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Biblioteczne zajêcia
W pierwszym tygodniu ferii wielk¹ popularnoœ-
ci¹ cieszy³y siê zajêcia czytelnicze i plastyczne
po³¹czone z konkursami.

Ponadto w numerze:
* Szkolne Rady Rodziców * Kontrolowaæ wandali * Skutki nieodpowiedzialnoœci
W ho³dzie cierpi¹cym *

Pod okiem zawodowców
W salonie Aliny Roztoczyñskiej kilka dziewcz¹t
podda³o siê charakteryzacji ucz¹c siê
jednoczeœnie filmowego makija¿u.

Harcerskie ferie
W tegorocznych feriach zimowych zorganizowanych przez Komendê Hufca ZHP 
w Chojnowie, uczestniczy³o 70 dzieci

Nastêpny numer “
G.C

h.”

Nastêpny numer “
G.C

h.”

7.03.2008 r.

7.03.2008 r.

Samych radosnych dni, 
wielu szczêœliwych chwil, 

du¿o zdrowia i spe³nienia marzeñ
Chojnowiankom 

w dniu Œwiêta Kobiet
¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Burmistrz 
Rady Miejskiej Chojnowa         Miasta Chojnowa

Jan Skowroñski Jan Serkies
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* og³oszono przetarg na modernizacjê kaplicy
na cmentarzu komunalnym w Chojnowie –
otwarcie ofert 25 lutego;

* og³oszono przetarg na budowê ul. Rzemieœl-
niczej – otwarcie ofert 10 marca;

* trwaj¹ procedury przetargowe dot. inwestycji
- budowa kanalizacji w ul. Bielawskiej i wy-
miana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 31.01.2008 r. do 21.02.2008 r.:
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej – dzia³ka
nr 275/6, po³o¿ona przy ul. £okietka w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 31 stycznia 2008 r. Nr 6/2008),
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ki
nr 12/6 i 13/2, po³o¿one przy ul. Ma³achow-
skiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2008 r.
Nr 7/2008),
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze przetargu - dzia³ki ozna-
czone numerami geodezyjnymi 13/5 przy ul. Ma-
³achowskiego, 457/3 i 457/4 przy ul. M³ynar-
skiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2008 r.
Nr 8/2008).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 13.03.2008 r.

2) w dniach od 05.02.2008 r. do 26.02.2008 r.:
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 5, po³o¿ony przy ul. Mickiewicza 13
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 5 lutego 2008 r. 
Nr 10/2008),
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze przetargu - dzia³ki ozna-
czone numerami geodezyjnymi 54 i 22/74
po³o¿one w obrêbie 2 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 5 lutego 2008r. Nr 11/2008).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 18.03.2008r.

3) w dniach od 05.02.2008 r. do 26.02.2008 r.:
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat – dzia³ki
nr 14, 15, 16 i 19 w obrêbie 7 oraz dzia³ka nr 218
w obrêbie 3 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 lutego
2008r. Nr 12/2008).
4) w dniach od 09.02.2008 r. do 29.02.2008 r.:
* wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o¿o-
nych przy ul. Koœciuszki 31, ul. Z³otoryjskiej
4b w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 lutego 2008 r. 
Nr 15/2008),
* wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w udzia³ach przypadaj¹cych w³aœ-
cicielom lokali budynku mieszkalnego przy
ul. Krasickiego 7 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.02.2008r.
Nr 14/2008 )
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 21.03.2008 r.

Kara za ksi¹¿eczkowy dowód
Po 31 marca bez plastikowej karty nie tylko
nie dostaniemy kredytu w banku, ale nawet
nie odbierzemy listu na poczcie. Stare dowo-
dy nie bêd¹ respektowane przez ¿aden pod-
miot. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e uchylanie siê
od posiadania lub wymiany dowodu jest
karane ograniczeniem wolnoœci do jednego
miesi¹ca albo grzywn¹ w wysokoœci od 
20 z³ do 5 tys. z³ i po 31 marca mo¿emy
spodziewaæ siê takich restrykcji.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobis-
tego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter, pokój
nr 1 lub ze strony internetowej: chojnow.eu 
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczo-
nym na nim pouczeniem – podpis na
wniosku sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika
przyjmuj¹cego wniosek. 
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego: 
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez na-
krycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozy-
cji lewego pó³profilu z widocznym lewym
uchem, z zachowaniem równomiernego oœwie-
tlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ 

o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojno-
wie, ul. Kiliñskiego nr 5.
W poniedzia³ki oddelegowany pracownik
urzêdu przyjmuje wnioski od osób niepe³no-
sprawnych w miejscu ich zamieszkania.

Wczeœniej nale¿y telefonicznie:
(tel. 076 818-85-05), zg³osiæ zamiar 

wymiany dowodu.

Zmiana w ruchu
Wkrótce wprowadzona zostanie zmiana orga-
nizacji ruchu na ulicy Tkackiej na odcinku od
ulicy Niemcewicza do ulicy Ciemnej.
Odbywaæ siê tu bêdzie ruch jedno-kierunk-
owy – z wjazdem od ul. Niemcewicza. 

Walne zgromadzenie
Zarz¹d Chojnowianki informuje, ¿e 6 marca 
o godz. 18 odbêdzie siê walne zgromadzenie
cz³onków klubu sportowego “Chojnowianka”.

PZEiR zbiera podpisy
Polski Zwi¹zek Emerytów i Rencistów
Oddzia³ Rejonowy w Chojnowie informuje,
¿e w siedzibie zwi¹zku dostêpny jest formu-
larz ankiety dotycz¹cej zwolnienia z podatku
dochodowego PIT. Chojnowski oddzia³ wspól-
nie z innymi z terenu kraju w³¹czy³ siê do
akcji zmierzaj¹cej do powstania obywatel-
skiego projektu ustawy w sprawie zwolnienia
najstarszych Polaków z p³acenia podatku
dochodowego. Aby projekt ustawy trafi³ do
marsza³ka Sejmu, musi go podpisaæ co najmniej
1000 osób. PóŸniej w ci¹gu trzech miesiêcy
trzeba bêdzie uzbieraæ jeszcze 99 tys podpisów.
Wszystko po to, by marsza³ek nada³ bieg
obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.
Pomoc dla seniorów wyp³ynê³a od redakcji
“Super Expressu”, która rozpoczê³a prace nad
projektem ustaw i nag³oœni³a akcjê zbierania
podpisów.
Zainteresowani mieszkañcy naszego miasta
proszeni s¹ o kontakt z chojnowskim oddzia³em
ZERiI w biurze przy pl. Zamkowym 1a w ka¿d¹
œrodê i czwartek w godz. 10.00 – 13.00.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 bur-
mistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub 818-86-77. 

Rada informuje
W ka¿dy wtorek w godzinach od 13.00 do
16.00, przewodnicz¹cy rady miejskiej – Jan
Skowroñski przyjmuje interesantów w biurze
rady, pokój nr 4. W ka¿dy czwartek natomiast,
w godzinach 11.00-12.00, w tym samym miejscu
przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy Józef Kulas.
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Godziny pracy 

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Poniedzia³ek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Œroda 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Pi¹tek 8.00 – 16.00

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonego nr geodezyjnym 30/3 

(czêœæ dzia³ki) o pow. 1410 m2, po³o¿onego przy ul. Parkowej w Chojnowie
z przeznaczeniem na zagospodarowanie jako teren zieleni.

Cena wywo³awcza rocznego czynszu dzier¿awnego (netto) - 211,50 z³.
Wadium - 40,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 marca 2008 r. o godz 1100 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta teren przeznaczony jest dla
us³ug sportu. Sposób zagospodarowania do czasu wykorzystania zgodnie z planem - teren
zieleni.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie tut.
Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19  wadium do dnia 21 marca 2008 r.   Ustala siê
post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. Wylicytowana cena zostanie pod-
wy¿szona o podatek VAT w wysokoœci 22%.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- marzec 

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00

- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
16.03.08,

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658

24.02.08,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136

02.03.08
5. Apteka ,,Stokrotka”: 

09.03.08,

Krewnym, przyjacio³om,
s¹siadom, mieszkañcom Bia³ej

oraz przedstawicielom 
Zwi¹zku Kombatantów RP 

i By³ych WiêŸniów Politycznych 
za udzia³ w ostatnim po¿egnanie

naszego kochanego Tatusia

ŒP. Stanis³awa Sochackiego

serdeczne podziêkowania sk³adaj¹ 
córki Irena, Halina, Krystyna

Szczere podziêkowania 
Ksiêdzu doktorowi Krzysztofowi Bojko 

oraz pracownikom Zak³adu Us³ug
Pogrzebowych “ARKA”, 

a w szczególnoœci 
pani Wioletcie Szymañskiej 
za przygotowanie pogrzebu

ŒP. Stanis³awa Sochackiego
sk³adaj¹ córki 

Irena, Halina, Krystyna.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Waldemarowi Kamieniowi 
i Jego rodzinie w zwi¹zku ze œmierci¹ ojca 

ŒP. Stanis³awa Kamienia 

sk³adaj¹ 

Przewodnicz¹cy Burmistrz 
Rady Miejskiej Chojnowa Miasta Chojnowa

Jan Skowroñski Jan Serkies

Waldemarowi Kamieniowi 
wyrazy wspó³czucia 
z powodu œmierci

Ojca, 

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy 
z Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
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Jest ich wiêcej, s¹ niezale¿ni, maj¹ narzêdzia i swobodê

Irena G³ód 
przewodnicz¹ca trzynasto-oso-
bowej Rady Rodziców w SP 3 

- D¹¿ymy przede wszystkim do
wzorowego porozumienia miêdzy
nauczycielem-dzieckiem-rodzicem
i do zacieœnienia wzajemnych ich
relacji. To siê udaje i zmierza 
w dobr¹ stronê. Ca³y czas uczymy
siê wspó³dzia³ania i pracy w du¿ym
zespole. Ka¿de z nas ma inne ocze-
kiwania, potrzeby, a rada wrzuca
je wszystkie do wielkiego wora 
i sukcesywnie stara siê je realizo-
waæ. Przed nami np. wspó³orga-
nizacja corocznego rajdu dla dzieci
z nauczania zintegrowanego oraz
organizacja œwiêta sportu dla
starszych. Planujemy tak¿e wspó³-
finansowanie zakupu rolet do
niektórych klas i ksi¹¿ek - nagród
na zakoñczenie roku szkolnego.
Œrodki finansowe jakimi dysponuje
rada, np. zebranych podczas corocz-
nych festynów, przeznaczamy na
potrzeby szko³y. Z tych funduszy
zakupiliœmy m.in. aparat cyfrowy,
przenoœny zestaw nag³aœniaj¹cy,
elektroniczny dzwonek, ³awki na
korytarze, drzwi wejœciowe do
budynku szko³y, stroje dla grupy
tanecznej i wokalnej, sfinanso-
waliœmy wyjazdy grupy teatralnej
na konkursy i warsztaty, wspar-
liœmy potrzebuj¹cych uczniów.

El¿bieta Rajczakowska
przewodnicz¹ca dwudziestotrzy-
osobowej Rady Rodziców w SP4
- Naszym dzia³aniom sprzyja nie
tylko ustawa, ale i wspania³a atmo-
sfera wœród korczakowców. Czuje-
my siê potrzebni, a szkolna spo-
³ecznoœæ coraz czêœciej wyra¿a
uznanie dla naszych poczynañ 
i te¿ czuje siê doceniana.

Kilka miesiêcy pracy i obobólnej
wymiany oczekiwañ zaowocowa³o
m.in. uruchomieniem kolejnych
kó³ zainteresowañ, zakupem rolet
do klas, gdzie nadmierne nas³o-
necznienie nie sprzyja³o nauce. 
Z dum¹ te¿ muszê powiedzieæ, ¿e

przez ten krótki okres czasu uda-
³o nam siê pozyskaæ na cele szko-
³y a¿ 8000 z³otych. Pieni¹dze za-
sili³y konto rady dziêki zaanga¿o-
waniu rodziców i sponsorów.
Dzia³aj¹c w tak przychylnym œro-
dowisku mamy nadziejê zreali-
zowaæ kolejne nasze plany – uru-
chomienie nowoczesnej pracowni
jêzykowej i sali rehabilitacyjnej.
Podejmujemy te¿ dzia³ania inne-
go typu. Dziêki wspó³pracy z pla-
cówkami zewnêtrznymi chcemy
zapewniæ dzieciom profesjonaln¹
opiekê. Ma w tym pomóc wspó³-
praca z Miejskim Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej i Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. 
Pomys³ów jest wiele, plan dzia-
³ania jest wci¹¿ otwarty i jeœli
tylko klimat do ich realizacji
nadal bêdzie tak sprzyjaj¹cy,
wszyscy na tym skorzystamy.

Jaros³aw Szczêsny
- przewodnicz¹cy szesnastooso-
bowej Rady Rodziców w Gim-
nazjum nr 1
Jesteœmy specyficzn¹ rad¹ – gros
z nas mieszka na terenie gminy,
prowadzi gospodarstwa i trudno
nam ustalaæ terminy spotkañ. Nie
znaczy to jednak, ¿e nie dzia³a-
my, lub, ¿e dzia³amy opieszale.
Od dawna mamy ustalony pro-
gram wychowawczy i kadencyjny
plan dzia³ania. Jednym z pierw-
szych kroków jakie podjêliœmy
zaczynaj¹c pracê by³o zmniejsze-
nie op³at na komitet rodzicielski.

O takim posuniêciu zdecydowa-
liœmy wychodz¹c naprzeciw suge-
stiom rodziców. Mamy jednak
pomys³ na pozyskanie œrodków
finansowych w inny sposób – na
razie nie mówimy o nim oficjal-
nie, ale bêdzie o nim g³oœno. 
Intencj¹ naszych dzia³añ jest
m.in. integracja szkolnej spo³ecz-
noœci. Maj¹c to na uwadze chcemy
organizowaæ dla klas pierwszych
obozy edukacyjne, a dla koñcz¹-
cych szko³ê wycieczki do Rzymu.
Nasz¹ ambicj¹ jest, aby te projekty
sta³y siê szkoln¹ tradycj¹, podob-
nie jak bal klas trzecich, którego,
w tej szkole nigdy nie by³o.

Poza tym chcemy motywowaæ ucz-
niów do nauki i czynnego uczest-
nictwa w zajêciach lekcyjnych, 
a pomóc ma w tym atrakcyjna
wycieczka dla uczniów ze 100%
frekwencj¹. Z pewnoœci¹ bêdzie-
my tak¿e anga¿owaæ siê we wszel-
kiego typu przedsiêwziêcia podej-
mowane przez szko³ê i wspieraæ
je w ró¿nej formie.
W naszej dzia³alnoœci bardzo cenna
jest wspó³praca z dyrekcj¹ szko³y,
któr¹ osobiœcie oceniam na „szóst-
kê” i w tym upatrujê powodzenie
kolejnych inicjatyw.

Gra¿yna Mazur 
przewodnicz¹ca szesnastooso-
bowej Rady Rodziców w Gim-
nazjum nr 2
- Zaczêliœmy od integracji ze szkol-
n¹ spo³ecznoœci¹. Nie chcemy dzia-
³aæ anonimowo. Zale¿y nam, aby
ka¿dy w szkole zna³ cz³onków
naszej rady. Sposobem na wza-
jemne poznanie by³ np. zorgani-
zowany przez nas kiermasz owo-
cowo-warzywny pn. “Zdrowie za
grosik”. Potem pomys³ na mi-
ko³ajki, czynny udzia³ w szkolnej
dyskotece, a ostanio tak¿e walen-

tynkowe niespodzianki. Efektem
tego typu dzia³añ s¹ komentarze
na szkolnych korytarzach – w chwili
kiedy ktoœ z rady pojawia siê w szko-
le, m³odzie¿ ju¿ zastanawia siê co

tym razem siê wydarzy? Oto
miêdzy innymi nam chodzi³o. Ale
nie tylko na tym skupiamy uwagê.
Uda³o nam siê zorganizowaæ ba-
dania dla uczniów na zawartoœæ
o³owiu we krwi dziecka, powo³aæ
komitet organizacyjny balu klas
trzecich, nawi¹zaæ wspó³pracê 
z samorz¹dem uczniowskim.
A w niedalekiej przysz³oœci - spot-
kanie edukacyjne dla rodziców 
z zakresu profilaktyki o³owicy, po-
moc w organizacji i przebiegu
“Tagów Edukacyjnych”, wspó³-
udzia³ w organizacji festynu szkol-
nego i uczestnictwo rady (w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu) w im-
prezie integracyjnej o charakterze
sportowym. W zanadrzu mamy nie-
spodzianki o których nie mówimy
g³oœno, byæ mo¿e bêdzie to jakieœ
zadanie z dowcipem, bo kto po-
wiedzia³, ¿e rada rodziców ma
byæ zawsze powa¿na?

Doœwiadczeni cz³onkowie rad
twierdz¹, ¿e dotychczas ten szkol-
ny organ pe³ni³ raczej rolê us³u-
gow¹, z nastawieniem na wyty-
czne placówki. Nowelizacja usta-
wy, da³a radom zielone œwiat³o 
w wielu dziedzinach szkolnego
¿ycia, zmotywowa³a do dzia³ania
i wprowadzania w ¿ycie w³as-
nych inicjatyw. 
Ustawa pozostawia wiele swobo-
dy w zakresie dzia³alnoœci rady 
i jej zadañ. Wydaje siê, ¿e rodzice
w chojnowskich szko³ach efekty-
wnie wykorzystuj¹ te mo¿liwoœci
- z korzyœci¹ dla wszystkich.

eg

Szkolne Rady Rodziców od 1 wrzeœnia ubieg³ego roku, dziêki nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty
uzyska³y nowe kompetencje, a za nimi przysz³a kreatywnoœæ i zdecydowanie wiêksze, ni¿ w latach
poprzednich, zaanga¿owanie. Szko³y odczuwaj¹ te zmiany. Rodzicielska mobilizacja, integracja 
i wspó³dzia³anie ju¿ po kilku miesi¹cach przynosz¹ wymierne efekty.
Rady Rodziców sk³adaj¹ siê obecnie z przedstawicieli ka¿dej z klas, dzia³a w niej zatem co najmniej
kilkanaœcie, a nie jak dotychczas kilka osób. S¹ niezale¿nym organem posiadaj¹cym m.in. upraw-
nienia do wspó³uczestniczenia w sprawach zwi¹zanych z jakoœci¹ nauczania, wychowaniem dzieci,
finansami szko³y i jej bezpieczeñstwem. 
G³ównym celem przedstawicieli rodziców nie jest jednak kontrola nadzorcza, a przede wszystkim
dzia³anie na rzecz szkolnej spo³ecznoœci. 
Jak zatem funkcjonuj¹, czym mog¹ siê pochwaliæ, jakie maj¹ plany?
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Kontrolowaæ wandali
Ten temat nie przestanie bulwersowaæ – wan-
dalizm, to treœæ wielu artyku³ów zamieszcza-
nych w naszej gazecie. Có¿, kiedy chojnows-
ka m³odzie¿ upodoba³a sobie niszczenie spo-
³ecznego mienia i traktuje to zajêcie nieby-
wale rozrywkowo. 
Socjologowie badaj¹cy te zjawiska dochodz¹
do wniosku, i¿ nastêpuje powolne zrywanie 
z podstawowymi regu³ami ¿ycia spo³ecznego,
jak równie¿ rozpad spo³ecznych mecha-
nizmów wdra¿ania do samokontroli i wza-
jemnego poszanowania. 
Coœ w tym pewnie jest, tylko czy przeciêtne-
go obywatela obserwuj¹cego zdewastowane
kosze, miejskie toalety, parkowe lampy, zna-
ki drogowe lub po³amane drzewka, interesuj¹
naukowe wywody? Obraz wandalizmu po
prostu wkurza i mimo, ¿e dzisiejsi wandale,
za kilkanaœcie lat równie g³oœno bêd¹ siê
oburzaæ na takie akty, zjawisko by³o, jest 
i prawdopodobnie d³ugo jeszcze bêdzie
spo³eczn¹ bol¹czk¹.
Jaka jest na to rada? Publiczna debata nie-
wiele zmieni, podstawow¹ zasad¹ zapobiega-
nia z³ym zachowaniom jest bowiem prawid-
³owy wzorzec wyniesiony z domu – obycza-
jowoœæ, zasady moralne, szacunek dla ludzi 
i rzeczy czy w koñcu odpowiedzialnoœæ za
swoje czyny - poczucie bezkarnoœci jest 

chyba najbardziej destrukcyjne. Zanim zatem
rodzic nie obejmie kontrol¹ wolnego czasu
swojego dziecka, zanim nie nauczy go tego
czego powinien, ani edukacja w szkole ani
reakcja spo³eczeñstwa czy ostre dzia³ania s³u¿b
porz¹dkowych, nie wyeliminuj¹ zjawiska. 

eg

Wczesne popo³udnie, centrum
miasta, dzieñ, w odczuciu wiêk-
szoœci, niczym siê nie wyró¿nia-
j¹cy. Dla Heleny C. jednak,
chocia¿ zacz¹³ siê normalnie,
okaza³ siê koszmarnym – nie-
winnie wygl¹daj¹ca sytuacja nie
zapowiada³a dramatu.

- Wraca³am z koœcio³a – opo-
wiada Pani Helena . – By³o
gdzieœ po godz. 13 i myœlami
by³am przy planowaniu obiadu.
Id¹c chodnikiem na wysokoœci
miejskiego targowiska moj¹
uwagê, na moment, zwróci³
mê¿czyzna id¹cy œcie¿k¹ wzd³u¿

rzeki. Rozmawia³ z dwójk¹ dzieci,
obok bieg³ du¿y pies. W³aœciwie
uwagê zwróci³am w³aœnie na
psa, bo pomyœla³am „bez smy-
czy, luzem, mo¿e komuœ zrobiæ
krzywdê”. Czworonóg jednak
by³ w bezpiecznej odleg³oœci 
i skierowa³ siê w przeciwnym
kierunku. Nie potrafiê powiedzieæ
jak i sk¹d w pewnym momencie
znalaz³ siê przede mn¹. Bieg³ 
w moj¹ stronê. Nie wiem czy
chcia³ zaatakowaæ czy tylko
„lecia³” w tym kierunku, doœæ,
¿e nagle z du¿¹ si³¹ we mnie
uderzy³, a ja straci³am równo-
wagê, przelecia³am przez niego
i upad³am na ziemiê. Ktoœ
¿yczliwy podniós³ mnie, ale nie
by³ to w³aœciciel psa – ten, jak
zd¹¿y³am zobaczyæ k¹tem oka,
przyspieszy³ kroku i nawet siê
nie obejrza³. Krzyknê³am za nim
strofuj¹c go, w odpowiedzi
us³ysza³am tylko, ¿e to nie jego
pies i tyle go widzia³am. Z nosa

ciek³a mi krew, szczypa³o czo³o
i kolano, czu³am ból w nad-
garstku. Z trudem dosz³am do
domu – wszystko mnie bola³o,
na dodatek, przy upadku, zbi³y
siê te¿ okulary. Przepe³nia³a
mnie gorycz, z³oœæ i bezsilnoœæ
– na psa, jego w³aœciciela i moj¹
bezradnoœæ. Krew przesta³a siê
s¹czyæ, ale rêka z ka¿d¹ minut¹
coraz bardziej puch³a, ból nie
ustawa³. Znalaz³am siê w szpi-
talu, a moja rêka w gipsie. 
To zdarzenie odbi³o siê sze-
rokim echem wœród znajomych
pani Heleny. Wszyscy zadekla-
rowali pomoc w odszukaniu psa
i jego w³aœciciela. 
- Gdyby ów pan okaza³ wspó³-
czucie, pomóg³ wstaæ kiedy
upad³am, zapyta³ w czym mi
pomóc, przeprosi³… - nie tylko
okaza³by siê kimœ innym ni¿ tym
za kogo go teraz uwa¿am, ale
da³by te¿ wspania³y przyk³ad
swoim dzieciom, które tego dnia

nauczy³ nieodpowiedzialnoœci 
i bezdusznoœci. Nie zostawiê tak
tej sprawy. Chcê, ¿eby ten mê¿-
czyzna zwróci³ mi wszystkie ko-
szty jakie w zwi¹zku z tym wy-
darzeniem ponios³am i odpo-
wiedzia³ za bezmyœlnoœæ. 

To kolejny tekst o pieskach 
i ich w³aœcicielach jaki zamiesz-
czamy w naszej gazecie. G³ów-
nymi ich bohaterami (sprawca-
mi) s¹ czworonogi, ale przecie¿
nie zwierzê jest tu t¹ negatywn¹
postaci¹. 
Historiê p. Helena C. opowie-
dzia³a tak¿e na komisariacie.
Nieustalony jeszcze w³aœciciel
mo¿e jednak za³atwiæ sprawê
polubownie kontaktuj¹c siê z po-
szkodowan¹. 
Tymczasem policja kolejny raz
apeluje o przestrzeganie prze-
pisów, bo ³amanie ich bêdzie 
z ca³¹ surowoœci¹ karane.

wys³ucha³a eg

Skutki nieodpowiedzialnoœci
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W tegorocznych feriach zimowych zorganizowanych przez Komendê
Hufca ZHP w Chojnowie, uczestniczy³o 70 dzieci, w tym 50 dzieci 
z Chojnowa i 20 dzieci z Domu Dziecka w Golance Dolnej. 
Jarkowice to wieœ malowniczo po³o¿ona na pograniczu polsko-czeskim
w okolicach Prze³êczy Okraj i Kowar. Mieszkaliœmy w oœrodku Srebrny
Potok. Dzieci podczas pobytu czynnie wypoczywa³y. Ka¿dego dnia
uczestniczy³y w pieszych wycieczkach krajoznawczo – turystycznych,
które doprowadzi³y nas do: Doliny Z³otej, Doliny Srebrnika, Z³otej
Bramy i Prze³êczy Okraj. Prze³êcz Okraj jest to przejœcie graniczne
polsko-czeskie. Po czeskiej stronie znajduje siê miejscowoœæ Mala
Upa, gdzie mieliœmy mo¿liwoœæ zrobienia drobnych zakupów i podzi-
wiania zaœnie¿onych krajobrazów. 
Gospodarze oœrodka zorganizowali dzieciom nad strumieniem Srebrny
Potok ognisko z pieczeniem kie³basek, które bardzo smakowa³y na
œwie¿ym powietrzu.

Pogoda na pierwszym turnusie
by³a s³oneczna i zachêca³a do
wêdrówek w wy¿sze partie gór,
gdzie le¿y bia³y œnieg. Drugi tur-
nus przywitany zosta³ niezbyt
obfitymi opadami œniegu, który
z powodu ni¿szych temperatur
utrzymywa³ siê d³u¿ej.
Mimo, ¿e zima nie w pe³ni do-
pisa³a to dzieci z Jarkowic wróci³y
zadowolone.

phm. Miros³aw Gawron

Harcerskie ferie

14 lutego w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 4 rozegrany
zosta³ halowy Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców “Pi³karskie Ferie
2008” przeznaczony dla dru¿yn z klas 3-6 szkó³ podstawowych.
Wziê³o w nim udzia³ 8 dru¿yn o dowolnie dobieranych sk³adach.
Sta³ on na bardzo wysokim poziomie, poniewa¿ wielu ch³opców na
co dzieñ æwiczy w sekcjach pi³karskich KS Chojnowianki,
Czarnych Rokitek oraz kilku innych okolicznych dru¿yn. Rywa-
lizacja trwa³a ponad 4 godziny, podczas których zawodnicy wylali
mnóstwo potu, pad³o wiele piêknych bramek oraz œwietnych parad
bramkarskich. Ekipy zosta³y podzielone na 2 grupy, gdzie dru¿yny
rywalizowa³y ze sob¹ w systemie ka¿dy z ka¿dym. Po dwie najlepsze
awansowa³y do pó³fina³ów, natomiast dru¿yny z miejsc 3 w obydwu
grupach zagra³y miêdzy sob¹ mecz o 5 miejsce, a dru¿yny 
z 4 miejsc o miejsce 7. Przegrani z pó³fina³ów rozegrali mecz 
o miejsce 3, a zwyciêzcy wziêli udzia³ w wielkim finale. Ostatecz-
nie najlepszy okaza³ siê zespó³ KS Chojnowianka, który okaza³ siê
bezkonkurencyjny, wygrywaj¹c wszystkie mecze w turnieju.
W finale pokona³ zespó³ KS Master a¿ 6:2. 3 miejsce przypad³o
dru¿ynie FC Chojnów. 
Oto sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Sebastian Naumczyk, Artur
Bencal, Przemek Zatwarnicki, Bartek Paliñski, Dawid Pakosz.
Królem strzelców, z 19 bramkami na koncie, zosta³ kapitan
zwyciêskiej ekipy –Bartek Paliñski. 

Turniej zosta³ zorganizowany przez Micha³a Grz¹dkowskiego 
i Piotra Seheniewicza przy wsparciu Burmistrza Jana Serkiesa,
który dla najlepszych dru¿yn ufundowa³ nagrody rzeczowe. 
Oto wyniki poszczególnych dru¿yn: 

Grupa A: Grupa B:
1. KS Chojnowianka 9 pkt 1. KS Master 6 pkt
2. FC Chojnów 6 pkt 2. Ziomy z Czwórki      6 pkt
3. Black Power 3 pkt 3. Chojnów Smokers     3 pkt
4. FC Kiliñskiego 0 pkt 4. Lataj¹ce Puchacze     3 pkt

Mecz o 7 miejsce:
FC Kiliñskiego – Lataj¹ce Puchacze 3:3; karne 0:1
Mecz o 5 miejsce:
Black Power – Chojnów Smokers 0:2

Pó³fina³y:
KS Chojnowianka – Ziomy z Czwórki 7:0
FC Chojnów – KS Master 3:3 karne 1:2
Mecz o 3 miejsce:
FC Chojnów – Ziomy z Czwórki 2:0

Fina³:
KS Chojnowianka – KS Master 6:2

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

“Chojnowianka” najlepsza



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/668 7

NaVII Szkolnym Turnieju Tanecznym  
swoje artystyczne talenty prezento-

wa³o kilkudziesiêciu tancerzy – tych zaled-
wie kilkuletnich, jak i tych nastoletnich.
Dominowa³y wystêpy solowe i w parach.
Na zespo³owy uk³ad taneczny zdecydowa³y
siê tylko trzy klasy, mniej ni¿ w latach po-
przednich. 
Popularnoœæ tej imprezy u korczakowców
nie bierze siê z rozpowszechnianych ostat-
nimi czasy tanecznych programów telewizyj-
nych. Tu pl¹sy, muzyka i rytmy wszelkiego
rodzaju, od zawsze brzmia³y w murach
szko³y, a uczniowie z ochot¹ anga¿uj¹ siê 
w tego typu przedsiêwziêcia. 
Pokaz przed jury wymaga ciê¿kiej pracy –
nale¿y u³o¿yæ choreografiê, przeprowadziæ
kilkanaœcie prób, dobraæ kostium i zadbaæ 
o ogólne wra¿enie. To nie jest prosta spra-
wa, a w przypadku uczniów tego szczebla
edukacji, to z pewnoœci¹ du¿e wyzwanie.
Okazuje siê jednak, ¿e m³odzi tancerze nie
tylko wykazuj¹ talent parkietowy, ale i arty-
styczny w szerokim rozumieniu tego s³owa. 
- Ka¿dego roku uczniowie zadziwiaj¹ nas
pomys³owoœci¹ i umiejêtnoœciami – mówi
organizatorka turnieju Anna Denisiak –
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e s¹ to jeszcze
przecie¿ dzieci, ich pomys³owoœæ i zaan-
ga¿owanie robi¹ wra¿enie. Dla ka¿dego
uczestnika, turniej to tak¿e sposób na zdo-
bywanie nowych doœwiadczeñ. Podpatruj¹
innych, koryguj¹ b³êdy, doskonal¹c jed-
noczeœnie swój warsztat. Potem zasilaj¹
zespo³y taneczne w starszych grupach –
zespo³ach, które jak wiemy, zdobywaj¹
nagrody na turniejach w wielu miastach
naszego kraju.
Trudno siê dziwiæ w Chojnowie mamy
bowiem wielu utalentowanych tancerzy,

którzy pierwsze lekcje tañca brali w³aœnie
w podstawówce. 
Czy w kolejnych edycjach popularnego
„You can dance” bêdziemy kibicowaæ
reprezentantowi Chojnowa? S¹ na to du¿e
szanse.

eg

Korczakowskie ”you can dance”

VII Szkolny Turniej Taneczny 
o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4

Kategoria „zespo³y”
I miejsce – zespó³ „Twist” – kl. IVc
II miejsce – zespó³ „Girls and boys” – kl. VId
III miejsce – zespó³ „Crazy Girls” – kl. VIc

Kategoria „duety”:
Grupa starsza:
I miejsce – Aleksandra Pacaniuk (kl. Vc), Martna Michnej (kl. VIb)
II miejsce – Pamela Wiktorowicz, Monika Podolska (kl. VId)
III miejsce – Aleksandra Korba (kl. VIa), Dominika Szostek (kl. Vb)
Grupa m³odsza:
I miejsce – Sandra Traczyk, Ma³gorzata Klatka (kl. IIIb)
II miejsce – Dorota Amarowicz, Beata Przy³ucka (kl. IIIc)

Kategoria „solo”:
Grupa starsza:I miejsce – ¯aneta Wiœniowska (kl. VId)
II miejsce – Ma³gorzata Haniecka (kl. Vb)
III miejsce – Izabela Mi³uch (k.l. VIc)
Grupa m³odsza:
I miejsce – Karolina Ziomek (kl. IIIc)
II miejsce – Aleksandra Chojnacka (kl. IIIc)
III miejsce – Weronika Gajówka (kl. Ia)

To ju¿ siódmy raz – uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4, 
na parkiecie sali gimnastycznej walczyli o puchar dyrektora.
Rywalizacja oryginalna, bo w tej walce liczy siê kreatywnoœæ,
gibkoœæ, poczucie rytmu i talent.
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W czasie ferii bardzo o¿ywi³a siê praca nad
filmowym projektem „Nakrêæ mnie, zakrêæ
mnie” realizowanym w ramach programu
„Równaæ szanse” przez Miejski Dom Kultury.
Ponad 30.osobowa grupa m³odzie¿y, w której
prym wiod¹ aspiruj¹cy do roli aktorskich
gwiazdorów, mia³a okazjê poznawaæ i podpa-
trywaæ tajniki tego zawodu pod okiem pro-
fesjonalistów. Zajêcia z Elwir¹ K¹dzio³k¹
(instruktorem teatralnym MDK) i Krzyszto-
fem Grabowskim (aktorem Teatru Dramatycz-
nego z Wa³brzycha) mia³y na celu oswojenie
m³odych aktorów ze scen¹ i przekazanie
ogólnej wiedzy warsztatowej.
- Jak kreowaæ postaæ, jak wyra¿aæ uczucia,
jak graæ mimik¹ twarzy – to g³ówna treœæ
naszych zajêæ – mówi K. Grabowski. –
Tworzenie w³asnych postaci, krótkie scenki 
z ich udzia³em i praca na planie filmowym, to
tylko z pozoru ³atwe czynnoœci. 

- Czêœæ uczestników projektu ma kontakt 
z teatrem od dawna – to aktorzy naszej grupy
teatralnej „Antrakt” – dodaje E. K¹dzio³ka –
Swoj¹ zdobyt¹ ju¿ wiedz¹ mog¹ zatem dzieliæ
siê z pozosta³ymi. Zajêcia prowadzone w ra-
mach projektu s¹ jednak po¿yteczn¹ lekcj¹
dla nas wszystkich. 

Oprócz spotkañ aktorskich m³odzie¿ bierze
tak¿e czynny udzia³ w zajêcia ze sztuki charak-
teryzacji (Alina Roztoczyñska), fotografowa-
nia i filmowania (Mariusz G³ód), treningu
asertywnoœci (Stanis³aw Horodecki) oraz two-
rzenia filmowego scenariusza (Anna Denisiak,
Barbara S³otwiñska).

W salonie Aliny Roztoczyñskiej kilka dziew-
cz¹t podda³o siê charakteryzacji ucz¹c siê
jednoczeœnie filmowego makija¿u.
- Siniaki i zadrapania, to jedna z wielu form
charakteryzacji – mówi A. Roztoczyñska -

Poznamy zasady powstawania zmarszczek,
efektu zmêczenia na twarzy, czy wrêcz przeci-
wnie – witalnoœci i m³odoœci.

Scenariusz filmu jest prawie gotowy. Historia
Wojtka, który po ukoñczeniu szko³y nie chce,
jak gros jego kolegów, wyje¿d¿aæ z kraju,
niesie przes³anie – los ka¿dego z nas zale¿y
od naszych decyzji i przemyœlanych kroków.

Widzowie mog¹ liczyæ na sceny z elementa-
mi psychologicznymi, nieco dramatu i w¹tki
mi³osne, a autorzy scenariusza zapewniaj¹, ¿e
opowieœæ ma pozytywne zakoñczenie.
Dla mlodzie¿y projekt, to z jednej strony wspa-
nia³a forma zajêæ w czasie wolnym, z drugiej,
mo¿liwoœæ zdobywania fachowej wiedzy 
i praktycznych umiejêtnoœci.
- Nie wiem jeszcze czym chcia³abym zajmo-
waæ siê w przysz³oœci – mówi jedna z uczest-

niczek – byæ mo¿e udzia³ w projekcie wska¿e
mi zawodow¹ œcie¿kê. Jeœli nie, bêdê wiedzia³a
co mogê wykreœliæ z listy moich ewentualnych
profesji.

Kiedy i gdzie bêdzie mo¿na obejrzeæ tê pro-
dukcjê? Prawdopodobnie w czerwcu, ale 
o konkretach mówiæ jeszcze za wczeœnie. 
Bêdziemy œledziæ przebieg projektu „Zakrêæ
mnie, nakrêæ mnie” i z pewnoœci¹ poinformu-
jemy o emisji jego koñcowego efektu.

eg

„Gdy siê nudzisz, bo brak œniegu, to przyjdŸ do nas wraz z koleg¹.

W bibliotece, zapewniamy, dzieciom nudziæ siê nie damy.”

Miejska Biblioteka Publiczna, jak co roku w okresie kaniku³, ma dla
chojnowskich uczniów ciekawe propozycje. W pierwszym tygodniu

ferii wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê - przeprowadzone przez
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y - zajêcia czytelnicze i plastyczne
po³¹czone z konkursami. W ró¿norodnych zajêciach uczestniczy³o
ogó³em kilkadziesi¹t osób. 

Wysoka frekwencja œwiadczy o potrzebie organizacji tego typu zajêæ 
i cieszy jednoczeœnie, daj¹c œwiadectwo trafnoœci pomys³ów pracowni-
ków biblioteki.

Ferie w bibliotece 2008

Pod okiem zzzzaaaawwwwooooddddoooowwwwccccóóóówwww
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“Zima Œnie¿na Pani”
30 stycznia w bibliotece szkolnej odby³ siê konkurs czytelniczy pt. “Zima
Œnie¿na Pani”, który ocenia³a Komisja w sk³adzie: dyrektor szko³y 
p. El¿bieta Borysewicz, El¿bieta Rusiecka - bibliotekarz i Dorota
Kamiñska. Goœæmi, a zarazem obserwatorami by³y panie z Zespo³u
Samokszta³ceniowego Nauczycieli - Bibliotekarzy. Zadania by³y trudne,
wymagaj¹ce wiedzy z zakresu przyrody, poezji, literatury dzieciêcej
dotycz¹cej zimowej aury. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani.
Zwyciêzcami konkursu zosta³a reprezentacja klasy III c. Drugie
miejsce zajê³a klasa III b, trzecie klasa III a. Uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i s³odycze. Po konkursie odby³a siê konferencja
Zespo³u Samokszta³ceniowego Nauczycieli - Bibliotekarzy, której
temat dotyczy³ roli konkursów czytelniczych w pracy bibliotek szkolnych.
Rola konkursów czytelniczych w pracy biblioteki szkolnej 
Ze wzglêdu na czas trwania wyró¿niæ mo¿na konkursy b³yskawiczne,
krótkoterminowe i d³ugofalowe. W swojej pracy organizujê konkursy
wiedzy dla m³odszych i starszych uczniów, sama opracowujê testy
adekwatne do potrzeb uczniów. Korzystam równie¿ z dostêpnych 
w czasopismach dla nauczycieli np. „Biblioteka w szkole”.
Z bólem serca trzeba stwierdziæ, ¿e pozycja ksi¹¿ki we wspó³czesnym
œwiecie z roku na rok maleje. Dla wielu uczniów ksi¹¿ka nie stanowi
szczególnej wartoœci. Mnogoœæ b³êdów ortograficznych i stylistycz-
nych sugeruj¹, ¿e kontakt m³odzie¿y ze s³owem drukowanym jest spo-
radyczny. Du¿y wp³ywa na stosunek do ksi¹¿ki i stan czytelnictwa ma
model spêdzania wolnego czasu zdominowany przez obcowanie z mul-
timediami. Literatura w obliczu rozwoju œrodków masowego przekazu
ma mniejsze mo¿liwoœci oddzia³ywania. Tym bardziej staje siê ko-
nieczne, aby m³ody cz³owiek mia³ pewne predyspozycje sk³aniaj¹ce go do
czytania i powoduj¹ce, ¿e mimo braku atrakcyjnej oferty spêdzania
wolnego czasu, siêgnie po ksi¹¿kê, bo czuje tak¹ wewnêtrzn¹ potrzebê. 
Z moich doœwiadczeñ pedagogicznych wynika, ¿e dzieci bardzo lubi¹
konkursy czytelnicze i zwi¹zan¹ z nimi rywalizacje, a przede wszys-
tkim poci¹ga je nadzieja na otrzymanie nagrody, bo konkurs bez
nagrody choæby symbolicznej przestaje mieæ wartoœæ. Sprawa nagród
to sprawa dyskusyjna. Niektórzy twierdz¹, ¿e nagradzanie uczy dzieci
interesownoœci, patrzenia na wspóln¹ rozrywkê i pracê nie pod k¹tem
trwa³ych korzyœci umys³owych, lecz konkretnej op³acalnoœci. Naj-
istotniejsz¹ nagrod¹ jest pochwa³a, uznanie wyra¿one wobec innych
uczniów, na uroczystym zebraniu podsumowuj¹cym wyniki konkursu.
Prócz tego uczestnicy mog¹ otrzymaæ symboliczne nagrody rzeczowe,
ksi¹¿ki z dedykacj¹ stanowi¹ce trwa³¹ pami¹tkê sukcesu i zarazem
bodziec do dalszego czytania. 
Konkursy mog¹ byæ organizowane jako forma niezale¿na, albo, co
lepiej siê sprawdza, byæ jednym z elementów d³ugofalowej akcji,
wiêkszej imprezy, której towarzyszy wystawa lub spotkanie 
z autorem. Zawsze jasno okreœliæ cel konkursu, jego temat, ustaliæ
wiek uczestników. Mo¿na przygotowaæ edycje konkursu dla dzieci 
m³odszych. Np. 6- 10-letnich, i dla starszych 11-12-letnich na ten sam
temat, ale oczywiœcie o zupe³nie innej skali trudnoœci. 

Inny podwójny konkurs to rysowanie ilustracji do dowolnej ksi¹¿ki, 
a nastêpnie odgadywanie przez pozosta³e dzieci, z jak¹ ksi¹¿k¹ wi¹¿e
siê dany rysunek. Wygrywa ten kto potrafi odgadn¹æ najwiêcej
rysunków. 
Konkursowi musz¹ towarzyszyæ szczegó³owe zasady, sformu³owane
jasno i przejrzyœcie, zrozumia³e dla dzieci ³¹cznie z zasadami punk-
towania i nagradzania. Wa¿ne jest podanie , kto bêdzie ocenia³ prze-
bieg konkursu, termin, w jakim ma siê odbyæ, miejsce i czas
zakoñczenia.
Przeprowadzanie konkursów czytelniczych nale¿y do wa¿nych zadañ
dydaktycznych biblioteki szkolnej i ma wp³yw na podniesienie jakoœci
pracy biblioteki, a przede wszystkim szko³y. Zachêcam uczniów do
brania udzia³u w organizowanych konkursach.

El¿bieta Rusiecka

UCHWA£A NR XVIII/91/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 stycznia 2008 r.

sprawie nadania nazwy nowym ulicom 

w mieœcie Chojnowie

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z póŸ. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1. 1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka 381, po³o¿onej  w obrêbie 3 miasta

Chojnowa, któr¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym
planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczono symbolami 35 L 1x2 i 102 D 1x2,
nadaje siê nazwê ulica Leœna.
2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka 382 po³o¿onej w obrêbie 3 miasta
Chojnowa, któr¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym
planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczono symbolami 100 D 1x2, 101 D 1x2
i 102 D 1x2, nadaje siê nazwê ulica Wrzosowa.
§ 2. Lokalizacja nowych ulic przedstawiona
jest na podk³adzie mapowym stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega roz-
plakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu 
w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa 

Jan Skowroñski
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W
tym roku Œwiatowy Dzieñ Chorego,
obchodzony ju¿ po raz szesnasty,
³¹czy³ siê z dwoma wa¿nymi dla

¿ycia Koœcio³a wydarzeniami - 150. rocznic¹
objawieñ Niepokalanej w Lourdes i z obcho-
dami Miêdzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego w Quebeku, w Kanadzie.
Ustanowiony przez papie¿a Jana Paw³a II Œwia-
towy Dzieñ Chorego od kilku lat obchodzony
jest uroczyœcie tak¿e w Oœrodku Pielêgnacyj-
nym ”Niebieski Parasol”. Dla personelu i pen-

sjonariuszy, to œwiêto szczególne – czas refleksji
i rozwa¿añ, ale tak¿e œwiêtowania w gronie
przyjació³ – ludzi rozumiej¹cych ból i cierpienie.
„Nie jesteœcie s³abi i chorzy, jesteœcie mocni

i potê¿ni, jak potê¿ny jest Jezus Chrystus” –
s³owami Jana Paw³a II, ks. Tomasz Biszko
rozpocz¹³ homiliê podczas mszy œw. jaka 11 lute-
go odby³a siê w kaplicy „Niebieskiego Parasola”. 
W liturgii udzia³ wziêli pensjonariusze pla-
cówki i delegacje zaprzyjaŸnionych Domów Po-
mocy Spo³ecznej z Legnicy, Legnickiego Pola
i Prz¹œnika. Towarzyszyli im przedstawiciele
w³adz powiatu, miasta i gminy.

Œwiatowy Dzieñ Chorego ma przypominaæ 
o szacunku do cz³owieka chorego, cierpi¹cego,
a szczególnie o tym, ¿e nie mo¿emy go spychaæ
na margines ¿ycia spo³ecznego. Jest równie¿
czasem, kiedy Koœció³ otacza swoj¹ modlitw¹
tych wszystkich, którzy pomagaj¹ ul¿yæ cier-
pieniu - lekarzy, pielêgniarki, a tak¿e ca³y
personel medyczny.
I w takim te¿ gronie – pacjenci, pracownicy 
i goœcie œwiêtowano ten wyj¹tkowy dzieñ. Po
mszy, wszyscy zasiedli przy wspólnym stole.
Personel Parasola zadba³ nie tylko o strawê
na pó³miskach, ale i o tê duchow¹. Œwi¹tecznej
biesiadzie towarzyszy³ koncert wokalny kilku
wokalistów. Rozpoczê³a go najm³odsza solistka
– Ma³gorzata Haniecka. Po niej na prowizorycz-
nej scenie zaprezentowa³ siê Getsemani -grupa,
która wzruszy³a repertuarem i brzmieniem. 

Ustanowienie przez Ojca Œwiêtego Œwiato-
wego Dnia Chorego zosta³o skierowane do
ca³ego Koœcio³a powszechnego jako wez-
wanie, aby poœwiêciæ jeden dzieñ w roku
modlitwie i dostrze¿eniu miejsca tych, którzy
cierpi¹ na duszy i na ciele.
Jan Pawe³ II g³osi³, ¿e: “Ma on na celu uwra¿-
liwienie Ludu Bo¿ego i - w konsekwencji -
wielu katolickich instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz s³u¿by zdrowia oraz spo³ecznoœci œwiec-
kiej, na koniecznoœæ zapewnienia lepszej opieki
chorym; pomagania chorym w dowartoœcio-
waniu cierpienia na p³aszczyŸnie ludzkiej, 
a przede wszystkim na p³aszczyŸnie nadprzy-
rodzonej; w³¹czenie w duszpasterstwo s³u¿by
zdrowia wspólnot chrzeœcijañskich, rodzin
zakonnych, popieranie coraz cenniejszego
zaanga¿owania wolontariatu...”

eg

W ho³dzie cierpi¹cym

G³ówny Urz¹d Statystyczny poda³,
¿e kwota bazowa wyniesie 2275,37 z³.
Bêdzie wiêc wy¿sza od obowi¹zu-
j¹cej obecnie (wynosi 2059,92 z³) 
o 215,45 z³. Poniewa¿ ZUS, przyz-
naj¹c od marca emerytury i renty,
weŸmie pod uwagê wysokoœæ no-
wej kwoty bazowej, œwiadczenia
bêd¹ wy¿sze. Przypomnijmy, ¿e
GP informowa³a wczeœniej, ¿e kwo-
ta bazowa istotnie wzroœnie od marca
tego roku. Szacowaliœmy, ¿e wzrost
ten wyniesie prawie 9 proc. 
Kwota bazowa ma istotny wp³yw
na wysokoœæ przyznawanych œwiad-
czeñ. Po pierwsze, decyduje o wy-
sokoœci tzw. czêœci socjalnej eme-
rytury. Otrzymuje j¹ ka¿da osoba,
której ZUS przyznaje do niej pra-
wo. Wynosi 24 proc. kwoty bazo-
wej i obecnie jest to kwota 494,38 z³.
Od marca wzroœnie do 546,09 z³.
Osoba, która wstrzyma siê ze z³o-
¿eniem wniosku do ZUS, zyska
wiêc od marca prawie 52 z³ mie-
siêcznie. 
Po drugie, wysokoœæ kwoty bazo-
wej wp³ywa te¿ na wysokoœci tzw.
podstawy wymiaru œwiadczenia.
ZUS wylicza j¹ mno¿¹c obliczony

wczeœniej wskaŸnik wysokoœci pod-
stawy wymiaru emerytury (stosu-
nek zarobków wnioskodawcy w wy-
branych przez niego latach do prze-
ciêtnej p³acy w tych latach) przez
kwotê bazow¹. A przy obliczaniu
czêœci socjalnej emerytury i pod-
stawy wymiaru ZUS stosuje kwotê
bazow¹ obowi¹zuj¹c¹ w dniu zg³o-
szenia wniosku o œwiadczenie. Jeœli
wiêc ktoœ z³o¿y do ZUS wniosek 
o œwiadczenie w lutym, to ZUS
wyliczy je ze star¹ kwot¹ bazow¹.
Z³o¿enie wniosku w marcu gwa-
rantuje uzyskanie œwiadczenia 
w wy¿szej wysokoœci. 
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e œwiad-
czenie przyznane w lutym zostanie
w marcu zwaloryzowane (wskaŸ-
nik dla œwiadczeñ przyznanych 
w okresie marzec 2007 - luty 2008
wyniesie oko³o 4,3 proc.), a przyz-
nane w marcu waloryzacji podle-
gaæ nie bêdzie. 
GUS poda³ te¿, ¿e wzrost realnego wy-
nagrodzenia w okresie 2005-2007
wyniós³ 10,5 proc. Wczeœniej po-
dawa³, ¿e w tych latach inflacja dla
gospodarstw domowych emerytów
i rencistów wynios³a 4,4 proc. WskaŸ-

nik waloryzacji dla œwiadczeñ przyz-
nanych przed 1 marca 2007 r. wy-
niesie wiêc co najmniej 6,5 proc.
(uwzglêdnia wzrost cen i co najm-
niej 20 proc. realnego wzrostu p³ac). 
Emeryci i renciœci, którzy dora-
biaj¹ do swoich œwiadczeñ, do
koñca lutego powinni powiado-
miæ ZUS o osi¹gniêtych przez
siebie przychodach w 2007 r.
Przychody rozlicza siê na podsta-
wie zaœwiadczenia od pracodawcy
zatrudniaj¹cego emeryta/ rencistê.
Osoby op³acaj¹ce sk³adki same za
siebie (np. prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹) zobowi¹zane s¹ do
przedstawienia oœwiadczenia o wy-
sokoœci przychodu. Zaœwiadczenie
nale¿y dostarczyæ do oddzia³u ZUS,
który wyp³aca emeryturê lub rentê.
Informacja o przychodach potrzeb-
na jest ZUS-owi do rozliczenia wy-
p³acanego œwiadczenia. Zgodnie 
z przepisami ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, osoby, których dodat-
kowy przychód mieœci siê w prze-
dziale pomiêdzy 70 proc. a 130 proc.
kwoty przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia (czyli pomiêdzy 
22 176,90 z³ a 41 185,40 z³), otrzy-
muj¹ swoje œwiadczenie w zmniej-
szonej wysokoœci.
Przychód w kwocie wy¿szej ni¿
130 proc. przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia powoduje za-
wieszenie emerytury lub renty, zaœ

przychód nie przekraczaj¹cy 70 proc.
nie wp³ywa na wysokoœæ wyp³aca-
nego œwiadczenia. Na zmniejszenie
lub zawieszenie wyp³aty œwiadcze-
nia wp³yw ma ka¿dy przychód 
z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci
podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubez-
pieczenia spo³ecznego, a wiêc
m.in. z tytu³u stosunku pracy, pra-
cy nak³adczej, pracy na podstawie
umowy zlecenia, umowy agen-
cyjnej lub prowadzenia dzia³alnoœ-
ci gospodarczej. Dotyczy to rów-
nie¿ sytuacji, w których przepisy
przewiduj¹ wy³¹czenie z obowi¹z-
ku ubezpieczenia lub te¿ z uwagi
na ustalone prawo do emerytury
lub renty. Bez wzglêdu na wyso-
koœæ osi¹ganego przychodu nie
podlegaj¹ zawieszeniu ani zmniej-
szeniu œwiadczenia osób maj¹cych
ustalone prawo do emerytury i ukoñ-
czone 60 lat - kobiety i 65 lat -
mê¿czyŸni, chyba ¿e kontynuuj¹
zatrudnienie podjête przed przejœ-
ciem na emeryturê, a tak¿e osób,
które pobieraj¹ z ZUS renty dla
inwalidów wojennych, inwalidów
wojskowych, których niezdolnoœæ
do pracy pozostaje w zwi¹zku ze
s³u¿b¹ wojskow¹, oraz rent rodzin-
nych przys³uguj¹cych po osobach
uprawnionych do tych œwiadczeñ.
Informacje o dodatkowych przy-
chodach przesy³aæ nale¿y do ZUS
do koñca lutego.

Wa¿ne informacje ZUS
Kwota bazowa, która ma wp³yw na wysokoœæ przyz-
nawanych przez ZUS emerytur i rent, bêdzie od marca
wy¿sza o ponad 10 proc.
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ZZZZ kkssii¹¹¿¿kkii  wwyyddaarrzzeeññ
Uchwa³a Nr XVI / 78 / 07
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia œcieków
obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w okresie od dnia 1

stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 123,
poz. 858), oraz wniosku P.W. ,,LANT" Henryk Wilkiel Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1
1. Zatwierdza siê obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Miejskiej Chojnów taryfy
dla zbiorowego odprowadzania œcieków na okres od 01.01. 2008 r. do dnia
31.12. 2008 r.

§ 2
Dokonuje siê podzia³u odbiorców na grupy taryfowe. Tabela grup taryfowych
srtanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

§ 3
Dokonuje siê podzia³u œcieków na kategorie wed³ug iloœci zanieczyszczeñ.
Tabela kategorii stanowi za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008r.

§ 6
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz 
w ,,Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Sprawcy ujêci

29 stycznia funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkañców Chojnowa,
którzy ukradli rower z napêdem elektrycznym o wartoœci 1.500 z³,
na szkodê mieszkanki gminy.

***
Dwóch nieletnich mieszkañców Chojnowa nie cieszy³o siê d³ugo
³upem w postaci artyku³ów spo¿ywczych, który ukradli po w³amaniu
do kiosku na targowisku miejskim.
2 lutego policjanci zatrzymali nastoletnich z³odziei.

***
Kolejny nieletni wpad³ w rêce chojnowskiej policji. W nocy z 31 stycz-
nia na 1 lutego nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu marki
Renault zaparkowanego przy ul. Grottgera w Chojnowie i skrad³
radioodtwarzacz oraz skrzynkê narzêdziow¹. W toku podjêtych
czynnoœci policjanci KP w Chojnowie, zatrzymali sprawcê i przed-
stawili mu zarzuty.

***
Szeœciu innych zosta³o zatrzymanych 11 lutego. Chwilowa zabawa
w kopanie œwie¿opostawionego muru zabezpieczaj¹cego otwory
drzwiowe do gro¿¹cego zawaleniem budynku po by³ym GS w Choj-
nowie, skoñczy³a siê nie tylko dewastacj¹, ale tak¿e bezpoœredni¹

Kolarskie tradycje
30 marca, po kilku latach przerwy,
w Chojnowie odbêd¹ siê Mistrzos-
twa Polski Masters. Wyœcig
prze³ajowy zawsze œci¹ga³ do
naszego miasta czo³owych za-
wodników tej dyscypliny. W wy-
powiedziach dla prasy uczestni-
cy podkreœlali wspania³e warun-
ki Parku Piastowskiego i pro-
fesjonaln¹ organizacjê mis-
trzostw.

W tym roku w przygotowania
zaanga¿owany jest Miejski Dom
Kultury, Urz¹d Miejski, Staros-
two Powiatowe, Miedziowe
Centrum Kolarstwa w Legnicy,
Uczniowski Klub Sportowy
"Oriens" i Szko³a Podstawowa
nr 4 - instytucje, które maj¹ du¿e
doœwiadczenie w organizacji
tego typu imprez. 
Prawo startu maj¹ zawodnicy
posiadaj¹cy licencjê Masters na
rok 2008, badanie lekarskie,

sprawny rower i kask oraz ubez-
pieczenia NW i OC, a szczegó-
³owy regulamin zainteresowani
znajd¹ w Miejskim Domu Kultury
w Chojnowie przy ul. Ma³achow-
skiego 7; tel. (076) 818-86-21.

***
Dzieñ wczeœniej - 29 marca, 
w tym samym miejscu rozegrane
zostan¹ Miêdzynarodowe M³o-
dzie¿owe Zawody w Kolar-
stwie Prze³ajowym. To kolejna
impreza, która ma szansê na sta³e
wejœæ w harmonogram sporto-
wych imprez naszego miasta. 
Zawody rozegrane zostan¹ 
w trzech kategoriach wiekowych
i kategorii dla osób niepe³no-
sprawnych. Pierwszy start 
o godz. 13.00.
Wiêcej informacji udziela Miej-
ski Dom Kultury w Chojnowie
przy ul. Ma³achowskiego 7; 
tel. (076) 818-86-21.

eg
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Muzeum Regionalne
w Chojnowie

Czynne od œrody do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00, 

w soboty wstêp bezp³atny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

ZAPRASZA
26 lutego o godz. 16.15 na spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, podczas którego
omawiaæ bêdziemy powieœæ polskiego
prozaika Zbigniewa Mentzla „Wszystkie
jêzyki œwiata”.
Szczegó³owe informacje: Anna Kopyra –
moderator DKK, Dzia³ dla Doros³ych.

Biblioteczne nowoœci

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Roksana Jêdrzejewska-Wróbel - „ELE-
MENTARZ DEMOKRACJI: jak to dzia³a?”
Publikacja powsta³a z inicjatywy i przy wspó³-
finansowaniu Kancelarii Senatu – specjalnie
dla dzieci.
Ksi¹¿ka ukazuje podstawowe mechanizmy
demokracji, m.in. objaœnia jak powstaje uchwa³a
i jak wchodzi w ¿ycie, dlaczego warto g³o-
sowaæ, zaznajamia z prawami i obowi¹zkami
parlamentarzysty.

Beata Ostrowicka - „BOBEK: wyprawa 
i rzeczy w sam raz czyli wa¿ne sprawy
ma³ych ludzi”
Ksi¹¿ka dla najm³odszych napisana przez
bardzo znan¹, wielokrotnie nagradzan¹ autorkê

ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.
Tym razem Hubert prze¿ywa przygody nie 
w przedszkolu, lecz w lesie pe³nym grzybów,
pokrzyw i igie³ek.

Dzia³ dla Doros³ych:

David Irving - „DREZNO: apokalipsa 1945”
W lutym 1945 r. by³o ju¿ wiadomo, ¿e osta-
teczna klêska Niemiec jest ju¿ przes¹dzona.
Koniec Trzeciej Rzeszy przyœpieszy³y znacz-
nie niszczycielskie naloty na cele przemy-
s³owe i cywilne. W oszczêdzonym doty-
chczas przez wojnê DreŸnie nie by³o ¿adnych
celów wojskowych, stanowi³o ono za to punkt
zborny dla nap³ywaj¹cych masowo ze Œl¹ska
uchodŸców, zaœ w usytuowanych w nim
obozach przebywali Anglicy i Amerykanie.
Dodatkowo w zabytkowej stolicy Saksonii
znajdowa³a siê znaczna liczba cudzoziems-
kich robotników przymusowych. Pomimo to
w nocy z 13 na 14 lutego Brytyjczycy doko-
nali zmasowanego i morderczego nalotu na
bezbronne miasto, a dzie³a zniszczenia do-
pe³ni³o nastêpnego dnia ponad trzysta amery-
kañskich B-17. Do dziœ nie wiadomo, ile
osób zginê³o – byæ mo¿e nawet æwieræ miliona.

Jan Zumbach - „OSTATNIA WALKA:
moje ¿ycie jako lotnika, przemytnika 
i poszukiwacza przygód”
Autobiografia polskiego asa myœliwskiego 
i dowódcy legendarnego Dywizjonu 303. 

Z szokuj¹c¹  wrêcz niekiedy szczeroœci¹ przed-
stawione s¹ zarówno wojenne, jak i powo-
jenne losy autora. Ten podpu³kownik RAF,
odznaczony najwy¿szymi polskimi i bry-
tyjskimi odznaczeniami, ima³ siê ró¿nych
zajêæ: zajmowa³ siê przemytem z³ota i luksu-
sowych zegarków, by³ restauratorem w Pary¿u
oraz... najemnikiem podczas secesji Katangi 
i Biafry.

W Muzeum Regionalnym w Chojnowie 25 lutego
2008r. o godzinie 17.00 profesor Andrzej
Grodzicki z Wroc³awia wyg³osi odczyt: „Z³oto
dolnoœl¹skie- historia i jego przysz³oœæ”.
Pierwsza czêœæ referatu bêdzie poœwiêcona
esploatacji z³ota na Dolnym Œl¹sku. Po przerwie
profesor bêdzie mówi³ o tradycjach wydobywania
z³ota w naszym regionie w kontekœcie rozwoju
œwiatowej turystyki i mo¿liwoœci wykorzystywania
tych tradycji do promowania miasta i gmin
po³o¿onych nad z³otonoœn¹ Skor¹.

Zapraszamy!

Odczyt odbêdzie siê w Muzeum Regionalnym 
w Chojnowie, pl.Zamkowy 3,

tel./fax 076/ 8 188 353, e-mail-muzeumr@wp.pl 

Muzeum dziêkuje za pomoc w zorganizowaniu kon-
ferencji Burmistrzowi Chojnowa i Pani Wójt
Gminy Chojnów.

Niech Twe ¿ycie s³odko p³ynie
W ka¿dej chwili i godzinie
Niech odejd¹ precz gorycze
Tego z g³êbi serca ¿ycz¹ – z okazji
imienin Pani Marcie Kupczyk –
pracownicy piekarni.

Pamiêtaj o ¿yczeniach dla:
23.II- Damiana, Piotra
24.II- Macieja, Marka
25.II- Wiktora, Cezarego
26.II- Aleksandry, Miros³awa
27.II- Gabriela, Anastazji
28.II- Romana, Makarego
29.II- Lecha, Oswalda
1.III- Antoniego, Rados³awa
2.III- Heleny, Micha³a
3.III- Maryny, Kunegundy
4.III- Arkadiusza, Kazimierza
5.III- Adriana, Fryderyka
6.III- Ró¿y, Marcjana
7.III- Tomasza, Paw³a

KKrroonniikkaa
ttoowwaarrzzyysskkaa Informacja

Pe³nomocnik Burmistrza
Miasta ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii 
przyjmuje petentów 
w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie, 
I piêtro pok. nr 9, 

w godzinach pracy Urzêdu;
tel. (076) 81-86-684.

***
Osoby wspó³uzale¿nione
mog¹ otrzymaæ pomoc
bior¹c udzia³ w terapii

prowadzonej w Punkcie
Konsultacyjnym w ka¿dy 

I i II poniedzia³ek miesi¹ca 
w godz. 16.30 - 19.30.
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Bryd¿owa braæ
Ka¿dego roku, mniej wiêcej o tej samej porze, w Chojnowie odbywa
siê turniej bryd¿owy, który ma w swych za³o¿eniach nie tylko
sportow¹ rywalizacjê, ale tak¿e pamiêæ o kolegach, którzy nie zasi¹d¹
ju¿ przy „zielonym stoliku”.

Zaplanowany na 15 lutego turniej bryd¿a sportowego parami trady-
cyjnie rozpoczêto wizyt¹ delegacji uczestników na chojnowskim
cmentarzu celem uczczenia pamiêci zmar³ych kolegów- bryd¿ystów.

- Od wielu lat w ten sposób rozpoczynamy rozgrywki – wyjaœnia
organizator turnieju Henryk Wisznieski. – Nasze grono nie jest du¿e,
chcemy zatem w ten sposób zachowaæ wspomnienia o ka¿dym kto 
w przesz³oœci dzieli³ z nami sportowe emocje.

Turniej odby³ siê w kawiarence Miejskiego Domu Kultury. Uczestni-
ków w imieniu organizatorów oraz Burmistrza Miasta Chojnowa
przywita³ Henryk Wiszniewski ¿ycz¹c jednoczeœnie ka¿demu z za-
wodników wysokich wyników i ciekawych rozdañ.

Oficjalne wyniki turnieju (pierwszych piêæ lokat):

I miejsce  Adam  Stachura + Stanis³aw Grybel- 117 pkt 
(sekcja brydza sportowego Mi³kowice)

II miejsce  Aleksander Poznysz + Henryk Wiszniewski- 111 pkt
Legnica+ Chojnów

III miejsce  Zbigniew Góralewski + Zbigniew Rogusz- 100 pkt
Chojnów

IV miejsce  Leopold Kujawa + Remigiusz Mincger- 97 pkt 
Chojnów (nagroda specjalna dla chojnowskiej pary)

V miejsce  Stanis³aw Cieœla + Grzegorz Czapulak- 96 pkt
Legnica

Organizatorzy i zawodnicy gor¹co dziêkuj¹ sponsorom:

1. Agro-TaK Zagrodo - w³aœciciele Bronis³aw Tabisz- Leszek Kachniarz.
2. “Narzêdziowiec” Chojnów - prezes mgr.in¿ Miros³aw Turek
3. Apteka “Pod S³oñcem” - w³aœciciel Anna i Henryk Wiszniewscy
4. Urz¹d Miasta Chojnowa

Rywalizacja o Mistrzostwo Szachowej Ligi
Okrêgowej trwa. Obecnie prym wiod¹ dwa
zespo³y - MDK DANY Chojnów oraz MiedŸ
Legnica. Obie dru¿yny maj¹ za sob¹ cztery
wygrane spotkania. Podczas ostanich rozgry-
wek nasza reprezentacja wygra³a wyjazdowe
spotkanie z Bobrzaninem Boles³awiec, a
MiedŸ Legnica pokona³a TOP Boles³awiec.

Punkty dla naszej dru¿yny zdobyli:
1. Darek Rymaszewski 1pkt - dwa remisy
2. Jakub Hajnrych 2pkt - dwie wygrane
3. Marian Barabasz  1,5pkt - wygrana i remis
4. Jerzy Pud³o 2pkt - dwie wygrane

W pierwszym meczu chojnowianie uzyskali
wynik 3,5- 1,5, w drugim 3-2.

Nastêpny mecz rozegrany zostanie w Choj-
nowie 2 marca. Ten mecz wy³oni samodziel-
nego lidera. 
Liczymy na zwyciêstwo naszej dru¿yny,
mimo, i¿ rywala bêdzie trudno pokonaæ.

Jerzy Pud³o

Wieœci szachowe

Bobrzanie pokonani! Tak jak przewidywaliœmy wraz z iloœci¹ rozpoczêtych gier kontrolnych, roœnie forma choj-
nowskich pi³karzy - w pierwszej jak i w drugiej dru¿ynie.

Oto garœæ wyników:
Chrobry Nowogrodziec – Chojnowianka 1:1 (Baszczak)
Chojnowianka Chojnów- W³ókniarz Mirsk 3:1 (Rabanda-2 gole, Kêdzierski)
Garbarnia Leszno Górne - Chojnowianka II Chojnów 2:2 (obydwie bramki zdoby³ 

Mariusz Jureczko)
Chojnowianka II Chojnów - GKS Tomaszów Boles³awiecki 3:1. £upem bramkowym
podzielili siê: Szczud³o dwa trafienia i Gromala.

Dr¿yjcie wiêc rywale. Liderzy zaczynaj¹ gromiæ.

Klub pi³karski “Chojnowianka Chojnów” serdecznie dziêkuje panu dr. Dariuszowi
Kryñskiemu za dotychczasow¹ fachow¹ pomoc medyczn¹.

pm

Roœnie forma naszych pi³karzy
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W Chojnowie dla osób uzale¿nionych  i wspó³uzale¿nionych 
od alkoholu lub innych u¿ywek oraz ofiar przemocy 

w rodzinie, potrzebuj¹cych porady lub pomocy, 
dzia³a Punkt Konsultacyjny.

Punk Konsultacyjny po³o¿ony przy pl. Zamkowym 1a 
czynny jest w ka¿dym miesi¹cu w dniach:

- I  czwartek godz. 13.30 - 16.30 
- III czwartek godz. 15.30 - 18.30 

OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

* Sprzedam dom jednorodzinny, po³o¿o-
ny w centrum Mi³kowic na 0,14 arowej
dzia³ce wraz z s¹siedni¹ dzia³k¹ 0,5 ha
(te¿ w centrum). Na parterze znajduj¹ siê
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, na poddaszu
2 pokoje. Wiadomoœæ: tel. (076) 887-13-21.

* Sprzedam dom o pow. 100m2, gara¿ 
z kana³em o pow. 50 m2, gara¿ o pow. 20 m2,
ca³oœæ po³o¿ona w Go³aczowie na dzia³ce 
o pow. 0,185 ar. W rozliczeniu mo¿e byæ
mieszkanie 2 lub 3.pokojowe. Wiado-
moœæ: tel. 0696-662-896 lub 0696-925-714.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze, IVp., 4 pokoje, po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego, o pow.
57m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
oddzielnie, balkon, po remoncie. Wiado-
moœæ: tel. 0664-065-567.

* Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
92 m2, stare budownictwo, cena 2.700 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0660-781-123.

* Kupiê mieszkanie 2,3 lub 4.pokojowe
w Chojnowie – mo¿e byæ do remontu (w roz-
s¹dnej cenie). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-
76-06 po godz. 16 lub 0668-661-461.

* Kupiê strych, poddasze do adaptacji.
Wiadomoœæ: tel. 0601-361-736.

* Sprzedam budynek magazynowo-war-
sztatowy w Chojnowie, o pow. 300m2,
do remontu, na dzia³ce 5,5a. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-175-938.

Us³ugi

* Studentka udziela korepetycji w zakre-
sie szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

* Udzielê korepetycji z j. angielskiego
uczniom szko³y podstawowej i gimna-
zjum. Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

* Uk³adanie glazury, wymiana okien, drzwi,
tapetowanie, praca z piaskowcem – ok³a-
danie murków, ogrodzeñ, œcian. Solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

Inne

* Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie. Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
1132 m2 w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-77.

Sprzedam garnitur komunijny grafitowy,
wzrost 134-140 cm, stan idealny. Wiado-
moœæ: tel. 0664-926-792.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14
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FIRMA FEERUM S.A.
 POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
Opis stanowiska:

· utrzymywanie systematycznych kontaktów z klientami 
· realizacjê planów sprzeda¿y 
· pozyskiwanie nowych klientów
· doradztwo techniczne 
· przygotowanie ofert 
· udzia³ w projektach

Wymagania:
· wykszta³cenie min. œrednie (mile widziane zwi¹zane z rolnictwem)
· doœwiadczenie handlowe 
· umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów i prowadzenia negocjacji 
· umiejêtnoœæ organizacji pracy w³asnej 
· dobra znajomoœæ pakietu MS Office
· opornoœæ na stres 
· dyspozycyjnoœæ
· kreatywnoœæ 
· prawo jazdy kategorii B

Oferujemy: 
· zatrudnienie na umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy 
· pracê daj¹c¹ mo¿liwoœæ rozwoju oraz awansu 
· niezbêdne narzêdzia do pracy (samochód, laptop, tel. komórkowy)
· atrakcyjne wynagrodzenie 
· szkolenia
· mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
· pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

PROJEKTANT-KONSTRUKTOR:
Opis stanowiska:

· projektowanie obiektów magazynowo-suszarniczych,
· projektowanie elementów maszyn i urz¹dzeñ.

Wymagania:
· wykszta³cenie wy¿sze techniczne
· znajomoœæ zasad rysunku technicznego i podstaw konstrukcji i technologii maszyn
· znajomoœæ systemów CAD (2D i 3D); dodatkowym atutem jest znajomoœæ oprogramowania

Autodesk Inventor lub IronCad.
· umiejêtnoœæ wyznaczania celów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu oraz konsekwentne ich

realizowanie,
· wykazywanie inicjatywy i samodzielnoœci w wykonywaniu obowi¹zków,
· wysoka kultura osobista i umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi na wszystkich szczeblach struktury firmy,
· odpornoœæ na stres
· dyspozycyjnoœæ

Oferujemy:
· samodzieln¹ pracê przy du¿ych i ró¿norodnych projektach, w m³odym zespole 

i dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie,
· motywuj¹ce wynagrodzenie i bardzo dobre warunki pracy,
· mo¿liwoœæ rozwoju poprzez szkolenia
· pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

SPAWACZ:
Opis stanowiska: 

· obs³uga urz¹dzeñ spawalniczych (metody MIG/MAG)
· spawanie elementów stalowych
· praca w firmie produkcyjnej  

Wymagania: 
· doœwiadczenie w spawaniu
· umiejêtnoœci pos³ugiwania siê urz¹dzeniami pomiarowymi 
· umiejêtnoœci czytania rysunku technicznego
· mile widziane uprawnienia spawalnicze 
· odpornoœæ na stres
· dyspozycyjnoœæ

Oferujemy: 
· atrakcyjne wynagrodzenie
· forma zatrudnienia – umowa o pracê
· pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim.

Oferty (CV+ List Motywacyjny) prosimy sk³adaæ w sekretariacie firmy FEERUM S.A.
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 900-1500 ul.Okrzei 6 ;59-225 Chojnów 

lub droga e-mail :  z dopiskiem praca.

Prosimy równie¿ o zamieszczenie poni¿szej klauzuli:
,,Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy i przetwarzanie

ich w celach niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Z 1997r.nr.133, poz.883)”.

Nades³anych ofert nie zwracamy, skontaktujemy siê z wybranymi kandydatami.

Tynki maszynowe
Janusz Kuniej

tel.(076) 818-61-56; 
0792-306-297

maria_kuniej@op.pl

Oferujemy:
* tynki gipsowe
* tynki wapienno-cementowe
* tynki strukturalne
* p³yty gipsowe
* ocieplenia
* ³azienki
* kompleksowe wykoñczenie wnêtrz
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