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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Rafa³ Chrebela

"Pokolenia" dla pokoleñ
Koncert pieœni religijnych w wykonaniu niezwyk³ego zespo³u Pokolenia wype³ni³
chojnowianom niedzielne popo³udnie 22 listopada.

Polskie akcenty we Francji
Andrzejkowy czas
W przedszkolach, szko³ach, w zak³adach pracy, w œrodowiskach zwi¹zkowych,
w prywatnych domach - kultywowano andrzejkowe obrzêdy.

Szlachetna Paczka w Chojnowie
Baza Rodzin Szlachetnej Paczki zosta³a otwarta 21 listopada!
To ju¿ 15 lat tej inicjatywy.

Nasi przyjaciele z francuskiego miasta
partnerskiego Commentry, wspólnie
z nami celebrowali Dzieñ Niepodleg³oœci.

IV Diecezjalny Dzieñ Wspó³not ERM za nami
Ju¿ po raz czwarty do Chojnowa przyjecha³y dzieci nale¿¹ce do
Eucharystycznego Ruchu M³odych.
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Œwi¹teczne miasto

WTZ zaprasza

Chojnów przybra³ ju¿ bo¿onarodzeniow¹
szatê. Miasto ubrane jest w dziesi¹tki
ozdób, œwiate³ek, dekoracji. Najbardziej
widaæ to w centrum, gdzie latarnie
i drzewa migoc¹ po zmroku setkami
œwiate³ek. W sta³ym miejscu stoi te¿
choinka. Od kilku lat œwi¹teczne
drzewko przekazuj¹ miastu mieszkañcy.
W tym roku okaza³¹ jod³ê podarowa³ pan
Ludwik Turczyn. 8. metrowy iglak
cieszy oko ros³ym wygl¹dem, a nied³ugo
te¿ strojn¹ szat¹. Nieopodal, przy chojnowskiej farze mieni siê tak¿e "drzewko
papieskie", a i przy "ma³ym koœciele" na
dniach pojawi siê barwny œwierk.
Wkrótce zapewne do miejskich ozdób
do³¹cz¹ te w sklepowych witrynach i na
prywatnych posesjach.

Warsztat Terapii Zajêciowej w Chojnowie zaprasza osoby niepe³nosprawne
posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, które ukoñczy³y 18 rok
¿ycia, do uczestnictwa w zajêciach terapeutycznych.
Oferujemy szeroki zakres aktywizacji
i rehabilitacji dziêki szeœciu pracowniom
tematycznym, pomocy psychologicznej,
wzmacnianiu aktywnoœci ruchowej,
uczestnictwu w czêstych wydarzeniach
spo³eczno - kulturalnych, nauce podstawowych norm oraz wartoœci spo³ecznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, ul. Kolejowa 9 w godzinach 9:00 - 15:00 b¹dŸ pod numerem
telefonu: 76/ 8188 214.

Warsztaty w muzeum
Ju¿ 1 grudnia Muzeum Regionalne zaprosi³o dzieci i m³odzie¿ z Chojnowa
i gminy Chojnów na coroczne œwi¹teczne warsztaty. Bombki z we³ny i krochmalu, strioki ze œwie¿ych ga³¹zek, zdobienie “wydmuchanych” na miejscu
bombek i inne atrakcyjne œwi¹teczne

akcesoria uczestnicy wykonywali samodzielnie, ucz¹c siê wielu technik i poznaj¹c procesy produkcji. Wszystkie ozdoby
z pewnoœci¹ bêda niecodzienn¹ dekoracj¹ w domach m³odych chojnowian.
Serdecznie zapraszamy
Mieszkañców Chojnowa
i okolic na

JARMARK
ŒWI¥TECZNY

20 grudnia
w centrum miasta
stan¹ œwi¹teczne stragany,
które od godz. 14.30
oferowaæ bêd¹
wiele oryginalnych,
bo¿onarodzeniowych
akcesoriów.
Ze sceny p³yn¹æ bêd¹
kolêdy i pastora³ki
w wykonaniu góralskiej
kapeli z ¯ywca.

Kalendarz imprez w mieœcie
grudzieñ

Pytanie do Burmistrza
Chojnowski samorz¹d uruchomi³ na oficjalnej, internetowej stronie, “okienko”,
gdzie ka¿dy mieszkaniec mo¿e zadaæ
nurtuj¹ce go pytanie dotycz¹ce zarz¹dzania miastem. “Mieszkañcy pytaj¹, burmistrz odpowiada”, ma na celu umo¿liwienie naszym mieszkañcom szybki,
bezpoœredni kontakt z w³adz¹ i uzyskanie
oficjalnego wyjaœnienia w problematycznych sprawach.
Wystarczy wejœæ na www. chojnow.eu,
zalogowaæ siê w “okienku”, zadaæ pytanie,
aby po krótkim czasie uzyskaæ odpowiedŸ.
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06.12. - Miko³aj
12.12. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Bo¿onarodzeniowe"
20.12. - Kiermasz œwi¹teczny
grudzieñ - Koncert z gwiazdk¹ - pracownia wokalna
grudzieñ - Warsztaty bo¿onarodzeniowe dla dzieci i m³odzie¿y
grudzieñ - Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców
grudzieñ - styczeñ "Kawaleria na œl¹sku"- wystawa z kolekcji Piotra Kolodzieja

MOKSiR
MBP
MOKSiR
MOKSiR
Muzeum
UKS 1
Muzeum

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

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/847
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
518 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 01.12.2015 r. do
22.12.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 23/16
w obr. 6 miasta Chojnowa przy ul.
Legnickiej (Zarz¹dzenie Nr 135/2015
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30
listopada 2015 r.).

Komunikat
miejskiej p³ywalni
W grudniu, basen ma kilka przerw w funkcjonowaniu. Jak zatem przedstawia siê
harmonogram?
W dniu 10 i 14 grudnia basen bêdzie
niedostêpny dla klientów od godziny
8:00 do godziny14:00.
24.12.2015 – nieczynne
25.12.2015 – nieczynne
26.12.2015 – czynne od 15:00 do 20:00;
31.12.2015 – czynne od 8:00 do 15:00;
1.01.2016 – nieczynne.
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Kasa w CHZGKiM
- zmiana godzin pracy
Od 16 listopada 2015 r. a¿ do odwo³ania
kasa Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej czynna jest:
poniedzia³ek w godz. 7:30 - 12:30
wtorek w godz. 8:00 - 15:30
œroda w godz. 7:30 - 12:30
czwartek w godz. 7:30 - 12:30
pi¹tek w godz. 7:30 - 12:30.

Wernisa¿ wystawy
"Nasze spotkania
z Janem Paw³em II"
Z okazji Roku œw. Jana Paw³a II
Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza do Galerii M³odych na
wernisa¿ wystawy, który odbêdzie siê 10 grudnia o godz. 19.00.

7 grudnia 2015 (poniedzia³ek)
o godz. 18.30
w sali widowiskowej
Domu Schrama odbêdzie siê

p re z e n t a c j a k a l e n d a r z a
m i e j s k i e g o n a ro k 2 0 1 6 ,
który wype³ni³y prace
plastyczne i literackie cz³onków
Gildii Artystów Chojnowa.
Spotkanie ma charakter otwarty
- mog¹ w nim wzi¹æ udzia³
wszyscy chêtni :
SERDECZNIE Z APRASZAMY!!!

Program wernisa¿u:
1) Otwarcie wystawy "Nasze
spotkania z Janem Paw³em II";
2) "Pielgrzymki Jana Paw³a II
do Polski" prelekcja: ks. Artur
Trela;
3) "Janowi Paw³owi II - jego
uczniowie" wystêp: Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
w Chojnowie.
Wystawê bêdzie mo¿na obejrzeæ od
czwartku 3 grudnia do koñca roku 2015.

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
organizuje w Domu Schrama bal sylwestrowy.
Od godz. 20.00 ostatniego dnia roku a¿ po œwit Roku Nowego 2016 bêdziemy Goœci
raczyæ jad³em, trunkiem, mi³¹ atmosfer¹ i taneczn¹ muzyk¹.
Serwowaæ bêdziemy gor¹ce i zimne napoje,
3 gor¹ce posi³ki, tzw. „zimn¹ p³ytê”,
wino musuj¹ce na 4 osoby.

Na scenie zespó³ VIPER.
Koszt dla dwu osób – 400,00 z³.
Bilety mo¿na nabyæ w sekretariacie
MOKSiR (pok. 203 na Ip.)
– Dom Kultury przy ul. Ma³achowskiego 7,
w godz. 8.00 – 16.00 do 15 grudnia 2015 r.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/847
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Na XVI sesji
Na paŸdziernikowej sesji dominuj¹cymi tematami by³y sprawy oœwiaty i zdrowia.
O funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Chojnowie w 2015r. i o zamierzeniach na 2016r. mówi³ kierownik jednostki Boles³aw Jakubiak:
- W Przychodni Rejonowej w Chojnowie jest zadeklarowanych ok. 16100 osób z terenu miasta i gminy
Chojnów. Osoby te objête s¹ opiek¹ lekarzy POZ,
pielêgniarek œrodowiskowych, po³o¿nych oraz
pielêgniarek szkolnych (1958 uczniów z chojnowskich szkó³, szko³y w NiedŸwiedzicach
i Budziwojowie). W ramach Przychodni dzia³aj¹ tak¿e gabinet zabiegowy, punkt szczepieñ,
laboratorium analityczne, gabinet RTG, gabinet USG, punkt spirometrii i rehabilitacja ambulatoryjna. Mamy tak¿e poradnie specjalistyczne:
chirurgiczn¹, urazowo-ortopedyczn¹, preluksacyjn¹, otolaryngologiczn¹ i ginekologiczn¹.
Kontrakty z NFZ na rok 2015, które aktualnie
realizujemy s¹ na poziomie roku 2014. Przychodnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 8.00 do 18.00, w pozosta³ych
godzinach oraz w soboty, niedziele i œwiêta
chojnowianie objêci s¹ opiek¹ firmy
NOXMED, która przyjmuje pacjentów na
terenie oœrodka "Niebieski Parasol".
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie na
umowê o prace pracuj¹ 52 osoby oraz na
umowy cywilno-prawne 14 osób - najczêœciej
w niepe³nym wymiarze godzin.
Zatrudniamy ogó³em 18 lekarzy w tym 9-ciu
na pe³nym etacie, 21 pielêgniarek i po-³o¿nych oraz fizjoterapeutów, laborantów analitycznych, techników RTG itp.
Œrednio w miesi¹cu w poradni POZ przyjmujemy ok. 5600 pacjentów, pielêgniarki i po³o¿ne œrodowiskowe wykonuj¹ ok. 950 œwiadczeñ, gabinet zabiegowy wykonuje ok. 1150
iniekcji oraz 120 badañ EKG. W laboratorium
analitycznym miesiêcznie przeprowadza siê
ok. 7000 badañ, w gabinecie RTG wykonuje
siê 560 zdjêæ, w gabinecie USG 155 badañ,
a rehabilitacja przyjmuje ponad 200 pacjentów.
Pielêgniarki i lekarze w szko³ach wykonuj¹ ponad 5300 œwiadczeñ. W poradniach specjalistycznych w paŸdzierniku udzielono ok. 1400 porad.
Nasz g³ówny p³atnik, Narodowy Fundusz
Zdrowia zaproponowa³ nam ju¿ kontrakty na
pierwsze pó³rocze 2016 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji
ambulatoryjnej. Wysokoœæ tych kontraktów
prawie nie ró¿ni siê od wysokoœci kontraktów
w roku 2015. Szczególnie szkoda, ¿e nie uda³o siê
zwiêkszyæ kwoty dla rehabilitacji, bo popyt na te
us³ugi jest tak du¿y, ¿e prowadz¹c zapisy na dany
rok ju¿ w koñcu kwietnia wyczerpuje siê pula miejsc.
Wielk¹ niewiadom¹ jest sytuacja na drugie pó³rocze 2016r., bo zapowiedzi nowego rz¹du przewiduj¹ likwidacjê Narodowego Funduszu
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Zdrowia i przeniesienie odpowiedzialnoœci za
finansowanie s³u¿by zdrowia na wojewodów.
Nie wiadomo zatem czy zapowiadane konkursy
w czerwcu 2016 roku odbêd¹ siê i na jakich warunkach. Nastêpn¹ niewiadom¹ jest to komu
bêdzie przys³ugiwa³a bezp³atna opieka medyczna
- wg zapowiedzi nowego ministra zdrowia nast¹pi powrót do poprzednich za³o¿eñ tzn. objêcie opiek¹ tak¿e osób nieubezpieczonych.
***
Obecn¹ sytuacjê Klubu Sportowego “Chojnowianka” przedstawi³ radnym zarz¹dzaj¹cy
klubem od sierpnia tego roku, Bogdan JóŸwiak.
KS “Chojnowianka” skupia obecnie oko³o 160
zawodników trenuj¹cych w kilku grupach
wiekowych. Nowemu prezesowi uda³o siê uzupe³niæ sk³ad I dru¿yny i stworzyæ ambitny,
zaanga¿owany team, trenuj¹cy pod okiem wykwalifikowanego trenera. M³odsze dru¿yny radz¹
sobie znakomicie, dobrze wró¿¹c na przysz³oœæ. Optymistycz¹ perspektyw¹ ma byæ tak¿e
utworzenie w PZS sportowej klasy, szkol¹cej we
wspó³pracy z “Chojnowiank¹”, przysz³ych
zawodników.
***
Statystyki dotycz¹ce funkcjonowania w naszym
mieœcie oœwiaty w minionym roku szkolnym
przedstawi³a radnym insp. ds. oœwiaty kultury
i zdrowia Miros³awa Kamiñska.
Samorz¹d Miasta Chojnowa jest organem
prowadz¹cym dwie szko³y podstawowe, dwa
gimnazja i dwa przedszkola.
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie
Kadra pedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 37 nauczycieli, w tym pe³nozatrudnionych 24. Ze wzglêdu na stopnie
awansu zawodowego 25 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 3 kontraktowych i 3 sta¿ystów.
Kadra niepedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 3 pracowników administracji
oraz 9,5 etatu pracowników obs³ugi.
Uczniowie - do Szko³y Podstawowej Nr 3
uczêszcza³o 329 uczniów. Dla 7 uczniów
prowadzone by³o nauczanie indywidualne.
W sprawdzianie udzia³ wziê³o 56 uczniów.

Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie
Kadra pedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 42 nauczycieli, w tym pe³nozatrudnionych 38. Ze wzglêdu na stopnie
awansu zawodowego 29 nauczycieli dy-plomowanych, 10 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 sta¿ysta.
Kadra niepedagogiczna - zatrudnionych

w szkole wraz z obs³ug¹ basenu by³o 4 pracowników administracji oraz 27,5 etatu pracowników obs³ugi.
Uczniowie - do Szko³y Podstawowej Nr 4
uczêszcza³o 486 uczniów. Dla 3 uczniów
prowadzone by³o nauczanie indywidualne.
W sprawdzianie udzia³ wziê³o 61 uczniów.

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
Kadra pedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 30 nauczycieli, w tym pe³nozatrudnionych 27. Ze wzglêdu na stopnie
awansu zawodowego 20 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 sta¿ysta.
Kadra niepedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 3 pracowników administracji
oraz 11 pracowników obs³ugi.
Uczniowie - do Gimnazjum Nr 1 uczê-szcza³o
298 uczniów. Nauczaniem indywidualnym
objêty by³ jeden uczeñ.
W egzaminie na zakoñczenie edukacji gimnazjalnej udzia³ wziê³o 72 uczniów.

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
Kadra pedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 32 nauczycieli, w tym pe³nozatrudnionych 29. Ze wzglêdu na stopnie
awansu zawodowego 25 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych i 5 kontraktowych.
Kadra niepedagogiczna - zatrudnionych
w szkole by³o 3 pracowników administracji
oraz 9 pracowników obs³ugi.
Uczniowie - do Gimnazjum Nr 2 uczêszcza³o
318 uczniów, w tym 5 uczniów klasy specjalnej. Nauczaniem indywidualnym objêtych
by³o 7 uczniów. W egzaminie na zakoñczenie
III klasy udzia³ wziê³o 130 uczniów.

We wszystkich miejskich szko³ach w roku
szkolnym 2014/2015 prowadzone by³y zajêcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie
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Na XVI sesji
rozwijali swoje umiejêtnoœci lub wyrównywali braki edukacyjne.
W szko³ach podstawowych i gimnazjach dla
wszystkich uczniów samorz¹d miasta Chojnowa prowadzi³ naukê p³ywania w ramach
zajêæ wychowania fizycznego.
W ka¿dej chojnowskiej szkole zatrudniony
by³ pedagog szkolny, a w placówkach funkcjonowa³y biblioteki szkolne.
W sprawozdaniu podsumowano te¿ statystyki dotycz¹ce ubieg³orocznych testów kompetencji w szko³ach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych, mówiono o dzia³alnoœæ
szkolnych sto³ówek i œwietlic.
Sprawozdanie zawiera³o tak¿e obszern¹ listê
spektakularnych osi¹gniêæ ka¿dej placówki sportowych, artystycznych, naukowych - na arenie lokalnej, wojewódzkiej i ogólnokrajowej.
Przedszkole Miejskie Nr 1
W przedszkolu zatrudnionych by³o 12
nauczycielek na pe³ny etat oraz w nie-pe³nym
wymiarze nauczyciele jêzyka angielskiego,
religii i logopeda. Wed³ug stopni awansu
zawodowego: 4 nauczycieli dyplomowanych,
7 nauczycieli mianowanych i 4 - kontraktowych. Liczba zatrudnionych pracowników
administracji i obs³ugi wy-nosi³a 14 osób, w tym
na pe³nym etacie 11.
W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola
uczêszcza³o 157 dzieci, w tym tzw. "zerówkowych" dwadzieœcia dwoje dzieci.
Dzieci uczêszczaj¹ce do placówki korzysta³y
z nieobowi¹zkowych zajêæ nauki jêzyka angielskiego - 157 dzieci i z religii 22 dzieci.
Przedszkole Miejskie Nr 3
W placówce zatrudnionych by³o 16 nauczycielek, z czego 11 na pe³ny etat. Ze wzglêdu na
stopnie awansu zawodowego 2 nauczycielki
dyplomowane, 10 mianowanych, 1 kontraktowa, 2 sta¿ystki i jedna bez stopnia.
Pracowników administracji i obs³ugi zatrudnionych by³o 18, w tym 15 na pe³nym etacie.
Do przedszkola, do piêciogodzinnych grup
zerówkowych uczêszcza³o 82 dzieci, a do
grup zerówkowych z wy¿ywieniem - 29
dzieci. W Przedszkolu Nr 3 zorganizowane
by³o indywidualne obowi¹zkowe wy-chowanie
przedszkolne dla jednego dziecka w wymiarze 6 godzin oraz indywidualne zajêcia
rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10
godzin dla drugiego dziecka.
Kszta³ceniem specjalnym w liczbie godzin
3,5 objête by³o trzecie dziecko. Z nieobowi¹zkowych zajêæ nauki jêzyka angielskiego
korzysta³o 205 dzieci i z re-ligii 139 dzieci.

Sprawozdanie 8/2015
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 wrzeœnia 2015 r.
do dnia 25 listopada 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest budowa ¿³obka. Trwaj¹
prace wykoñczeniowe oraz wyposa¿anie obiektu.
2. Zamontowano now¹ wiatê przystankow¹
przy ul. Paderewskiego.
3. Zamontowano 4 kamery cyfrowe, przekazuj¹ce obraz za pomoc¹ internetu, w tym:
- 2 szt. w Rynku, jedna bêdzie przekazywa³a
obraz na stronie internetowej miasta w systemie ci¹g³ym, a druga bêdzie obs³u-giwana
przez policjê;
- 1 szt. przy pl. Dworcowym;
- 1 szt. na terenie osiedla - nowy punkt monitorowania zlokalizowany przy ul. Kiliñskiego.
4. Zakupiono 50 ton soli drogowej i 100 ton
piasku na utrzymanie dróg miejskich w okresie zimowym.
5. Podpisano porozumienie z Zarz¹dem Powiatu Legnickiego na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta - wykonawc¹ bêdzie CHZGKiM.
6. Z dniem 31 paŸdziernika zakoñczono realizacjê umowy na roboty publiczne dla 5
bezrobotnych.
7. Zatrudniono 9 osób bezrobotnych na czas
okreœlony, w zwi¹zku z porozumieniem
z Powiatowym Urzêdem Pracy.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców trzy
lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej bonifikaty.
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych przy
ul. Z³otoryjskiej.
2. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osoby fizycznej na kwotê 795 z³.
3. Wydano zgody na wykreœlenie 5 hipotek
ustanowionych z tytu³u bonifikaty udzie-lonej
przy wykupie lokali, w zwi¹zku z up³ywem 5 lat
od dnia nabycia lokalu od miasta.
4. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿ lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 6/4, ul.
Samorz¹dowej 4C/10 oraz nieruchomoœci
zabudowanej hal¹ produkcyjn¹ przy ul. Z³otoryjskiej - wszystkie zakoñczone wynikiem
negatywnym .
5. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu do
2 nieruchomoœci :
- niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Wrzo-

sowej o pow. 246 m2, stanowi¹cej w³asnoœæ
osoby fizycznej za cenê 15.000z³., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,
- niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej o pow. 0,2475 ha, bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym spó³ki TAURON za cenê
10.000 z³., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
6. Wydano 9 wypisów wraz z wyrysami oraz
8 zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Wydano 9 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew dla osób fizycznych:
- przy ul. Wyspiañskiego dot. 3 usychaj¹cych œwierków, z obowi¹zkiem nasadzenia 6
drzew,
- przy ul. Koœciuszki dot. zagra¿aj¹cej wierzby, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Wrzosowej dot. skupiska 10 uschniêtych drzew olsza, z obowi¹zkiem nasadzenia 20 drzew,
- przy ul. Wojska Polskiego dot. 2 drzew lipa
i klon koliduj¹ce z zabudow¹ dzia³ki, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Sempo³owskiej dot. usychaj¹cego
klonu, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Bogus³awskiego dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. D¹browskiego dot. zagra¿aj¹cej
brzozy, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 87
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; po ich rozpatrzeniu wydano 83 decyzje
pozytywne i 4 decyzje negatywne.
Za miesi¹ce X -XI 2015 r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 66.482,40 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 64 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wyp³acono dodatki energetyczne
na kwotê 4.033,12 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 3 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 24 akty ma³¿eñstwa, 37
aktów zgonu i 9 aktów urodzenia.
3. Wys³ano 25 korespondencji do Urzêdów
Stanu Cywilnego.
4. Za³atwiono: 427 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
5. Sprostowano i uzupe³niono 16 aktów stanu
cywilnego.
6. Naniesiono 8 zmian danych w PESEL
7. Wykonano 31 migracji aktów.
opr. eg
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Polskie akcenty we Francji
Nasi przyjaciele z francuskiego miasta partnerskiego Commentry, wspólnie z nami celebrowali Dzieñ Niepodleg³oœci.
11 listopada z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem
poleg³ych ¿o³nierzy w Commentry.

noœci, ale te¿ znalezienie w mieœcie polskich symboli. Najwiêcej znaleziono ich jednak po spacerze - na biesiadnym stole.
Polskie wêdliny i ciasta, z polskimi opowieœciami w tle, by³y
dope³nieniem mi³ego "Jour Polonais".
eg
Tamtejszy Komitet ZbliŸniaczenia - odpowiednik naszego
Stowarzyszenia Miast Partnerskich - w ci¹gu roku organizuje
kilka inicjatyw maj¹cych na celu podkreœlenie naszego partnerstwa i podtrzymywanie polskich tradycji wœród francuskiej
Polonii.
Nasze narodowe œwiêto zmobilizowa³o cz³onków Komitetu do
kolejnej inicjatywy. Rodziny polskiego pochodzenia poznawa³y swoje miasto z niecodziennej perspektywy. Spacer ulicami Commentry mia³ na celu nie tylko integracjê tej spo³ecz-

IV Diecezjalny Dzieñ Wspólnot ERM w Chojnowie za nami
Ju¿ po raz czwarty do Chojnowa przyjecha³y dzieci nale¿¹ce do Eucharystycznego Ruchu M³odych wraz ze swoimi
opiekunami z terenu ca³ej diecezji legnickiej. Tegoroczne spotkanie odby³o siê
w sobotê 21. listopada tradycyjnie
w trzech miejscach naszego miasta.

Tematem spotkania by³y s³owa "Jestem
dzieckiem Boga", które nawi¹zywa³y do
has³a nowego roku duszpasterskiego
"Chrzest pocz¹tkiem nowego ¿ycia."
Prawie 200 uczestników przyby³o najpierw do Gimnazjum nr 1, by podj¹æ pracê warsztatow¹ w grupach. Po przywitaniu przez moderatora diecezjalnego ERM ks. Jaros³awa Góreckiego - goœcie w poszczególnych grupach rozeszli siê do klas
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i tam przygotowali dla siebie szaty
chrzcielne wypisuj¹c na nich, datê, miejsce chrztu, swoje imiê i imiona rodziców
chrzestnych oraz ozdobi³y szaty symbolami religijnymi. Nastêpnie wszyscy ubrani w te stroje w barwnym pochodzie, ze
œpiewem, udali siê do koœcio³a œw. Ap.
Piotra i Paw³a, gdzie podczas Eucharystii, której przewodniczy³ Ks. Biskup
Zbigniew Kiernikowski, uroczyœcie odnowili przyrzeczenia chrztu œwiêtego.
Po Mszy Œw. podczas trzeciej czêœci spotkania odby³ siê "Wielki Bal Ochrzczonych", a poprzedzi³o go piêknie przygotowane przez wspólnotê ERM z Parchowa przedstawienie o œw. Urszuli Ledóchowskiej z okazji 150 rocznicy jej urodzin.

Jako organizator pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do sprawnego przeprowadzenia tego spotkania.
Dziêkujê p. Burmistrzowi Janowi
Serkiesowi, p. El¿biecie Fa³at,
p. Annie Rozmus i pracownikom
Gimnazjum nr 1, p. Wies³awie
Majewskiej wraz z zespo³em pracowników, p. Stanis³awowi
Horodeckiemu i pracownikom
Miejskiego Oœroka Kultury Sportu i Rekreacji za zapewnienie
nag³oœnienia, chojnowskiej
Policji, lokalnym mediom,
a szczególnie p. Oldze i Bogus³awowi Niemasikom, naszym
rodzicom i m³odzie¿y za koordynacjê spotkania.
Wyrazami wdziêcznoœci obejmuj¹
tak¿e sponsorów: Legnick¹ Kuriê
Biskupi¹, Pañstwa Martê i Andrzeja Kupczyków - w³aœcicieli
piekarni oraz firmê wykonuj¹c¹
opakowania szklane Heinz Glas
Dzia³dowo.
Ks. Jaros³aw Górecki
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Chojnowski djembefol
Ten gatunek muzyki porusza nawet tych
zupe³nie pozbawionych wra¿liwoœci na
dŸwiêki. Jest zwi¹zany ze wszystkimi dziedzinami ¿ycia: z prac¹, odpoczynkiem,
walk¹, œwiêtowaniem, ucztowaniem, oczekiwaniem czy podró¿¹. Rytm i brzmienie
egzotycznych dla nas instrumentów, obezw³adnia od zewn¹trz i wewn¹trz. Tak dzia³a tradycyjna muzyka afrykañska, która
przed 13 laty zaw³adnê³a umys³em m³odego
chojnowianina - Rafa³a Chrebeli.
Gazeta Chojnowska - O tym, ¿e bêbny
djembe i dundu s¹ Twoj¹ pasj¹ przekonaliœmy siê podczas koncertu w domu
kultury. Na scenie sprawia³eœ wra¿enie
cz³owieka niezwykle szczêœliwego, bytuj¹cego w innym stanie œwiadomoœci...
Rafa³ Chrebela - Granie na djembe sprawia mi wielk¹ frajdê i przynosi satysfakcjê.
Jeœli mia³bym mówiæ o jakimœ stanie to
chyba jedynie euforii. Muzyka afrykañska
jest bardzo ¿ywio³owa i energetyczna, a skutkiem ubocznym czêsto wystêpuj¹cym podczas grania, jest po prostu radoœæ i zadowolenie.

G.Ch. - Myœlisz, ¿e ka¿dy jest w stanie
odczuwaæ te rytmy w taki sposób?
R.Ch- Ka¿dy odbiera muzykê na swój
sposób niezale¿nie od jej rodzaju. Spotka³em siê z wieloma opiniami na temat tradycyjnej muzyki zachodnio-afrykañskiej i jak
dot¹d by³y one w wiêkszoœci pozytywne.
Muzyka bêbnów djembe i dundun niesie ze
sob¹ ogromn¹ dawkê energii, a doœwiadczenie jej na ¿ywo dodatkowo wzmacnia

ten efekt. S³uchacz jest wrêcz bombardowany dŸwiêkami. To potrafi pobudziæ.
G.Ch. - Ka¿dy mo¿e graæ na afrykañskich instrumentach?
R.Ch. - Tak. Tak jak ka¿dy mo¿e graæ na
gitarze, ale nie wszyscy to robi¹. W muzyce
istnieje ogromna ró¿norodnoœæ i mo¿liwoœæ
wyboru. Bêbny djembe s¹ o tyle kusz¹c¹ propozycj¹, ¿e na pierwszy rzut oka nie wymagaj¹ wielkiego zaanga¿owania. Pozornie
prosty instrument zachêca do interakcji.
Jedynie czego potrzeba to pary r¹k, chêci
i jako takiego poczucia rytmu. Potem pozostaje jedynie szlifowanie diamentu.
G.Ch. - Ale to chyba nie tylko kwestia
opanowania zasad wybijania rytmu.
Granie na djembe to znajomoœæ historii,
tradycji, kultury…
R.Ch. -W dzisiejszych czasach gra na djembe staje siê coraz bardziej popularna. Djembe sta³ siê najbardziej rozpoznawalnym
instrumentem etnicznym na œwiecie. Ostatnio przeczyta³em, ¿e magazyn Newsweek
okreœli³ djembe mianem symbolu tak wa¿nego dla kultury obecnych czasów, jak
wa¿na dla pokolenia lat 60 by³a gitara
elektryczna.
Znajomoœæ historii i tradycji przywo¿¹ do
Europy afrykañscy muzycy coraz czêœciej
pojawiaj¹cy siê równie¿ w Polsce. Dbaj¹
oni o to, by nauka muzyki sz³a w parze z wiedz¹ na temat jej kulturowego kontekstu.
Afrykañczykom muzyka nie s³u¿y tylko do
celów rozrywkowych. Jest ich dziedzictwem. Za pomoc¹ muzyki potrafi¹ celebrowaæ ka¿de wydarzenie, choæby - tak
wydawa³oby siê b³ahe - jak odwiedziny
niespodziewanego goœcia. Nieprzekazanie
wiedzy równa siê, dla nich, podrzynaniu
gard³a w³asnej kulturze. Warto mieæ tego
œwiadomoœæ, jednak nie mo¿na zapominaæ,
¿e my ¿yjemy w innej rzeczywistoœci. Wiêkszoœæ osób, które znam, a które graj¹ na
djembe robi to po prostu dla przyjemnoœci.
Po to by siê zrelaksowaæ, poprzebywaæ w towarzystwie ludzi o podobnych zainteresowaniach, zapomnieæ o codziennymi pêdzie.

G.Ch. - Jak zaczyna³eœ?
R.Ch. - Bêbny pozna³em na przystanku
Woodstock w 2002 roku i od pocz¹tku
mia³em pewnoœæ, ¿e to jest dla mnie. Jednak dopiero trzy lata póŸniej kupi³em swój
pierwszy instrument. Na pierwszy ogieñ
posz³y chojnowskie parki. W miêdzyczasie
pozna³em ludzi z Lubina, z którymi stworzyliœmy pierwszy zespó³. Potem by³o granie we Wroc³awiu z zespo³em Tiriba. W miêdzyczasie udzia³ w wielu warsztatach polskich i afrykañskich muzyków.

G.Ch. - Jak realizujesz siê w tej swojej
pasji?
R.Ch. - Obecnie g³ównie prowadzê warsztaty, dla sta³ych grup i okazjonalnie dla
domów kultury. Do tego zajêcia edukacyjne i umuzykalniaj¹ce dla dzieci i m³odzie¿. Prowadzê równie¿ zajêcia dla podopiecznych w domach samopomocy i oœrodkach szkolno-wychowawczych, etc.
G.Ch. - Inne zainteresowania.
R.Ch. - Psychologia i szeroko pojêta sztuka.
G.Ch. - Czy Twoja pasja, to sposób na
zawodow¹ przysz³oœæ?
R.Ch. - Zawodowa przysz³oœæ w zasadzie
ju¿ jest moj¹ teraŸniejszoœci¹. Od roku zajmujê siê dzia³alnoœci¹ edukacyjno-artystyczn¹ prowadz¹c warsztaty dla osób chc¹cych zg³êbiaæ swoj¹ wiedzê o muzyce afrykañskiej. Wspó³pracujê równie¿ ze Œrodowiskowymi Domami Samopomocy na terenie Dolnego Œl¹ska i województwa
lubuskiego prowadz¹c dla ich podopiecznych warsztaty terapii zajêciowej w oparciu o bêbny afrykañskie.
Jedynym jeszcze niezrealizowanym marzeniem zwi¹zanym z djembe jest wyjazd do
stolicy Gwinei - Conakry. Póki co nad
alternatywami siê nie zastanawia³em.
G.Ch. - Czego ¿yczy siê djembefolowi?
R.Ch. - Chyba tego co wszystkim - wszystkiego najlepszego! I jeszcze, ¿eby skóra na
d³oniach nie pêka³a tak czêsto jak na bêbnie.
G.Ch. - No to tego Ci ¿yczymy!
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Andrzejkowy czas
Andrzejki, wed³ug oficjalnej definicji, to
wieczór wró¿b odprawianych w nocy z 29
na 30 listopada. W Polsce pierwsza wzmianka literacka o tym obrz¹dku pojawi³a siê
w 1557 roku za spraw¹ renesansowego
poety i pisarza Marcina Bielskiego.
Blisko pó³ wieku póŸniej w roku a.d. 2015
Andrzejki maj¹ wci¹¿ charakter magicznej
nocy, a wró¿bom i przepowiedniom towarzyszy huczna zabawa zapowiadaj¹ca zbli¿aj¹cy siê adwent.
Chojnowianie znakomicie wykorzystali ten
czas. W przedszkolach, szko³ach, w zak³adach pracy, w œrodowiskach zwi¹zkowych, w prywatnych domach - w wielu
miejscach, setki mieszkañców celebrowa³o to œwiêto.

Na kilka z nich zaproszono nasz¹ redakcjê. Pierwsz¹ by³a zabawa andrzejkowa
zorganizowana przez cz³onków Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów dla
cz³onków Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów. To jedno z najbardziej akty-

wnych zrzeszeñ w Chojnowie, a dowodem
niech bêdzie fakt, ¿e cztery dni po swojej
zabawie, zwi¹zkowcy zaprosili na ca³onocn¹ zabawê chojnowian. W Domu Schrama przygotowali dla zainteresowanych
ciep³y posi³ek, zapewnili muzyków (do
tañca przygrywa³ lubiany zespó³ Rodziny
Laszkiewiczów), zadbali o wspania³¹ atmosferê. Ich propozycja jak zawsze spotka³a siê z du¿ym odzewem - na balu bawi³o
siê oko³o 100 osób.
W tym samym czasie w czterech innych
lokalach, kolejni andrzejkowi goœcie oddawali siê rozrywce przy dŸwiêkach ró¿norodnej muzyki.
W Ceglanym Dworku ok. 80 osób bawi³o
siê przy muzyce zespo³u "Viper". W Jubilatce do tañca przygrywa³ "Blue Band" dla
ok. 60 osób. Restauracja" Polka" podejmowa³a ok. 70 osób, dla których muzykê
serwowa³ DJ, a w "Zameczku" gra³a formacja "Forte.a".
Ka¿dy z tych wieczorków mia³ swój niepowtarzalny klimat, odpowiedni nastrój i doborowe towarzystwo. Przed nami Sylwester i pora karnawa³u. Chêtnych do zabawy
z pewnoœci¹ nie zabraknie.
pm;eg

£owcy sukcesów z Polish Fiction
21 listopada (sobota) w pobliskim Boles³awcu odby³ siê "Hard
Core Festival 2015". Jako gwiazda zagra³a legendarna "Armia".
W Teatrze Starym zaprezentowa³o siê 6 zespo³ów. Mamy
wspania³¹ wiadomoœæ. W "Przegl¹dzie kapel gara¿owych"
zaszczytne 2 miejsce zajê³a chojnowska grupa Polish Fiction.
A Dariusz Czarnecki zosta³ wybrany najlepszym gitarzyst¹.
¯yczymy nastêpnych sukcesów na rockowych scenach naszego
kraju.
pm

"Pokolenia" dla pokoleñ
Koncert pieœni religijnych w wykonaniu
niezwyk³ego zespo³u “Pokolenia” wype³ni³ chojnowianom niedzielne popo³udnie 22 listopada.

kowo wiêzy krwi - przy instrumentach,
przy mikrofonach - rodzice i ich dzieci.
Koncert przyci¹gn¹³ do domu kultury
wielu zainteresowanych, którzy swoje
zadowolenie wyra¿ali brawami i wo³aniem o bis.

Sk³ad zespo³u:

Jak nazwa wskazuje, grupê tworz¹ (w naszej ocenie trzy) pokolenia, które, na scenie wspaniale ze sob¹ wspó³graj¹, wspaniale siê rozumiej¹ i wspaniale brzmi¹.
10.osobowy muzyczny team ³¹cz¹ dodat-
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Agata Pellowska - œpiew, Natalia Pellowska - œpiew, Izabela Banaszak œpiew, Artur Banaszak -œpiew, Eliza
Ginda - œpiew, tamburyn, Daniela Kawka
- œpiew, tamburyn, Estera Kania - œpiew,
skrzypce, Czes³aw Ginda - saksofon, akordeon, marakas, Jan Kawka - akordeon,
Dariusz Ginda - gitara basowa, œpiew.

eg
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Baza Rodzin Szlachetnej Paczki
zosta³a otwarta w sobotê 21 listopada!
Chojnowska Dru¿yna SuperW Szlachetnej Paczki oznajmi³a to mieszkañcom
naszego miasta w tym dniu o godzinie
11.00. W ca³ej Polsce odbywa³y siê wtedy
Marsze na Otwarcie Bazy Rodzin i taki
marsz odby³ siê równie¿ u nas. Pomimo
niepewnej pogody i niezbyt wysokiej
temperatury, atmosfera by³a gor¹ca,
gdy¿ towarzyszy³y nam du¿e emocje!

Wolontariuszy wspierali niezawodni motocykliœci z Chojnowa oraz wspania³e
dziewczyny z zespo³u Brooklyn z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. W marsz zaanga¿owa³y siê te¿ dzieci - uczniowie klas
IV ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Choj-

To ju¿ 15. lat m¹drej pomocy.
Do³¹cz do
SZLACHETNEJ PACZKI
ju¿ dzisiaj, wejdŸ na
www.szlachetnapaczka.pl
i odkryj idealny dla siebie
sposób na pomaganie:
nowie, które wrêcza³y przechodniom
ulotki i przekonywa³y, ¿e warto pomagaæ.
Nasz marsz rozpocz¹³ poszukiwanie darczyñców - osób o wielkim sercu, które
sprawi¹, ¿e dla potrzebuj¹cych rodzin
nadchodz¹ce Œwiêta mog¹ staæ siê wyj¹tkowe.
Aby zostaæ darczyñc¹, wystarczy wejœæ na
www.szlachetnapaczka.pl, wybraæ Chojnów, poznaæ wyj¹tkowe historie bohaterskich rodzin, do których dotarli wolontariusze, a nastêpnie wybraæ jedn¹ z nich
i przygotowaæ dla niej prezent na Œwiêta.
Aneta Czapska
Lider projektu Szlachetna Paczka
Rejon Chojnów

- Zrób paczkê i pomó¿ rodzinie
w potrzebie!;
- Pomó¿ dziecku z Akademii
Przysz³oœci pokonaæ szkolne
pora¿ki;
- Zrób dobry uczynek na
Œwiêta, wp³aæ na Paczkê;
- Skuœ siê na Filantropiê dla
Wymagaj¹cych i wspieraj
Paczkê regularnie;
- Nowa propozycja dla firm zostañ Inwestorem Spo³ecznym i wspieraj Paczkê lokalnie
- Zostañ wolontariuszem do³¹cz do Dru¿yny SuperW na
www.superw.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

(NIE) ŒWIADOME OSIEROCANIE DZIECI - KONSEKWENCJE EUROSIEROCTWA
Od ponad jedenastu ju¿ lat Polacy maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu za
granicê i podjêcia tam pracy zarobkowej, czego powodem s¹
najczêœciej: bezrobocie, lepsze wynagrodzenie za pracê, poprawa
sytuacji ekonomicznej rodziny oraz standardu ¿ycia. Na taki wyjazd
zazwyczaj decyduje siê jeden rodzic lub nawet oboje, na niemal¿e
masow¹ ju¿ skalê, zostawiaj¹c dzieci pod opiek¹: wspó³ma³¿onków,
starszego rodzeñstwa, dziadków, dalszej rodziny, a nawet w skrajnych przypadkach - s¹siadów. Z za³o¿enia wyjazdy w celach
zarobkowych maj¹ trwaæ krótko i s¹ "tymczasowe". Wielokrotnie
okazuje siê jednak, ¿e jest odwrotnie. Wyjazdy te bezpoœrednio
uderzaj¹ w podstawowy element struktury spo³ecznej - w rodzinê.
MEN definiuje termin eurosieroctwa jako "(...) sytuacjê, w której
emigracja zarobkowa rodzica/rodziców powoduje burzenie podstawowych funkcji rodziny, takich jak zapewnienie ci¹g³oœci procesu
socjalizacji, wsparcia emocjonalnego dziecka (...)". To ono w³aœnie
ponosi najpowa¿niejsze konsekwencje tej sytuacji. Zazwyczaj rodzice
b¹dŸ osoba aktualnie sprawuj¹ca opiekê nad dzieckiem (np. babcia
lub ciocia) zaniepokojona przyprowadza pociechê na rozmowê do
psychologa. Opowiada o "nag³ych" zmianach opisuj¹c np., ¿e:
dziecko sta³o siê agresywne wobec rówieœników b¹dŸ doros³ych, w sposób zbyt impulsywny, nieadekwatnie reaguje na wystêpuj¹ce sytuacje problemowe, jest apatyczne i milcz¹ce, nieœmia³e b¹dŸ wpada
w nieodpowiednie towarzystwo rówieœnicze, opuszcza siê w nauce,
wagaruje, cierpi na bezsennoœæ, moczenie nocne i przejawia wiele,
wiele innych symptomów zachowañ innych ni¿ zwykle.
Zazwyczaj rodzina szuka Ÿród³a tych problemów wszêdzie, zapominaj¹c tylko o samych sobie. Reakcje dziecka na opuszczenie i poczucie
osamotnienia mog¹ byæ bardzo ró¿ne, zawsze jednak wi¹¿¹ siê z jego
cierpieniem i frustracj¹. Czêœæ dzieci dostosowuje siê do nowej sytuacji,
lecz czêœæ z nich z trudem odnajduje siê w odmiennych warunkach.
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W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków zaburzone zostaj¹ wiêzi
rodzinne, pojawiaj¹ siê problemy w obszarze wychowawczym, emocjonalno-motywacyjnym oraz socjalno-szkolnym dziecka. To zadaniem rodziców jest zapewnienie dziecku stabilnego i bezpiecznego
ogniska domowego, zapewnienie poczucia troski i akceptacji oraz
codziennego wsparcia emocjonalnego w³asnych dzieci. Czêsty kontakt
telefoniczny lub za poœrednictwem wszelkich komunikatorów spo³ecznoœciowych w minimalnym stopniu rekompensuje dziecku utratê
mamy i/lub taty. Z pewnoœci¹ jednak nie jest to w stanie zast¹piæ ich
codziennej obecnoœci w ¿yciu potomstwa. Ponadto absencja ta
niweluje poziom kontroli rodzicielskiej.
W powy¿szych rozwa¿aniach nie mam intencji potêpienia ogólnej
emigracji spo³eczeñstwa. Jednak¿e d³ugotrwa³a emigracja rodziców
w du¿ej mierze, nieuchronnie poci¹ga za sob¹ negatywne konsekwencje dla ca³ej rodziny, szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y. Nawet powrót
do domu na kilka tygodni po d³ugiej nieobecnoœci, podarunki w formie elektroniki lub zabawek nie s¹ w stanie zrekompensowaæ dziecku
doznanych strat spowodowanych samotnoœci¹. Potomstwo pozbawione jest autorytetów i wzorców rodzicielskich. Poza szkodami, jakie
mo¿na nieumyœlnie wyrz¹dziæ dziecku, nara¿a siê rodzinê równie¿
na kryzysy ma³¿eñskie. Warto zastanowiæ siê wiêc nad alternatyw¹
dla ¿ycia "w separacji" od rodziny. Dla dobra jej trwa³oœci oraz zdrowia psychoemocjonalnego dzieci, które ka¿dego dnia w ró¿noraki
sposób cierpi¹ z powodu nieobecnoœci rodziców. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e skutki, jakie taka absencja za sob¹ poci¹ga mog¹ byæ d³ugotrwa³e i trudne do korekty. Najciê¿sze pod wzglêdem emocjonalnym
okazuj¹ siê one dla pozostawianych dzieci.
Psycholog PPPP w Chojnowie
mgr Monika Niepiek³o
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Wyró¿niony Technik
26 listopada w Zamiejscowym Oœrodku
Dydaktycznym Politechniki Wroc³awskiej w Legnicy odby³a siê uroczysta gala
wrêczenia nagród laureatom konkursu
"TECHNIK ABSOLWENT 2015".
Organizatorem gali V edycji tego
konkursu jest Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddzia³ w Legnicy.
W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa
bra³a pod uwagê wyniki na œwiadectwie
szkolnym, w tym wyniki z przedmiotów
zawodowych, wyniki egzaminów zewnêtrznych (egzamin maturalny i egzamin
potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe)
oraz osi¹gniêcia pozaszkolne (konkursy,
olimpiady). Do konkursu zostali zg³oszeni najlepsi uczniowie z wielu szkó³:
Chojnowa, Legnicy, Lubina, Polkowic,
G³ogowa i Boles³awca. Wœród laureatów
konkursu znalaz³ siê absolwent Powiatowego Zespo³u Szkó³: Tomasz Witek
z Technikum Mechanicznego. W imieniu nieobecnego laureata nagrodê odebra³ Dyrektor PZS w Chojnowie pan
Mariusz Kowalczyk.

Asus za zdjêcie

Wyniki osi¹gniête w tym roku przez
absolwentów naszego regionu pozwoli³y
na zg³oszenie do IX Ogólnopolskiego
Konkursu o Nagrodê i Dyplom Prezesa
SIMP dla absolwentów œrednich szkó³
technicznych Technik Absolwent Roku,
a¿ szeœciu tegorocznych laureatów etapu
regionalnego, w tym Tomasza Witka.
Przed wrêczeniem nagród licznie zgromadzeni goœcie, tak¿e uczniowie I i III
klasy Technikum Mechanicznego chojnowskiej szko³y, mogli wys³uchaæ dwóch
wyk³adów: o wybitnym polskim uczonym Janie Czochralskim i o zastosowaniu laserów w informatyce.
Gratulujemy laureatowi!

Weronika Grudzieñ - uczennica klasy
3c Gimnazjum nr 2, w ogólnopolskim
konkursie fotograficznym "Wasz Œwiat
w 10 Lat" zosta³a zauwa¿ona i wyró¿niona przez konkursowe jury. Zdoby³a
nagrodê - tablet firmy ASUS.
Dziêki zaanga¿owaniu uczestników,
takich jak Weronika, Fundacja Orange
sfinansuje warsztat druku 3D dla dzieci
z ma³ych miast i wsi. Wynik konkursu
oraz zwyciêskie prace w najbli¿szym
czasie zostan¹ opublikowane na stronie
konkursu oraz na fanpage'u Fundacji
Orange.
Gratulujemy!

A.W.

Warsztaty jêzykowe
EUROWEEK w D³ugopolu
W dniach 22-26 listopada 2015,
uczniowie Gimnazjum nr 2, z inicjatywy
nauczycielki jêzyka angielskiego Pauliny Rajczakowskiej, wziêli udzia³ w warsztatach jêzykowych na obozie EuroWeek - Szko³a Liderów.
Nauka jêzyka angielskiego nie jest dla
nich celem sama w sobie. Oczywiœcie
wa¿nym jest, aby zdaæ egzamin gimnazjalny z jak najlepszym wynikiem, ale
œwiat na egzaminach siê nie koñczy. Obóz
mia³ na celu poszerzyæ horyzonty m³odzie¿y. Jêzyk angielski jest jedynie narzêdziem do poznawania œwiata, stwarza
nam nowe mo¿liwoœci i otwiera granice.
Podczas tego wyjazdu pokonanie bariery
jêzykowej pozwoli³o uczniom poznaæ
niesamowitych ludzi z Indii, Filipin,
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Chin, Francji, W³och, Rumunii, Litwy
i Polinezji. Wolontariusze z EuroWeeku
nie s¹ nauczycielami jêzyka angielskiego. To s¹ prawdziwi ludzie z krwi i koœci, którzy staraj¹ siê zaraziæ m³odzie¿
swoj¹ pasj¹, energi¹ i kreatywnoœci¹.

Chojnowianie poznali miêdzy innymi
zapalonego fotografa z Indii, szefa kuchni z W³och czy prawdziwego komandosa
s³u¿b specjalnych z Polinezji Francuskiej! Opowiadali oni o swoim codziennym ¿yciu, o kulturze swoich krajów, ale
przede wszystkim uczyli jak wa¿ny jest
szacunek oraz jak cenna i wa¿na jest ciekawoœæ œwiata i otwieranie siê na ludzi.
M³odzie¿ dowiedzia³a siê jak wiele
okazji do poznania interesuj¹cych zak¹t-

ków œwiata stwarza program Erasmus.
Byæ mo¿e kiedyœ to nasi absolwenci
zostan¹ wolontariuszami dziêki czemu
œwiat stanie dla nich otworem? Wszystko
to jest mo¿liwe i naprawdê na wyci¹gniêcie rêki, a kluczem do sukcesu jest komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego.
Wierzymy, ¿e silna chêæ komunikacji i horyzonty poszerzone o nowe doœwiadczenia naszych uczniów to doskona³a motywacja do nauki jêzyka angielskiego. Nie
dla zaliczenia testu czy kartkówki, ale
dla otworzenia przed sob¹ zupe³nie nowego wachlarza mo¿liwoœci, czego im
z ca³ego serca ¿yczymy.
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Œwiêto
Pluszowego Misia
w Bibliotece
Trudno sobie wyobraziæ dzisiejszy œwiat
bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem
dzieci i doros³ych w œwiecie beztroskiej
zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem
najwiêkszych sekretów i tajemnic.
Ale od pocz¹tku. A by³o to tak. 25 listopada obchodziliœmy bardzo uroczyœcie
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia w naszej Bibliotecznej Akademii Malucha.
Ka¿dy przyniós³ do biblioteki swojego
najulubieñszego przyjaciela. Wielkim
wydarzeniem w tym dniu by³ teatrzyk
"Stary, zielony miœ" na podstawie opowiadania Marii Kownackiej. Po inscenizacji dzieci z wielk¹ ochot¹ i o¿ywieniem opowiada³y o swoich misiach.
Kolorowe pajacyki, które równie¿ przyby³y z zaczarowanej krainy na ten szczególny dzieñ, przygotowa³y dla dzieci
wiele niespodzianek. By³o "misiowe"
œpiewanie, "misiowe" tañczenie, "misiowe" skakanie i "misiowa" moda. A najfajniejsze by³o "misiowe" przytulanie.
Potem misio wrêczy³ dzieciom pami¹tkowy prezent. By³o przezabawnie, przemi³o, przemiêciutko i wyj¹tkowo.
Serdecznie dziêkujemy kochanemu misiowi za wspóln¹ zabaw¹.
STO LAT MISIU!

DONIESIENIA Z SP4
Œwiêto Niepodleg³oœci
W szkole odby³o siê wiele ciekawych imprez z tej okazji. Uczniowie klas IV pisali
¿yczenia dla Polski, uczniowie klas V wykonywali prace plastyczne, których tematem

by³o God³o Polski, uczniowie klas VI pisali
kartki z wycieczek po Polsce. Rodzice
z poszczególnych klas upiekli wspania³e
ciasta i wykazali siê ogromn¹ kreatywnoœci¹ przyozdabiaj¹c ciasta zgodnie z tematyk¹ œwiêta. Odby³ siê konkurs piosenki
patriotycznej, w którym wziê³y udzia³ wszystkie klasy IV - VI . Uczniowie klas I-III uczcili
œwiêto przychodz¹c w tym dniu ubrani na
galowo, czêsto z elementami polskich barw
narodowych. Pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ tegorocznych szkolnych obchodów
Dnia Niepodleg³oœci by³a P. Ma³gorzata
Cieœla - nauczycielka historii.
Œwiêto patrona szko³y
Tradycyjnie w listopadzie uczniowie obchodz¹ Imieniny Patrona swojej szko³y
Janusza. Tak¿e w tym roku, 20 listopada
z tej okazji klasa VI b z wychowawczyni¹
p. Bernard¹ Mormul przygotowali i przedstawili scenkê z³o¿on¹ z fragmentów utworów Janusza Korczaka. Równie¿ z tej okazji samorz¹d uczniowski przeprowadzi³
konkurs plastyczny dla klas I-III - "Postacie
utworów Janusza Korczaka" oraz konkurs
literacki dla klas IV - VI "Janusz Korczak
w naszych utworach".

Odznaczenie i tytu³ dla szko³y
24 listopada Dyrektor szko³y p. El¿bieta
Borysewicz i pielêgniarka szkolna p. Gra¿yna Mazur uczestniczy³y w uroczystoœci
wrêczenia odznaczeñ najbardziej zas³u¿onym szko³om - organizatorom akcji krwio-
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dawstwa na Dolnym Œl¹sku. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nada³ szkole tytu³ i okazjonalny
medal Zas³u¿ony dla RCKiK we Wroc³awiu. Wrêczenia dokona³ wojewoda dolnoœl¹ski P. Adam Smolarz.

Ta dzia³alnoœæ kszta³tuje œwiadomoœæ dba³oœci o zdrowie i ¿ycie w³asne i innych
ludzi. Dyrektor szko³y sk³ada podziêkowania wszystkim rodzicom, nauczycielom i pracownikom, którzy w³¹czali siê do tego dzia³ania daj¹c przyk³ad humanitarnej postawy
m³odszemu pokoleniu.
Sztafetowe zmagania
26 listopada nasza szko³a by³a organizatorem zawodów powiatowych w sztafetach
p³ywackich.
W zawodach uczestniczy³o 10 sztafet ch³opców i dziewcz¹t. I miejsce wœród ch³opców
zajê³a sztafeta z naszej szko³y, czyli uczniowie: Janusz Micha³, Marcel Mazur,
Bijak Marcel, Gil Miko³aj, Serkies Bartosz,
Kwiatkowski Dominik, Górnicki Bartosz,
Klusek Kacper.
Tak¿e I miejsce zajê³a sztafeta dziewcz¹t
w sk³adzie: Bijak Martyna, Pellowska Ola,
Bojczuk Malwina, Wiele¿ew Ola, Pachla
Otylia, Rybczyñska Wiktoria, Kopczyñska
Emilia, Gêbala Milena.
Organizatorem zawodów byli: P. Andrzej
Matuszewski oraz P. Renata Rychliñska, P.
Ryszard Kopacki, P. T. B³aszczak- n-le
wych.fiz.
***
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie dziêkuje wszystkim osobom i firmom wspieraj¹cym dzia³alnoœæ szko³y
w mijaj¹cym roku 2015. Dziêki Waszemu zaanga¿owniu szko³a organizowa³a
imprezy o zasiêgu wojewódzkim.
Szczególne podziêkowania kierujê do
firm: PHU Polers Chojnów, CEMO Hurtownia Elektryczna w Chojnowie,
Prywatna Agencja Ochrony pracy i Œrodowiska BHP Pawe³, Ryszard Pacu³a
w Chojnowie, Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny Niebieski
Parasol w Chojnowie, PHU PETRO
Piotr Œliwiany.
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MINIONKI

Data: 03-12-2015. Godz: 10:00. Czas trwania: 1 godzina 30 minut.
Gatunek: Film animowany, komedia.
Zag³êbimy siê przesz³oœci Minionków - Kevina, Boba i Stuarta. Zobaczymy jak s³u¿y³y
kolejnym wielkim przywódcom, doprowadzaj¹c do... efektownego upadku ka¿dego
z nich. Napoleon, Drakula... A wszystko w poszukiwaniu z³a.

LISTY DO M. 2

Data: 04-12-2015. Godz: 17:00; 05-12-2015. Godz.: 17:00. Czas trwania: 2 godziny.
Gatunek: Komedia romantyczna.
Bohaterowie pierwszej czêœci powracaj¹, ¿eby ponownie przedstawiæ nam swoje
perypetie. Kolejne problemy ¿yciowe, decyzje do podjêcia, zabawne sytuacje.

SPECTRE

Data: 04-12-2015. Godz: 19:00; 05-12-2015. Godz.: 19:00. Czas trwania: 2
godziny 30 minut. Gatunek: Film sensacyjny.
Kolejna czêœæ przygód os³awionego Agenta 007. Tym razem spróbuje rozwi¹zaæ
zagadkê tajemniczej organizacji SPECTRE, która w zaskakuj¹cy sposób zdaje siê
byæ powi¹zana z przesz³oœci¹ samego Bonda.

RABUSIE FISTASZKÓW 3D

Data: 05-12-2015. Godz: 15:00. Czas trwania: 1 godzina 30 minut.
Gatunek: Film animowany, komedia.
Wiewiór ledwo wyszed³ z zak³adu poprawczego i ju¿ wpada w kolejn¹ aferê. W grê
wchodz¹ pokaŸne iloœci... ¿o³êdzi, zagarniêtych przez z³owrog¹ korporacjê.

S T U L AT E K , K T Ó RY W Y S K O C Z Y £ P R Z E Z O K N O
I ZNIKN¥£

Data: 11-12-2015;. Godz: 17:00.; 12-12-2015. Godz: 18:00. Czas trwania: 2 godziny.
Gatunek: Przygodowy, czarna komedia.
Kto twierdzi, ¿e na staroœæ brakuje emocji? 100-letni Allan ucieka z domu spokojnej
staroœci, w wyniku czego prze¿ywa multum dziwnych, zabawnych i zaskakuj¹cych
przygód. Ale przygody to dla niego nie nowoœæ... Dlaczego? Zapraszamy na film.

MANGLEHORN

Data: 11-12-2015. Godz: 19:00. Czas trwania: 1 godzina 40 minut. Gatunek:
Dramat.
Al Pacino jako tytu³owy Angelo Manglehorn, samotnik, który stale prze¿ywa w³asn¹
przesz³oœæ, nie mog¹c poradziæ sobie ze wspomnieniami oraz dawno utracon¹
mi³oœci¹. Gdy poznaje równie samotn¹ jak on kobietê, staje na rozdro¿u – ¿yæ
przesz³oœci¹ lub zaryzykowaæ i zmierzyæ siê z nienan¹ przysz³oœci¹.

SEKRETY MORZA

Data:12-12-2015. Godz: 15:00; 19-12-2015. Godz: 15:00.
Czas trwania: 2 godziny 30 minut. Gatunek: Film animowany, familijny.
Sirsza i jej brat udaj¹ siê w magiczn¹ podró¿, w czasie której zrozumiej¹ wartoœæ rodziny,
bliskoœci oraz ciep³a. Równoczeœnie poznaj¹ tajemnicze okolicznoœci znikniêcia ich mamy.

AMY

Data: 18-12-2015. Godz: 19:00. Czas trwania: 1 godzina 30 minut.
Gatunek: Film biograficzny, dokumentalny.
Film opowiadaj¹cy historiê niezwykle utalentowanej piosenkarki, Amy Winehouse,
która w niezwykle krótkim czasie osi¹gnê³a szczyt kariery. Zmar³a przedwczeœnie,
w wieku 27 lat. Opowiada nie tylko o gwieŸdzie muzyki, ale przede wszystkim
o cz³owieku.
************************************************
CENY BILETÓW:
normalny – 14 z³; ulgowy – 11 z³; zbiorowy – 8 z³; bilet na filmy dla dzieci – 11 z³
Cena zakupu okularów do filmów 3D – 5 z³
(zakup okularów jest na w³asnoœæ, tj. nie podlegaj¹ zwrotowi)

Wiêcej na http://kino.chojnow.eu
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WeŸ udzia³
w Narodowej
Loterii
Paragonowej
Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady czekaj¹ na uczestników
pierwszej w Polsce loterii paragonowej, która
ruszy³a 1 paŸdziernika 2015 r. Najnowsza akcja
edukacyjna Ministerstwa Finansów zachêca
Polaków do wydawania i brania paragonów
fiskalnych oraz ma im uœwiadomiæ, jak du¿¹
rolê pe³ni¹ w uczciwym obrocie gospodarczym.
Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ ukoñczone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 z³
oraz zarejestrowaæ go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e codzienne
wydawanie i branie prawid³owych paragonów
fiskalnych podczas zakupów, w restauracji,
barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy
dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach
problemowych, ale tak¿e dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu. To przek³ada
siê na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oœwiaty, s³u¿by zdrowia, sportu czy
kultury.
Co warto wiedzieæ?
1. Loteria trwa od 1 paŸdziernika 2015 r. do
30 wrzeœnia 2016 r.
2. Aby wzi¹æ udzia³, trzeba dokonaæ zakupu
towaru lub us³ugi za minimum 10 z³ brutto,
mieæ œwiadcz¹cy o tym paragon fiskalny i w miesi¹cu zakupu zg³osiæ siê do loterii za poœrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl
3. Do loterii przyjmowane s¹ tylko paragony
fiskalne. Mo¿na zg³osiæ ich dowoln¹ liczbê,
przy czym jeden paragon mo¿na zg³osiæ tylko
raz w loterii, niezale¿nie od kwoty zakupu.
4. Raz w miesi¹cu bêdzie mo¿na wylosowaæ
Opla Astrê, a raz na kwarta³ - Opla Insigniê.
Ponadto mo¿na wygraæ nowoczesny Lenovo
Thinkpad oraz iPad-y Air 2.
5. Losowania najcenniejszych nagród bêdzie
mo¿na obejrzeæ na ¿ywo w TVP Regionalna.
Nagrania z losowañ bêd¹ te¿ dostêpne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
6. Wyniki losowañ bêd¹ publikowane na stronie
www.loteriaparagonowa.gov.pl /wynik w dniu
losowañ.
7. Zwyciêzcy losowañ nie mog¹ wymieniaæ nagród na inne ani otrzymaæ jej wartoœci w gotówce.
Ju¿ 16 listopada 2015 r. odby³o siê pierwsze
losowanie Narodowej Loterii Paragonowej,
paragonów które zosta³y wydane i zarejestrowane w miesi¹cu paŸdzierniku 2015r. Przed
nami kolejne losowania.

Wszystko o loterii na stronie:
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
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Otyliada
w Chojnowie
To najwiêksza masowa impreza p³ywacka
w Polsce. Jej celem jest popularyzacja
p³ywania jako dyscypliny sportowej,
maj¹cej ogromny wp³yw na zdrowie
i samopoczucie. Od 2014 roku odbywa
siê pod has³em "Ca³a Polska p³ywa
z nami".
Pocz¹tkowo impreza ta mia³a charakter
lokalny i wystêpowa³a pod nazw¹ "Rodzinnego Maratonu P³ywackiego". Od
pocz¹tku jej celem by³o promowanie
zdrowego, sportowego stylu ¿ycia oraz
dobra zabawa. Szybko rozpowszechni³a
siê na ca³y kraj, czego efektem by³a pierwsza edycja "OTYLIADY", która
odby³a siê w nocy z 1 na 2 marca 2014
roku. Od tego czasu liczba uczestników
oraz przebyty przez nich dystans roœnie,
podobnie jak liczba zaanga¿owanych
placówek. Tym razem do akcji przy³¹cza
siê równie¿ chojnowska p³ywalnia przy
Szkole Podstawowej Nr 4.
Od 20 listopada trwaj¹ zapisy uczestników "OTYLIADY 2016". Udzia³ w imprezie mo¿e zg³osiæ ka¿dy, kto chce noc
z 12 na 13 marca spêdziæ na Ogólnopolskim Nocnym Maratonie P³ywackim. Dla jednych to zabawa, dla
innych okazja do sprawdzenia w³asnych
mo¿liwoœci.
Sport jest inwestycj¹ w nasze zdrowie.
Regulamin i zapisy na stronie akcji –
http://www.otyliada.pl/. Wystarczy
zg³osiæ swój udzia³ oraz wybraæ jedn¹ z 40
p³ywalni, które bior¹ udzia³ w akcji.
Co tydzieñ wœród zg³oszonych osób zostanie rozlosowany pami¹tkowy kubek
z logiem "OTYLIADY" oraz imienn¹
dedykacj¹.
Zapisy trwaj¹ do 14 lutego 2016 roku.
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Koszykarki
mistrzyniami podstrefy
30 listopada rozegrany zosta³ fina³ Mistrzostw Podstrefy Legnickiej w Koszykówce Dziewcz¹t, do którego reprezentantki Gimnazjum nr 2 zakwalifikowa³y
siê wygrywaj¹c eliminacje z dziewczêtami z "Jedynki" 30:14.
W podstrefie, po bardzo zaciêtym meczu, chojnowianki pokona³y Œwierzawê
21:20 a nastêpnie Jawor a¿ 32:8, co da³o
im zas³u¿ony awans. Trzymamy kciuki
za fina³.
Dziewczêta gra³y w sk³adzie: Julia Pacho³ek, Adrianna Kapral, Joanna
Mróz, Anna Wasylkowska, ¯aneta
Sambor, Kamila GwóŸdŸ, Weronika
Bielecka, Aleksandra Kwiatkowska,
Magda £agoda, Julia Wiœniewska.

Sukces koszykarzy
z Jedynki!!!
Zawodnicy przygotowywani przez Andrzeja Tracza, pierwszy raz w historii
szko³y awansowali do Fina³u Strefy Legnickiej w koszykówce. Po zwyciêstwie
nad Gimnazjum nr 2, odniesionym w pierwszej rundzie, w kolejnym etapie rozgrywek
koszykarze z Jedynki zmierzyli siê z mistrzami powiatów legnickiego, grodzkiego
i z³otoryjskiego. Po wielce emocjonuj¹cym
meczu pokonali gimnazjum ze Z³otoryi
15:10, w drugim spotkaniu ulegli Gimnazjum nr 2 z Legnicy 15:35, co w efekcie
da³o drugie miejsce w Finale Podstrefy Legnickiej, a co za tym idzie - awans do fina³u.
Sk³ad dru¿yny: Arek Wiele¿ew, Sebastian Karbowniczek, Remek Pilecki,
£ukasz Rudnicki, Patryk Orz³owski,
Miko³aj Mietelski, Damian Rybczyñski,
Kacper Jêdraszczyk, Kuba Jagielski
i Filip Cieœla.

Gimnazjum nr 1 dziêkuje dyrektorowi PZS,
Mariuszowi Kowalczykowi, za pomoc
organizacyjn¹ i wsparcie oraz wszystkim
nauczycielom szkó³ podstawowych, którzy
przyczynili siê swoj¹ prac¹ do tego sukcesu.

Medale chojnowskich bokserów
Ostatni weekend listopada mo¿na œmia³o
nazwaæ medalowym. Dwóch naszych
m³odych bokserów wyst¹pi³o na powa¿nych zawodach. W dniach 27-29
listopada w Poznaniu odby³y siê IV Mistrzostwa Polski M³odzików im. Paw³a
Szyd³y. Pojecha³ tam i stan¹³ w ringu
nasz Adrian Szczerbik, w wadze 54 kg.
Po wyrównanej walce, w ocenie sêdziów,
przegra³ stosunkiem g³osów 1:2. Tym
samym zdoby³ br¹zowy medal. Przypominamy jednak, ¿e droga do Mistrzostw
Polski nie jest wcale taka prosta. Trzeba
przejœæ eliminacje i kwalifikacje. Smak
wielkich imprez Adrian Szczerbik niew¹tpliwie ju¿ poczu³. Z kolei Kamil
Mroczkowski wzi¹³ udzia³ w M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy, jakie
odby³y siê w Ko³obrzegu. W tym turnieju Kamil w pó³finale uleg³ rywalowi

i uplasowa³ siê na zaszczytnym 3 miejscu,
zdobywaj¹c br¹zowy medal.
Obydwaj m³odzi piêœciarze reprezentuj¹
barwy Champion Chojnów Powiat Legnicki. Gratulujemy sukcesów i czekamy
na kolejne.
pm
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam dom jednopiêtrowy o pow.
267m2, 5 pokoi, pow. dzia³ki 95 263m2,
ogrodzenie trwa³e z bram¹, m³ody las,
ogród, droga dojazdowa. Cena: 499 000 z³
do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 792- 861-999.
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.
Sprzedam mieszkanie na ul. Kolejowej
w Chojnowie. 40m2. Pokój du¿y, kuchnia, przedpokój, ³azienka, piwnica, Ip.,
bezczynszowe, ogrzewanie gazowe, po
remoncie, wysoki standard, ocieplone,
niski koszt utrzymania.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
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. 604-062-195 lub 76
818-80-71.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Goliszów 83/B Ip. sk³adaj¹ce siê z 2 pokoi,
kuchni, ³azienki z toalet¹, pow. u¿ytkowa 47 m2, dodatkowo komórka z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na gara¿ oraz
piwnica. Do zamieszkania od zaraz, cena
do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 725-124-769.
Wynajmê lub sprzedam mieszkanie
w bloku, IIIp., 75m2, 4 pokoje, kuchnia,
nieumeblowane, przedpokój, ³azienka
i wc osobno, balkon, piwnica, bez sprzêtów AGD, 760z³ odstêpnego + op³aty +
1000 z³ kaucji zwrotnej. Wiadomoœæ: tel.
501-325-326 (po godzinie 16).
Wynajmê mieszkanie w bloku przy ul.
Paderewskiego 30, o pow. 58m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka z wc. Kuchnia w pe³ni
wyposa¿ona. mieszkanie po remoncie,
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do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 695-678-085.
Wynajmê mieszkanie w bloku, IIIp.,
53m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc,
balkon, nieumeblowane, bez sprzêtów
AGD, 760 z³ odstêpnego + op³aty + 1000 z³
kaucji zwrotnej. Wiadomoœæ: tel.
511-325-326 (po godzinie 16).
Zamieniê mieszkanie komunalne (kawalerka) na wiêksze. Mieszkanie po kapitalnym remoncie wymienione okna
i drzwi, nowa instalacja elektryczna, gazowa, wodno-kan., ogrzewanie gazowe
(piec dwufunkc.). Dop³acê niewielk¹ sumê do mieszkania lub sp³acê zad³u¿enie.
Wiadomoœæ tel. 793-727-906.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹
(woda, pr¹d) w Jerzmanowicach, 16,5a
od strony ul. Wyspiañskiego, przed du¿ym domem na du¿ym trawniku. Przy
drodze asfaltowej, p³aska.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Us³ugi
Poszukujê pilnie korepetytora j. niemieckiego na poziomie podstawowym.
Wiadomoœæ tel. 790-865-760.
Nauka jêzyka w³oskiego dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Wiadomoœæ: tel. 798-625-335.

7.12.2015 godz. 10.00.
Powiatowy Urz¹d Pracy,
ul. Rynek 20, Chojnów
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Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie - 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ" w Chojnowie
ul. I. Paderewskiego 12,
tel. 76/81 88 308, tel/fax 76/81 88 681,

og³asza przetarg nieograniczony na:
I. Uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci i sprzeda¿y lokali mieszkalnych
po³o¿onych:
1) w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 30D/4 (I piêtro), o pow. u¿ytkowej 62,80m2
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki i wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 128.000,00 z³ (s³ownie z³otych: sto
dwadzieœcia osiem tysiêcy z³otych 00/100).
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych, 00/100 gr).
2) w Gromadce przy ul. Sikorskiego 13/21 (IV piêtro), o pow. u¿ytkowej 26,00 m2
sk³adaj¹cego siê z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, ³azienki z wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 27.000,00 z³ (s³ownie z³otych: dwadzieœcia
siedem tysiêcy z³otych, 00/100).
Wymagane wadium w wysokoœci 2.000 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce z³otych 00/100 gr).
Pierwszeñstwo w przetargu maj¹ cz³onkowie oczekuj¹cy Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ". Wymagane wadium nale¿y wp³aciæ do kasy Sp-ni w dniu przetargu do godziny okreœlonej w specyfikacji.
Przetarg na w/w lokale mieszkalne odbêdzie siê w dniu 11.12.2015r.
(szczegó³y w specyfikacjach).
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³. z VAT, mo¿na zakupiæ
i odebraæ w kasie Sp-ni (I piêtro), specyfikacji nie wysy³amy.
Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez podania przyczyn".

DY¯URY APTEK
Stokrotka – tel. 76 81-96-649
Melisa – tel. 076 81-91-658
Farmed – tel. 76 81-81-136

25.XII
26.XII

Salix – tel. 76 81-88-301
Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00

Apteka w Intermarche
czynna jest tak¿e
w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)

Zbiórka
elektroœmieci
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego,
elekronicznego, RTV i AGD,
sprzêtu zasilanego na pr¹d
i baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie:

5 grudnia
w godz. 10.00 - 14.00
Sprzêt przyjmowaæ
bêd¹ punkty przy ulicy:
D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y Po¿arnej)
i Kiliñskiego
(parking przed kot³owni¹)

Tu j e s t
miejsce
n a Tw o j ¹
reklamê
15

Chojnowskie Dzieciaki

Bartek Zakrzewski – skoñczy³ 10 lat.
Na co dzieñ interesuje siê pi³k¹ no¿n¹ i rêczn¹.
Jego idolem jest Robert Lewandowski, a przysmakiem
frytki z ketchupem.

Andrzejkowy czas

