
D w u t y g o d n i k  S a m o r z ¹ d u  TD w u t y g o d n i k  S a m o r z ¹ d u  T e r y t o r i a l n e g o  w  C h o j n o w i ee r y t o r i a l n e g o  w  C h o j n o w i e

Solista Opernhaus Zurich w Szwajcarii
zaœpiewa dla Chojnowian

Kiedy w siódmej klasie zdoby³ drug¹ na-
grodê w konkursie piosenki, nikt nie przy-
puszcza³, ¿e w nied³ugim czasie bêdzie
cenionym i znanym œpiewakiem operowym.

Uczestnicy wakacyjnych
warsztatów bêd¹ spotykaæ siê
w odœwie¿onej sali
recitalowej MDK.

Wielki fina³

Takiego fina³u mistrzostw œwiata w
pi³ce no¿nej nikt siê nie spodziewa³. I to
jeœli chodzi o dobór dru¿yn jak i sam
prze-bieg meczu. W chojnowskich
lokalach mo¿na by³o obejrzeæ
poszczególne roz-grywki, a przy okazji
wzi¹æ udzia³ w kon-kursach na

Zawody latawców

W pierwszych dniach czerwca, pan
Marian B¹blewski zorganizowa³ dla
dzieci i m³odzie¿y z ul. Samorz¹do-
wej, osiedlowe zawody latawców. 

Nastêpny numer “
G.C

h.”

Nastêpny numer “
G.C

h.”

7.08.2006 r

7.08.2006 r..
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Wydzia³  GGiOŒ  informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.

Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

- w dniach od 30.06.2006 r. do 21.07.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat – czêœæ

dzia³ki nr 12/3, czêœæ dzia³ki nr 13/4 i dzia³ka

nr 13/2, po³o¿one przy ul. Ma³achowskiego 

w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2006 r.

Nr 66/2006),

- w dniach od 10.07.2006 r. do 31.07.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 12/56

po³o¿ona przy ul. Okrzei w Chojnowie

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojno-

wa z dnia 10 lipca 2006 r. Nr 68/2006),

Bezp³atny Internet
W Miejskiej Bibliotece Publicznej mo¿na

korzystaæ bezp³atnie z trzech stanowisk kom-

puterowych z dostêpem do Internetu.

Serdecznie zapraszamy.

Tañce rodem z Afryki
Od 17 do 21 lipca w Miejskim Domu Kultury

w Chojnowie Eric Alira, znany przede wszys-

tkim ze zwyciêstwa w polsatowskim „Barze”,

poprowadzi w MDK warsztaty tañca afry-

kañskiego. Iloœæ miejsc dla uczestników war-

sztatów ograniczona. Odp³atnoœæ za ca³y kurs

– 10 z³ od osoby. Zapraszamy! Zg³oszenia 

w biurze MDK.

Warsztaty twórcze
Od 24 do 28 lipca MDK organizuje warsztaty

twórcze. Bêdzie mo¿na poznaæ zasady kon-

strukcji kukie³ i pacynek, stworzyæ maskê

weneck¹, wzi¹æ udzia³ w zajêciach teatral-

nych. Koszt warsztatów – 5 z³ od osoby.

Wesele, urodziny i …
Miejski Dom Kultury w Chojnowie udostêp-

nia pomieszczenia kawiarenki na organizacjê

kameralnych uroczystoœci rodzinnych (wesela,

chrzciny, komunie itp.). MDK dysponuje sal¹

na 80 miejsc i zapleczem kuchennym. Ceny

wynajmu niew¹tpliwie konkurencyjne!

Recitalowa – jak nowa
Dobieg³o koñca malowanie sali recitalowej 

w MDK. Pierwsze wra¿enie – czysto i kolo-

rowo. Ju¿ w nastêpnym tygodniu pierwsze

zajêcia (z tañca afrykañskiego) poprowadzi

Eric Alira.

Tropikalne upa³y
Jeszcze nie tak dawno, bo miesi¹c temu w za-

k³adach pracy i domach dogrzewaliœmy po-

mieszczenia farelkami i piecykami pomstuj¹c

na zimny czerwiec i têskni¹c za letnim cie-

p³em. No i mamy lato rodem z tropików, ale nie

o to chyba nam chodzi³o. Nie sprawdzi³y siê

zapowiedzi synoptyków mówi¹ce o nieuda-nym,

zimnym lecie, ostatnie dni upa³ów wszystkim ju¿

dopiek³y (dos³ownie i w przenoœni) 

i nawet wczasowicze maj¹ doœæ pla¿owania. 

Wysokie temperatury i wysok¹ wilgotnoœæ

powietrza najbardziej odczuwaj¹ osoby star-

sze. Na przestrzeni kilku tygodni zdecydowa-

nie zwiêkszy³a siê liczba zg³oszeñ zas³abniêæ,

utraty przytomnoœci czy udarów s³onecznych

zwi¹zanych w³aœnie z wysok¹ temperatur¹.

Lekarze apeluj¹, aby przy tak niekorzystnych

warunkach meteorologicznych ograniczyæ

wyjœcia z domu, na ile jest to mo¿liwe, uni-

kaæ wysi³ku i piæ du¿o napojów.

Nie ma natomiast, jak poinformowa³ nas

rzecznik prasowy PSP w Legnicy Lech Gawêda,

alarmuj¹cej sytuacji w naszych lasach. Dotych-

czas odnotowano tylko jeden po¿ar spowo-

dowany nisk¹ wilgotnoœci¹ œció³ki leœnej. Re-

kordowo zapowiada siê natomiast ten rok pod

wzglêdem utoniêæ. 

- Upa³y sk³aniaj¹ do wyjazdów nad wszel-

kiego rodzaju akweny – mówi. L. Gawêda. –

Niewielu zastanawia siê nad bezpieczeñstwem.

Akweny niestrze¿one s¹ równie oblegane jak te

strze¿one. Przera¿aj¹cy jest tak¿e widok

nieletnich pozostawionych bez opieki. 

Wed³ug synoptyków dopiero sierpieñ przy-

niesie nam ulgê. Czy jednak prognozy d³ugo-

terminowe nale¿y traktowaæ powa¿nie, prze-

cie¿ zapowiadano nam nieciekawe, zimne lato

2006.

Unijne projekty 
dla pracodawców
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Choj-

nowie informuje pracodawców, ¿e w tutej-

szym Urzêdzie Pracy realizowane s¹ projekty

ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego: „DOBRY START” i „NADZIEJA”.

Celem jest udzielenie wsparcia na rzecz roz-

woju sfery zatrudnienia poprzez promowanie

zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêksze-

nia szans zatrudnienia (employability), warun-

ków dla przedsiêbiorczoœci wyrównywania

szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekty te realizowane s¹ w okresie od

01.01.2006r. do 30.06.2007r.

Projekt „DOBRY START”

DZIA£ANIE 1.2:

„PERSPEKTYWY DLA M£ODZIE¯Y”

W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWE-

GO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ

ZASOBÓW LUDZKICH 2004 - 2006

Projekt „NADZIEJA”

DZIA£ANIE 1.3:

„PRZECIWDZIA£ANIE I ZWALCZANIE

D£UGOTRWA£EGO BEZROBOCIA”

W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWE-

GO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZ-

WÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 – 2006

Osoby zainteresowane uczestnictwem 

w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy 

Filia w Chojnowie

ul. Rynek 20 , tel.: (076) 818 85 25

Szczegó³owe informacje u poœredników

pracy – pokój nr 2 i 4.

Biesiada z wyk³adem
18 sierpnia na „emdekowskim” zielonym placu

impreza piknikowo-edukacyjna pn. Tyskie

Grand Tour 2006. W programie m.in. panel

degustacyjny, merytoryczny oraz biesiada,

której towarzyszyæ bêd¹ wyspy z grami,

kabiny foto, punkt wybijania medali, portre-

ciœci, itp. Serdecznie zapraszamy – Chojnów

jest jedn¹ z 29 miejscowoœci w Polsce, gdzie

odbêdzie siê „tyska” impreza.

“Szansa na uœmiech”
Ju¿ w niedzielê 30 lipca kolejna – szósta edy-

cja - plenerowego pikniku charytatywnego na

rzecz dzieci z najubo¿szych rodzin z terenu

wiejskiej gminy Chojnów – tradycyjnie na

hipodromie stadniny koni w Jaroszówce. 

Orkiestry dête, zespo³y folklorystyczne z Kyczer¹

na czele, prezentacje starych i nowych samo-

chodów, popisy antyterrorystów, tañce ludo-

we i towarzyskie w wykonaniu dzieci i doro-

s³ych z Klubu Tañca Towarzyskiego Impuls 

z Prochowic, pokazy sprawnoœci psów 
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Rodzinie zmar³ego 9 lipca 

Œp. Franciszka Lenkiewicza

jednego z najstarszych

mieszkañców naszego miasta,

wyrazy wspó³czucia 

sk³ada

Burmistrz Miasta Chojnowa

i Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej Chojnowa

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci 

œp. Juliana Kowalskiego

rodzinie zmar³ego sk³ada
Burmistrz Miasta Chojnowa 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa 
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Podziêkowania dla uczestników

ceremonii pogrzebowej 

œp. Wojciecha

Wojciechowicza

za wsparcie i s³owa otuchy

sk³adaj¹ najbli¿si zmar³ego

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci Ojca

œp. Wojciecha Wojciechowicza

kole¿ance Danucie Wojciechowicz sk³adaj¹
wspó³pracownicy, Burmistrz Miasta Chojnowa
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Wszystkim uczestnicz¹cym 
w ostatniej drodze 

œp. Juliana Kowalskiego

podziêkowania sk³ada
pogr¹¿ona w ¿a³obie rodzina

i ich mini wystawa - to tylko niektóre z przy-

gotowanych na ten dzieñ atrakcji. Marek

Siudym, Stanis³aw Szelc i Pawe³ Wawrzecki

to - g³ówne, ale nie jedyne Gwiazdy. Loteria

fantowa, aukcja przedmiotów ciekawych 

i bardzo interesuj¹cych, otrzymanych od

równie interesuj¹cych osób oraz oczywiœ-

cie konie du¿e i ma³e, z bryczkami i pod

siod³o – jak na Jaroszówkê przysta³o. A co

najwa¿niejsze – wspania³a atmosfera w uro-

czym miejscu i chlubny cel – pamiêtajmy

bowiem, ¿e wszystkie dzieci s¹ nasze. One

dziêki Pañstwa obecnoœci bêd¹ siê mog³y

uœmiechaæ – to dla nich tradycyjna ju¿

„Szansa na uœmiech”. 

Pocz¹tek godz. 12.00. 

Serdecznie zapraszamy.

„Profet” przeprasza
W zwi¹zku z wieloma skargami okolicz-

nych mieszkañców zwi¹zanych z uci¹¿li-

woœci¹ zapachow¹ wydobywaj¹c¹ siê z na-

szego przedsiêbiorstwa, Zarz¹d Spó³ki

Przedsiêbiorstwa Utylizacji Odpadów Zwie-

rzêcych „Profet” pragnie wszystkich serdecz-

nie przeprosiæ za zaistnia³¹ sytuacjê. Wia-

domym jest, ¿e okres letni nie jest sprzy-

mierzeñcem dla tego typu dzia³alnoœci

zak³adu, a w szczególnoœci w przypadku

tak wysokich temperatur, które utrzymuj¹

siê od d³u¿szego czasu. Wybudowana

instalacja wentylacyjna – biofiltr, która ma

na celu zniwelowanie uci¹¿liwoœci zapa-

chowych nawet do 95, przez okres dwóch

tygodni mia³a problemy z prawid³owym

funkcjonowaniem, dlatego te¿ nast¹pi³o

nasilenie uci¹¿liwych zapachów. Jedn¹ 

z g³ównych przyczyn by³a awaria pomp

maj¹cych na celu oczyszczanie zanieczysz-

czonego powietrza zasysanego z hal pro-

dukcyjnych, której wymiana trwa³a oko³o

tygodnia. Spó³ka zwiêkszy³a tak¿e prze-

pustowoœæ wody w p³uczce w celu czê-

stszego i szybszego wyp³ukania sta³ych za-

nieczyszczeñ, ponadto zastosowano czêst-

sze zraszanie biomasy wod¹.

Pragniemy tak¿e poinformowaæ Pañstwa,

¿e Zarz¹d Spó³ki jest w sta³ym kontakcie 

z fachowcami z Niemiec i Holandii, którzy

maj¹ d³u¿sze doœwiadczenie w obs³ugiwa-

niu podobnych instalacji .

Œwiadomi za zaistnia³¹ sytuacjê przepra-

szamy licz¹c na Pañstwa wyrozumia³oœæ.

Z powa¿aniem 

- Ma³gorzata Postrzech, 

Tomasz Sobiechowski.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa o wy³o¿eniu 

do publicznego wgl¹du projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego jednostki 27 MN

staromiejskiego zespo³u zabudowy œródmieœcia

miasta Chojnowa

Zgodnie z art. 17 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz Uchwa³y

Rady Miejskiej Chojnowa Nr L/240/05 z dnia 30 lis-

topada 2005 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicz-

nego wgl¹du miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmuj¹cego obszar jednostki 27 MN

staromiejskiego zespo³u zabudowy œródmieœcia miasta

Chojnowa w dniach od 13 lipca 2006 r. do 3 sierpnia

2006 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,

sala nr 10 w godz. urzêdowania.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu

rozwi¹zaniami odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu w dniu

28 lipca 2006 r. o godz. 10-tej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, ka¿dy kto kwestionuje

ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieœæ

uwagi. Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ uwagi do wy¿ej

wymienionego planu.

Uwagi na piœmie nale¿y sk³adaæ do Burmistrza miasta

Chojnowa z podaniem imienia i nazwiska, oznacze-

nia nieruchomoœci (nazwa i adres), której dotyczy, w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2006 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies
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1. Budowa budynku wielorodzinnego o charakterze socjalnym

przy ul. Z³otoryjskiej 13A.

2. Przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ulicach:

Piotrowickiej, Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej.

3. Wykonanie nowych nawierzchni chodników w ulicach:

Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej.

4. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oœwietleniem 

i odwodnieniem przy Gimnazjum nr 2.

5. Remont k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹. 

6. W tym roku zaplanowano wymianê oko³o 1700 m2 nawierzchni

miejskich chodników. Polbruk po³o¿ono ju¿ na ul. PoŸniaków 

(z jednoczesnym poszerzeniem jezdni), czêœci Kiliñskiego - od 

ul Wolnoœci do ul. S³owackiego (na ukoñczeniu). Nastêpnie

planowane jest kontynuowanie robót na tym odcinku do 

ul. Sienkiewicza.

7. Trwaj¹ prace przy odnowieniu elewacji jednej z kamienic na

pó³nocnej pierzei rynku.

8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ci¹gu pieszojezdnym

pomiêdzy ulicami Gen. Maczka i W³adys³awa £okietka - zakoñ-

czono procedurê przetargow¹. 

9. Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - rozstrzygniêto przetarg

nieograniczony na wykonanie zadania. 

10. Wymiana okien w elewacji frontowej Gimnazjum nr 1

- wy³oniono wykonawcê.

IInnwweessttyyccjjee    22000066
Wiêkszoœæ zaplanowanych na ten rok inwe-
stycji jest ju¿ realizowana. Kontynuowane
s¹ tak¿e te rozpoczête w roku ubieg³ym.

Kilka inwestycji jest obecnie w fazie proce-
dur przetargowych. Jakie prace s¹ obecnie
prowadzone na terenie miasta?
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Wakacyjna  oferta
Podobnie jak w latach ubieg³ych

chojnowskie dzieci, dziêki dofinan-

sowaniu miasta bêd¹ mia³y szansê

skorzystaæ z letniego wypoczynku 

i wzi¹æ udzia³ w zorganizowanych

letnich zajêciach.

7 lipca dziesiêcioro nastolatków wróci³o 

z kolonii nad morzem w miejscowoœci D¹bki,

a ju¿ za kilka dni do Chojnowa z Lubiatowa

przyjedzie 20.osobowa grupa dzieci, która

wypoczywa³a nad jeziorem. Organizatorem

obu kolonii jest Caritas Diecezji Legnickiej.

Naboru uczniów na kolonie dokona³ organi-

zator wypoczynku w porozumieniu z peda-

gogami szkó³. 

80 dzieci w wieku 10 – 16 lat spêdzi 2 tygod-

nie nad jeziorem w Rudnie ko³o S³awy na

kolonii organizowanej przez Przedsiê-

biorstwo Turystyczne Leszek Zboralski 

z Legnicy. Dzieci wypoczywaæ bêd¹ na 2 tur-

nusach. 

Na pocz¹tku sierpnia 10.dzieci wyjedzie na

kolonie – stanicê harcersk¹ do Œwieradowa

Zdrój, organizowan¹ przez ZHP Komendê

Hufca w Chojnowie.

Dla 70.dzieci w Szkole Podstawowej Nr 4 

w Chojnowie Stowarzyszenie Rodzin Ka-

tolickich Ko³o Parafialne przy Parafii 

pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Choj-

nowie organizuje w terminie od 24.07. –

12.08 br. pó³kolonie.

Troje dzieci przebywa obecnie na kolonii 

w Pobierowie – wypoczynku zorganizowa-

nym i sfinansowanym w ca³oœci przez Ku-

ratorium Oœwiaty we Wroc³awiu.

***

Blisko 50.dzieci skorzysta z letniej oferty

Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”.

22 maluchów w wieku od 7 do 10 lat ju¿

mia³o wakacje w Chudobczycach, a nieco

starsze wyje¿d¿aj¹ w³aœnie do miejscowoœci

Sianorzêdy ko³o Ustronia Morskiego.

Ka¿dy z tych wypoczynków oferuje dzieciom

wiele atrakcji i zajêæ. Z pewnoœci¹ nikt nie

bêdzie mia³ czasu na nudê. 

Warto pamiêtaæ, ¿e wakacyjn¹ ofertê ma

tak¿e Miejski Dom Kultury i Miejska Bi-

blioteka Publiczna (o zajêciach w tych pla-

cówkach informujemy na stronach G.Ch.)
eg



Kiedy  w  siódmej  klasie  Szko³y
Podstawowej  nr  1  zdoby³  dru-
g¹  nagrodê  w  konkursie  pio-
senki,  nikt  nie  przypuszcza³,  ¿e
w  nied³ugim  czasie  bêdzie  ce-
nionym  i  znanym  œpiewakiem
operowym.  Chojnowianin,
Bogus³aw  Bidziñski  jest  obec-
nie  solist¹  Opernhaus  Zurich  
w  Szwajcarii.

Jako nastolatek nie myœla³ o karierze wo-

kalisty. Gdyby wówczas, ktoœ powiedzia³,

¿e bêdzie tenorem wyœpiewywa³ klasykê

muzyki operowej i operetkowej z pewnoœ-

ci¹ szczerze by siê rozeœmia³. Jego pasj¹

by³a fotografia. Poradniki, kó³ko fotogra-

ficzne, samodzielnie wykonana w domowej

piwnicy ciemnia – to zabiera³o mu gros czasu.

Jednoczeœnie uczêszcza³ na zajêcia muzyczne

ucz¹c siê gry na akordeonie. Lekcji udziela³

mu Zygmunt Graban, potem w chojnow-

skim ognisku muzycznym Jerzy Kazik.

Kontynuacj¹ tych zajêæ by³a szko³a muzy-

czna w Legnicy. Tu zamieni³ akordeon na

fagot, w nied³ugim czasie spróbowa³ te¿

swoich si³ wokalnych. Nawet wtedy nic nie

zapowiada³o, ¿e Bogus³aw bêdzie œpiewa³

na najwiêkszych scenach, u boku wielkich i

znanych artystów i dyrygentów. Swój suk-

ces zawdziêcza ciê¿kiej pracy i ci¹g³emu

szkoleniu w³asnego warsztatu. Po maturze

stan¹³ na rozdro¿u – nie mia³ pomys³u na

swoj¹ przysz³oœæ. Wtedy do³¹czy³ do

Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk” im. Stanis³a-

wa Hadyny. Przez rok nabywa³ kolejnych,

nowych umiejêtnoœci, oswaja³ siê te¿ ze

scen¹ i publicznoœci¹. To zaowocowa³o.

Kiedy zadebiutowa³ w Operze na zamku 

w Szczecinie w tytu³owej roli “Hrabiego

Luxemburga” F. Lehara uj¹³ wszystkich

swobod¹, scenicznym obyciem i oczywiœcie

g³osem. Kolejne wydarzenia potoczy³y siê

b³yskawicznie - liczne nagrody na kon-kur-

sach krajowych i zagranicznych, pro-pozyc-

je wystêpów, koncerty u boku s³aw 

i wreszcie kontrakt z Opernstudio Zurych.

- Nie wiem czy to jest to co chcia³bym robiæ

ca³e ¿ycie – mówi Bogus³aw Bidziñski – 

Z pewnoœci¹ jest to wielka przygoda, ale

okupiona wieloma wyrzeczeniami i ciê¿k¹

prac¹. Brakuje czasu na wiele przyjemnoœci.

Czêsto wracam do lat, kiedy z amatorskim

aparatem biega³em po Chojnowie w po-

szukiwaniu ciekawych tematów i ujêæ. Na

szczêœcie technika na tyle siê rozwinê³a, ¿e

mo¿na teraz pozwoliæ sobie na zdjêcia

cyfrowe, wiêc fotki zamiast w ciemni l¹-duj¹

na dysku komputera. I tutaj zawsze jest

szansa ¿eby wróciæ do mi³ych wspomnieñ. 

Tymczasem B. Bidziñski rozpoczyna szósty

sezon, a w maju przysz³ego roku bêdziemy

mieli okazjê us³yszeæ go w Chojnowie.

Nasz tenor, zapewnia, ¿e da koncert w ro-

dzinnym mieœcie - kilka dni temu spotka³

siê z burmistrzem i wspólnie ustalili szczegó³y. 

Mi³oœnikom tego gatunku muzycznego nie

pozostaje nic innego jak uzbroiæ siê w cier-

pliwoœæ i poczekaæ na wystêp œwiatowej

s³awy chojnowianina.

Bogus³aw Bidziñski

Artysta nale¿¹cy do grona najbardziej obie-

cuj¹cych tenorów m³odego pokolenia. Swe

zdolnoœci muzyczne rozwija³ rozpoczynaj¹c

od nauki gry na akordeonie, a nastêpnie na

fagocie. Po skoñczeniu œredniej szko³y kon-

tynuowa³ naukê jako adept w Pañstwowym

Zespole Ludowym Pieœni i Tañca “Œlask”.

Po roku zosta³ przyjêty na Wydzia³ Wokalny

Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina

w Warszawie do klasy profesora Kazimierza

Pustelaka. W trakcie studiów oraz pobycie

w Opernstudio Zurich doskonali³ swoje

umiejêtnoœci wokalne m.in. u takich

osobowoœci artystycznych, jak: Silvana

Bazzoni, Elisabeth Schwarzkopf, Claudia

Eder, Renata Scotto. Jest laureatem nagród

na krajowych i miêdzynarodowych konkur-

sach wokalnych, m.in.: Konkursie Wokal-

nym im. Ady Sari w Nowym S¹czu (1999),

“Hariclea Darclee” w Braila (Rumunia,

1999), “Maria Caniglia” w Sulmonie (W³ochy,

1999), “Operalia-Placido Domingo” w Los

Angeles (2000). Zadebiutowa³ w 1998 r. na

scenie Opery i Operetki w Szczecinie w ty-

tu³owej roli w “Hrabim Luxemburgu”

Franza Leh�ra. Wystepowa³ równie¿ 

w Operze Poznañskiej, Filharmonii Jele-

niogórskiej, Œwiêtokrzyskiej, Filharmonii

im. R.Traugutta w Warszawie, a tak¿e

wspó³pracowa³ z Filharmoni¹ Narodow¹ 

w Warszawie. W lipcu 1999 r. wyst¹pi³ na

Festiwalu Kammeroper Schloss Rheinsberg.

W grudniu tego samego roku wzi¹³ udzia³ 

w œwiatowej prapremierze opery Siegfrieda

Matthusa “Kronprinz Friedrich” w re¿yserii

Gotza Friedricha, pod kierownictwem mu-

zycznym Rolfa Reutera (koprodukcja Deutsche

Oper i Komische Oper w Berlinie), z któr¹

pó³ roku póŸniej odby³ tournée w Niemczech,

m.in. w Bayreuth, Berlinie, i na “Expo 2000”

w Hannowerze. W miêdzyczasie zakoñczy³

dyplomem studia wokalne w Warszawie 

i ponownie wróci³ na letni¹ scenê Festiwalu

w Rheinsberg, gdzie odniós³ znacz¹cy

sukces jako Hrabia Almaviva w premierze

“Cyrulika sewilskiego” Gioacchino Rossi-

niego pod kierownictwem muzycznym Rolfa

Reutera.  Prze³omem w karierze tego m³o-

dego, zdolnego œpiewaka by³o przyjêcie go

we wrzeœniu 2000 r. do Opernstudio Zurich

w Szwajcarii, gdzie móg³ dalej rozwijaæ swój

talent artystyczny, wystêpuj¹c w licznych

koncertach oraz spektaklach u boku takich

dyrygentów, jak: Nikolaus Harnoncourt,

Nello Santi, Maurizio Arena, Stefano Ranzani i

Marcello Viotti. Po udanym debiucie 

w produkcjach Opernstudio na scenie kam-

eralnej Opery w Zurychu w roli Florinda 

w “Le donne curiose” Ermanno Wolf-

Ferrariego oraz jako Lamberto w tytu³owej

roli w “Maestro di musica” Giovanniego B.

Pergolesiego, zosta³ zaanga¿owany od

sezonu 2001/2002 jako solista tej opery. 

W roku 2000 Sony Music Poland wyda³a

jego debiutanck¹ p³ytê “Sono”.

strona www: www.bidzinski.com 
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W maju zaœpiewa dla chojnowian
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Marian B¹blewski ma na swoim koncie wiele

nagród z zawodów modelarskich. Za najcen-

niejszy uwa¿a Puchar Polski, który zdoby³ piêæ

lat temu. Dziœ nie sk³ada swoich lataj¹cych

modeli dla nagród – robi to z zami³owania 

i mo¿e z przyzwyczajenia. Swoimi doœwiadcze-

niami chcia³by dzieliæ siê z innymi. Dora-

staj¹cy syn nie wykazuje zainteresowania t¹

dziedzin¹, przysz³ych pasjonatów nale¿a³o

wiêc poszukaæ poza rodzin¹.

- W wielu miastach w Polsce, w czerwcu obcho-

dzony jest dzieñ latawca – mówi. M. B¹-

blewski – Pomyœla³em, ¿e moglibyœmy do-

³¹czyæ do tych lotniczych tradycji, a jedno-

czeœnie zaszczepiæ w m³odych ludziach mode-

larsk¹ ¿y³kê i zaj¹æ niewykorzystany wolny czas.

W pierwszych dniach czerwca, pan Marian

zorganizowa³ dla dzieci i m³odzie¿y z ul. Sa-

morz¹dowej, osiedlowe zawody latawcowe.

Sam wykona³ oko³o 50 latawców, zachêci³

zawodników, ufundowa³ nagrody i …

unios³y siê barwne latawce nad Chojnowem.

Niemal ka¿dy z zawodników puszcza³ latawiec

po raz pierwszy. Wszyscy zgodnie stwierdzi-

li, ¿e nie jest to takie proste, jakby siê mog³o

wydawaæ. Trzeba znaæ kilka technik, nieco

praw fizyki i termodynamiki, wtedy mo¿na

liczyæ na sukces.

T¹ znajomoœci¹ wykaza³a siê Kasia ¯ukowska,

która okaza³a siê najlepsza spoœród 11 za-

wodników. Drugie miejsce zaj¹³ Patryk

Orze³, trzecie Ewa Pa³upska, która zdoby³a

tak¿e nagrodê specjaln¹.

W tej dyscyplinie pod ocenê bierze siê naj-

wy¿szy lot latawca, jego urodê i wykonanie.

W pierwszych, chojnowskich zawodach 

twórc¹ wszystkich latawców by³ pan Marian,

trudno wiêc by³o nagradzaæ zawodników za

najpiêkniejszy model. M³odzi chojnowianie

obiecali jednak, ¿e na kolejn¹ rywalizacjê

sami przygotuj¹ latawce. Wed³ug wstêpnych

zapowiedzi druga edycja zawodów latawco-

wych odbêdzie siê pod koniec sierpnia. Udzia³

w nich mo¿e wzi¹æ ka¿dy zainteresowany 

i uzdolniony manualnie. 

Zapraszamy i zachêcamy – o dok³adnym ter-

minie poinformujemy.

eg

Chce siê dzieliæ pasj¹
Wszystko zaczê³o siê oko³o 40 lat temu, kiedy ma³y wówczas Marian
wystruga³ z drzewa samolot potrzebny do podwórkowych „gier wojen-
nych”. Od tego czasu spod jego zrêcznych r¹k „wyfrunê³y” setki
ró¿nego rodzaju modeli, g³ównie zdalnie sterowanych szybowców.

Kasia ¯ukowska - I miejsce

Patryk Orze³ - II miejsce

Ewa Pa³upska - III miejsce
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Co kryje siê za drzwiami klatki scho-

dowej prowadz¹cej na wie¿ê du¿ego

koœcio³a w Chojnowie?

Gdyby zadaæ takie pytanie przecho-

dz¹cym obok koœcio³a mieszkañcom

Chojnowa, to okaza³oby siê, ¿e tylko

nieliczni znaliby odpowiedŸ.

A co faktycznie siê tu wydarzy³o?

Musimy cofn¹æ siê do 6 lipca 1415 r.

W tym dniu na stosie w Konstancji

sp³on¹³ Jan Hus. Urodzi³ siê w 1369 r.

w Husineczu w ch³opskiej rodzinie.

Od 1396 r. magister uniwersytetu w Pra-

dze, a od 1403 r. zostaje kaznodziej¹

koœcio³a Betlejemskiego.

Jan Hus by³ przeciwnikiem papie¿a,

gdy¿ sta³ na stanowisku, ¿e g³ow¹ koœ-

cio³a jest Chrystus. Poza tym domaga³

siê sekularyzacji dóbr koœcielnych 

i krytykowa³ niektóre obrzêdy i prak-

tyki koœcielne. W Biblii widzia³ jedy-

n¹ podstawê religii chrzeœcijañskiej.

Dlatego te¿ domaga³ siê prze³o¿enia

jej na jêzyk czeski. 

Pomimo sympatii ze strony króla Wa-

c³awa IV zosta³ wezwany przez Zyg-

munta Luksemburskiego na sobór do

Konstancji. Tu mia³ okazjê przedsta-

wiæ swoje pogl¹dy i za nie zap³aciæ na

stosie. 

Œmieræ Husa doprowadzi³a do wywo-

³ania powszechnego oburzenia w Cze-

chach. W 1420 r. powstañcy husyccy

og³osili „Cztery artyku³y praskie”. Do-

kument ten obejmowa³ nastêpuj¹ce

postulaty: wolnoœæ g³oszenia s³owa

bo¿ego w Czechach, udzielanie komu-

nii pod dwoma postaciami, zabranie

duchowieñstwu maj¹tków i w³adzy

œwieckiej oraz nak³onienie ksiê¿y do

ubogiego ¿ycia apostolskiego.

Husyci podzieleni byli na kalikstynów

lub utrakwistów i bardzo radykalnych

taborytów. Ci ostatni odrzucali wszys-

tko, czego nie by³o w Biblii (kult œwiê-

tych, obrazów i relikwii, obrzêdów

koœcielnych i praktyk, postu i spowie-

dzi, odpustów i modlitw za zmar³ych).

Pierwsze wyst¹pienia przeciwko dotych-

czasowemu porz¹dkowi wydarzy³y siê

we Wroc³awiu w 1418 r. Przeciwko

w³adzom miasta wyst¹pili rzemieœlni-

cy i biedota. Dwa lata póŸniej cesarz

Zygmunt Luksemburski srogo ukara³

buntowników.

Do 1425 r. Œl¹sk nie by³ zagro¿ony

przez husytów. Jednak by³ to pozorny

spokój. Husyci wkroczyli na Œl¹sk

przez Kotlinê K³odzk¹. Sprzyjali im

g³ównie miejscowi ch³opi. W 1428 r.

mia³a miejsce najwiêksza wyprawa

wojsk husyckich na Œl¹sk.

To w³aœnie w tym roku wojska husy-

ckie zdoby³y Chojnów. Nie pomog³a

fosa i mury obronne. Grupa mieszczan

chc¹c uchroniæ siê przed rzezi¹ ze

strony husyckich ¿o³daków postano-

wi³a schroniæ siê na wie¿y koœcielnej.

Aby utrudniæ husytom wejœcie na

wie¿ê postanowiono zniszczyæ kamien-

ne schody prowadz¹ce na górê. Praw-

dopodobnie to uratowa³o im ¿ycie.

Poza tym klatka schodowa by³a ponoæ

zaczopowana cia³ami zabitych. 

Chojnowsk¹ rzeŸ prze¿y³o 15 miesz-

czan. Do dzisiaj zachowa³y siê znisz-

czone schody. W póŸniejszym okresie

uzupe³niono brakuj¹cych 22 kamien-

nych stopni drewnianymi. S¹ one do

dzisiaj. Ceg³y i kamienie milcz¹, a ch³ód

jaki panuje tu sprawia, ¿e jest tu przy-

jemniej ni¿ na pobliskim rozgrzanym

od promieni s³onecznych rynku.

Gêœ spalono, ³abêdzia nie. I ta historia

nie ominê³a równie¿ Chojnowa.

Jerzy Kucharski

PS. Gêœ po czesku znaczy HUS, ³abêdŸ

to po ³acinie LUTER.

Tajemnice starego
Chojnowa

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawia Radzie

Miejskiej Chojnowa oraz Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej do dnia 31 sierpnia ka¿dego roku informacjê

o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za I pó³rocze

roku bud¿etowego w formie pisemnej obejmuj¹cej:

1) wstêp – zawieraj¹cy zmiany bud¿etu wed³ug uch-

wa³ podejmowanych przez w³aœciwe organy w I pó³-

roczu roku bud¿etowego,

2) realizacjê dochodów bud¿etu gminy:

a) wed³ug Ÿróde³ z podzia³em na dochody w³asne,

subwencje, dotacje, zadania zlecone i przychody,

b) zestawienie tabelaryczne z podzia³em na dzia³y,

plan i wykonanie,

c) zestawienie tabelaryczne w poszczególnych dzia-

³ach, rozdzia³ach i paragrafach klasyfikacji bud¿etowej,

d) czêœæ opisowa realizacji dochodów z informacj¹ 

o zaleg³oœciach, odroczeniach i umorzeniach,

3) realizacjê przychodów – zestawienie tabelaryczne 

z podzia³em na Ÿród³a przychodów, plan i wykonanie,

4) realizacjê rozchodów – zestawienie tabelaryczne 

z podzia³em na plan i wykonanie,

5) realizacjê wydatków:

a) zestawienie tabelaryczne z podzia³em na dzia³y,

plan i wykonanie,

b) w poszczególnych dzia³ach, rozdzia³ach i para-

grafach klasyfikacji bud¿etowej,

c) czêœæ opisowa realizacji wydatków z informacj¹ 

o zad³u¿eniach gminy, stanu zobowi¹zañ, w tym

wymagalnych,

6) dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹

zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych

zadañ zleconych gminie ustawami,

7) realizacjê przychodów i wydatków Gminnego Fun-

duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,

8) realizacjê dochodów w³asnych i wydatków nimi

sfinansowanych jednostek bud¿etowych,

9) sprawozdanie z dokonanych umorzeñ nale¿noœci

oraz przyznanych ulg  i roz³o¿enia na raty.

§ 2.

Instytucje kultury sk³adaj¹ informacje o przebiegu

wykonania planu finansowego za pierwsze pó³rocze

w formie tabelarycznej i opisowej:

Uchwa³a Nr LVIII/277/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie okreœlenia zakresu i formy

informacji o przebiegu wykonania

bud¿etu gminy za I pó³rocze oraz infor-

macji o przebiegu wykonania planu

finansowego samorz¹dowych instytucji

kultury oraz samodzielnego publicznego

zak³adu opieki zdrowotnej.



Przez przypadek natrafi³em na wykaz pom-

ników przyrody z 1991 r. Czy wiedz¹ Pañstwo,

¿e na terenie naszego miasta by³y wówczas

tylko dwa drzewa, które by³y pomnikami

przyrody? Tylko dwa! Dzisiaj jest ich trzy-

dzieœci. 

W czerwcu Rada Miejska podjê³a uchwa³ê 

w sprawie uznania drzew za pomniki przy-

rody. Autorami powy¿szej uchwa³y byli

Jerzy Kucharski i Wojciech Urbaniak. Prace

nad powy¿sz¹ uchwa³¹ trwa³y doœæ d³ugo.

By³y a¿ trzy podejœcia do jej uchwalenia.

Jednak nie ma tego z³ego, co siê podjêciem

uchwa³y koñczy.

To co teraz napiszê wyda siê Pañstwu wy-

œwiechtanym bana³em, jednak szereg prawd,

tym bardziej oczywistych, traktujemy za ba-

na³ i o nich zapominamy. Drzewa s¹ po-

tê¿nymi fabrykami tlenu. Drzewa stanowi¹

naturaln¹ barierê dla ha³asu, rozprzestrzenia-

nia siê zanieczyszczeñ. Szereg substancji tru-

j¹cych wch³aniaj¹ liœcie drzew. Drzewa daj¹

upragniony cieñ w upalne dni, potrafi¹ zmniej-

szaæ skutki powodzi dziêki retencji powierz-

chniowej na blaszkach liœci i podziemnej.

Aparaty szparkowe pe³ni¹ rolê miniaturo-

wych klimatyzatorów œrodowiska.

Starczy, bo zabraknie miejsca na inne równie

wa¿ne sprawy.

Nowe pomniki, a stare drzewa, skupione s¹

na terenie przyszkolnego parku Powiatowego

Zespo³u Szkó³ i w Parku Œródmiejskim. Wœród

drzew, które sta³y siê pomnikami przyrody

dominuj¹ dêby (6). Kolejn¹ pozycjê zajmuj¹

jesiony i kasztanowce (4). Poza tym s¹ wœród

nich buki (2), topole (2), cisy (2), platany (2),

klony pospolite (2), wi¹z (1) i grab. 

Z tym grabem jest problem, gdy¿ tak na

prawdê, to tych grabów jest siedem. A dla-

czego? Ktoœ je posadzi³ razem i dzisiaj te drze-

wa stanowi¹ jedno drzewo.

Jeszcze nie tak dawno o tym, aby jakieœ drze-

wo sta³o siê pomnikiem przyrody decydowa³

wojewódzki konserwator przyrody. Dzisiaj

te sprawy zale¿¹ od nas samych. To sta³o siê

powodem podjêcia prac nad uchwa³¹ w spra-

wie ustanowienia nowych pomników przy-

rody w naszym mieœcie.

A kto wie lepiej co roœnie nam w mieœcie?

I dobrze siê sta³o, ¿e mo¿emy mieæ wp³yw na

nasze œrodowisko, ¿e sami mo¿emy je kszta³-

towaæ i chroniæ. Mo¿emy je równie niszczyæ,

jak to czyni¹ niektórzy. 

Jakie kryteria musz¹ spe³niaæ drzewa pom-

nikowe? Jednym z nich jest obwód pnia na

wysokoœci 130 cm.

A mo¿e ktoœ z Czytelników ma pomnikowe

drzewo na swojej posesji lub dzia³ce? Dla

ciekawskich podam minimalne obwody pni

niektórych gatunków naszych rodzimych

drzew: 

- d¹b, bia³odrzew, topola czarna - 377 cm;

- buk, jod³a, lipa, modrzew, sosna, œwierk,

wierzba bia³a - 310 cm;

- jesion - 250 cm;

- brzoza brodawkowata, brzoza omaszona,

jawor, osika, wi¹z - 220 cm;

- grab - 188 cm

- jarzêbina - 157 cm;

- czeremcha, jab³oñ - 94 cm.

O tym, aby dane drzewo wytypowaæ jako

pomnik przyrody, nie zawsze musi decydo-

waæ wiek i obwód pnia drzewa. Pod uwagê

mog¹ byæ brane walory krajobrazowe, po-

wi¹zania drzewa z architektur¹ zabytkow¹,

wydarzeniami historycznymi lub oryginal-

nym ukszta³towaniem pnia, a tak¿e korony.

Jest jeszcze jeden bardzo istotny powód, aby

te drzewa obj¹æ ochron¹. Wiêkszoœæ tych

drzew zosta³a posadzona w XIX wieku. Nie-

które z nich maj¹ ponad dwieœcie lat. Wszys-

tkie przetrwa³y burzliwy wiek XX, opar³y siê

zanieczyszczeniom atmosfery i nam. Dlatego

te¿ teraz my powinniœmy o nie zadbaæ.  

Jerzy Kucharski

PS. Na terenie Chojnowa jest jeszcze kilka

drzew, które mog¹ staæ siê pomnikami przy-

rody. Jeœli ktoœ z Pañstwa chcia³by mieæ swój

pomnik, to s³u¿ê pomoc¹, gdy¿ przebrn¹³em

ju¿ osobiœcie przez ten legislacyjny szlak.
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Chojnowski Hyde Park

Nowe pomniki przyrody

1) w czêœci tabelarycznej wykazuj¹ plan,

wykonanie oraz stopieñ realizacji:

a) przychodów wed³ug Ÿróde³,

b) kosztów wed³ug rodzajów i miejsca

powstania,

c) nale¿noœci i zobowi¹zañ w tym wyma-

galnych,

2) w czêœci opisowej zawieraj¹ informacje 

o zakresie œwiadczonych us³ug, przewidy-

wanym wyniku na koniec roku bud¿etowe-

go, rodzaju zorganizowanych imprez kul-

turalnych i rekreacyjnych.

§ 3.

Samodzielne publiczne zak³ady opieki

zdrowotnej sk³adaj¹ informacje z przebiegu

wykonania planu finansowego za pierwsze

pó³rocze w formie tabelarycznej i opisowej:

1) w czêœci tabelarycznej plan, wykonanie

oraz stopieñ realizacji:

a) przychodów wed³ug Ÿróde³,

b) kosztów wed³ug rodzajów,

c) nale¿noœci i zobowi¹zañ w tym wyma-

galnych;

2) w czêœci opisowej z³o¿yæ informacje 

o zakresie œwiadczonych us³ug, sposobie

kalkulowania cen na us³ugi, przewidywa-

nym wyniku na koniec roku bud¿etowego.

§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmis-

trzowi Miasta Chojnowa.

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³o-

szeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 

i og³oszeniu w „Gazecie Chojnowskiej”

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami 

przy Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie

oraz Polski Klub Ekologiczny Ko³o Miejsko-Gminne

og³asza konkurs fotograficzny:

“Mordki, pyszczki, ryje, dzioby”

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Tematem prac maj¹ byæ mordki, pyszczki, ryje, dzioby zwierz¹t
zarówno domowych jak i gospodarskich.
3. Format prac fotograficznych: 15 cm x 21 cm

4. Iloœæ zdjêæ zg³oszonych do konkursu przez jednego uczestnika - max. 5

5. Ka¿de zdjêcie nale¿y podpisaæ na odwrocie has³em, to samo has³o
wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem powinno siê znaleŸæ
na osobnej kartce w kopercie z adnotacj¹: “Wyra¿am zgode na przetwarzanie
moich danych osobowych do celów konkursu” oraz “Zrzekam siê praw
autorskich” i czytelny podpis.
6. Najciekawsze prace wystawione zostan¹ w MDK w Chojnowie 
w paŸdzierniku 2006 roku.
7. Prace fotograficzne w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: “Mordki,
pyszczki, ryje, dzioby” - konkurs, nale¿y sk³adaæ do dnia: 15.09.2006 w

sekretariacie PZSz. w Chojnowie w szkole przy ul. PoŸniaków (dawna

Reja).

8. Nagrodzone prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
9. W trakcie wystawy zostanie przeprowadzona aukcja prac. 75%

uzyskanej ze sprzeda¿y kwoty zostanie przekazane na potrzeby schro-

niska dla koni “TARA” prowadzonego przez pani¹ Scarlet Szy³ogalis,

25% na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Legnicy.

Zakupione prace zostan¹ przekazane ich nowym w³aœcicielom po
zamkniêciu wystawy.
10. Oceny prac dokona specjalnie wybrane jury.
11. Dla uczniów-wykonawców najciekawszych prac przewidziane s¹

nagrody.
Organizator konkursu: Henryk S³otwiñski

nauczyciel PZSz w Chojnowie

Patron medialny: “Gazeta Chojnowska”

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30, 

og³asza nabór na 
wolne stanowisko urzêdnicze:

SPECJALISTA KSIÊGOWY

Szczegó³owe informacje - internet strona:
bip.chojnow.net.pl 

lub w siedzibie zak³adu.

29 czerwca min¹³ pierwszy
rok ¿ycia mojej ukochanej
wnuczki i naszej córeczki
Mai. Dziœ jest ona doœæ
powa¿n¹ (czy¿by?) pann¹
i (nadal) rozkosznym bo-
baskiem. Cieszy j¹ wszys-
tko wokó³, ci¹gle odkry-
wany œwiat, który wci¹¿
kryje przed ni¹ swoje
tajemnice.
Z okazji pierwszej
rocznicy, która da³a ma³ej
Mai nowy przydomek
“Mamroczek” (“mam
roczek”) wszystkiego
najlepszego, du¿o uœmiechu,
radoœci ¿ycia i zawsze
optymistycznego spojrzenia

na œwiat - malutkiej Mai
Patrycji  Józefowicz sk³a-
daj¹: rodzice, dziadkowie
(Józefowicz i Ha³oniowie)
oraz chrzestni, a przy³¹-
czaj¹ siê: ciocia Dominika,
oraz kuzyni: Ewunia 
i Damianek.

Serdeczne podziêkowania
dla personelu i dyrekcji
Zak³adu Opiekuñczo-
Pielêgnacyjnego „Niebieski
Parasol” za wspania³¹,
¿yczliw¹ opiekê nad Ste-
fanem Baszczakiem oraz
dla p. Bogdana za du-
chowe wsparcie sk³ada
Stefania Baszczak.

***
Podopieczni i personel
Zak³adu Opiekuñczo-
Pielêgnacyjnego „Niebieski
Parasol” sk³adaj¹ podziê-
kowania p. Zbigniewowi
Tarakowiczowi za nie-
odp³atne przekazanie akwa-
rium z pe³nym wyposa¿e-
niem. 

***
Zwi¹zek Inwalidów Na-
rz¹du Ruchu serdecznie
dziêkuje Burmistrzowi 
i Radzie Miasta za wspar-
cie finansowe wyjazdy na
turnus rehabilitacyjny 
w Œwinoujœciu, na którym
niepe³nosprawni odpoczy-
wali od 16 do 30 czerwca.
Nasz zwi¹zek nie prowa-

dzi ¿adnej dzia³alnoœci
gospodarczej, utrzymujemy
siê tylko ze sk³adek oraz
darowizn od ludzi dobrego
serca. Wiêkszoœci cz³onków,
to osoby niepe³nosprawne
z dysunkcj¹ narz¹du ruchu,
a tak¿e osoby starsze i sa-
motne. Dla nich spotka-
nia, a zw³aszcza wyjazdy,
to jedyna mo¿liwoœæ spê-
dzenia mi³ych chwil poza
domem, wœród innych
ludzi, nawi¹zania kontak-
tów i przyjaŸni. Dlatego
wspieranie naszych ini-
cjatyw i pomoc w ich
realizacji to nieoceniony
dar. Jeszcze raz wiêc
dziêkujemy za ¿yczliwoœæ 
i zrozumienie – w imieniu
cz³onków ZINR – prze-
wodnicz¹ca ko³a Teresa
Kamiñska.

KKKKrrrr oooo nnnn iiii kkkk aaaa     tttt oooowwwwaaaa rrrr zzzz yyyy ssss kkkk aaaa

PPooddzz ii êêkkoowwaann ii aa
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Ju¿ za chwileczkê, ju¿ za momencik karuzela owsiakowa zacznie siê

krêciæ. W tym roku znowu ,,Przystanek Woodstock” odbêdzie siê w Ko-

strzynie nad Odr¹. Bardzo du¿o m³odych i tych starszych chojnowian

czeka na tê niezwyk³¹ chwilê, wielu te¿ pojedzie tam pierwszy raz.

Kto zagra - tego jeszcze oficjalnie nie wiadomo.

Nieoficjalnie natomiast dochodz¹ s³uchy, ¿e zakwalifikowani zostali

min: Big Cyc, Exploited, Myslowitz.

Mo¿e byæ wiêc ciekawie. Wœród lasu flag, bêdzie te¿ na pewno nasza

chojnowska. 

Mo¿e tak CH.P.K. (Chojnowskie Pokolenie Koncertowe) zrobi sobie

na jej tle pami¹tkow¹ fotê?

Wskutek  dosyæ nieszczêœliwego na³o¿enia siê terminów ,,Przystanku

Woodstock” i ,, Castle Party” nasza ekipa wybiera siê jednak do

Bolkowa.

Dla niektórych ten wybór mo¿e byæ lekkim szokiem.

Na bolkowskim zamku zagraj¹ m. in: Boñczyk-Krzywañski i Batalion

D’amour. 

Wtajemniczeni powinni siê zorientowaæ sk¹d ten nasz wybór. Dla nie

wtajemniczonym wyjaœniamy. W pierwszym wymienionym duecie,

Zbigniew Krzywañski to by³y gitarzysta zespo³u Republika. 

W ubieg³ym roku wraz z aktorem Jackiem Boñczykiem nagrali 

i wydali p³ytê pt. „Depresjoniœci”. W swoim repertuarze panowie

maj¹ tak¿e utwory Republiki. Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e jeden z

naszych korespondentów z chojnowskiego zespo³u Reputacja te¿ gra

utwory G. Ciechowskiego. Reputacja bêdzie te¿ mia³a w Bolkowie

premierê swojego singla. Dojdzie tam tak¿e do spotkania ze Zbigniewem

Krzywañskim. Czy wiêc ju¿ wszystko jasne?
P.M.

Wielki  fina³
Takiego fina³u mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej

nikt siê nie spodziewa³. I to jeœli chodzi 

o dobór dru¿yn jak i sam przebieg meczu. 

W chojnowskich lokalach mo¿na by³o 

obejrzeæ poszczególne rozgrywki, a przy oka-

zji wzi¹æ udzia³ w konkursach na typowanie

wyników. W upalny niedzielny dzieñ fina-

³owe emocje nie ominê³y kawiarni ,,Duszka’’.

Ostatnie chwile przed fina³em skraca³ pokaz

karaoke. Jak siê okaza³o sztuka œpiewania,

gdy siê nawet ma tekst piosenki przed oczami

na ekranie komputera, wcale nie jest takie

proste, gdy utwór jest np. w jêzyku hiszpañ-

skim. Ta rozrywka dla ogó³u skutecznie wy-

pe³ni³a czas do rozpoczêcia meczu. Na tarasie

lokalu zasiad³o wielu kibiców. Atmosfera

zrobi³a siê jak na prawdziwym stadionie

pi³karskim. Po ostatnim gwizdku sêdziego

przyszed³ czas na ostudzenie emocji i og³o-

szenie wyników konkursu. Przypomnijmy, ¿e

g³ówn¹ nagrod¹ by³a beczka piwa. Okaza³o

siê, ¿e znalaz³ siê kibic, który postawi³ na

W³ochów, trafi³ te¿ trzecie miejsce Niemców.

Tym szczêœliwcem okaza³ siê pan Piotr

Górski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ma³ym

pechowcem w tym dniu by³ Andrzej „Blady”

Martowicz. Najprawdopodobniej gdyby nie

,,zidanka” w Materaziego, Francuzi wygrali-

by mecz, ale kto móg³ przewidzieæ tak¹

g³ów-kê? Pan Andrzej dobrze wytypowa³ 3 i

4 miejsce. W ogólnej klasyfikacji konkursu 

w kawiarni ,,Duszka” to w³aœnie on znalaz³

siê na pierwszym miejscu. Oprócz trafnych

wyników trzeba by³o te¿ odpowiedzieæ na

kilka pytañ:

1. Ile meczy zostanie rozegranych w ramach

MŒ Niemcy 2006?

Tylko niektórzy wiedzieli, ¿e meczy tych jest 64.

2. Ile piwa 0,5 l. zmieœci³oby siê w pi³ce no¿nej?

Po kilku sprytnych obliczeniach matematy-

cznych okaza³o siê, ¿e w pi³ce zmieœci³oby

siê a¿ 10 piw.

3. Pierwszy mecz tegorocznych MŒ - kto gra³

i wynik?

Niemcy- Kostaryka 4:2 

4. G³ówny sk³adnik piwa?

Prawie wszyscy odpowiadali, ¿e g³ównym

sk³adnikiem piwa jest chmiel - zapomnieli 

o wodzie - a to by³a prawid³owa odpowiedŸ.

5. Jaka dru¿yna nie strzeli³a na tegorocznym

mundialu ani jednej bramki?

Tylko prawdziwi kibice wiedzieli, ¿e t¹ nie-

szczêœliw¹ dru¿yn¹ by³ Trynidad i Tobago.

6. Ile jest miejsc siedz¹cych w ,,Duszce” (nie

licz¹c tarasu)?

40 miejsc.

7. Jaka jest przek¹tna ekranu na którym ogl¹-

dasz MŒ w ,, Duszce”?

D³ugoœæ przek¹tnej ekranu wynosi³a 69 cali.

8. Czy postawisz w³aœcicielowi piwo jak wy-

grasz beczkê?

Tutaj ka¿da odpowied¿ by³a prawid³owa.

Ogó³em w konkursie kawiarni ,,Duszka “

wziê³o udzia³ blisko 300 osób. Najwytrwal-

szymi kibicami, którzy obejrzeli niemal ka¿-

dy mecz w tym lokalu byli pañstwo Katrzyna

i Zenon Naumczykowie. W ogólnym rankin-

gu konkursu pani Katarzyna zajê³a wysokie 

3 miejsce. Najm³odszymi uczestniczkami

by³y 16-letnia Natalia Kobus - trafnie wyty-

powa³a wynik meczu Meksyk- Iran, i Aga P.,

która celnie poda³a wynik meczu Kostaryka-

Polska i minutê trafienia pierwszej bramki.

Emocje ju¿ opad³y, okazuje siê jednak, ¿e

szykuj¹ siê kolejne przed telebimem. W naj-

bli¿szej przysz³oœci nastêpne sportowe emocje.

A w temacie karaoke, to w ka¿dy wtorek

bêdzie mo¿na daæ upust swoim talentom

wokalnym.

Piotr Misikiewicz

,,Wybór”

Zespó³ Batalion D’amour z now¹ wokalistk¹ Karolin¹ Andrzejewsk¹
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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

INFORMUJE

W okresie wakacyjnym tj. od 26 czerwca

do 2 wrzeœnia:

· w soboty biblioteka jest nieczynna,

· Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y

czynny jest od poniedzia³ku do

pi¹tku (oprócz œrody) od godz.

10.00 do godz.16.00, w pozosta-

³ych placówkach – w Dziale dla

Do-ros³ych i Filii nr 1 – godziny

otwar-cia bez zmian.

ZAPRASZA

na wystawê prac plastycznych ucz-

niów klas I-III Szko³y Podstawowej

nr 4 wykonane pod has³em „Szko³a

moim drugim domem” zorganizo-

wanym przez Gra¿ynê Koœnik i Annê

Grabek z okazji 20-lecia szko³y.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Anke Heusser, Antje Bär- „WESO£E

PLECIONKI FILOFUNY”

Filofuny to niezwyk³e plecionki z ko-

lorowych kabelków, z których bez trudu

mo¿na wykonaæ najró¿niejsze przestrzen-

ne figurki, malutkie zwierz¹tka, breloczki,

paski, modn¹ bi¿uteriê, ozdoby itp. W ksi¹¿-

ce zaprezentowano techniki podstawowe

oraz bardziej zaawansowane i niezliczone

bogactwo mo¿liwych do wykonania ple-

cionek. To œwietna zabawa i ciekawy spo-

sób na tworzenie oryginalnych drobiaz-

gów dla siebie i najbli¿szych.

Andrew Langley - „HISTORIA 500

FAKTÓW I CIEKAWOSTEK”

Ksi¹¿ka przedstawia 500 faktów z prze-

sz³oœci, dziêki którym odleg³a historia nie

bêdzie ju¿ taka odleg³a, a z pewnoœci¹

porywaj¹ca i têtni¹ca ¿yciem. Ilustracje,

wykonane z dba³oœci¹ o ka¿dy szczegó³ 

z danej epoki, ciekawostki, quizy, zagadki,

projekty do samodzielnego wykonania spra-

wiaj¹, ¿e od tej ksi¹¿ki trudno siê oderwaæ.

Dzia³ dla Doros³ych:

„30 NAJWA¯NIEJSZYCH PROGRA-

MÓW TV W POLSCE”/ pod red.

Wies³awa Godzica

Telewizja jest doœwiadczeniem wspólnym

dla wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa.

Czy ujednolica i sp³aszcza nasz¹ wiedzê 

o œwiecie? Czy tworzy nasz¹ pamiêæ zbio-

row¹? Czy spycha na dalszy, mniej wa¿ny

plan ¿ycie realne?

Autorzy ksi¹¿ki takie w³aœnie niepokoj¹ce

pytania stawiaj¹ przed sob¹ i przed czytel-

nikami. Odpowiadaj¹c na nie, uœwiada-

miaj¹ nam, ¿e krótkie dzieje telewizji obej-

muj¹ istotê zmian, które dokona³y siê 

w ostatnim pó³wieczu – rewolucje techno-

logiczn¹ , umasowienie spo³eczeñstw,

dominacjê czasu wolnego, globalizacjê. 

W pewnym sensie ta analiza fenomenu te-

lewizji jest prób¹ zrozumienia wspó³czes-

nego œwiata.

Lucien Demeillés, Marek Kruszewski -

„KULTURYSTYKA DLA KA¯DEGO”

Ksi¹¿ka adresowana jest zarówno do tre-

nerów, nauczycieli i sportowców zajmuj¹-

cych siê tym sportem wyczynowo, jak i do

amatorów. Na uwagê zas³uguje materia³

ilustracyjny, który zosta³ przygotowany

przez grafików specjalizuj¹cych siê 

w anatomii sportowej. Ilustracje w sposób

przejrzysty i czytelny przedstawiaj¹ 176

æwiczeñ i ukazuj¹, jak wykonywaæ je na

urz¹dzeniach klasycznych, a jak na nowo-

czesnych maszynach. 

Wis³awa Szymborska - „DWUKROPEK”

„Dwukropek” to drugi po „Chwili” tom

poetycki wydany od czasu przyznania

poetce literackiej nagrody Nobla w 1996 r.

Zawiera jedynie 17 wierszy, tak niewielk¹

iloœæ utworów – tak wielkiej wagi.

Uchwa³a  Nr LIX/281/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 07 lipca   2006 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa

na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸ.

zm.)  i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz.1420.),

Rada  Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa 

na rok 2006 zgodnie z za³¹cznikami Nr 1. 

§ 2. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 27.079.929 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.192.031 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.490.237 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi 378.135 z³

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-

lega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-

dzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w “Ga-

zecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk 
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom o pow. u¿ytkowej 266 m2

w Chojnowie, komfortowy, ocieplony, ogrzewanie

pod³ogowe, podwójny system ogrzewania (gaz 

i na drzewo) kominek, zimowy ogród, okna ter-

miczne, 4 sypialnie, 2 ³azienki, salon, wc goœcin-

ny, kuchnia zabudowana z jadalni¹, dom ca³y pod-

piwniczony, dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 650 m2,

ogród zagospodarowany. Wartoœæ obiektu – 475 tys. z³,

cena sprzeda¿y 370 tys. z³, mo¿liwoœæ zap³aty 

w euro lub dolarach, dom wolny od 1.08.2006r.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Chojnowie 

w stanie surowym, zadaszony, ogrodzony, wszystkie

media pod³¹czone. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym

budownictwie przy ul. M. Reja w Chojnowie, 

o pow. 49,9 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-577-175.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-

nowie przy ul. Koœciuszki, o pow. 65 m2, Ip., 3 poko-

je, wewnêtrzne, ciep³e, suche, s³oneczne, du¿a

piwnica i komórka, cena 65 tys. z³. Wiadomoœæ: 

tel. 0888-012-134, 0697-132-745 lub 0604-496-802. 

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie na

parterze – 64 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, 

po remoncie przy ul. Cichej. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-14-06 lub 0694-880-181.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym

budownictwie o pow. 63 m2, 3 pokoje, kuchnia,

przedpokój, ³azienka, wc, Ip., cena 87 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-14 lub 0504-162-274.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow.

62,23 m2, spó³dzielczo-w³asnoœciowe, w centrum,

Ip., z ceg³y, œrodkowe, rozk³adowe, balkon, du¿a

piwnica, nowe budownictwo, budynek 2.piêtrowy.

Wiadomoœæ: tel. 0513-030-369.

Zamieniê mieszkanie 2.pokojowe, po remon-

cie w nowym budownictwie w centrum Chojnowa

na kawalerkê o pe³nym standardzie w nowym lub

starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-64-82.

Sprzedam kawalerkê w Chojnowie o pow. 31,6 m2,

pokój, kuchnia, ³azienka i wc, piec kaflowy, Ip.

Wiadomoœæ: tel. 0506-747-746.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ okolicy lub

rozpoczêt¹ budowê. Wiadomoœæ: tel. 0880-059-799.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 55 m2

w starym budownictwie w centrum Chojnowa, Ip.,

po remoncie na wiêksze. Wiadomoœæ: tel. 0609-303-423.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,

110 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pomieszczenie

gospodarcze z mo¿liwoœci¹ przebudowy na pokój, na

dwa mniejsze. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê w Rokitkach.

Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-66-44

lub 0606-331-836.

AUTO-MOTO

RENO Laguna 03, 2004 r., 1,8, 16V, przebieg

43 tys. km, granatowy metalik, pe³na elektryka,

8pp., HL 17, klimatronic, sensor deszczu, tiptronic,

tempomatr, zarejestrowany w kraju, cena 32.900 z³.

Wiadomoœæ: tel. 0693-232-579.

Sprzedam OPLA Astrê, trzydrzwiowy, rok

prod. 1997, przebieg 128 tys. km, poj. 1,4l, wspoma-

ganie, el. szyby, kolor malinowy, cena 9 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-62-97 lub 0607-523-015.

Przyjmê wszystkie rodzaje aut w zamian za wyre-

jestrowanie, kasacja. Wiadomoœæ: tel. 0693-804-144.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-

moœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 ar 

w Rokitkach, uzbrojona, pozwolenie na budowê.

Wiadomoœæ: tel. 0880-059-799.

Oddam w d³ugoletni¹ dzier¿awê teren pod dzia-

³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub inn¹ w Chojnowie

przy ul. Boh. Pow. Warszawskiego (osiedle).

Wiadomoœæ: tel. 0609-496-736.

OG£OSZENIA DROBNE

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 
0696-468-441

FFFFiiii rrrrmmmmaaaa     „„„„AAAAPPPPIIIISSSS””””

Telefony komórkowe

DANTE
Rynek 46, Tel. 0609-939-666

skup
sprzeda¿
zamiana
akcesoria
serwis

Gwarancja na naprawy i aparaty 

telefoniczne zakupione w naszym punkcie.

Zapraszamy
od pn. do pt. w godz. 9.00 - 13.00.

Punkt przyjmowania op³at VIA

Chojnów ul. Rynek 46
Czynne od pn. do pt. w godz. 9.00 – 17.00.

Kasa przyjmuje op³aty za gaz, pr¹d, telefon, telefon komórkowy,

Lukas Bank, Cyfra+, Netia, Polsat, Inwest Bank, Compensa, itp. 

Wp³aty przekazywane s¹ drog¹ elektroniczn¹ i ksiêgowane w ci¹gu

48 godzin u wystawcy rachunku (faktury).

Wystawcy rachunku (faktury) daj¹ 100% gwarancji za op³aty

– zadzwoñ do nich i sprawdŸ.
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przyjmie 

kandydata 

na stanowisko 
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Przewidujemy:

- szkolenie zawodowe

- zatrudnienie na etat
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Potrafisz
zarz¹dzaæ 

ludŸmi i jesteœ
piekarzem,
zg³oœ siê 
do nas –

gwarantujemy
wysokie 
zarobki.
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Chojnów ul. Piotra Skargi 10

* pon. - pt. 9.00 – 17.00

* sob. 9.00 – 13.00

tel. (076) 818-89-88

Urz¹d Miejski
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-mail – urza.miejski@chojnow.net.pl
tel. 076 81 88 285, fax 076 81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na:

opracowanie projektu technicznego na budowê miejskiego

basenu w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 23

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 74222100-2 

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie

Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, II piêtro,

pokój nr 10 lub za poœrednictwem poczty. 

Cena specyfikacji - do 20,00 z³ + koszt przesy³ki

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.

3.Termin realizacji zamówienia: 4 miesi¹ce od dnia podpisania umowy.

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24

ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ pub-

licznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm).

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) - znaczenie - 100%;

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). 

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu  25.07.2006 r. o godz. 900

7. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 25.07.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie

Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)

8. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia 25.08.2006 r.

9. W postêpowaniu nie jest wymagane wadium.

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zosta³a na stronie 

intrnetowej: chojnow.eu

11. Kontakt w sprawie przetargu: insp. ds. planowania –Teresa Marciniszyn - tel. 076 81 88 677.
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I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ: 

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 

a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie peda-

gogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w przedszkolu;

b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dza-

nia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzo-

ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku

nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku

nauczyciela akademickiego;

d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska

dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu,

szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego –

pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 

w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio

po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku

bezpoœrednio przed przystapieniem do konkursu na stanowisko

dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;

e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-

nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r.

Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko niemu

postêpowanie dyscyplinarne;

g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy

siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹za-

nych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa 

w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzial-

noœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r.

Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.).

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukoñczy³ studia

wy¿sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoñczy³

kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jêzyków obcych

oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w przedszkolu i spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b-h. 

3. osoba niebêd¹ca nauczycielem, która:

a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;

b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;

c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce

zakresowi zadañ placówki;

d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b i e-h. 

4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku

wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu adminis-

tracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej,

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych komisjach egzami-

nacyjnych. 

5. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony

z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. 

Nr 79, poz. 854 z póŸn.zm.), spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w pkt 1

lub 2, z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pra-

cy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:   

1/ uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹

funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2/ ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczegól-

noœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela

lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub  dyplomowane-

go oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wyksz-

ta³cenia – w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdza-

j¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania

zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem; 

5/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomo-

wych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;

6/ ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wyma-

gañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrek-

tora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach

szkó³ i placówek;

7/ zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

8/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, 

o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione

umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postepowanie karne;

10/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia

funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami pub-

licznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czer-

wca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);

11/ 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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty

winny byæ przez niego w³asnorêcznie podpisane. Kandydaci sk³adaj¹

orygina³y dokumentów lub urzêdowo poœwiadczone kopie tych doku-

mentów. Zaœwiadczenie lekarskie powinno byæ sporz¹dzone przez

lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem

stanowi¹cym za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki

Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badañ

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z póŸn zm.)

IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z podanym adresem

zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem “Konkurs 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie”,

w terminie do dnia 7 sierpnia 2006r., na adres Urz¹du Miejskiego 

w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pokój nr 6. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza

Miasta Chojnowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania

konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie. 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

og³asza konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
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