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Z³oto - turystyczny lait motive
Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki z Instytutu
Nauk Geologicznych Zak³adu Mineralogii
i Petrologii UW - znawca historii, teraŸniejszoœci
i przysz³oœci z³ota, przekonuje, ¿e Chojnów
to atrakcyjny oœrodek turystyczny z ogromnym
potencja³em.

Halowy turniej
Ostatnim akcentem mijaj¹cych ferii zimowych,
by³ turniej Halowej Pi³ki No¿nej Tranzytowej
– Chojnowianka zdoby³a tu br¹z.

Kolejna przygoda z „Pegazikiem”
XIII edycja popularnego konkursu recytatorskiego pn. „Pegazik” w³aœnie rozpoczê³a swój
kilkumiesiêczny pêd do nagrody g³ównej – tytu³u recytatora Dolnego Œl¹ska.

Ponadto w numerze:
* Na XIX sesji * Chce zostaæ ambasadorem * Obojêtnoœæ jest nam obca *

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* wy³oniono in¿yniera kontraktu dla inwestycji – „Budowa miêdzyszkolnego basenu
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie”,
* wybrany drog¹ przetargu wykonawca przyst¹pi³ do prac przy ogrodzeniu rozbudowywanej czêœci cmentarza komunalnego,
* rozpoczê³y siê roboty przy budowie ul. £u¿yckiej. Wykonano ju¿ drogê dojazdow¹ do
RMA i przyst¹piono do budowy kanalizacji
deszczowej niezbêdnej do odwodnienia jezdni,
* wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcê wymiany okien w Gimnazjum nr 2 – II etap,
* kolejny – III ju¿ przetarg na modernizacjê
kaplicy cmentarnej nie przyniós³ rozstrzygniêcia – nie wp³ynê³a ¿adna oferta.

PIT-y w Chojnowie

rozmaitoœci

w³asnoœci¹ miasta koszty ewentualnych
napraw obiektu rozk³adane s¹ procentowo
na poziomie udzia³u powierzchni mieszkania ka¿dego z w³aœcicieli w stosunku do
powierzchni budynku.
W ChZGKiM prowadzone s¹ zebrania
wspólnot mieszkaniowych, na których podejmuje siê uchwa³y w sprawach remontu
dachów, malowania klatek schodowych,
wymiany drzwi wejœciowych do budynków
czy malowania elewacji. Remonty w budynkach prywatnych przebiegaj¹ wed³ug
ustaleñ zarz¹du, tam, gdzie w³aœcicielem
jest równie¿ miasto, zdarza siê, ¿e wspólnoty nie wyra¿aj¹ woli partycypowania w kosztach. Blokuje to czêsto konieczne prace
remontowe zabezpieczaj¹ce przed degradacj¹ nieruchomoœci.

Wolne terminy
w Domu Chemika
W zwi¹zku z przesuwaj¹cym siê terminem
rozpoczêcia prac remontowych w Domu
Chemika, informujemy, ¿e przyjmowane s¹
podania na rezerwacjê sali w miesi¹cu
lipcu. Zainteresowani wiêcej informacji
uzyskaj¹ pod numerem tel. (076) 818-72-92
w godzinach 7.00-15.00.

Akcja „staw”

Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski
w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym
w Legnicy, od 7 marca uruchamia punkt
przyjmowania zeznañ podatkowych.
W ka¿dy pi¹tek w godz. 8.00 – 15.00
mieszkañcy Chojnowa mog¹ z³o¿yæ druki
rozliczeñ podatkowych za rok 2007 w pokoju nr 3 na parterze.

Remontowe spory
Wspólnota mieszkaniowa – organizm stosunkowo m³ody, staje siê jednak popularn¹
form¹ zarz¹dzania w budynkach wielorodzinnych. Tworzy j¹ z mocy prawa ogó³
w³aœcicieli, których lokale wchodz¹ w sk³ad
okreœlonej nieruchomoœci. Oni te¿ wspólnie
decyduj¹ np. o harmonogramie prac remontowych. W przypadku kiedy w bloku czy
kamienicy funkcjonuj¹ tak¿e lokale bêd¹ce
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Zarz¹d ko³a P.Z.W. “SKORA” w Chojnowie informuje, ¿e 15 marca o godz. 9:00
odbêd¹ siê prace porz¹dkowe na stawie
“Dolpakart”. Serdecznie zapraszamy do
czynnego udzia³u wêdkarzy z naszego ko³a,
jak równie¿ wêdkarzy z innych kó³ - sympatyków stawu Dolpakart. Prosimy o zabranie ze sob¹ sprzêtu w postaci ³opaty,
szpadla, grabi, itp.

Administrator cmentarza
informuje
Administrator cmentarza komunalnego
w Chojnowie przypomina osobom opiekuj¹cym siê grobami swoich najbli¿szych
o wykupie miejsc po 20 latach. Zarz¹dca
dzia³aj¹c z godnie z Ustaw¹ ma prawo do
likwidacji niewykupionej parceli bez powiadomienia rodziny i powtórnego pochówku na tym miejscu.
Zainteresowane osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do biura zarz¹dcy przy ul. Parkowej
1. Bli¿sze informacje mo¿na te¿ uzyskaæ
pod numerem telefonu (076) 818-76-89.

GroŸna Emma
Dwie osoby zginê³y, a piêæ zosta³o rannych
w wyniku wichur, jakie przesz³y nad Polsk¹
1 marca. W Niemczech, Austrii i Czechach
orkan pozbawi³ ¿ycia 8 osób. W Polsce
Emma by³a na szczêœcie s³absza ni¿ siê spodziewano, ale i tak spowodowa³a powa¿ne
szkody. Porywy wiatru osi¹ga³y nawet
130 km/h. Stra¿acy interweniowali
ok. 2150 razy. Emma najmocniej zaatakowa³a
po³udnie Polski - woj. dolnoœl¹skie, opolskie, œl¹skie i ma³opolskie - tam by³o najwiêcej interwencji.
Chojnowianie nie odczuli skutków wichury.
Stra¿ Po¿arna wyje¿d¿a³a na zg³oszenia zwi¹zane z wiatrami tylko dwa razy – w Okmianach zerwa³o dach z budynku gospodarczego, a w Go³aczowie z gara¿u.
Miejskie s³u¿by nie odnotowa³y powa¿nych
zniszczeñ. S³abn¹cy orkan zostawi³ w naszym mieœcie tylko poprzewracane kontenery, drobne ga³êzie z drzew i zerwan¹
z balkonowych sznurków odzie¿.

Niepokoj¹cy alarm
Najpierw zawy³y syreny, dŸwiêk alarmu
przez kilka minut rozbrzmiewa³ w ca³ej
okolicy. Kiedy ucich³ niemal natychmiast
nad g³owami mieszkañców rozleg³ siê
odg³os przelatuj¹cych nad Chojnowem samolotów. Te dwa, pozornie b³ahe, wydarzenia w wielu wzbudzi³y lêk – alarm, samoloty, co siê dzieje? Uspokajamy wszystkich – dŸwiêk syren by³, standardowym
treningiem sytemu alarmowania i ostrzegania, a dŸwiêk maszyny lataj¹cej? – có¿
Chojnów le¿y na szlaku przelotów. Taki
zbieg okolicznoœci…

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 burmistrz 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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

og³asza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzêdnicze
naczelnika wydzia³u rozwoju gospodarczego
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów

- marzec

1. Wymagania niezbêdne:
1. wykszta³cenie wy¿sze techniczne (budowlane, instalacyjno-sanitarne) lub ekonomiczne,
2. co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, w tym co najmniej dwuletni sta¿ pracy na stanowiskach
wymienionych w art.3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych
(Dz.U. Z 2001r.Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.),
3. obywatelstwo polskie,
4. posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz pe³ni praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobry stan zdrowia potwierdzony zaœwiadczeniem lekarskim,
7. niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
8. obs³uga komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejêtnoœæ organizacji pracy w zespole,
2. doœwiadczenie w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych ,
3. uprawnienia budowlane w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjno-in¿ynieryjnej,
4. znajomoœæ prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów z zakresu
planowania przestrzennego oraz kodeksu postêpowania administracyjnego,
5. znajomoœæ jêzyków obcych,
6. komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ.
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. inicjowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do nawi¹zania kontaktów z podmiotami gospodarczymi, krajowymi, zagranicznymi oraz organami samorz¹du terytorialnego,
2. przygotowywanie dokumentacji niezbêdnej do pozyskiwania œrodków finansowych na
realizacjê gminnych inwestycji,
3. koordynowanie prac zwi¹zanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie œrodków
finansowych,
4. przygotowywanie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ofert
inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów.

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
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:
09.03.08,
Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
Godziny pracy
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek

7.30
7.30
7.30
7.30
8.00

–
–
–
–
–

15.30
15.30
15.30
15.30
16.00

Informacja

4. Wymagane dokumenty:
1. ¿yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV),
2. list motywacyjny,
3. potwierdzona kserokopia dyplomu,
4. potwierdzone kopie œwiadectw pracy,
5. kwestionariusz osobowy,
6. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzaj¹ce posiadane uprawnienia,
7. inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
8. zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz ¿e nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 920 z póŸn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.

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.

Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 10 kwietnia 2008 w siedzibie Urz¹du
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,pok. Nr 6 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na
stanowisko Naczelnika Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego „
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty powinny byæ opatrzone klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).
Informacje dodatkowe o naborze mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Osob¹
upowa¿nion¹ do kontaktu jest p. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta (0768188285).

***
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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Na XIX sesji
Zwo³ana na 28 lutego sesja Rady Miejskiej dotyczy³a kilku wa¿nych
dla miasta uchwa³.
Radni tego dnia podjêli m.in. uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród
i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli szkó³
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów, uchwa³ê w sprawie
zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2008, zmieniaj¹cej uchwa³ê
w sprawie okreœlenia dochodów gromadzonych przez jednostki bud¿etowe Miasta Chojnów na rachunek dochodów w³asnych oraz uchwa³ê
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków.
Ostatnia z nich podejmowana jest ka¿dego roku, zgodnie z przepisami
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
œcieków.
Przy ustalaniu stawki za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych
œcieków przyjêto rzeczywiste koszty jakie poniós³ zak³ad w 2007 r.,
powiêkszone o wskaŸniki wzrostu przewidziany na 2008 r.
Ustalona stawka jak siê okazuje nie jest wygórowana. W naszym
mieœcie podniesiono j¹ o 0,45 z³, co daje 6,25z³/m3. Dla porównania
np. w Lubinie ta kwota wynosi 7,23 z³, w Chocianowie 6,97 z³,
w Legnicy 6,65 z³.
Nowy cennik obowi¹zywaæ bêdzie od 1 kwietnia 2008r do 31 marca 2009 r.
eg

UCHWA£A NR XIX/96/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta Chojnowa na okres
od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku.
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 ze zm.), oraz wniosku Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków z dnia 21 stycznia 2008r., Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. 1. Zatwierdza siê obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Chojnowa taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia
œcieków na okres od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia 31 marca 2009r.
Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê.

UCHWA£A NR XVIII/90/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie okreœlenia zasad i ustalenia wysokoœci odp³atnoœci za korzystanie z posi³ków w sto³ówkach prowadzonych przez szko³y, dla których
organem prowadz¹cym jest miasto Chojnów.
Na podstawie art. 67a, ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 18, ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Sto³ówki prowadzone przez szko³y, dla których organem prowadz¹cym
jest miasto Chojnów wydaj¹ posi³ki w formie obiadów.
§ 2. Ze sto³ówki szkolnej mog¹ korzystaæ:
1. uczniowie,
2. pracownicy szko³y,
3. inne osoby.
§ 3.1. Osoby wymienione w § 2. pkt 1 korzystaj¹ ze sto³ówki po z³o¿eniu pisemnego
wniosku (karta zg³oszenia wg wzoru okreœlonego przez dyrektora danej szko³y).
2.Osoby wymienione w § 2 pkt. 2 i 3 korzystaj¹ ze sto³ówki po z³o¿eniu
pisemnego wniosku okreœlonego w ust. 1 i po uzyskaniu aprobaty dyrektora
danej szko³y.
3.W pierwszej kolejnoœci do korzystania ze sto³ówek szkolnych uprawnieni s¹
uczniowie.
§ 4.1.Osoby korzystaj¹ce ze sto³ówki odp³atnoœæ za obiady za dany miesi¹c
wnosz¹ w sekretariacie szko³y w terminie do 15 dnia tego miesi¹ca.
2.W przypadku nieobecnoœci zg³oszonej dyrektorowi szko³y w dniu
poprzedzaj¹cym dzieñ wydania obiadu, op³ata za posi³ek podlega odpisowi.
3.Odpisu dokonuje siê poprzez pomniejszenie wp³aty za miesi¹c nastêpny.
§ 5.1.Wysokoœæ op³aty za posi³ki wnoszonej przez uczniów, tzw. "wsad do
kot³a" wynosi:
1) w Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie: 3,50 z³. dziennie,
2) w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie: 3,00 z³. dziennie,
3) w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie: 3,00 z³. dziennie.
2. Cena posi³ków dla pracowników szko³y i pozosta³ych osób wynosi:
1) w Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie: 8,00 z³. dziennie (op³ata za "wsad do kot³a"
w wysokoœci 3,50 z³. oraz op³ata za przygotowanie posi³ku w wysokoœci 4,50 z³.),
2) w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie: 7,50 z³. dziennie (op³ata za
"wsad do kot³a" w wysokoœci 3,00 z³. oraz op³ata za przygotowanie posi³ku
w wysokoœci 4,50 z³.),
3) w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie: 7,50 z³. dziennie (op³ata za
"wsad do kot³a" w wysokoœci 3,00 z³. oraz op³ata za przygotowanie posi³ku
w wysokoœci 4,50 z³.).
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym
Wojewódz-twa Dolnoœl¹skiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lutego 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Wysokoœæ cen i stawek za odprowadzenie œcieków I kategorii
§ 2. Dokonuje siê podzia³u œcieków na kategorie wed³ug iloœci
zanieczyszczeñ. Tabela kategorii stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 3. 1. Dla II kategorii œcieków ustala siê cenê zwiêkszon¹ o 50%
w stosunku do ceny okreœlonej w § 1 dla œcieków I kategorii.
2. Dla III kategorii œcieków ustala siê cenê zwiêkszon¹ o 100%
w stosunku do ceny okreœlonej w § 1 dla I kategorii œcieków.
3. Dla œcieków, których zawartoœæ zanieczyszczeñ jest wy¿sza od
iloœci zanieczyszczeñ dla kategorii III op³ata za ka¿dy m3 œcieków
wprowadzonych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w administracji Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ustalana bêdzie proporcjonalnie do
wysokoœci najwy¿szego przekroczenia iloœci zanieczyszczeñ w stosunku do œcieków I kategorii.
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r.
§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
oraz w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Z³oto - turystyczny lait motive
Au – jeden z najwczeœniej poznanych
i ceniony metali, jest nie tylko minera³em
szlachetnym, symbolem dostatku, piêkna
i (metaforycznie) wiernoœci, ale tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, to przyczynek
wielu nieszczêœæ, wojen i zbrodni. Towarzyszy cz³owiekowi od wieków i od setek
lat zmienia losy ludzkoœci - to najlepszy
dowód jego potêgi.
Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki z Instytutu
Nauk Geologicznych Zak³adu Mineralogii
i Petrologii Uniwersytetu Wroc³awskiego znawca historii, teraŸniejszoœci i przysz³oœci z³ota, przekonuje, ¿e Chojnów to atrakcyjny oœrodek turystyczny z ogromnym
potencja³em. 25 lutego lutego w Muzeum
Regionalnym podczas odczytu „Z³oto dolnoœl¹skie – historia i jego przysz³oœæ” udowadnia³ jaki zasób skarbów kryje Ziemia
Chojnowska i jak niewiele potrzeba, aby
Chojnów móg³ staæ siê jedn¹ z dolnoœl¹skich atrakcji. Magnesem ma byæ z³otonoœna
Skora.

- Z³oto jako produkt rekreacyjno-turystyczny jest moim zdaniem absolutnym hitem –
mówi prof. Grodzicki - Wykorzystuje je
z powodzeniem wiele miast przyci¹gaj¹c
rzesze turystów preferuj¹cych turystykê
alternatywn¹. Naturalnie Skora nie ma
z³ó¿, które mog³yby uzdrowiæ lokaln¹ gospodarkê, niemniej niewielkie pok³ady tego
metalu w korycie rzeki s¹ i to one maj¹ pe³niæ
rolê magnesu, który przy odpowiednim marketingu, zachêci zainteresowanych. Chojnów
ma bowiem bogat¹ historiê, wspania³e zabytki i cenne walory przyrodnicze - pere³ki
nanizane na po³yskuj¹c¹ niæ koryta Skory.

Do Europy ogromne iloœci tego kruszcu
dotar³y w XV i XVI za spraw¹ wypraw
Corteza i Pizzara.
W œredniowieczu prawie ca³a produkcja
z³ota w Polsce skupia³a siê w okolicach
Z³otoryi, Chojnowa, Lwówka Œl¹skiego,
Boles³awca, W¹dro¿a Wielkiego, Legnickiego Pola, G³ucho³azów, Z³otego Stoku
i w Karkonoszach.
Lata 1180 -1400 to okres wielkiej „gor¹czki
z³ota” na tych terenach, a o wydobyciu
z³ota w Chojnowie œwiadczy dokument
ks. Wac³awa Legnickiego z 1357r.
Obszerny wyk³ad o historii z³ota i jego wp³ywie na dzieje stanowi³ pierwsz¹ czêœæ odczytu. Druga dotyczy³a „z³otej strategii
regionu legnickiego na tle perspektyw
i uwarunkowañ rozwoju turystyki na
œwiecie”.
- Miêdzynarodowy ruch turystyczny zarówno w skali œwiatowej jak i w poszczególnych krajach wykazuje nieprzerwan¹ dynamikê rozwoju. Przy tym nic nie wskazuje
na to, aby tendencja ta w perspektywie
najbli¿szych 20 lat mia³a ulec zmianie.
Nasze z³otonoœne tereny, znane w ca³ej
Europie, jako jedne z najstarszych s¹ rewelacyjnym polem do uprawiania turystyki
rekreacyjno-sportowej.
Konkretn¹ propozycj¹ profesora Grodzickiego jest „Z³oty szlak”, wskazuj¹cy
dawne pola z³otonoœne przy jednoczesnym
wyeksponowaniu zabytków, miejsc historycznych bitew, zbiorowisk unikalnej fauny
i flory. Przebiega³by od Legnickiego Pola
przez Z³otoryjê, Lwówek Œl., Chojnów,
Dziwiszów, Kotlinê Jeleniogórsk¹, Karkonosze a¿ po Zlate Rychory na terenie Czech.
Do realizacji tak du¿ego projektu nieodzowna jest wspó³praca samorz¹dów i ludzie
z pasj¹, zaanga¿owani i twórczy.

- Odczyt zrobi³ na mnie ogromne wra¿enie
– mówi burmistrz Chojnowa Jan Serkies. Profesor w niezwykle ciekawy sposób przedstawi³ nie tylko mo¿liwoœci turystyczne Chojnowa, ale równie zajmuj¹co mówi³ o dziejach z³ota i jego historii powi¹zanej z naszymi terenami. Oczywiœcie samorz¹d jest
otwarty na wszelkiego typu dzia³ania zmierzaj¹ce do promocji miasta. Chêtnie rozwa¿ymy propozycjê pana profesora licz¹c
na jego pomoc i wspó³pracê z oœciennymi
samorz¹dami.
Zanim Chojnów wejdzie na „Z³oty szlak”,
w mieœcie od lat propagowany jest Festiwal
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego” nawi¹zuj¹cy do tkackich i sukienniczych
tradycji miasta.
Czy Au ma szansê staæ siê chojnowskim
towarem promocyjnym?
Z³ota historia regionu jest, drobiny kruszcu
w korycie Skory te¿, mo¿e zatem wkrótce
Chojnów nie tylko tkactwem s³yn¹æ
bêdzie…?
eg

Turystyka zwi¹zana ze z³otem, zdaniem
profesora, wpisuje siê w najbardziej op³acaln¹ ga³¹Ÿ turystyki – geoturystykê,
w której Polska jest potêg¹.
Jedne z najstarszych wyrobów ze z³ota zosta³y odkryte przez archeologów w Egipcie
i pochodz¹ z IV tysi¹clecia p.n.e. Czêœæ
Egiptu nazywano w staro¿ytnoœci Nubi¹
czyli „krain¹ z³ota”, a eksploatowano ten
metal z piasków i ¿wirów spotykanych nad
górnym Nilem wzd³u¿ Morza Czerwonego.
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Z cyklu „Warto poznaæ”

Chce byæ ambasadorem
Z Chojnowem zwi¹zana jest od zawsze – z miastem
i ludŸmi. Tu siê urodzi³a, koñczy³a pierwsze stopnie
edukacji, potem sama wyk³ada³a w chojnowskich
szko³ach.
El¿bieta K³apciñska – emerytowana nauczycielka jêzyka niemieckiego
by³a osob¹ aktywn¹, i skierowan¹ na potrzeby innych od zawsze. Ju¿
jako m³oda nauczycielka z zapa³em anga¿owa³a siê w wiele szkolnych
inicjatyw, pomaga³a m³odzie¿y poza szko³¹. Przez ostatnich jedenaœcie lat pracy zawodowej dzia³a³a jako opiekun uczniowskiego samorz¹du zaszczepiaj¹c m³odzie¿y pielêgnowanie tradycji, spo³eczn¹
dzia³alnoœæ, rozwijaj¹c samorz¹dnoœæ.

Szybko te¿ nawi¹za³a kontakt z przyje¿d¿aj¹cymi do Chojnowa
by³ymi mieszkañcami naszego miasta. Niemcy, którzy co roku odbywali tu sentymentaln¹ podró¿ mogli liczyæ na ogromn¹ pomoc z jej
strony i wspania³e niemieckojêzyczne spektakle przygotowywane
przez E. K³apciñsk¹ wspólnie z m³odzie¿¹.
Ta wieloletnia przyjaŸñ z seniorami zza zachodniej granicy zaowocowa³a utworzeniem w Chojnowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich, na czele którego stanê³a oczywiœcie pani Ela. Zaanga¿owanie
w partnerstwo miast, organizowanie spotkañ zarz¹du partnerskich stowarzyszeñ w Chojnowie i w Egelsbach, organizowanie wzajemnych
wizyt obywateli naszych miast, korzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej, to kolejne obowi¹zki jakie przyjê³a na siebie pragn¹c pe³niæ
nieoficjaln¹ rolê ambasadora dwóch, dziœ sympatyzuj¹cych ze sob¹
miejscowoœci.
- Uwa¿am, ¿e prawdziwe przyjaŸnie powstaj¹ na p³aszczyŸnie wzajemnych kontaktów miêdzy ludŸmi – mówi p. Ela. - Tylko wzajemne poznanie siê pozwala wyzbyæ siê uprzedzeñ, poznaæ kulturê, obyczaje
i ¿ycie naszych niemieckich przyjació³, a jednoczeœnie dzieliæ siê
naszymi narodowymi i lokalnymi dobrami.
To przekonanie towarzyszy³o jej tak¿e wtedy kiedy wstêpowa³a
w szeregi niemieckiego stowarzyszenia w Görlitz.

- „Frauen auf dem Weg nach
Europa” czyli Kobiety buduj¹
mosty w Europie, to organizacja
skupiaj¹ca g³ównie kobiety dzia³aj¹ce na polu oœwiaty, edukacji
europejskiej, wspó³pracuj¹ce
z instytucjami regionalnymi
i ponadregionalnymi, prowadz¹ce
dzia³alnoœæ spo³eczno-socjaln¹
na rzecz osób niepe³nosprawnych, pracuj¹c czêsto w porozumieniu
z politykami, tak¿e europos³ami. Z inicjatywy tych ostatnich w maju
wyje¿d¿am do Strasburga, a w paŸdzierniku, na spotkanie z nimi, do
Brukseli. Uczestnictwo w tym stowarzyszeniu, to wspania³e doœwiadczenie. Uwa¿am, ¿e my kobiety wspólnymi si³ami jesteœmy w stanie
„przenosiæ góry”, a obecnoœæ naszej p³ci w polityce ³agodzi obyczaje,
kieruje sprawy w stronê ludzkich potrzeb. Moim marzeniem by³oby
przenieœæ tê ideê na grunt chojnowski. Wierzê, ¿e np. grupa samopomocy dla kobiet w naszym mieœcie spotka³aby siê z du¿ym zainteresowaniem. 6 maja cz³onkinie „Frauen auf dem Weg nach Europa”
bêd¹ goœci³y w naszym mieœcie – byæ mo¿e ta wizyta da pocz¹tek kolejnej owocnej polsko-niemieckiej wspó³pracy.

¯ycie p. Eli, nawet to na emeryturze, wype³nione jest licznymi spotkaniami, wyjazdami, odczytami i gronem aktywnych jak ona ludzi.
- Chroniczny „tumiwisizm”, ci¹g³e utyskiwanie na los, brak inicjatywy,
to domena wiêkszoœci. Nie znoszê tego i jak tylko ktoœ narzeka krew
siê we mnie burzy.
Nie lubiê te¿ „kalania w³asnego gniazda”- miasta b¹dŸ kraju, wyznajê
lokalny patriotyzm i ceniê ludzi, którzy maj¹ w sobie du¿e pok³ady
optymizmu i kreatywnoœci.
W nielicznych wolnych chwilach, miêdzy nadrabianiem domowych
spraw, krótkimi momentami dla rodziny i ukochanych kotów, p. Ela
z zainteresowaniem œledzi w mediach poczynania polityków.
Co zatem dla tej kobiety jest relaksem? Prawdopodobnie wszystko to
czym ¿yje na co dzieñ…
rozmawia³a eg

Kronika towarzyska
UUU
Spe³nienia marzeñ najskrytszych
Niech bêd¹ realne i jasne
Marzenia spe³niaj¹ siê czêsto
Niech spe³ni¹ siê te¿ Pani w³asne.
Wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia i wszel-
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kiej pomyœlnoœci z okazji Dnia Kobiet
Janinie Rogal ¿yczy Tadeusz.

UUU
¯yj nam w szczêœciu i humorze
Bóg ³askawy dopomo¿e

Miej wszystkiego dostatek
Ciesz siê z nami i sto latek
SpóŸnione, ale szczere ¿yczenia urodzinowe
oraz wiele serdecznoœci z okazji Dnia Kobiet
kochanej ¿onie i mamie Janinie Fiebich
¿ycz¹ dzieci i m¹¿.
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Obojêtnoœæ jest nam obca!
Koncert charytatywny, który odby³ siê w Miejskim
Domu Kultury, zorganizowany zosta³ z inicjatywy
uczniów i pracowników Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Jego celem by³o udzielenie pomocy poszkodowanej
w wypadku uczennicy. Nie zabrak³o refleksji i humoru,
dziêki czemu ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
27 lutego o godz. 1100 w sali Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie rozpocz¹³ siê koncert charytatywny, zorganizowany dla uczennicy Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie - Marty, która
23 grudnia 2007 r. uleg³a powa¿nemu wypadkowi samochodowemu.
Widowisko artystyczne powsta³o
z inicjatywy uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ulicy
Wojska Polskiego przy wspó³pracy z klas¹ II „b” LO w Chojnowie. Wziêli w nim udzia³
uczniowie naszej szko³y i chojnowska m³odzie¿. Do MDK po
trzeciej godzinie lekcyjnej licznie
przybyli uczniowie PZS. Powodem znakomitej frekwencji z pewnoœci¹ nie by³a chêæ opuszczenia
kilku lekcji, lecz przede wszystkim wspó³czucie dla Marty
i chêæ udzielenia jej pomocy.
Koncert, trwaj¹cy oko³o dwóch
godzin, mia³ charakter zarówno
refleksyjny, jak i humorystyczny.
Dziêki temu ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Zró¿nicowana forma i treœæ wystêpów urozmaica³y
widowisko. Nikt siê nie nudzi³!
Koncert poprowadzi³y Joanna
£uczak i Angelika Malawska
z LO oraz Ma³gorzata Garncarz
i Simona Pietrzak ze szko³y przy
ulicy Wojska Polskiego. Spektakl
rozpocz¹³ siê od wystêpu Mariusza
Jureczki, który zaœpiewa³ dla nas
piosenki polsko- i angielskojêzyczne. Jego wystêp wywo³a³ burzliwe oklaski, szczególnie ¿eñskiej czêœci widowni. PóŸniej
mogliœmy wystukiwaæ muzyczne
rytmy i podziwiaæ taniec nowoczesny (uk³ady stworzone przez
dziewczyny z klasy IV Technikum Ekonomicznego) oraz ludowy. Po raz kolejny zobaczyliœmy s³ynny ju¿ zespó³ pieœni i tañca – „Diabo³ki”. Dziewczyny
z klasy II a LO (zespó³ „Women”)
zaprezentowa³y w³asn¹ interpretacjê piosenki „Byæ kobiet¹” oraz
zabawn¹ wersjê „Myde³ka Fa”

(teraz ju¿ wiemy, jak staæ siê
prawdziw¹ kobiet¹ oraz w³aœciwie namydlaæ siê podczas k¹pieli).
Imprezê uœwietni³ tak¿e wystêp
Paw³a Bie¿uñskiego, znanego jako
„Bocian”, który zaprezentowa³
nam swoje umiejêtnoœci gry na
klawiszach. Wprowadzi³ nas
w nostalgiczny nastrój instrumentaln¹ interpretacj¹ piosenki z filmu „Titanic”. Pos³uchaliœmy tak¿e
wystêpu ma³o znanego jeszcze
zespo³u „Awans Plus”, za³o¿onego
w czerwcu ubieg³ego roku. Dwuosobowa grupa zaprezentowa³a
siê w rockowym repertuarze,
miedzy innymi mogliœmy pos³uchaæ dynamicznego wykonania
„Szklanej pogody” oraz piosenek
Dody.
W koncercie wziêli udzia³ tak¿e
artyœci spoza Powiatowego Zespo³u Szkó³. Zespó³ rockowy „Polish
Fiction” mocniejszym uderzeniem zakoñczy³ widowisko. Ten
wystêp prezentowa³ teksty o powa¿nym charakterze, dotyczy³
problemów wspó³czesnej cywilizacji - wojny, narkomanii, samotnoœci.
Przybyli na koncert – mimo ¿e
sala dos³ownie „pêka³a w szwach”
– potrafili zachowaæ siê kulturalnie i z uwag¹ ws³uchiwaæ siê
w wykonywane utwory. W miarê
up³ywu czasu wzrasta³o zainteresowanie tym, co dzia³o siê na
scenie, œpiewano razem z artystami i wszyscy bardzo dobrze siê
bawili, zarówno widzowie, jak
i wykonawcy.
Nie oby³o siê, oczywiœcie, bez
drobnych potkniêæ, które nale¿y
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z³o¿yæ na karb tremy. Ale wykonawcy szybko potrafili siê opanowaæ, do sprawy podeszli „na
luzie” i potraktowali wszystko
z humorem. Widaæ by³o, ¿e niektórzy czuj¹ siê na scenie jak ryby
w wodzie! (tu uk³on w stronê solistek piosenki „Myde³o Fa”).
Uczestnicy koncertu, wychodz¹c
z budynku Miejskiego Domu Kultury, niew¹tpliwie byli zadowoleni. Po zakoñczeniu koncertu
jedna z organizatorek powiedzia³a:
-Myœlê, ¿e uda³o nam siê przygotowaæ dobry koncert. Nie mieliœmy du¿o czasu, jednak ludzie
ochoczo zg³aszali chêæ uczestnictwa, aby pomóc Marcie. Bardzo
ucieszy³a mnie ¿ywa reakcja
uczniów na poszczególne wystêpy, gdy z widowni mo¿na by³o
us³yszeæ widzów, którzy wtórowali œpiewem artystom.
Koncert podoba³ siê przede wszystkim g³ównej zainteresowanejMarcie, a tak¿e towarzysz¹cej jej
mamie, które póŸniej serdecznie
dziêkowa³y za wsparcie i pomoc.
Przedsiêwziêcie to uœwiadomi³o
nam, ¿e nawet w tak ma³ym
miasteczku jak Chojnów mamy

ludzi uzdolnionych artystycznie,
którym nale¿y daæ mo¿liwoœæ
pokazania siê. ¯yczymy im, aby
rozwijali swoje zainteresowania
i doskonalili umiejêtnoœci. Ta
impreza pokaza³a równie¿, ¿e
w ka¿dym z nas drzemie gotowoœæ
do udzielenia pomocy innym.
Mamy nadziejê, ¿e Marta szybko
powróci do zdrowia!
Za przygotowanie imprezy serdeczne podziêkowania sk³adamy
wykonawcom, dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury, panu Stanis³awowi Horodeckiemu, pracownikom MDK, nauczycielom
oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania
koncertu.
Monika Ferenc
i Joanna £uczak, LO
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W œwi¹tecznym k l i m a c i e
Kiermasze œwi¹tecznych gad¿etów w chojnowskim MDK wpisa³y siê ju¿ na sta³e w kalendarz tej placówki. 1 marca w kameralnych
pomieszczeniach „emdekowskiej” kawiarenki
mo¿na by³o podziwiaæ kilka stanowisk z wielkanocnym rêkodzielnictwem. Dominowa³y
oryginalne kartki, wykonane np. haftem krzy¿ykowym, zdobione, elementami z papieru,
koronki, sizalu, suszonych roœlin, koralików
czy piór. Z tego typu okolicznoœciowych kart
s³yn¹ w naszym mieœcie dwie artystki – Anna
Wójcik i Renata Krzywda.

Obie panie oddaj¹ siê tej pasji stosunkowo od
niedawna, ale jak zgodnie twierdz¹, sprawia im to
ogromn¹ przyjemnoœæ, zw³aszcza, kiedy efekt ich
pracy, znajduje uznanie w oczach innych.
- Moja przygoda z robieniem kartek zaczê³a
siê kiedy poszukuj¹c odpowiedniej pocztówki
w sklepach, nie mog³am znaleŸæ nic atrakcyjnego – mówi Anna Wójcik. – Uzna³am, ¿e
potrafiê sama przygotowaæ coœ oryginalnego
i to by³ pocz¹tek.
- Wzory do moich krzy¿ykowych obrazków
czerpiê najczêœciej z prasy – dodaje Renata
Krzywda – Ten rodzaj haftu nie sprawia mi
¿adnej trudnoœci i nie ma wzoru, którego nie
mog³abym odtworzyæ.

Ró¿nego typu ozdoby – wisz¹ce, stoj¹ce –
barwne, w³asnorêcznie wykonane, prezentowali na kiermaszu tak¿e cz³onkowie chojnowskiego Warsztatu Terapii Zajêciowej,
Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Piotrowicach oraz dzieci z Ochronki Sióstr
S³u¿ebniczek.
Za spraw¹ nie zachêcaj¹cej do wyjœcia pogody
(w to sobotnie popo³udnie w Polsce szala³a

Emma), frekwencja na kiermaszu nie by³a
zbyt du¿a. Zachêcamy jednak, przy najbli¿szej okazji do uczestnictwa - zarówno w charakterze goœcia jak i artysty-rêkodzielnika.
eg
lekarza i bêdzie mia³ du¿o szczêœcia w nieszczêœciu jeœli uda mu
siê tam dostaæ bez „odstania swojego”.
Tego typu historie zdarzaj¹ siê
czêsto. Naturalnie nie tylko w Chojnowie. ¯ywot pacjenta do lekkich
nie nale¿y. Nie od dziœ mówi siê,
„¿eby chorowaæ, trzeba mieæ
koñskie zdrowie”. Oj prawda,
prawda… Gdyby chocia¿ recepty
nie by³y zagadk¹ dla farmaceuty
i nie by³y z tego tytu³u rozrusznikiem dla systemu nerwowego,
by³oby l¿ej…
pm

Chojnowski felietonik

Recepta na…

Stanie w kolejce w aptece nie
nale¿y raczej do przyjemnoœci.
Zdrowie jest bezcenne, a ceny
leków nie raz, nie dwa, skutecznie odchudzaj¹ i tak chude portfele. Stoj¹c w ogonku czêsto do
uszu dyskretnego obserwatora
docieraj¹ dialogi w stylu: “a mo¿e
jakiœ tañszy zamiennik?” lub “pani
magister, to ja przyjdê po pierwszym, jak odbiorê emeryturê.” .
Krew siê gotuje, a na myœl przychodz¹ wielkie koncerny. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e cech¹ dobrego marketingu jest obni¿ka
cen, a co za tym idzie wy¿sza sprzeda¿, ale w tej bran¿y (lekowej),
te zasady nie obowi¹zuj¹. Wiadomo – klient i tak kupi, bo pieni¹dz rzecz nabyta, a “zdrowie
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dro¿sze pieniêdzy” jak zwyk³
mówiæ Pawlak. Ale mamy przecie¿ refundacjê. Có¿ ta te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia i szkoda tu komentarza.
Zanim jednak schorowany pacjent
stanie przed aptekarskim spojrzeniem farmaceuty musi nieborak
zaliczyæ wizytê u lekarza. Ten wypisuje receptê po uprzednim zdiagnozowaniu choróbska. I tu w³aœnie przechodzimy do kolejnego
recepturowego problemu. Jest takie
powiedzenie - pismo lekarskie.
Zapewne przez poœpiech, lekarz
tak wypisuje receptê ¿e... reszta
jest milczeniem. Na oko wyglada
jak szlaczki w zeszytach ze szko³y
podstawowej lub pismo arabskie.
Bezb³êdne odczytanie przypisa-

nych leków jest czêsto niemo¿liwe. Denerwuje siê aptekarz,
denerwuje siê pacjent-klient. Ten
ostatni musi ponownie odwiedziæ

P.S. Polskie Koncerny Farmaceutyczne pracuj¹ ju¿ nad krajowymi odpowiednikami drogich
zagranicznych leków.
“Wielka przysz³oœæ jest przed nami.” - jak œpiewaj¹ wieszcze
z grupy Dezerter.
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ZAPISY DZIECI
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie informuje, ¿e zapisy do przedszkola na rok
szkolny 2008/2009 trwaj¹ tylko do 28 marca.
Do placówki przyjmowane s¹ dzieci od 3 do 6 roku
¿ycia do grup z wy¿ywieniem oraz dzieci 6-letnie
do grup bez wy¿ywienia tzw. „zerówki”.
Nasze przedszkole posiada dobrze wyposa¿one
sale i du¿y ogród przedszkolny. W pracy z dzieæmi
nauczycielki stosuj¹ nowoczesne metody nauczania - miêdzy innymi elementy nauki czytania
i poznawania liter ju¿ w grupie dzieci 3-letnich.
Zainteresowanych rodziców zapraszamy do
odwiedzenia naszej placówki. Wiêcej informacji
o przedszkolu na stronie internetowej:
www.przedszkole1.hg.pl
„Uczymy nasze dzieci byæ ze sob¹ razem,
razem siê bawiæ, przebywaæ, bo st¹d ju¿ tylko krok
do tego, by lubi³y innych
- niech doznaj¹ szczêœcia obcowania z kolegami!”
* Przedszkole nasze realizuje zadania zgodnie
z podstaw¹ programow¹ wychowania przedszkolnego wydana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
* Pracujemy wed³ug nowatorskich programów
i metod nauczania (m.in. Ireny Majchrzak)
* Stosujemy autorskie programy: ekologiczny,
matematyczny, zwi¹zane z nauk¹ czytania.
* Wspó³pracujemy z poradni¹ psychologiczno pedagogiczn¹.
* Korzystamy z elementów metody opracowanej
przez Weronikê Sherborne, której celem jest poza
prawid³owym rozwojem fizycznym dziecka zdobycie pewnoœci siebie i poczucie bezpieczeñstwa
w otoczeniu.
* W zakresie edukacji matematycznej korzystamy z za³o¿eñ programu Edyty Gruszczyk-Kolczyñskiej, wed³ug której w nauczaniu matematyki najwa¿niejsze s¹ osobiste doœwiadczenia
dziecka - “stanowi¹ one budulec, z którego
dziecko tworzy pojêcia i umiejêtnoœci”.

Maluch w przedszkolu
Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ o tym, jak ¿yæ, co robiæ i jak
postêpowaæ, nauczy³em siê w przedszkolu.”
Robert Fulghum
Jednym z pierwszych etapów edukacyjnej
œcie¿ki jest przedszkole. To tak¿e czêsto pierwsze nowe œrodowisko dla naszego dziecka. Jak
mu pomóc ³agodnie wejœæ w ten obcy œwiat?
Jak u³atwiæ sobie i jemu rozstanie?

Po co jest przedszkole?
Dziecku trudno uwierzyæ w to, ¿e wiêksz¹
czêœæ swego ¿ycia spêdzi z dala od mamy,
przedszkole oswoi go z tym porz¹dkiem
rzeczy. Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹ i zazwyczaj lubi spêdzaæ czas z innymi ludŸmi.
Bycia z innymi trzeba siê nauczyæ i przedszkole bardzo siê w tym przydaje. Dziecko
trenuje dzielenie siê, czekanie na swoj¹ kolej,
powstrzymywanie siê od “muszê mieæ to
natychmiast”.
W przedszkolu mo¿na siê wspólnie bawiæ.
Tutaj nadarza siê wiele okazji by bardziej
ni¿ w domu rozwin¹æ skrzyd³a wyobraŸni.
To tutaj jest miejsce na zbudowanie pa³acu,
zasadzenie roœlinki i obserwowanie jak roœnie.
To w przedszkolu mo¿na poznaæ czym s¹
farby, plastelina, no¿yczki, klej, robiæ wspania³e rzeczy z masy papierowej, na co mama
w domu by siê nie zgodzi³a. W przedszkolu
mo¿na uczyæ siê myœlenia, zdobywaæ wiedzê,
ch³on¹æ œwiat, poznawaæ, dowiadywaæ siê.
To wszystko ma sens oczywiœcie wtedy,
gdy dziecko dobrze siê czuje w przedszkolnej grupie. Trudno uczyæ kogoœ, kto rozpaczliwie têskni za mam¹, z ca³ych si³ tuli
misia, a broda bezustannie mu dr¿y.

Jak pomóc dziecku przystosowaæ
siê do nowego œrodowiska?
* Traktowaæ chodzenie do przedszkola jako
sprawê naturaln¹.
* Nie omawiaæ wszystkich problemów przy
dziecku (np. ¿e p³aka³o czy nie chcia³o jeœæ),
aby nie wprowadzaæ atmosfery napiêcia,
niepewnoœci.
* Zadbaæ o to, by ranne po¿egnanie odbywa³o
siê bez poœpiechu.

* Nie przed³u¿aæ (pomimo ró¿nych opinii)
samego momentu rozstania. Pobyt rodziców w sali te¿ nie zmienia sytuacji. Dziecko
na chwilê uspokaja siê, a gdy mama wyjdzie
zaczyna ponownie p³akaæ. Zaczynaj¹ wtedy
równie¿ p³akaæ pozosta³e dzieci. Lepszym
rozwi¹zaniem jest pozostawienie dziecka
pod opiek¹ nauczycielki. Na pewno zainteresuje ona dziecko czymœ ciekawym, zachêci
do wspólnej zabawy. Czêsto p³acz¹ce dziecko
po kilku minutach oswaja siê z otoczeniem
i zaczyna “rozrabiaæ”.
* B¹dŸmy konsekwentni. Je¿eli zdecydowaliœmy, ¿e dziecko bêdzie uczêszczaæ do
przedszkola to przestrzegajmy tego ustalenia. Nie zabierajmy dziecka rano z przedszkola, bo p³acze i dzisiaj mo¿e siê nim
zaj¹æ babcia. Gdy ponownie przyprowadzimy dziecko do przedszkola, bêdzie ono
p³aczem domaga³o siê odprowadzenia do
babci (skoro raz siê uda³o to dzisiaj te¿
bêdê p³akaæ i pójdê do babci).
* Nie decydowaæ za dziecko w sprawach
jedzenia. Je¿eli nie ma przeciwwskazañ
lekarskich spróbujmy zachêciæ dziecko do
zjadania wszystkiego. Dziecko czêsto zapomina, ¿e nie lubi czegoœ i w towarzystwie rówieœników zjada wszystko.
* Wyjaœniaæ z nauczycielk¹ wszelkie w¹tpliwoœci zwi¹zane z przystosowaniem dziecka. Pytaæ nie tylko “czy dzisiaj wszystko
zjad³o” ale tak¿e o to, czy nawi¹zuje kontakt z rówieœnikami, czy radzi sobie z ró¿nymi poleceniami, czy nie ma k³opotów
wychowawczych.
* Interesowaæ siê ¿yciem przedszkola.
Je¿eli widzimy, ¿e pobyt dziecka jest ma³o
atrakcyjny spróbujmy to zmieniæ ofiaruj¹c
swoj¹ pomoc na przyk³ad: w wykonaniu
drobnych prac u¿ytecznych na rzecz przedszkola, w organizowaniu uroczystoœci,
przynosz¹c ró¿norodne materia³y do prac
plastycznych itp.
opracowa³a: Gra¿yna Babiarz

* Wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii
Montessori, stosujemy æwiczenia wyciszaj¹ce,
u³atwiaj¹ce skupienie uwagi oraz æwiczenia na
wyciszenie emocji.
* Realizujemy równie¿ æwiczenia wyostrzaj¹ce
zmys³y (dotyk, s³uch, wêch).
Koñcz¹c nasze przedszkole dzieci potrafi¹ czytaæ,
pisaæ oraz maj¹ dobrze opanowane podstawy
matematyki. Du¿y nacisk k³adziemy na edukacjê
artystyczn¹ (wykorzystuj¹c techniki dramy), ekologiczn¹ oraz prawid³owy rozwój fizyczny dziecka.
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Kolejna przygoda z „Pegazikiem”
XIII edycja popularnego konkursu
recytatorskiego pn. „Pegazik” w³aœnie rozpoczê³a swój kilkumiesiêczny pêd do nagrody g³ównej
– tytu³u recytatora Dolnego Œl¹ska.

Organizowany przez K³odzki
Oœrodek Kultury konkurs recytatorów dla uczniów szkó³ podsta-

wowych i gimnazjalnych rozpoczyna siê etapem szkolnym. Nagrodzeni, przechodz¹ do etapu
miejskiego (miêdzyszkolnego),
potem mierz¹ siê na szczeblu po-

wiatowym, a st¹d najlepszy z najlepszych jedzie do K³odzka na
fina³ konkursu. Chojnów wielokrot-

Historia jednego dnia
Lutowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki up³ynê³o pod znakiem
polskiej prozy – rozmawialiœmy o powieœci Zbigniewa Mentzla
„Wszystkie jêzyki œwiata”.
Akcja ksi¹¿ki rozgrywa siê w Warszawie, pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych, w ci¹gu jednego dnia. Zbigniew Hintz, g³ówny bohater,
najprawdopodobniej sam pisarz, wspomina swoje dzieciñstwo
w latach 50. i 60., dorastanie, niespokojne lata 80., kiedy by³ ju¿
pocz¹tkuj¹cym dziennikarzem i czasy przemian lat 90.
Opisuje panuj¹ce w jego domu stosunki rodzinne, ale mamy wra¿enie,
¿e autor broni swej prywatnoœci. W swoich zwierzeniach ustala
wyraŸn¹ granicê, która jest nieprzekraczalna.
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nie reprezentowany by³ podczas
zmagañ wojewódzkich. Mamy
uzdolnionych recytatorów, kreatywnych instruktorów, a efekty
ich pracy owocuj¹ licznymi nagrodami.
29 lutego swoj¹ przygodê z „Pegazikiem” rozpoczêli uczniowie
klas IV-VI Szko³y Podstawowej
nr 4. Do konkursu zg³osi³o siê 11
recytatorów. W repertuarze znalaz³a siê proza i wiersze znanych
autorów. Poziom – bardzo wyrównany, utrudnia³ jury wybór
wyró¿niaj¹cych siê recytatorów.
W konsekwencji nie przyznano
miejsca pierwszego, a wskazani
nagrodzeni bêd¹ reprezentowaæ
szko³ê w etapie miejskim, podobnie jak zwyciêzcy w pozosta³ych
szko³ach.

Do etapu miejskiego zakwalifikowali siê
SP 3
Justyna Mazurkiewicz
Aleksandra Ba³aj
Danuta Leonhardt
SP4
Justyna Lipiñska
Piotr Szachlarski
Monika Podolska
Magdalena Janus
Gimnazjum nr 1
Karolina Pieprz
Sara Szmukler
Karolina Szkudlarek
Gimnazjum nr 2
Martyna Humenna
Relacja z miejskich zmagañ w kolejnym numerze G.Ch.
eg

Ca³a powieœæ tchnie melancholi¹ i jest prób¹ odnalezienia swojego
miejsca w œwiecie. Wrêcz narzucaj¹ siê s³owa naszego wieszcza
„Pola³y siê ³zy me czyste, rzêsiste....”, choæ ostatnie strony powieœci
daj¹ nam niejak¹ nadziejê, ¿e Zbigniew Hintz odnalaz³ w koñcu
siebie, ¿e zobaczy³ œwiate³ko w tunelu.
Ksi¹¿ka nie nale¿y do naj³atwiejszych w odbiorze mimo, ¿e ³atwo siê
j¹ czyta. Zdaniem klubowiczek, aby doceniæ jej kunszt nale¿y zastanowiæ siê nad ka¿d¹ ukryt¹ warstw¹ powieœci.
Wiosenne spotkanie DKK odbêdzie siê 27 marca o godz. 16.15, a tematem przewodnim bêdzie ciekawy esej o czytaniu Daniela Pennaca „Jak
powieœæ”. Wszystkich chêtnych zapraszamy na nasze spotkanie.
Anna Kopyra – moderator DKK
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Jesteœmy wielk¹ rodzin¹ zwi¹zkow¹
Czy wiesz, ¿e przy Zarz¹dzie Oddzia³u
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie dzia³a od 17 lat Sekcja Emerytów
i Rencistów, która skupia 68 osób - emerytowanych pracowników oœwiaty? Organizuje spotkania i uroczystoœci, wycieczki
a tak¿e wspomaga podopiecznych finansowo i duchowo. Nikt nie jest nam obojêtny
w potrzebie. Wspieramy siê wzajemnie
tworz¹c wielk¹ Rodzinê Zwi¹zkow¹.
Spotkania o charakterze roboczym, a szczególnie uroczystoœci ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem i zawsze gromadz¹ du¿¹ grupê
dzia³aczy. Tu mo¿na porozmawiaæ, poœpiewaæ, spotkaæ siê z przyjació³mi czy zasiêgn¹æ pomocy i rady.
W paŸdzierniku 2007 roku obchodziliœmy
50-lecie Krajowej Sekcji Emerytów i 17-lecie

Sekcji Oddzia³owej. Uroczystoœæ mia³a
wyj¹tkowy charakter – zas³u¿eni dzia³acze
otrzymali listy gratulacyjne. Sw¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas Pan Burmistrz Jan Serkies,
gminê reprezentowa³a Pani Stanis³awa
Pakos, a Starostwo Powiatowe Wicestarosta
Józef Antoniak oraz Inspektor ds. Oœwiaty
El¿bieta Iwanicka.
Tradycyjnie w styczniu co roku odbywaj¹
siê SPOTKANIA NOWOROCZNE. Wszystkie uroczystoœci poprzedza wystêp zespo³ów artystycznych m³odzie¿y chojnowskich szkó³, a miejscem spotkania jest
SALA EDUKACYJNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.
Za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
w imieniu zrzeszonych seniorów oœwiaty
dziêkujê Pani Dyrektor Barbarze Landzberg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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.

za udostêpnienie Sali
i pomoc w przygotowaniu
spotkañ, m³odzie¿y Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – dyrekcji szko³y ich opiekunom za przygotowanie wystêpu artystycznego, m³odzie¿y Ogniska Muzycznego za
przygotowanie koncertu Kolêd i Pastora³ek.
Jesteœmy dumni, ¿e w³adze samorz¹dowe
uczestnicz¹ we wszystkich naszych uroczystoœciach – dziêkujemy! Dziêkujemy
Panu Burmistrzowi za przekazany aparat
fotograficzny, dziêki czemu powstanie
piêkna kronika.
Przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji
Emerytów i Rencistów
Stanis³awa Janczyn

Z Bark¹ w Licheniu
24 lutego ponad 40.osobowa grupa dzieci
wraz z opiekunami wyjecha³a do Lichenia –
Sanktuarium Maryjnego, atrakcji turystyki
religijnej. Wycieczkê zorganizowa³o
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”.

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 558644
00000001490620000040 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 podwy¿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.
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Wspania³a pogoda, ciekawe miejsca i obiekty oraz serdeczna atmosfera sprawi³y, ¿e
uczestnicy wycieczki z ogromnym zadowoleniem wracali do Chojnowa. Jedynym
mankamentem by³o zaplecze gastronomiczne. Okaza³o siê bowiem, ¿e luty, to nie jest
sezon w pe³ni turystyczny i wiele jad³odajni
nie wydawa³o posi³ków. Dla dzieci wa¿niejsze jednak by³y punkty z pami¹tkami,
a tych nie brakowa³o. Dziêki temu oprócz
niezapomnianych wra¿eñ o pobycie w Sanktuarium przypominaæ bêd¹ tak¿e suweniry.
eg
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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

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Pawe³ Berêsewicz - „Pan Mamutko
i zwierzêta”
Nowa ksi¹¿ka autora „Co tam u Ciumków?”,
która zosta³a nominowana prze Polsk¹ Sekcjê
IBBY do konkursu „Ksi¹¿ka roku 2005”.
Nie ma na œwiecie drugiego cz³owieka, który
mia³by tak niezwyk³e znajomoœci, jak pan
Mamutko. Dzielna ¿yrafa z ruchu oporu, spragniony œwi¹tecznego ciep³a karp... to tylko
niektóre z barwnego korowodu zabawnych
postaci ¿yj¹cych na kartach tej ksi¹¿ki. Jakie
to szczêœcie, ¿e pan Mamutko jest wielkim
mi³oœnikiem zwierz¹t i znawc¹ ich jêzyków,
inaczej nie wiadomo, jak skoñczy³aby siê
niejedna z jego niesamowitych przygód!

„S³ownik frazeologiczny dla dzieci”
Przygotowany z myœl¹ o najm³odszych uczniach
szko³y podstawowej (klasy I – III).
Zawiera 800 zwi¹zków frazeologicznych u³o¿onych w kolejnoœci alfabetycznej. W prosty
i przystêpny sposób wyjaœnia znaczenie frazeologizmów. Podaje ciekawe przyk³ady zastosowania zwi¹zków frazeologicznych w co-

dziennej polszczyŸnie. Niezwykle atrakcyjn¹
szatê graficzn¹ wzbogaca 140 zabawnych
i pomys³owych ilustracji.

Dzia³ dla Doros³ych:
„Parki narodowe” USA (Zachód)”
(z serii Podró¿e marzeñ)
Podró¿e marzeñ to przewodniki po najciekawszych miejscach œwiata. Powsta³y z po³¹czenia zainteresowañ i entuzjazmu dwóch
najbardziej znanych na œwiecie dostawców
informacji: wydawnictwa Insight Guides,
którego publikacje od 1970 r. s¹ wzorcem
ilustrowanych przewodników oraz Discovery
Channel, najlepszego na œwiecie producenta
telewizyjnych filmów dokumentalnych.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza
pt. „Wademekum” zawiera mnóstwo informacji esejów i ciekawostek na temat historii
i przyrody. W nastêpnej czêœci, najobszerniejszej pt. „Zwiedzanie”, opisano wszystkie atrakcje
warte obejrzenia, a w ostatniej pt. ”Rady dla
podró¿nych” zamieszczono wiadomoœci dotycz¹ce poruszania siê po okolicy, hoteli, restauracji czy aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Wa¿ne informacje ZUS
* Znika stary portfel
Od 1 marca 2008 r. emeryci i renciœci, którzy otrzymywali œwiadczenia z zani¿on¹ kwot¹ bazow¹,
dostan¹ wy¿sze œwiadczenia.
Kwota bazowa stanowi 100% przeciêtnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potr¹cone od ubezpieczonych sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, po raz pierwszy zosta³a wprowadzona w 1991 r. Kwota ta s³u¿y³a do obliczania œwiadczeñ nowo
przyznawanych oraz waloryzowania œwiadczeñ ju¿ wyp³acanych.
W 1993r., z powodu k³opotów bud¿etowych pañstwa, parlament zdecydowa³ o obni¿eniu kwoty bazowej ze 100 do 91 % przeciêtnego wynagrodzenia. Od 1994r. kwotê stopniowo podwy¿szano, a¿ od 1999r.
ponownie osi¹gnê³a ona 100 % przeciêtnego wynagrodzenia.
Od czterech lat, na mocy kolejnej
ustawy uchwalonej przez parlament, ZUS ponownie przelicza
wysokoœæ œwiadczeñ dla wszystkich osób, którym emeryturê lub
rentê wyliczono na podstawie
zani¿onej kwoty bazowej.
Œwiadczenia osób urodzonych przed
1 stycznia 1930 r. ju¿ zosta³y przeliczone i obecnie osoby te otrzymuj¹ je w wy¿szych kwotach. Emeryci
i renciœci urodzeni po 31grudnia
1929 r. mieli otrzymaæ podwy¿ki
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stopniowo, roz³o¿one w czasie do
2010 r. W ubieg³ym roku parlament
zdecydowa³ o szybszym zakoñczeniu tego procesu i przeliczeniu œwiadczeñ uprawnionym do tego osobom
ju¿ w marcu 2008 r.
Zgodnie z ustaw¹, ZUS sam przeliczy œwiadczenia wszystkim osobom, które maj¹ otrzymaæ podwy¿kê z tytu³u wyrównania do 100%
kwoty bazowej, nie trzeba sk³adaæ
w tej sprawie ¿adnych wniosków.
Przeliczenia dokonuje siê poprzez
ponowne obliczenie wysokoœci
œwiadczenia od odpowiednio podwy¿szonej kwoty bazowej przyjêtej
ostatnio do ustalenia wysokoœci œwiadczenia. Tak obliczone œwiadczenie
waloryzuje siê nastêpnie we wszystkich terminach ustawowych podwy¿ek emerytur i rent.
Ustawa nie przewiduje wyp³aty rekompensaty za okres od czasu przyznania œwiadczenia do momentu ponownego przeliczenia go w oparciu
o podwy¿szon¹ kwotê bazow¹.
Od 1 marca 2008r. wszystkie
emerytury i renty bêd¹ wyp³acane
w ZUS na podstawie tej samej
kwoty bazowej wynosz¹cej 2275,37 z³
tj. 100 % przeciêtnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potr¹cone od
ubezpieczonych sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne. Wysokoœæ tej
kwoty obowi¹zuje rok od 1 marca do
ostatniego lutego nastêpnego roku.

Aleksander So³¿enicyn - „Prze³omy:
opowiadania zebrane 1959 – 1998”
Ca³oœæ dorobku nowelistycznego So³¿enicyna,
pocz¹wszy od debiutanckiego „Jednego dnia
Iwana Denisowicza”, na ostatnich opowiadaniach z roku 1998 koñcz¹c. Opublikowane tu
teksty stanowi¹ ich ostateczn¹ wersjê. Utwory z lat dziewiêædziesi¹tych, a wiêc powsta³e
ju¿ po powrocie pisarza do Rosji (na wygnaniu autor nie pisa³ opowiadañ), ukazuj¹ siê
w polskim przek³adzie po raz pierwszy.

* Waloryzacja œwiadczeñ
od 1 marca 2008 r.
Tegoroczna waloryzacja œwiadczeñ
emerytalno-rentowych bêdzie przeprowadzona na podstawie dwóch
wskaŸników.
WskaŸnik waloryzacji w wysokoœci
4,2% dotyczy osób, którym œwiadczenia przyznano w okresie od
1 marca 2007 do 29 lutego 2008 r.
WskaŸnik waloryzacji w wysokoœci
6,5% dotyczy osób, którym œwiadczenia przyznano przed 1 marca 2007 r.
Od 1 marca 2008 r. wzrosn¹ te¿ kwoty
najni¿szych gwarantowanych œwiadczeñ:
* minimalne emerytury i renty:
- emerytura, renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i renta rodzinna – 636,29 z³
- renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy – 489,44 z³
- renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ i renta
rodzinna wypadkowa – 763,55 z³
- renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem
lub chorob¹ zawodow¹ – 587,33 z³
* dodatki do emerytur i rent
- dodatek pielêgnacyjny, za tajne
nauczanie – 163,15 z³
- dodatek dla sieroty zupe³nej - 306,65 z³
- dodatek kombatancki – 163,15z³
- œwiadczenie pieniê¿ne dla ¿o³nierzy
zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach
wêgla, kamienio³omach, zak³adach

wydobywania rud uranu i batalionach
budowlanych - w zale¿noœci od liczby
pe³nych miesiêcy trwania pracy od 8,18 z³ do 163,15 z³
- œwiadczenie pieniê¿ne przys³uguj¹ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê
i ZSRR - w zale¿noœci od liczby
pe³nych miesiêcy trwania pracy od 8,18 z³ do 163,15 z³
Wzroœnie te¿
- Renta socjalna – 534,48 z³
- Œwiadczenie przedemerytalne –
757,79 z³.
Od marca kwota bazowa wzrasta
o 215,45 z³
Od 1 marca 2008 r. do 28 lutego
2009 r. kwota bazowa s³u¿¹ca do
wyliczania œwiadczeñ emerytalno –
rentowych wzroœnie do 2059,92 z³.
Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowi¹zuje od 1 marca ka¿dego roku kalendarzowego do koñca
lutego nastêpnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100%
przeciêtnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potr¹cone od ubezpieczonych sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.
Jeœli wniosek o wyliczenie emerytury lub renty wp³yn¹³ do ZUS do
koñca lutego, Zak³ad wyliczy œwiadczenie ze star¹, czyli ni¿sz¹ kwot¹
bazow¹ (2059,92 z³). Jeœli wniosek
zostanie z³o¿ony w marcu, emerytura
lub renta bêdzie wyliczona z now¹,
wy¿sz¹ kwot¹ bazow¹ (2275,37 z³).

GAZETA CHOJNOWSKA NR 5/669

Halowy turniej
Ostatnim akcentem mijaj¹cych ferii zimowych, by³ turniej Halowej
Pi³ki No¿nej Tranzytowej, który odby³ siê 2 marca 2008 r. w Chojnowie. Jest to turniej organizowany corocznie przez OZPN w Legnicy. Udzia³ w nim bierze 8 najlepszych dru¿yn pi³karskich powiatu
legnickiego. Ka¿da z dru¿yn zobowi¹zana jest do zorganizowania rozgrywek w swoim mieœcie. Dru¿yna “Chojnowianki” po tygodniowym
pobycie na zgrupowaniu pi³karskim w Borowicach, goœci³a 7 zespo³ów u siebie.
Turniej w Chojnowie zakoñczy³ siê zwyciêstwem Zag³êbia Lubin. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna Górnika Polkowice, trzecie - “Chojnowianka”.
Zespó³ “Chojnowianki” jak dotychczas plasuje siê na 3 pozycji w klasyfikacji ogólnej.
Fina³ turnieju odbêdzie siê 16 marca 2008r. w Legnicy.
Trener i zawodnicy sk³adaj¹ podziêkowania Burmistrzowi Miasta za
pomoc w zorganizowaniu rozgrywek.
S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ pod adresem Zarz¹du
“Chojnowianki” d/s m³odzie¿y.
Trener Stal Stefan

Kolarskie atrakcje!!!
29 marzec 2008
Park Piastowski, godz. 13.00
Miêdzynarodowe M³odzie¿owe Zawody
w Kolarstwie Prze³ajowym
Pod patronatem
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej

****

KS Chojnowianka - gdzie, kiedy z kim?
Zarz¹d Klubu Sportowego “ Chojnowianka” informuje, ¿e mecz
pomiêdzy naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o mistrzostwo ligi
okrêgowej seniorów- rundy wiosennej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê
na stadionie w Chojnowie przy ul. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cych terminach:
-KS “Chojnowianka” - “Odra” Chobienia
-KS “Chojnowianka” - “Nysa” Wiadrów
-KS “Chojnowianka” - “Zawisza” Serby
-KS “Chojnowianka” - “KuŸnia” Jawor
-KS “Chojnowianka” - “Zamet” Przemków
-KS “Chojnowianka” - “Arkon” Przemków

22.03.2008r. godz. 15.00
05.04.2008r godz. 15.00
19.04.2008r. godz. 16.00
01.05.2008r. godz.17.00
10.05.2008r. godz.17.00
08.06.2008r. godz.17.00

Pi³karskie wieœci
Nie zwalniaj¹ tempa nasi pi³karze.
23 lutego odby³ siê kolejny mecz
kontrolny. Tym razem Chojnowianka goœci³a we Lwówku Œl¹skim. Tamtejsza dru¿yna gra

Dru¿yna wzmocni³a siê bowiem
dwoma zawodnikami. Seweryn
Kêdzierski (l.31) w napadzie
wraz z Marcinem Gromal¹, bêd¹
siaæ postrach i powiêkszaæ bram-

tak¿e w lidze okrêgowej. “Czarni”
Lwówek Œl¹ski musia³ uznaæ wy¿szoœæ goœci z Chojnowa. Jedyn¹
bramkê w meczu zdoby³ Kêdzierski.

kowy ³up. Drugim pozyskanym
nabytkiem jest golkiper Grzegorz
Sinasis (l.33). Szykuje siê wiêc
ostra konkurencja na pozycji
bramkarza.
Obydwaj zawodnicy, zostali wykupieni z Konfleksu Legnica.
Lider siê wzmacnia. I oto w³aœnie
chodzi.
pm

30 marzec 2008

Park Piastowski, godz. 11.00
Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Prze³ajowym Masters
Pod honorowym patronatem
Wiceprezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Schetyny

Serdecznie zapraszamy!

Piasek, ¿wir, pospó³ka

¯wirownia Biskupin
W odleg³oœci 5 km od Chojnowa, 15 km od zjazdu
Boles³awiec - Chocianów, na autostradzie A4.

Oferujemy za³adunek i transport
Kontakt:

0504-466-976, 0513-184-938
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“Czarni” Lwówek Œl¹ski - “Chojnowianka” Chojnów 0:1
Mamy nadziejê ¿e wieœci w temacie transferów, bêd¹ pozytywne.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Â Sprzedam dom jednorodzinny, po³o¿ony
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.
Â Sprzedam dom o pow. 100 m2, gara¿ z kana-

Â Kupiê mieszkanie 2,3 lub 4.pokojowe
w Chojnowie – mo¿e byæ do remontu (w rozs¹dnej
cenie). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-06 po
godz. 16 lub 0668-661-461.

Â Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Â Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe z balko-

Â Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453

³em 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. Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896 lub
0696-925-714.

Â Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostoj¹cy,

Â Sprzedam budynek magazynowo-warszta-

piêtrowy, do remontu w Goliszowie.
Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.

towy w Chojnowie, o pow. 300 m2, do remontu,
na dzia³ce 5,5a. Wiadomoœæ: tel. 0602-175-938.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-

Â Posiadam do wynajêcia pomieszczenia gospodarcze o pow. 110 m2 nadaj¹ce siê na magazyn
lub sk³ad po³o¿ony w Go³ocinie, gm. Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 0502-548-075 lub 0506-694-029.

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

Us³ugi
Â Studentka udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Â Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 92 m2,

stare budownictwo, cena 2.700 z³/m2. do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0660-781-123.

Â Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-

Â Uk³adanie glazury, wymiana okien, drzwi,

nowie o pow. 64 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, c.o., Ip. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-64-45
lub 0512-335-024.
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Â Przyjmê, za symboliczn¹ “z³otówkê”, u¿ywany,
sprawny komputer. Wiadomoœæ: tel. 0886-517-613.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, Ip.,
pow. 54 m2. Wiadomoœæ: tel. 0513-980-928.
nem, IVp., pow. 46 m2 w bloku przy ul. Kiliñskiego, po kapitalnym remoncie (nowa instalacja
wodna, gazowa, elektryczna), kuchnia w zabudowie, cena 130 tys. z³, do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0698-306-664 lub 0604-245-504.

nowie przy ul. Samorz¹dowej, pow. 61 m 2 ,
nowe budownictwo, IVp., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc osobno.
Wiadomoœæ: tel. 0608-301-163 po godz. 18.

Inne

tapetowanie, praca z piaskowcem – ok³adanie
murków, ogrodzeñ, œcian. Solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

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

Â Sprzedam dzia³ki budowlane: Konradówka - 11 ar,
Piotrowie 31 ar (mo¿liwoœæ podzia³u na 15 ar i 16 ar).
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33 po godz. 15.
Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach – 20 arów, cena 43 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0604-245-504.
Â Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: Wiadomoœæ: tel. 0693-282-635.

Â Mam do sprzedania ogródek dzia³kowo-rekreacyjny, 3/4 trawy + miejsce zadaszone na grill,
murowana altana, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0696-468-017.
Â Sprzedam wózek bliŸniaczy – g³êboki i spacerówka z pe³nym wyposa¿eniem, cena 550 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0696-468-017.

Â Kupiê strych, poddasze do adaptacji.
Wiadomoœæ: tel. 0601-361-736.
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"Alles" - us³ugi ogólnobudowlane
Edward Zieliñski
przyjmie zlecenia na prace budowlane

8 ³azienki, glazurnictwo,
8 panele,
8 remonty mieszkañ,
8 ocieplenia budynków,
8 hydraulika,
8 sufity podwieszane,
8 malowanie,
8 tapetowanie,
8 szpachlowanie,
8 oraz inne prace budowlane

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Kontakt - tel. 607-207-940;
(076) 819-18-89

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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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 10 kwietnia
2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 4 kwietnia
2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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W œwi¹tecznym
klimacie
- kiermasz w MDK

