne - czêœæ podposadzkowa.
W trakcie prac jest droga dojazdowa i instalacja elektryczna.
2. Wykonano wewnêtrzn¹ instalacjê p.po¿.
w budynku Gimnazjum nr 2.
3. Zakoñczono monta¿ wyposa¿enia sali widowiskowo-kinowej w MOKSiR - sprzêt kina 3D.
4. Zakoñczono i odebrano modernizacjê
dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.
5. Zawarto umowê z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
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sowej budowy k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skor¹ w ci¹gu ul. Matejki.
6. Zamontowano 2 ogrody zabaw z ogrodzeniem przy ul. Koœciuszki-Witosa-Kolejowej
i na terenie "Morskiego-Oka".
7. Zamontowano 2 sto³y do gry w szachy
przy ul. Reja-Pl. Wogezów.
8. Zdjêto posusz z drzew rosn¹cych na terenie
cmentarza komunalnego, przy alei g³ównej za
kaplic¹ i przy alei równoleg³ej od strony ul.
Parkowej. Oczyszczono z posuszu drzewa
rosn¹ce przy ul. D¹browskiego i ul. Z³otoryjskiej.
9. Zlecono wycinkê 27 szt. zagra¿aj¹cych drzew,
rosn¹cych na terenie cmentarza. Firma alpinistyczna rozpoczê³a prace 29.08.2015 r.
10. Odnowiono oznakowanie poziome przejœæ
dla pieszych.
11. Pomalowano betonowe elementy mostu
na ul. Wolnoœci.
12. Zatrudniono drug¹ grupê 45 pracowników
w ramach prac spo³ecznie-u¿ytecznych do
wykonywania prac porz¹dkowych na terenie
miasta.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Baczyñskiego;
- dzia³kê pod budowê gara¿u przy ul. Parkowej;
- dzia³kê zabudowan¹ gara¿em przy ul. Witosa.
2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale
mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat.
3. Wydano 2 decyzje na podzia³ dzia³ek :
- przy ul. Legnickiej - na wniosek PKP S.A. we
Wroc³awiu w celu uregulowania przebiegu
dróg,
- przy ul. Paderewskiego - na wniosek osoby
fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ek.
4. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
5. Zawarto 4 umowy dzier¿awy gruntu na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej oraz na ogrody przydomowe
przy Drzyma³y, Parkowej, Paderewskiego.
6. Wydano 3 zgody na wykreœlenie hipotek

ustanowionych z tytu³u bonifikaty udzielonej
przy wykupie lokali, w zwi¹zku z up³ywem 5
lat od dnia nabycia lokalu od miasta.
7. Z zakresu planowania przestrzennego:
- wydano 5 wypisów oraz 1 zaœwiadczenie
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Kolejowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych i koliduj¹cych z ogrodzeniem nieruchomoœci 11 szt.
drzew gatunku jesion, modrzew, klon, œwierk
dla firmy "Narzêdziowiec", z obowi¹zkiem
nasadzenia 22 drzew,
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 usychaj¹cych drzew
gatunku jab³oñ rajska dla Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- wydano 13 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie ³¹cznie 19 usychaj¹cych drzew gatunku œwierk dla osób fizycznych przy ul.:
Szpitalnej, Goleszañskiej, Lipowej, Wyspiañskiego, Orzeszkowej, Bogus³awskiego,
Tuwima, Broniewskiego, Kruczkowskiego,
Nowej, Chrobrego, z obowi¹zkiem
nasadzenia ³¹cznie 38 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 64 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 67 wniosków przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 6.896,13 z³ (wydano
65 decyzji pozytywnych, 1 decyzjê negatywn¹).
Za miesi¹c VII 2015 r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 32.996,92 z³, za
miesi¹c VIII 2015 r. na kwotê 36.652,44 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 48 wniosków, rozpatrzono 37 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.
Za miesi¹c VII 2015 r. wyp³acono dodatki
energetyczne na kwotê 1.683,59 z³ , za miesi¹c VIII 2015 r. na kwotê 1.839,44 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 15 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego i zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹.
2. Sporz¹dzono: 5 aktów urodzenia, 43 akty
ma³¿eñstwa, 15 aktów zgonu.
3. Wys³ano 25 korespondencji do Urzêdów
Stanu Cywilnego.
4. Za³atwiono: 83 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
5. Sprostowano i uzupe³niono 7 aktów stanu
cywilnego.
6. Naniesiono 63 zmiany danych w PESEL
(aplikacja "•RÓD£O").
7. Wykonano 24 migracje aktów do aplikacji
"•RÓD£O".
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Stypendia d l a najlepszych
Krótko przed rozpoczêciem roku szkolnego 2015/2016, blisko 50
uczniów - szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz Powiatowego Zespo³u Szkó³ spotka³o siê w Domu Schrama na uroczystej
gali wrêczenia stypendiów i nagród Burmistrza dla najzdolniejszej
m³odzie¿y.
Stypendia i nagrody uchwalone przez Radê Miejsk¹ przyznawane
s¹ w naszym mieœcie od ubieg³ego roku. Otrzymuj¹ je ci, którzy
wykazuj¹ siê nieprzeciêtn¹ wiedz¹, talentem artystycznym lub
osi¹gniêciami sportowymi. W Chojnowie takich uczniów nie
brakuje. Nowoczesna baza sportowa, dobrze wyposa¿one pracownie dydaktyczne i artystyczne oraz zaanga¿owanie w³adz
i pedagogów w rozwijanie umiejêtnoœci ka¿dego ucznia procentuj¹ sukcesami na wielu p³aszczyznach. Warto zatem doceniaæ
zapa³ m³odych ludzi oraz chêæ samorealizacji i rozwoju.

Decyzj¹ w³adz miasta, w tym roku, wyró¿niono:
Stypendia naukowe za wyniki w nauce:
1.Gabriela Spes - œrednia ocen 5,91 (SP 3)
2. Hanna Chopkowicz - œrednia ocen 5,90 (SP4)
3. Oliwia Dziurbiel - œrednia ocen 5,72 (Gimnazjum Nr 1)
4. Weronika Matwiejewa - œrednia ocen 5,60 (Gimnazjum Nr 1)
5. Marta Zatwarnicka - œrednia ocen 5,86(Gimnazjum Nr 1)
6. Daria Opiela - œrednia ocen 5,62 (Gimnazjum Nr 1)
7. Kacper Szczepanowski - œrednia ocen 6,00 (Gimnazjum Nr 2)
8. Klaudia Bodes - œrednia ocen 5,72 (Gimnazjum Nr 2)
9. Natalia Smoleñ - œrednia ocen 5,72 (Gimnazjum Nr 2)
10. Anita Smoleñ - œrednia ocen 5,80 (Gimnazjum Nr 2)
11. Gabriela Kur - œrednia ocen 5,88 (Gimnazjum Nr 2)
12. Marta Piaskowy - œrednia ocen 5,72 (Gimnazjum Nr 2)
13. Pola Rokus - œrednia ocen 5,66 (Gimnazjum Nr 2)
14. Natalia Maciej - œrednia ocen 5,61 (Gimnazjum Nr 2)
15. Marika Kucy - œrednia ocen 5,66 (Gimnazjum Nr 2)
16. Martyna Oleœniewicz - œrednia ocen 5,77 (Gimnazjum Nr 2)
17. Justyna Samaszko - œrednia ocen 5,66 (Gimnazjum Nr 2)
18. Natalia Stupak - œrednia ocen 5,72 (Gimnazjum Nr 2)
19. ¯aneta Sambor - œrednia ocen 5,86 (Gimnazjum Nr 2)
20. Izabela Wielgucka - œrednia ocen 6,00 (Gimnazjum Nr 2)
21. Anna Wasylkowska - œrednia ocen 5,80 (Gimnazjum Nr 2)
22. Piotr Lizak - œrednia ocen 5,43 (LO Nr 2 w Legnicy)
23. Martyna Duda - œrednia ocen 5,67 (PZSz - Technikum)
Stypendia naukowe za osi¹gniêcia w nauce:
1. Hanna Chopkowicz - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
Logicznego Myœlenia 10 miejsce (SP4)
2. Micha³ Janusz - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Logicznego Myœlenia 7 miejsce (SP4)
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3. Rafa³ Codogni - Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej 7 miejsce (SP 4)
4. Dawid Laskowski - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
ALBUS 2015 z matematyki 7 miejsce, Laureat Ogólnopolskiego
konkursu MULTITEST 2014 z matematyki 5 miejsce, Mistrz
Logicznego Myœlenia w Ogólnopolskim konkursie logicznego
Myœlenia 2015 10 miejsce (Gimnazjum Nr 1)
5. Marta Zatwarnicka - Laureatka Ogólnopolskiego konkursu
MULTITEST 2014 z matematyki 10 miejsce, Laureatka
Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "ORTOGRAF"
1 miejsce (Gimnazjum Nr 1)
6. Gabriela Kur - Laureatka XIII Dolnoœl¹skiego konkursu
Geograficznego (Gimnazjum Nr 2)
Stypendia artystyczne:
1. Dominika Paw³owska - Laureatka XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Rozœpiewane Nutki I miejsce (SP4)
2. Daria Opiela - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego "Wstañcie, chodŸmy…", 6 miejsce (Gimnazjum Nr 1)
3. Kamila Wydrych - Laureatka XIII Ogólnopolskiego konkursu
Fizyczno- Fotograficznego "Zjawiska Optyczne wokó³ nas"
(Gimnazjum Nr 2)
Nagroda sportowa:
1. Gabriel Kondzio³ka - I miejsce w VI Pucharze Piastów Œl¹skich
w Kolarstwie , III miejsce w Turnieju Sprandi kat. ¿ak, III miejsce
w XI Grand Prix MTB, III miejsce w Turnieju Sprandi; ¿ak (SP 3)
2. Micha³ Kondzio³ka - II miejsce w IX Memoriale Mariana
Go³dyna i Zbigniewa Ni¿yñskiego - dzieci 2002-2003 ch³opcy (SP3)
3. Krystian Jastrzêbski - II miejsce w Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików w Taekwodo Olimpijskim (SP3)
4. Jakub Grzela - III miejsce w XVIII Mistrzostwach Polskiej
Akademii JU JITSU, II miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju
Miko³ajkowym JU JITSU, II miejsce w XIX Mistrzostwach Polski
KATA PARAMI, (SP3)
5. Hanna Konarzewska - II miejsce w Turnieju Sprandi w kolarstwie MTB, II miejsce w Wyœcigu kolarstwa Górskiego Œwidnica
GRAND PRIX, II miejsce w Finale Dolnoœl¹skim Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Rowerach MTB Dziewcz¹t (SP3)
6. Martyna Radwan - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Taekwondo, I miejsce w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w Taekwondo Olimpijskim, III miejsce w Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików w Taekwondo Olimpijskim (SP4)
7. Szymon Musia³ - II miejsce w Finale dolnoœl¹skim Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Rowerach MTB Ch³opców (SP4)
8. Martyna Bijak - III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach
w Sprincie 100 m dowolnym, II miejsce Ogólnopolskich Zawodach w Sprincie 50 m. dowolnym, V miejsce w Ogólnopolskich
Zawodach P³ywackich Dzieci "Miko³ajkowe" 50 m. klasycznym (SP4)
9. Alicja Ga³as - III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w JeŸdzie Indywidualnej na czas, III miejsce w Finale dolnoœl¹skim

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/841

Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Rowerach
MTB Dziewcz¹t, II miejsce w XI Czasówce
Sudeckiej, I miejsce w VII Ogólnopolskim
Kryterium Ulicznym, III miejsce w Czasówce Karkonoskiej (Gimnazjum Nr 1)
10. Anna Szewczyk - I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w JeŸdzie Indywidualnej na czas, III miejsce w Ma³e Grody
Piastowskie (Gimnazjum Nr 1)
11. Dawid Laskowski - III miejsce w Turnieju Taekwondo Olimpijskim, III miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Taekwondo
(Gimnazjum Nr 1)

12. Kamil Mroczkowski - I miejsce
w XXIII Miêdzynarodowych Turnieju
Bokserskim, I miejsce w Europejskim
Turnieju Bokserskim, (PZSz LO )
13. Ma³gorzata Klatka - II miejsce w VI
Pucharze Piastów Œl¹skich w kolarstwie
Prze³ajowym, III miejsce w Mistrzostwach
Polski w Maratonie, III miejsce w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w jeŸdzie indywidualnej na czas (PZSz -Technikum)
14. Jakub Ostropolski- III miejsce w Finale
Dolnoœl¹skim w Warcabach 100-Polowych
(PZSz -Technikum)
15. Karolina Ziomek - III miejsce w XXII
Œwidnickim Festiwalu Tañca, IV miejsce
w XXII Œwidnickim Festiwalu Tañca
(PZSz -Technikum)
16. Sandra Traczyk - II miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Polski (LO w Œwidnicy)

Chojnów czyta³ "Lalkê"

4 wrzeœnia odby³a siê w Chojnowie
czwarta edycja Narodowego Czytania. Po
Adamie Mickiewiczu, Aleksandrze
Fredrze i Henryku Sienkiewiczu, ca³a
Polska czyta³a "Lalkê" Boles³awa Prusa.
W Chojnowie ju¿ od godz. 9 fragmenty
powieœci czyta³a w swoich placówkach
m³odzie¿ Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2
i Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Mieszkañcy naszego miasta czynnie w³¹czyli siê do akcjê w samo po³udnie. W centrum miasta, na przygotowanej scenie wiele
siê dzia³o.
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zadba³y, by kolejna edycja w grodzie
nad Skor¹ ró¿ni³a siê od poprzednich.

wodu nie podró¿owa³. Raz tylko odby³
zagraniczn¹ wyprawê, upewniaj¹c siê, ¿e
jego przypad³oœæ zdecydowanie go
ogranicza w tej kwestii. Kto z nas wie, ¿e
pierwsze prasowe artyku³y podpisywa³
pseudonimem "Jan w Oleju", a pseudonim Boles³aw Prus nawi¹zuje do jego
rodowego herbu? Niewielu te¿ czytelników ma œwiadomoœæ, ¿e ¿yciu Prusa
od najm³odszych lat towarzyszy³a œmieræ
bliskich. Matka zmar³a gdy mia³ 3 lata,
ojciec kiedy Aleksander skoñczy³ lat 9,
krótko potem babka sprawuj¹ca nad nim
opiekê po œmierci rodziców. Najboleœniej jednak prze¿y³ stratê przysposobionego syna, który pope³ni³ samobójstwo…
¯yciorys polskiego wybitnego prozaika
obfituj¹cy w dramatyczne wydarzenia
móg³by pos³u¿yæ za kanwê kolejnej wielkiej
powieœci.
Chwilê póŸniej na scenê, do czytania
fragmentów "Lalki", zostali zaproszeni
mieszkañcy miasta, m.in. czytelnicy chojnowskiej biblioteki. Po nich reprezentanci
placówek oœwiatowych przedstawili w³asne
interpretacje scen powieœci.
Kolejne punkty programu przeplata³y
akcenty muzyczne. Motywy z adaptacji
filmowej "Lalki" piêknie wykona³ na
saksofonie Mateusz Bojda przy akompaniamencie pianisty Szymona Sandury.

***
Stypendystom towarzyszyli bliscy i nauczyciele. Spotkanie sta³o siê zatem wielk¹
rodzinn¹ uroczystoœci¹ ubarwion¹ wystêpami artystycznymi i niezliczon¹ liczb¹
gratulacji.
Dumni byli wyró¿nieni, dumni pedagodzy,
rodziny nagrodzonych i w³adze Chojnowa.
I nic dziwnego, bo indeks osi¹gniêæ jest
imponuj¹cy.
Gratulujemy!Gratulujemy! Gratulujemy!
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Na pocz¹tek fragmenty "Pamiêtnika starego subiekta" profesjonalnie przeczyta³
aktor Teatru "Maska" w Jeleniej Górze Krzysztof Rogacewicz.
Potem refleksje o ¿yciu i twórczoœci pisarza ujête w tytule "Prus - romantyk i pozytywista" przedstawi³ dyrektor MOKSiR
Stanis³aw Horodecki.
Twórczoœæ Aleksandra G³owackiego
znamy dobrze, ale kto z nas wie na przyk³ad, ¿e cierpia³ na agorafobiê - lêk przed
otwartymi przestrzeniami. Z tego po-

Odwa¿ni wziêli udzia³ w nie³atwym
quizie dotycz¹cym twórczoœci Prusa.
Prawid³owe odpowiedzi nagradzano
ksi¹¿kami stemplowanymi okolicznoœciow¹ pieczêci¹.
Nastêpnego dnia "Lalkê" czyta³a ca³a
Polska - ponad 1600 miejscowoœci.
eg
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Koniec wakacji - pocz¹tek roku
1 wrzeœnia rok szkolny 2015/2016 w chojnowskich podstawówkach i gimnazjach
rozpoczê³o 1248 uczniów.

Swój pierwszy szkolny apel mia³o 96
pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 3
i 105 w Szkole Podstawowej nr 4.
Edukacjê gimnazjaln¹ zaczê³o 118 uczniów w Gimnazjum nr 1 i 78 w Gimnazjum nr 2.
Przed uczniami i ich nauczycielami kolejny
pracowity rok. Dok³adnie 10 miesiêcy,
a chc¹c byæ bardziej precyzyjnym, to
znacznie mniej. Zakoñczenie roku szkolnego - 25 czerwca. W miêdzyczasie ferie
œwi¹teczno-noworoczne od 23 grudnia do

szych szkó³ mo¿e pochwaliæ siê osi¹gniêciami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi. Ka¿da z nich realizuje ciekawe
projekty edukacyjne, ka¿da anga¿uje siê
w dzia³ania spo³eczne. Dzieci i m³odzie¿
chojnowskich szkó³ przysparzaj¹ miastu
wiele powodów do dumy.
Czekamy zatem na tegoroczne doniesienia, którymi chêtnie bêdziemy dzieliæ
siê na ³amach Gazety Chojnowskiej.
¯yczymy powodzenia i sukcesów
wszystkim Uczniom, Nauczycielom
oraz Pracownikom Oœwiaty.
(red)
fot. sp3; chojnow.pl.

1 stycznia, ferie zimowe od 1 do 14 lutego,
przerwa wielkanocna od 24 do 29 marca.
Do tego œwiêta narodowe, koœcielne oraz
weekendy - kilkadziesi¹t dni wolnego.
Z doœwiadczenia wiemy jednak, ¿e placówki oœwiatowe doskonale wykorzystaj¹ czas pracy. Ka¿dego roku, ka¿da z na-

Tañce i Œpiewy w "Parasolu"
majem", "G³owa do góry" - kto nie
pamiêta lub nie zna - polecamy. Piêkne,
melodyjne utwory, które do dziœ potrafi¹
wzruszyæ i poruszyæ.

Dla tego œrodowiska to wyj¹tkowe wydarzenie, a uczestnicy - tancerze i wokaliœci
czkaj¹ na nie niecierpliwie ca³y rok przygotowuj¹c swoje prezentacje przez kilka
miesiêcy.
IX edycja Turnieju Tañca i Œpiewu organizowanego przez Dolnoœl¹ski Oœrodek
Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny “Niebieski
Parasol”, przyci¹ga dziesi¹tki zainteresowanych.
W tym roku Turniej przebiega³ pod has³em
przeboju sprzed lat - "G³owa do góry".
Ka¿da edycja ma swojego muzycznego
patrona - tegorocznym przewodnikiem
by³a grupa Partita, do piosenek której
uczestnicy tañczyli i której szlagiery
wykonywali przy mikrofonie.
Piêkne to by³y wystêpy. "Niebieski Parasol” zaprosi³, jak zawsze, przyjació³
z G³ogowa, Jawora, Legnicy, Prz¹œnika,
Lubina, Kowar, Barda i Chojnowa.
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Wszyscy chêtnie prezentowali siê przed
jury i ¿ywo reaguj¹c¹ publicznoœci¹.
Trudno by³o oceniaæ wystêpy, bo w ka¿dym z nich by³a pasja i radoœæ.
Kategorii by³o kilka - taniec podopiecznych w parach, taniec opiekunowie,
taniec opiekun-podopieczny oraz
wokalne - solista lub zespó³, opiekunpodopieczny.
Czas obrad jury wype³nia³a wieloletnia
wolontariuszka i sympatyk oœrodka Ma³gorzata Szklarz, która swoim wokalnym talentem wspiera wiele imprez
w Parasolu.
Publicznoœæ radowa³y nie tylko wystêpy,
ale te¿ melodie Partity - dla jednych przywo³uj¹ce wspomnienia, dla innych dopiero odkrywane.
Kulminacj¹ tych emocji by³ koncert
kwartetu. "Pytasz mnie co Ci dam",
"Moja Julio", "Kiedy wiosna buchnie

“Niebieski Parasol” jak co roku zapewni³
wszystkim wspania³¹ zabawê, niezapomnian¹ atmosferê i cudown¹ biesiadê integracyjn¹. A wystêp pracowników Parasola do piosenki Partity "Pali siê" podoba³ siê tak bardzo, ¿e grupa taneczna
musia³a bisowaæ. Warszawski kwartet
zapowiedzia³, ¿e ta choreografia wkrótce
znajdzie siê na oficjalnej stronie zespo³u.
(z naszych informacji wynika, ¿e ju¿ hula
w Internecie)
Gratulujemy organizatorom i wszystkim
uczestnikom.
eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pierwszy by³ holownik
Kolejny chojnowski pasjonat to Wojciech Huk - modelarz, który od wielu lat, wiêkszoœæ swojego wolnego czasu spêdza skupiony nad schematami kartonowych
miniatur. Jego hobby i zwi¹zane z nim sukcesy wynios³y chojnowianina na szczyt do kadry narodowej.

G.Ch. - Na pocz¹tku lipca, bra³ Pan udzia³
w Mistrzostwach Œwiata modeli p³ywaj¹cych na Wêgrzech. Jako jeden z 19 reprezentowa³ pan Polskê. Czym mo¿na sobie
zas³u¿yæ na taki zaszczyt?
Wojciech Huk - Niew¹tpliwie jest to
zaszczyt, a dost¹piæ go mo¿na poprzez
ciê¿k¹ pracê. Zbudowanie modelu trwa
niekiedy kilka lat, nastêpnie trzeba tym
modelem mieæ trochê osi¹gniêæ na "swoim podwórku" by dost¹piæ zaszczytu
powo³ania do reprezentacji Polski i pojechaæ na Mistrzostwa Œwiata.
G.Ch. - Czy œwiatowym mistrzostwom
towarzysz¹ wiêksze emocje ni¿ na innych
zawodach?
W.H. - Emocje s¹ zawsze - mniejsze gdy
wszystko idzie dobrze, ale gdy zacznie
siê coœ nie uk³adaæ po naszej myœli, to
ju¿ nie jest tak weso³o. Na Mistrzostwach Œwiata emocje s¹ na pewno wiêksze, do tego dochodzi stres by wypaœæ
jak najlepiej, t³ok na wodzie, a na brzegu
te¿ nie jest lekko.

G. Ch. - Sk¹d zainteresowanie modelarstwem?
W.H. - Modelarstwem interesujê siê od
najm³odszych lat, na pocz¹tku by³o to
sklejanie modeli plastikowych, potem
przysz³a kolej na modele zdalnie sterowane. Jak ka¿dy modelarz tak i ja szuka³em swojej dziedziny, by³a " zabawa"
z modelami lataj¹cymi, ale z grawitacj¹
jeszcze nikt nie wygra³, wszystko co lata
musi spaœæ, a moje samoloty spada³y
bardzo czêsto. Po drodze by³y samochody, ale to nie by³o to. By³ te¿ modele
œlizgów, choæ by³a adrenalina, to jednak
¿agle wziê³y górê. Za namow¹ kolegi
z modelarni zbudowaliœmy modele klasy
650 i pojechaliœmy na zawody modeli
¿aglowych do Brenna, tam okaza³o siê,
¿e to jest to. Startuj¹c w 650 zacz¹³em
równie¿ starty w klasie NSS-A.
W miêdzyczasie trwa³a budowa modelu
do klasy NSS-B, jest to model kutra gaflowego VIOLA, którym startowa³em na
Mistrzostwach Œwiata.

G.Ch. - Jaki by³ pana pierwszy model?
Ile modeli Pan do tej pory z³o¿y³? Czy
by³y takie które trafi³y "do kosza"?
W.H. - Pierwszym samodzielnie wykonanym modelem by³ holownik Arion,
powsta³ ponad trzydzieœci lat temu. By³a
¿aglówka klasy D10, by³ model bocznoko³owca. By³o te¿ kilka nietrafionych projektów miêdzy innymi kuter torpedowy,
jacht motorowy Ba³tyk (w tym przypadku
jest szansa ¿e model zostanie dokoñczony,
nie trafi³ bowiem do kosza ). Trudno powiedzieæ ile by³o tych modeli, na pewno kilkanaœcie.
G.Ch. - Jak zachêci³by Pan do modelarstwa?
W.H. -Trudno jest zachêciæ do modelarstwa, wymaga ono bowiem poœwiêcenia,
czasu, którego w dobie pogoni za pieni¹dzem mamy coraz mniej. No i nie jest to
tanie hobby, ale zawody rekompensuj¹
wszystko. Najwiêkszym wrogiem modelarza s¹ nerwy, gdy coœ nie wychodzi to
najlepiej odejœæ, uspokoiæ siê, a nie brn¹æ
dalej robi¹c wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.
Bujna wyobraŸnia jest mile widziana.
Niektóre elementy trzeba sobie najpierw
wyobraziæ, ¿eby póŸniej wiedzieæ, jak je
posk³adaæ. Gdyby by³ ktoœ, kto chcia³by
spróbowaæ przygody z modelarstwem,
modelarnia przy MOKSiR daje takie
mo¿liwoœci, mo¿na przyjœæ popytaæ,
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej.
G.Ch. - Czy w rodzinie ktoœ podziela tê
pasjê?
W.H. - Nie, aczkolwiek ¿ona lubi jeŸdziæ
ze mn¹ na zawody.
G.Ch. - Inne hobby.
W. H. - Fotografia, ksi¹¿ka, muzyka

Budowa trwa³a rok. Model jest wiern¹
kopi¹ orygina³u, który od ponad stu lat
p³ywa, obecnie pod francusk¹ bander¹.
P³ywanie takim modelem daje wyniki
przez 3-4 lata, potem model starzeje siê
i traci na punktacji, wiêc buduje siê nowy
model i zabawa trwa dalej. A dlaczego
w³aœnie ¿aglowce ? Bo s¹ œliczne!
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G.Ch. - Modelarskie marzenia?
W.H. - Najbli¿sze to zdobycie Pucharu
Polski w klasie NSS-B i dobrze wypaœæ
w sezonie 2016. A trochê dalsze to poprawienie wyniku na nastêpnych Mistrzostwach Œwiata, które odbêd¹ siê w Polsce
w 2017 roku w Ornecie na Mazurach.
G.Ch. - Trzymamy kciuki!
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Dla ratownictwa wysokoœciowego

31 sierpnia Chojnowska Jednostka
Ratowniczo-Gaœnicza Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej wzbogaci³a siê o jeden
z piêtnastu specjalistycznych lekkich
pojazdów ratownictwa wysokoœciowego
z przetargu KW PSP w Krakowie, która
jako pe³nomocnik w imieniu i na rzecz
m.in. Komendy Wojewódzkiej PSP we
Wroc³awiu og³osi³a przetarg na dostawê
lekkich pojazdów ratownictwa wysokoœciowego. Bêdzie s³u¿y³ chojnowskim stra¿akom
do prowadzenia akcji oraz bêdzie wspomaga³ znajduj¹c¹ siê w Legnicy grupê ratownictwa wysokoœciowego w dzia³aniach
na terenie powiatu jak i po za nim.
Specjalny lekki pojazd ratownictwa wysokoœciowego z chojnowskiej jednostki
o oznaczeniu operacyjnym 363[D]72

zbudowany zosta³ przez firmê Frank
Cars z Czêstochowy na podwoziu Ford
Ranger 2.26 XLT, który dziêki napêdowi na wszystkie ko³a, sporemu, wynosz¹cemu 28 stopni k¹towi natarcia i zejœcia oraz mo¿liwoœci brodzenia do 800
mm poradzi sobie nawet w trudniejszym
terenie.
Jako pojazd ratownictwa wysokoœciowego zosta³ wyposa¿ony m.in. w 4 punkty mocowania stanowisk ratownictwa
wysokoœciowego, komplety lin dynamicznych i statycznych, pêtle z taœmy specjalistycznej, karabinki, szekle, bloczki, rolki, oraz wiele innego sprzêtu przeznaczonego do zadañ zwi¹zanych z ratownictwem wysokoœciowym.
Po za tym na wyposa¿eniu pojazdu znajduje siê tak¿e zestaw do znakowania
terenu l¹dowiska dla œmig³owców, ³om
uniwersalny typu chuligan, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, respirator,
defibrylator, detektor wielogazowy, megafon, no¿yco rozpieracz o napêdzie rêcznym.

Ostatni tydzieñ wakacji zainteresowani
propozycj¹ Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji spêdzili na zajêciach
w domu kultury.
Z oferty skorzysta³o 30. dzieci.

Podczas akcji letniej uczestnicy uczyli
siê graæ w krêgle, poznawali tajniki produkcji myd³a oraz stworzyli ogromne
dzie³a: KOSMOS i G£ÊBIE OCEANU,
które zdobi¹ barierki w g³ównym holu
domu kultury.

Andrejciów Grzegorz

Oriens na mistrzostwach
W niedzielê 30 sierpnia, w uci¹¿liwym
upale rozegrano Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików jazda dwójkami
na czas w Tuszynie ko³o Dzier¿oniowa.
W kategorii m³odziczka (13-14 lat) Hanna
Konarzewska i Anita Ma³ek wywalczy³y
4 miejsce na siedem startuj¹cych dwójek.
Do 3 miejsca zabrak³o zawodniczkom 5
sekund.
W m³odzikach (13-14 lat) Gracjan Fu³awka
i Szymon Musia³ zajêli 6 miejsce na 10
startuj¹cych dwójek.

Wa k a c j e
z MOKSiR

Ponadto dzieci pozna³y technikê splotów
makramowych i wykona³y w³asnorêcznie bransoletkê shambala. Jednak
najpopularniejszym i najbardziej atrakcyjnym wydarzeniem tych spotkañ by³a
rozgrywka wodna - BALONIADA,
która przypad³a do gustu chyba wszystkim uczestnikom. By³o weso³o, twórczo
i aktywnie.

Szeroka oferta zajêæ chojnowskiej
placówki jest dostêpna ca³y rok.
Zapraszamy!

10

GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/841

Powakacyjne plony i plany gildian
Jeœli ktoœ myœla³, ¿e okres wakacji dla chojnowskich artystów by³ czasem wypoczynku
to siê mocno zdziwi. Owszem, czas na relaks
siê znalaz³, ale gdy pewne projekty trzeba
wcieliæ w ¿ycie, za tym musz¹ iœæ konkretne
dzia³ania.
W œrodê 2 wrzeœnia w "KuŸni Talentów", jak
co miesi¹c, Gildia Artystów Chojnowa (G.A.C.)
mia³a swoje spotkanie. Nie zabrak³o goœci,
którymi byli: by³y wójt Gminy Chojnów,
Mieczys³aw Kasprzak; Radny Powiatu i znakomity satyryk, Robert Wierzbicki oraz
Andrzej Bobik, w³aœciciel drukarni, który
zakomunikowa³, ¿e w tym roku chojnowski
samorz¹d wyda okolicznoœciowy kalendarz na
2016r., z reprodukcjami dzie³ chojnowskich
twórców.
Zapoznaliœmy siê tak¿e z folderem wydanym
z okazji "X Przegl¹du Chojnowskich Plastyków", w którym znalaz³y siê prace niektórych
gildian.

Nie mog³o zabrakn¹æ te¿ prezentacji w³asnych.
Kapitalne wyszywanki zrobi³a Lilla Konieczna.
Bohaterami kompozycji s¹ s³ynne myszki
z kreskówek Disneya.
Danusia Schmerling przedstawi³a nowy wiersz
i zaprosi³a wszystkich 20 wrzeœnia do Muszyny.
Tam, wraz z australijsk¹ autork¹ poczytnych
powieœci, Lucy Lech, obie panie bêd¹ mia³y
wieczorek autorski.
W okresie wakacyjnym nie pró¿nowa³ Piotrek
Misikiewicz. Przedstawi³ dwie ksi¹¿ki, przy
których powstawaniu wzi¹³ udzia³. Pierwsza
z nich to "Jubilatka - pó³ wieku legendy". Druga
pozycja nosi tytu³ "My lunatycy - rzecz o REPUBLICE".
Jest szansa, ¿e w okresie jesienno-zimowym
grono gildian powiêkszy siê. Spotykamy siê
w œrodê 7 paŸdziernika o godz. 18:00. Oczywiœcie w "KuŸni Talentów". Zapraszamy te¿
do internetu: gildia.chojnow.eu

Bukaczowczanie w Chojnowie
Historia Kresów Wschodnich jest barwna
i burzliwa. Obecnie jest to teren naszego
s¹siada, Ukrainy. Rodacy, którzy (chc¹c
nie chc¹c) musieli przenieœæ siê do swojej ojczyzny, na pami¹tkê tamtych czasów za³o¿yli ró¿ne stowarzyszenia.
Znamy ich wszystkich jako Kresowian.
Jednym z takich stowarzyszeñ s¹
Bukaczowczanie, a ich prezesem jest
znana wszystkim chojnowianom pani
Alicja Dul.
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Raz w roku przychodzi czas na wspólne
spotkanie. W tym roku kresowiaków
goœci³a Legnica, ale czêœæ kulturalnorozrywkowa mia³a miejsce w Chojnowie.
22 sierpnia kilka pokoleñ bukaczowczan
bawi³o siê w kawiarni "Jubilatka". Do
tañca przygrywa³ zespó³ VIPER.
Wspólne korzenie i pielêgnowanie tradycji, to coœ, co ³¹czy tych ludzi i splata
losy kolejnych pokoleñ.
pm

Rzecz o reputacji
REPUBLIKI

W latach 80-tych ubieg³ego wieku
nast¹pi³a Wielka Fala Polskiego Rocka.
Jednym z zespo³ów, które œwiêci³y
wtedy tryumfy by³a Republika.
Liderem grupy by³ Grzegorz Ciechowski
(Obywatel G.C.). W 2001r. po nag³ej
œmierci Ciechowskiego zespó³ przesta³
istnieæ. Rok póŸniej, z inicjatywy chojnowskiego muzyka, Piotrka Misikiewicza powsta³a Reputacja, wykonuj¹ca
g³ównie repertuar G.C. Jak siê okaza³o,
ten fakt zosta³ nale¿ycie doceniony.
21 sierpnia w Tczewie (rodzinnym mieœcie
G.C.) mia³a miejsce premiera ksi¹¿ki pt.
"My lunatycy, czyli rzecz o Republice".
Pozycja powsta³a pod redakcj¹ Anny
Sztuczki, mened¿erki m.in. toruñskiej
Rejestracji oraz Krzysztofa Janiszewskiego - lidera i wokalisty toruñskiej
electrorockowej grupy High Life.
Na tê lekturê sk³adaj¹ siê m.in. wspomnienia fanów Republiki. Jest te¿ rozdzia³,
w którym przeczytacie wywiad z naszym
muzykiem.
W Tczewie nie mog³o zabrakn¹æ Piotrka.
Promocja ksi¹¿ki odby³a siê w ramach
XIV Festiwalu im. Grzegorza Ciechowskiego. Potem by³a promowana w programach 1, 2, 3 Polskiego Radia i na
TVP Polonia. Ju¿ nied³ugo "My lunatycy..." bêd¹ dostêpni w chojnowskiej
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Przypomnijmy te¿, ¿e trzy lata temu
ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. "Gdzie oni s¹".
Tam te¿ mo¿na znaleŸæ rozdzia³ o naszym muzyku.
Historia lubi siê powtarzaæ.
(red)
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

ABY ROZWÓJ MOWY DZIECKA BY£ PRAWID£OWY…
Wielokrotnie ju¿ o tym pisa³am w moich artyku³ach, jak zadbaæ
o to, aby rozwój mowy dziecka by³ prawid³owy. Poniewa¿ jednak
ci¹gle roœnie liczba dzieci z zaburzeniami mowy i czêsto maj¹ one
swoje Ÿród³o w pierwszych miesi¹cach i latach ¿ycia dziecka, warto
o tym jeszcze raz napisaæ.
Rodzice na ogó³ nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e pewne nieprawid³owe
dzia³ania we wczesnym okresie ¿ycia dziecka przek³adaj¹ siê
potem na problemy z mow¹. Tymczasem wielu wadom mo¿na by
zapobiec, gdyby odpowiednio wczeœnie podj¹æ dzia³ania profilaktyczne. Najlepiej ju¿ na oddziale noworodkowym. Na wielu z nich
z nich zatrudnia siê logopedów. Zajmuj¹ siê oni ocen¹ budowy
anatomicznej narz¹dów artykulacyjnych i od razu podejmuj¹
dzia³ania w przypadku zauwa¿enia nieprawid³owoœci (np. czêsto
ju¿ na oddziale noworodkowym dokonuje siê podciêcia skróconego wêdzide³ka podjêzykowego u maluszka, aby nie blokowaæ
mo¿liwoœci ruchowych jêzyka), przekonuj¹ matki do karmienia
piersi¹ i ucz¹, jak to robiæ. To bardzo wa¿na kwestia nie tylko ze
wzglêdu na fakt, ¿e taki sposób karmienia jest najzdrowszy dla
dziecka, stanowi naturalne zabezpieczenie przed bakteriami, jest
najlepiej przyswajalny i zapewnia kontakt emocjonalny z matk¹,
ale tak¿e warunkuje prawid³ow¹ pracê wszystkich miêœni aparatu
artykulacyjnego i w³aœciwe oddychanie. Jêzyk, wargi i ¿uchwa
wspó³pracuj¹ ze sob¹ podczas ssania, przygotowuj¹c siê do póŸniejszej prawid³owej wymowy.
Warto te¿ pamiêtaæ o pozycji dziecka przy karmieniu (prawie pionowo) oraz w ³ó¿eczku (g³owa niemowlêcia spoczywa na niewielkim podwy¿szeniu, bo taka pozycja sprzyja domykaniu warg
i prawid³owemu oddychaniu).
Koniecznie nale¿y te¿ zwracaæ uwagê na oczyszczanie noska dziecka
w trakcie stanów kataralnych, aby umo¿liwiæ prawid³owe oddychanie nosem. Z innych przyczyn patologicznego oddychania
wymieniæ nale¿y: zbyt niskie napiêcie miêœniowe narz¹du ¿ucia i
twarzy, choroby alergiczne, skazê wysiêkow¹, stany zapalne b³ony
œluzowej nosa, gard³a, górnych dróg oddechowych, skrzywienie
przegrody nosowej, stany zapalne i przerost migda³ów podniebiennych i gard³owego, polipy.
Pamiêtaæ trzeba równie¿, ¿e przed³u¿aj¹ce siê karmienie butelk¹,
ssanie smoczka, palca, warg itp. to bardzo szkodliwe nawyki,
które blokuj¹ ruchy jêzyka w górê.
W momencie wyrzynania siê pierwszych zêbów, a nawet wczeœniej,
przy podawaniu zupek, powinno siê u¿ywaæ ³y¿eczki, aby pobudzaæ
dziecko do utrwalania odruchu ¿ucia.

Dlaczego jest to takie wa¿ne z punktu widzenia rozwoju mowy?
Normalnie, do 3. roku ¿ycia, gdy nastêpuj¹ zmiany w obrêbie ¿uchwy
i szczêki i w jamie ustnej tworzy siê wiêcej przestrzeni, jêzyk powinien
ulec pionizacji, tzn. jego czubek przenosi siê na wa³ek dzi¹s³owy
(przednia czêœæ podniebienia).
Jeœli zaistniej¹ jakieœ przeszkody (o których pisa³am wy¿ej), do
pionizacji nie dochodzi. Jêzyk zalega wtedy na dnie jamy ustnej.
Pozostaje tzw. infantylny sposób po³ykania. Mo¿e byæ te¿ tak, ¿e
jêzyk zaczyna przemieszczaæ siê poza ³uki zêbowe i taki stereotyp
ruchowy siê utrwala.
W efekcie pierwsza z g³osek pionowych w mowie dziecka- "l"mo¿e byæ realizowana miêdzyzêbowo, a tak¿e g³oski "œ, Ÿ, æ, dŸ"
i "s, z, c, dz " mog¹ byæ tworzone w taki sam sposób. G³osek "sz,
¿, cz, d¿" i "r" nie ma, natomiast pojawiaj¹ siê ich substytuty lub
deformacje.
Nie sposób pomin¹æ jeszcze jednej istotnej sprawy. Otó¿ wszelkie
nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu jêzyka powoduj¹ deformacje
stosunków zêbowo-szczêkowych i prowadz¹ do wad zgryzu.
Najlepsze efekty w korygowaniu niew³aœciwej pracy jêzyka uzyskuje
siê, gdy stosowne dzia³ania podejmie siê w momencie pojawienia
siê negatywnych tendencji. Jeœli matka zg³asza siê z dzieckiem
5-, 6-letnim do logopedy, to nieprawid³owe nawyki s¹ ju¿ mocno
utrwalone i tylko wyj¹tkowo silna motywacja rodziców i dziecka
prowadzi do sukcesu.
Danuta Matuszewska
logopeda w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie

Szko³a na miarê czasów
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do
korzystania z ksi¹¿ki „Zbiór dobrych praktyk
szkolnych i wybranych materia³ów dydaktycznych sieci wspó³pracy i samokszta³cenia” opracowanej w ramach projektu
konkursowego „Szko³a na miarê czasów”
realizowanego przez Powiatow¹ Poradniê
Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Chojnowie.
Projekt konkursowy jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, POKL
2013 - 2015, Priorytet III Wysoka jakoœæ
systemu oœwiaty, Dzia³anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkó³.
W projekcie uczestniczy³y szko³y i przedszkola powiatu legnickiego, m.in. z terenu
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Chojnowa: Przedszkole nr 3, Szko³a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2, Powiatowy Zespó³ Szkó³. Na bazie
zrealizowanych szkoleñ, w oparciu o zdobyt¹ wiedzê i nowe doœwiadczenia, w ka¿dej z placówek uczestnicz¹cych w projekcie oraz w ka¿dej z sieci uczestnicy projektu
– nauczyciele z pomoc¹ ekspertów wypracowali DOBRE PRAKTYKI. Dziêki temu
mo¿liwe by³o powstanie tej publikacji.
Realizatorzy projektu maj¹ nadziejê, ¿e
bêdzie ona nie tylko wsparciem i zachêt¹ do
dalszej wspó³pracy, ale tak¿e inspiracj¹ do
dalszego rozwoju szkó³ i przedszkoli w powiecie legnickim. Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ
lub skorzystaæ z niej w czytelni.
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Udogodnienia
w Urzêdzie Skarbowym

1 wrzeœnia 2015 r. Administracja Podatkowa uruchomi³a centra
obs³ugi. To nowe udogodnienie, dziêki któremu podatnicy bêd¹
mogli za³atwiæ swoje sprawy nie tylko we w³asnym urzêdzie, ale
zrobi¹ to tak¿e w wybranych miejscach na terenie ca³ego kraju.
Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, bêdzie mo¿na
z³o¿yæ wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Tak¿e od
1 wrzeœnia 2015 r. mikroprzêdsiêbiorca w centrach obs³ugi bêdzie
móg³ skorzystaæ z pomocy asystenta podatnika.
Dotychczas podatnik móg³ za³atwiaæ sprawy tylko w swoim
urzêdzie skarbowym, w zale¿noœci od miejsca zamieszkania lub
siedziby. By³o to szczególnie uci¹¿liwe dla tych, którzy pracuj¹
lub studiuj¹ z dala od domu. Uzyskanie np. zaœwiadczenia wymaga³o nawet kilkusetkilometrowej podró¿y. Od wrzeœnia wystarczy
wizyta w jednym z 50 centrów obs³ugi.
W województwie dolnoœl¹skim bêd¹ funkcjonowaæ cztery centra
obs³ugi, w których uruchomiona zostanie tak¿e (pilota¿owo)
us³uga asystenta podatnika: przy urzêdach skarbowych w O³awie,
Œrodzie Œl¹skiej, Wo³owie i Wroc³awiu - Krzyki.
W centrach obs³ugi pracownicy Administracji Podatkowej bêd¹
przyjmowaæ podania i deklaracje, wydawaæ zaœwiadczenia, informowaæ podatników o ich prawach i obowi¹zkach.

Centra u³atwi¹ przedsiêbiorcom, szczególnie tym najmniejszym,
dostêp do us³ug Administracji Podatkowej, S³u¿by Celnej oraz
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Oprócz spraw realizowanych
dotychczas przez urzêdy skarbowe przedsiêbiorcy bêd¹ mogli m.in.:
* z³o¿yæ deklaracje uproszczone z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskaæ potwierdzenie zap³aty akcyzy,
* z³o¿yæ dokumenty ubezpieczeniowe (zg³oszeniowe i rozliczeniowe),
W centrach obs³ugi podatnicy bêd¹ mogli tak¿e pilota¿owo skorzystaæ z pomocy asystenta podatnika.
Obs³uga podatnika rozpoczynaj¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przez asystenta podatnika obejmowaæ bêdzie przede wszystkim
udzielanie informacji w zakresie wype³niania deklaracji podatkowych (tak¿e sk³adanych elektronicznie), udzielanie pomocy
i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie
informacji na temat przepisów prawa podatkowego (w tym uprawnieñ przys³uguj¹cych podatnikom).
Ponadto, asystent podatnika bêdzie udziela³ informacji spoza
zakresu dzia³ania urzêdu skarbowego - dotycz¹cych ubezpieczeñ
spo³ecznych czy te¿ podatku akcyzowego. Czynnoœci wykonywane przez asystenta podatnika nie bêd¹ stanowi³y doradztwa
podatkowego.
Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika.
Asystent podatnika bêdzie realizowa³ swoje zadania przez okres
nie d³u¿szy ni¿ 18 miesiêcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

SZLACHETNA PACZKA zaprasza wolontariuszy!
Basia Kurdej-Szatan rozgrzewa serca mê¿czyzn, Julka Kamiñska rozpoczyna poszukiwania bohaterów, a tysi¹ce osób jednocz¹ siê na ogólnopolskich szkoleniach.
To znak - rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI zosta³a rozpoczêta!
Ponad 13 500 SuperW.
W tym roku Paczka po raz piêtnasty w kraju
i po raz drugi w Chojnowie bêdzie walczyæ
o œwiat, w którym nie ma miejsca na biedê.
Do pokonania biedy nie wystarczy jednak
tylko sama dobra wola. Potrzebni s¹
wolontariusze, czyli SuperW, a tych ma
byæ w Polsce ponad 13 500.
Wolontariusze podejmuj¹ wyzwanie, docieraj¹ do rodzin, które straci³y wiarê w lepsze jutro. Dziêki nim potrzebuj¹ce rodziny
w³¹czone do Paczki staj¹ siê sprawcze
i przedsiêbiorcze. Paczka zmienia równie¿
wolontariuszy zaanga¿owanych w projekt,
daje im mo¿liwoœæ rozwoju i zdobywania
nowych umiejêtnoœci.
- Dziêki Paczce jestem bardziej otwarty na
œwiat i ludzi. Uwierzy³em w to, ¿e mam wp³yw
na rzeczywistoœæ, która mnie otacza - mówi
Kamil, wolontariusz Paczki z Krakowa.
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Tak mogliby te¿ powiedzieæ wolontariusze
weterani, którzy w zesz³ym roku pomagali
w Chojnowie.
SuperW to wy¿sza jakoœæ zaanga¿owania
w wolontariat. SuperW Paczki przekracza
swoje granice, odwiedza potrzebuj¹cych w ich
domach i podejmuje decyzjê o w³¹czeniu
do projektu. Pomaga tym, którzy czuj¹ siê
bezradni, opuszczeni i niewa¿ni.
To w³aœnie dziêki wolontariuszom pani
Krystyna uwierzy³a w siebie i dosta³a pracê
na 8. piêtrze Pa³acu Kultury, a pan Zbyszek pierwszy raz od dziesiêciu lat ma z kim
porozmawiaæ!
Takich pozytywnych paczkowych historii
jest wiele w ca³ej Polsce, jest te¿ ich ju¿
kilka w Chojnowie, bo w zesz³ym roku
Szlachetna Paczka dotar³a w naszym mieœcie
do prawie trzydziestu rodzin w potrzebie!
W tym roku tych rodzin, do których dotrzemy z pomoc¹ i ich wzruszaj¹cych historii,
mo¿e byæ jeszcze wiêcej. Wszystko zale¿y
od tego, ilu wolontariuszy zg³osi siê do
projektu. Oby by³o ich jak najwiêcej!
Tylko w 2014 roku Szlachetna Paczka
pomog³a 19 580 rodzinom ¿yj¹cym w nieza-

winionej biedzie. XIV edycja Paczki zjednoczy³a ponad milion osób - potrzebuj¹cych, wolontariuszy, darczyñców przygotowuj¹cych pomoc i dobroczyñców
finansuj¹cych organizacjê projektu, a to ju¿
ponad 2,5% Polaków!

Zostañ wolontariuszem Paczki
w Chojnowie.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Do³¹cz do Dru¿yny na:

www.superw.pl
Aneta Czapska
Lider projektu
SZLACHETNA PACZKA
w Chojnowie
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê w Bia³ej, 11,5a,
ogrodzona, fundament. Cena: 52 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê domu w Bia³ej.
Stan surowy zamkniêty, 10a.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam mieszkanie w bloku IVp., 68,2m2, wc,
³azienka osobno, do remontu. Cena 90 tys. z³
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 884-707-529.
Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Chojnowie,
blok przy ul. Drzyma³y. Okna PCV, panele,
g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Mieszkanie jest ciep³e i s³oneczne, niski czynsz
(198 z³, w tym ogrzewanie i fundusz remontowy). Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Chojnowa, o pow. 45m 2, 2 pokoje,
kuchnia, piwnica, du¿y balkon. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 76-75-40-713.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 64m2,
w³asnoœciowe, w starym budownictwie, po
remoncie, Ip., 2 pokoje, aneks kuchenny,
³azienka, garderoba, centralne ogrzewanie.
Cena do uzgodnienia!
Wiadomoœæ: tel. (76) 81-88-071 lub 604-062-195.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Chojnowie ul. Legnicka 77, IIp., dostêpne w ca³oœci
127m2, w czêœciach I - 55m2, II - 72m2. Cena
2000z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 794-568-539.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, w³asnoœciowe spó³dzielcze, IIIp, pow. 74,5m2, 4 pokoje, wc osobno, balkon, piwnica, w pobli¿u
w budowie ¿³obek dla dzieci, Biedronka,
Netto, Intermarche. Okna PCV, mieszkanie
do remontu. Cena: 2410z³/m 2. Wiadomoœæ:
tel. 511-325-326 lub 793-201-107.

Sprzedam mieszkanie 49m 2 w kamienicy
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, IIIp. Mieszkanie jest ciep³e, s³oneczne, po remoncie. Niski czynsz. Atrakcyjna
cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da
z kondygnacji ma pow. 95m2. Do lokalu przylega
dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Praca
Zatrudniê mê¿czyzn przy produkcji, bez na³ogów, pracowitych, w Chojnowie. ul. Okrzei 2
PUHP Export-Import Czes³aw Pi¹tek.
Zatrudniê pracowników budowlanych, sta¿
min. 8 lat, bez na³ogów.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Praca od zaraz dla opiekuna seniora na Bawarii Niemcy. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

zaprasza na spotkanie
informacyjne dedykowane
dla osób zainteresowanych
prac¹ jako

OPIEKUN OSÓB
STARSZYCH
25.09.2015,
godz. 10.00
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Chojnowie ul. Rynek 20,

tel. 668-003-044

BORÓWKA

Inne
Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV, grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne,
kolektory s³oneczne i akcesoria do zestawów
solarnych. Niskie ceny.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.
Pilnie sprzedam dwa gara¿e w Chojnowie przy
ul. Parkowej.
Wiadomoœæ: tel. 509-603-754 lub 509-603-751.
Pilnie sprzedam gara¿ podwójny (bez œciany
œrodkowej dziel¹cej) w Chojnowie przy ul.
Parkowej.
Wiadomoœæ: tel. 509-603-754 lub 509-603-751.

Wspólnota Mieszkaniowa Paderewskiego 16

poszukuje wykonawcy
n a w i a t ro ³ a p y ( s z t 4 . )
Do wgl¹du jest zarys dokumentacji.
Zg³oszenia prosimy przekazaæ
na numer tel: (76)81-88-574
lub adres korenspondencyjny:
Chojnów; ul. Paderewskiego 16B/4.
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INTERKADRA

Sklep z tradycyjn¹
i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

ul. Legnicka 37
tel. 503-191-063
Zbiórka
elektroœmieci
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego,
elekronicznego, RTV i AGD,
sprzêtu z a s i l a n ego na pr¹d i
baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie:

19 wrzeœnia,
5 grudnia
Sprzêt przyjmowaæ
bêd¹ punkty przy ulicy:
D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y
Po¿arnej)
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed
kot³owni¹ WPEC).
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UCHWA£A NR XIII/51/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u miasta Chojnowa na sta³e obwody g³osowania
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U.2013.594 ze zm.), art. 12 § 2 i 3 oraz § 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:

Wa¿ne numery
telefonów

§ 1.
W Uchwale Nr XXIV/108/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie podzia³u miasta Chojnowa na sta³e obwody g³osowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwa³¹ Nr
XXX/175/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
- za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego,
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

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
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Chojnowskie Dzieciaki

Jagoda Klimkowska – 24 miesi¹ce.
W wolnych chwilach broi, psoci i bawi siê z braciszkiem w fryzjera. Kopie pi³kê i ogl¹da
"Smurfy" oraz "Gumisie".

Chojnów czyta³ “Lalkê”

