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Koncert dedykowany Ojczyźnie 
– „Dla Niepodległej”

"Święto pieczonego ziemniaka" 
w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie 

"O sztuce jako sferze wolności..."
- wernisaż w Domu Kultury 

„Słoneczko” pożegnało słoneczko

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Małgorzata Kamińska

Pokaz Mody 50+



7 paŸdziernika w koœciele œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie odby³ siê koncert
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci pt. "Dla Niepod-
leg³ej". 
"Za blisko miesi¹c obchodziæ bêdziemy
okr¹g³¹ rocznicê niepodleg³oœci. Zastana-
wiaj¹c siê, jakimi s³owami opatrzyæ nasze
spotkanie wybra³em  myœl Cypriana Kamila
Norwida: Ojczyzna to wielki, zbiorowy
obowi¹zek" - mówi³ Stanis³aw Horodecki
dyrektor MOKSiR. 
Dla liczne zgromadzonej chojnowskiej pub-

licznoœci wyst¹pili: Justyna Reczeniedi
sopran liryczny, doktor sztuk muzycznych 
w dziedzinie wokalistyki, solistka Polskiej
Opery Królewskiej, chojnowianin Bogus³aw
Bidziñski liryczny tenor operowy, solista
Opery Zuryskiej w Szwajcarii i Stanis³aw
Deja pianista, kameralista, wybitny kompozy-
tor, sta³y goœæ Filharmonii Monachijskiej. 

Zabrzmia³y utwory m.in. Chopina, Mozarta 
i Moniuszki. Wykonawcy przygotowali
wzruszaj¹c¹ wi¹zankê pieœni patriotycznych.
Piosenki takie jak:  "Serce w plecaku", "Roz-
kwita³y p¹ki bia³ych ró¿" czy "Czerwone

Maki na Monte Cassino" chêtnie œpiewali
goœcie przybyli do œwi¹tyni. 
Koncert przyniós³ chwile niekrytego
wzruszenia oraz g³êbokich refleksji. Goœcie
wys³uchali koncertu œwiatowej s³awy wykon-
awców, którzy zaprosili chojnowian na
niecodzienn¹ muzyczn¹ galê. 
"Tym, którzy przygotowali dla nas t¹ ucztê
mi³oœci, bardzo dziêkujê. Ten koncert to by³a
nasza wspólna modlitwa" - mówi³ ks. pro-
boszcz Marek Osmulski. 
Koniec uroczystego spotkania zwieñczy³a
pieœñ "Bo¿e, coœ Polskê", któr¹ wykonawcy
zaœpiewali ze zgromadzonym audytorium. 

5 paŸdziernika w Domu Kultury w Choj-
nowie odby³ siê wernisa¿ pt. "Dlaczego zos-
ta³em satyrykiem?". Wystawa to zbiór prac
Stanis³awa Gajewskiego oraz artystów skupi-
onych w grupie FECO Poland (polska sekcja
Europejskiej Federacji Rysowników). 
Przyby³ych goœci przywita³ Stanis³aw Horo-
decki - dyrektor MOKSiR. 
"Do grupy wybitnych artystów FECO nale¿¹:
Tomasz Broda, Agata Dudek, Stanis³aw
Gajewski, Jerzy G³uszek, Sebastian Kubica,
Ma³gorzata Lazarek, Grzegorz Szumowski,
Magdalena Wosik, Zenon ¯yburtowicz" -
mówi³ Grzegorz Szczepanik dyrektor Leg-
nickiego Centrum Kultury, który opowiedzia³
o elitarnoœci fundacji FECO. 

Stanis³aw Gajewski goœci³ w Chojnowie. 
4 paŸdziernika odby³y siê warsztaty artysty-
czne pod jego kierunkiem m.in. z rysunku
satyrycznego, w których udzia³ wziêli

uczniowie chojnowskich szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. Powsta³e prace m³odych
artystów mo¿na podziwiaæ w Domu Kultury. 
Nieobecny na wernisa¿u Stanis³aw Gajewski
zostawi³ list, w którym podziêkowa³ wszys-
tkim uczestnikom warsztatów za zaanga-
¿owanie, kreatywnoœæ i rozumienie sztuki:
"Byæ plastykiem, mo¿na siê nauczyæ. Co
innego byæ artyst¹, tego nauczyæ siê nie
mo¿na. Trzeba to czuæ i rozumieæ. Tak jak
czuje i rozumie siê wolnoœæ. Bo sztuka to jest
sfera wolnoœci. To ja nauczy³em siê czegoœ
od was. Przede wszystkim pokory i braku
rywalizacji, œwie¿oœci. Rysujcie i malujcie
tak, jak chcecie, jak siê wam podoba, jak tego
pragniecie, jak podpowiada wam intuicja. Nie
przejmujcie siê krytyk¹". 
Wœród przyby³ych goœci by³a uczestniczka
warsztatów. Uczennica klasy III Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie opowiedzia³a o swoim

autoportrecie, który powsta³ pod okiem
Stanis³awa Gajewskiego: "Czuje siê czasem
artystk¹, zw³aszcza gdy tworzê. W moich
planach jest szko³a plastyczna i przysz³oœæ
zwi¹zana ze sztuk¹. Moja rodzina bardzo
kibicuje, abym to w³aœnie tak¹ drogê wybra³a.
Jestem samoukiem, aktualnie próbujê odna-
leŸæ siê w rysunku realistycznym. Najlepiej
czujê siê maluj¹c akwarelami. W swoim
dorobku mam ju¿ ca³¹ walizkê prac" - mówi³a
Sandra Pajdo. 

Wernisa¿ prac wielkich artystów oraz utalen-
towanych chojnowskich uczniów to po³¹cze-
nie pasji do rysunku, plakatu, autoportretu
czy karykatury. Wystawa jest kwintesencj¹
twórczej pasji, któr¹ mo¿emy podziwiaæ do
koñca paŸdziernika.

"O sztuce jako sferze wolnoœci..." - wernisa¿ w Domu Kultury 
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W czwartek 27 wrzeœnia br. swoje XX-

lecie œwiêtowa³ Powiat Legnicki. Ob-

chody rozpoczê³a uroczysta Msza Œw. 

w katedrze legnickiej, której przewo-

dniczy³ ks. Zbigniew Kiernikowski -

Biskup Legnicki. Po mszy goœcie prze-

nieœli siê do Sali Królewskiej Akademii

Rycerskiej, gdzie honory domu pe³ni³a

Starosta Legnicki, pani Janina Mazur. 

Dwudziestolecie by³o okazj¹ do spotkañ

by³ych i obecnych radnych (w sumie

przez ten czas funkcjê tê sprawowa³y 53

osoby, a najd³u¿ej, bo przez wszystkie

kadencje, chojnowianka, pani Joanna

Józefczuk), pracowników starostwa, za-

proszonych goœci. Pami¹tkowymi meda-

lami honorowano wójtów i burmistrzów

gmin Powiatu Legnickiego, przedstawi-

cieli duchowieñstwa, w³adz rz¹dowych 

i samorz¹dowych (w tym, Chojnowa, m.in.

burmistrza Jana Serkiesa i przewodnicz¹-

cego Rady Miejskiej Chojnowa Jana

Skowroñskiego), licznych szkó³, fun-

dacji, stowarzyszeñ, kultury i biznesu…

Uroczystoœæ trwa³a d³ugo, bo liczna by³a

grupa tych, którzy na medal zas³u¿yli.

Artystyczny przerywnik stanowi³y wys-

têpy zespo³ów folklorystycznych (m.in.

"Przyjació³ek" z NiedŸwiedzic) oraz chó-

rów (godnie reprezentowa³ nas Chojnow-

ski Chór "Skoranta"). 

Goœcie mieli okazjê obejrzeæ film pro-

muj¹cy walory przyrodnicze i kulturowe

powiatu; otrzymali te¿ publikacjê ksi¹¿-

kow¹ o powiecie.
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y
co najmniej 50 lat w jednym
zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie
przedstawiaj¹ Prezydentowi woje-
wodowie (za poœrednictwem urzê-
dów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli
zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie ul. Kiliñskiego 5

tel. 76/ 8188639; e-mail:
usc@chojnow.eu

Medale 

dla mma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie
Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe 
i wzruszaj¹ce. 
Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta
niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. 
Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ proce-
dury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak
doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kan-
celarii Prezydenta RP trwa od 6 do
8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ 
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœ-
ciwym dla miejsca zamieszkania
jubilatów.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹
korespondencyjn¹, osobiœcie lub tele-
fonicznie.

28 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim
burmistrz miasta Chojnowa Jan
Serkies wrêczy³ pani Beacie
Kaczmarek akt nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela. 

Pani Beata Kaczmarek ukoñczy³a
studia magisterskie w Dolnoœl¹skiej
Szkole Wy¿szej we Wroc³awiu na
Wydziale Nauk Pedagogicznych,
kierunek: pedagogika, specjalnoœæ:
pedagogika przedszkolna oraz stu-
dia licencjackie w PWSZ w Legnicy,
kierunek: pedagogika, specjalnoœæ:
pedagogika opiekuñcza z promocj¹
zdrowia. 
29 sierpnia zda³a egzamin na
stopieñ nauczyciela mianowanego. 
Od 8 lat pracuje w Przedszkolu Miej-
skim nr 1 w Chojnowie: "Wszystko
zaczê³o siê od praktyk… wybra³am
przedszkole, potem mia³am 10
miesiêcy sta¿u. Dyrektor placówki
by³a zadowolona z mojej pracy i za-
anga¿owania. Nied³ugo po tym, jak
skoñczy³am sta¿, zaproponowano mi
zatrudnienie. Od dziecka marzy³am,
¿eby zostaæ przedszkolank¹.
Kocham dzieci i tê pracê, to zdecy-
dowanie moja pasja" - mówi³a 
z radoœci¹ pani Beata Kaczmarek. 
W czerwcu  obroni³a pracê dyplo-
mow¹ z logopedii, od wrzeœnia br.
pracuje równie¿ jako logopeda 
w przedszkolu.  
Gratulujemy mianowania! ¯yczymy
ci¹g³ej satysfakcji z wykonywanej
pracy.

Stopieñ NNauczyciela
Mianowanego ddla 

Pani BBeaty KKaczmarek
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53. sesja Rady Miejskiej Chojnowa by³a posie-
dzeniem podsumowuj¹cym ca³¹, koñcz¹c¹ siê
w³aœnie kadencjê. Radni zapoznali siê tego dnia
z obszernym sprawozdaniem Burmistrz Miasta -
organu wykonawczego gminy.
- Z wielk¹ satysfakcj¹ przedstawiam sprawoz-
danie z czterech lat pracy samorz¹du, urzêd-
ników, jednostek podleg³ych i innych osób zaan-
ga¿owanych w realizacjê zadañ - podsumowa³
burmistrz Jan Serkies. - Jestem dumny, ¿e tak
wiele projektów uda³o siê zrealizowaæ i tak wiele
pozyskaæ œrodków zewnêtrznych. Dziêkuj¹c za
ostatnie lata, proszê o ocenê krytyczn¹, ale spra-
wiedliw¹.
W sesji chojnowskich radnych uczestniczy³a te¿
starosta powiatu legnickiego Janina Mazur. 
- Cieszê siê niezmiernie, ¿e dziêki inwestycjom 
w Chojnowie, piêknieje nasz powiat - mówi³a
pani starosta. - Korzystaj¹c z okazji pragnê go-
r¹co podziêkowaæ za dotychczasow¹, wzorow¹
wspó³pracê, za ¿yczliwoœæ i wspania³¹ atmosferê
przy licznych wspólnych projektach, za wsparcie
i cenne uwagi. 
Chojnowski samorz¹d podziêkowa³ w³adzom
powiatowym symboliczn¹ statuetk¹ upamiêtnia-
j¹c¹ jednoczeœnie obchodzone w tym czasie
20.lecie powiatów.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Chojnowa za lata 2015 - 2018 (wyci¹g)

W zakresie inwestycji wykonano m.in. zadania:
* Zmodernizowano i rozbudowano budynek
MOKSiR, zamontowano sprzêt kina 3D. Koszt
inwestycji 6.448.960,86 z³, dofinansowanie z UE
2.486.239,79 z³.
* Wybudowano ¯³obek Miejski. Dofinansowa-
nie w wys. 1.600.000 z³. w ramach projektu rz¹do-
wego "Maluch - edycja 2015".
* Wybudowano oœwietlenie, drogi dojazdowe,
ogród zabaw w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa,
Koœciuszki i Pl. Dworcowy.
* Przebudowano ul. Rejtana - nawierzchnie jez-
dni i chodników wykonano z kostki granitowej.
W ramach inwestycji wykonano oœwietlenie uli-
cy ze stylowymi lampami parkowymi.
* W ul. Broniewskiego wybudowano nawierz-
chniê jezdni i chodników na odcinku od ul. Lubiñ-
skiej do ul. Staffa oraz wymieniono nawierzch-
nie jezdni i chodników na odcinku od ul. Staffa
do ul. Baczyñskiego.
* Wybudowano nawierzchniê ul. Solskiego oraz
zmodernizowano nawierzchniê chodnika ul. Wys-
piañskiego - prawa strona z wymian¹ oœwietlenia.
* Wykonano remonty:
- dachów budynków: Przedszkola Miejskiego
Nr 1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
- dachów: budynku Grobowca rodziny Pospiszil
i obs³ugi cmentarza komunalnego. 
- boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miej-
skim - dofinansowanie w wys. 201.000 z³. 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
* Wybudowano oœwietlenie bie¿ni lekkoatlety-
cznej na stadionie miejskim oraz terenów ogro-
du zabaw i si³owni terenowej przy MOKSiR.
* Wykonano system nawadniania p³yty boiska
pi³karskiego ze zraszaczami wynurzalnymi 
z pod³¹czeniem do studni g³êbinowej na stadionie
miejskim.
* Wybudowano parking wraz z odwodnieniem
przy budynku MOKSiR.

* W ul. Wyspiañskiego wybudowano sieci: wodo-
ci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
z pompowniami œcieków w celu uzbrojenia
terenów przeznaczonych pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ przy ul. Jerzmanowickiej. W ramach
inwestycji przy³¹czono do nowych sieci budynki
przy ul. Wyspiañskiego (przy torach).
* Wybudowano sieci oœwietlenia drogowego 
w ul. Wrzosowej, Kraszewskiego, S³owiañskiej,
Drzyma³y, Chopina oraz zmodernizowano oœwie-
tlenie ul. Samorz¹dowej. 
* Wybudowano chodnik z Michowa do Choj-
nowa przy drodze wojewódzkiej nr 328 na mocy
porozumieñ z Urzêdem Marsza³kowskim i Gmi-
n¹ Chojnów. 
* Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ z przy³¹cza-
mi oraz kanalizacji ogólnosp³awnej w ulicach:
Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszaw-
skiego.
* Przebudowano dojazd do budynku nr 12 przy
ul. Sikorskiego z w³¹czeniem do ul. Boh. Pow-
stania Warszawskiego. W ramach inwestycji wy-
budowano 42 nowe miejsca postojowe. Prze-
budowano istniej¹ce i wybudowano dodatkowe
zatoki postojowe przy ul. Sikorskiego oraz wy-
mieniono nawierzchniê asfaltow¹ ulicy. Prze-
budowano chodnik przy ul. Sikorskiego na wy-
sokoœci budynków nr 2 i 4.
* Wybudowano parking dla samochodów
osobowych przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca
postojowe.
* Wymieniono nawierzchnie wraz z krawê¿ni-
kami dojazdów do parkingu przy ul. Grunwal-
dzkiej. Przy dojeŸdzie od ul. Paderewskiego rozbu-
dowano zatokê postojow¹ o 2 miejsca parkin-
gowe i wymieniono jej nawierzchniê z asfalto-
wej na brukow¹.
* Wykonano oœwietlenie Parku Œródmiejskiego
w ramach zadania pn. "Prace konserwatorskie 
w obrêbie zabytkowego Parku Œródmiejskiego".
* W ramach bud¿etu obywatelskiego wykonano
wiatê przystankow¹ na Pl. Dworcowym oraz
ogród zabaw przy ul. Gen. St. Maczka.
* Wymieniono okna w budynku Biblioteki Miej-
skiej, wykonano termoizolacjê budynku MOPS,
remont dachu budynku Urzêdu.
* Zmodernizowano kot³owniê gazow¹ obs³uguj¹c¹
budynki Biblioteki Miejskiej, Muzeum Regional-
nego i Urzêdu Miejskiego.
* Wykonano sieæ wodoci¹gow¹ oraz kanalizacjê
ogólnosp³awn¹ wraz z budow¹ chodnika w ul.
Kraszewskiego - droga wojewódzka nr 328 w ra-
mach porozumienia z Dolnoœl¹sk¹ S³u¿b¹ Dróg
i Kolei. 
* Zakoñczono prace konserwatorskie w obrêbie
zabytkowego Parku Œródmiejskiego. Œrodki na
ten cel Gmina Miejska Chojnów pozyska³a 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020.
* Wykonano si³owniê terenow¹ Street Workout
Park przy ul. Kiliñskiego w pobli¿u "Orlika".
* Wykonano Otwart¹ Strefê Aktywnoœci OSA
na terenie MOKSIR (w tym sprzêt do æwiczeñ,
plac zabaw i strefa relaksu - projekt dofinanso-
wany ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
* Wykonano wymianê nawierzchni chodnika 
w ul. Paderewskiego oraz ul. Reja - lewa strona.
* Rozpoczêto inwestycjê "Budowa centrum me-
dycznego dla regionu Chojnowa wraz z zaku-
pem specjalistycznego sprzêtu medycznego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w wysokoœci 4.561.596,83 z³.
* Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia dro-
gowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja
do ul. ¯eromskiego.
* Zmodernizowano kuchniê wraz ze sto³ówk¹
przy Szkole Podstawowej nr 4.
* Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z przebudow¹
jezdni i chodników na ul. Ma³achowskiego,
Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta War-
szawskiego.
* Modernizowane s¹ nawierzchnie chodników
przy ul. S³owackiego, Sienkiewicza, Kochanow-
skiego, Kiliñskiego, Boles³awieckiej. 
* Trwaj¹ prace przy budowie sieci wodoci¹go-
wej oraz kanalizacji ogólnosp³awnej dla plano-
wanego osiedla domków jednorodzinnych przy
ul. Reymonta i Ogrodowej.
* Trwaj¹ prace przy budowie k³adki dla pie-
szych nad rzek¹ Skora w ci¹gu ulicy Matejki. 
W wyniku nieprzewidzianych wczeœniej oko-
licznoœci zostaje doprojektowana rama wsporcza
wzmacniaj¹ca noœnoœæ k³adki - roboty wstrzy-
mano do czasu uzyskania stosownych pozwoleñ.
* Wy³oniono wykonawcê na zakup, dostawê 
i monta¿ placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego
nr 3 w Chojnowie.
* Sporz¹dzono dokumentacje projektowo - kosz-
torysowe:  na budowê ul. Andersa wraz z oœwie-
tleniem, ul. S³owiañskiej, w przygotowaniu do-
kumentacja na budowê ul. Bielawskiej wraz 
z oœwietleniem (czêœæ do wiaduktu).
* Wydano 123 decyzje na zajêcie pasa drogo-
wego, wykonywano bie¿¹ce naprawy cz¹stkowe
nawierzchni ulic miejskich przy u¿yciu emulsji 
i grysów, równano drogi gruntowe sprzêtem me-
chanicznym i uzupe³niano ubytki w nawierz-
chniach chodników. 
* W celu poprawy bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców uruchomiono 11 punktów monitoringu wizyj-
nego w mieœcie obs³ugiwanych przez firmê
"Piast" Patrol Sp. z o.o. w Legnicy i Komisariat
Policji w Chojnowie. 
W zakresie aktywizacji osób bezrobotnych -
organizacja prac publicznych, interwen-
cyjnych i spo³ecznie-u¿ytecznych, m.in.: 
* Zrealizowano umowy na zatrudnienie 129
osób w ramach organizacji prac interwencyj-
nych i publicznych, które wykonywa³y nastêpu-
j¹ce czynnoœci:
- obs³uga sprz¹tania w budynkach Dom Schrama,
USC, MOKSiR, Urz¹d Miejski, Basen,
- konserwacja i utrzymanie terenów zielonych
nie objêtych przetargiem, ³¹cznie z korytem rze-
ki Skory i nieu¿ytkami,
- konserwacja i utrzymanie ogrodów zabaw po-
rz¹dkowanie terenów zielonych, - bie¿¹ca konser-
wacja i wymiana znaków drogowych i koszy
ulicznych,
- doraŸne naprawy nawierzchni asfaltowych ulic
i chodników materia³ami z odzysku oraz nawierz-
chni jezdni mas¹ asfaltow¹ na zimno, 
- prace remontowe w obiektach jednostek miej-
skich oraz pomocnicze przy prowadzonych przez
CHZGKiM remontach i rozbiórkach.
* W ramach organizacji prac spo³ecznie u¿y-
tecznych przyjêto ³¹cznie 235 bezrobotnych, którzy
wykonywali nastêpuj¹ce czynnoœci:
- sprz¹tanie ulic i chodników, porz¹dkowanie
terenów MOKSiR,
- pomoc przy remontach mieszkañ i obiektów wy-
konywanych przez Zak³ad Remontowy ChZGKiM.

Na LIII sesji
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Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony
œrodowiska m.in.: 
* Gmina Miejska Chojnów: 
- na podstawie Decyzji Wojewody Dolno-
œl¹skiego, uzyska³a prawo w³asnoœci dróg: 
ul. Asnyka, Piotrowicka, czêœæ ul. Boles³awiec-
kiej, Z³otoryjskiej o pow. 2,5669 ha, 
- przejê³a nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul. Z³oto-
ryjskiej zabudowan¹ budynkiem produkcyjnym,
za zaleg³oœci podatkowe,
- przejê³a nieodp³atnie w drodze darowizny od
Skarbu Pañstwa, prawo w³asnoœci gruntu czte-
rech dzia³ek o ³¹cznej pow. 3,2376 ha, przezna-
czonych pod drogi rowerowe, a których prawo
u¿ytkowania wieczystego naby³a nieodp³atnie
od PKP S.A. 
- naby³a grunt o powierzchni 451 m2 wraz z jego
czêœciami sk³adowymi  przeznaczony w planie
zagospodarowania przestrzennego pod drogê
gminn¹, poszerzenie ul. Bielawskiej, oraz prze-
jê³a z mocy prawa pod przed³u¿enie ul. Tuli-
panowej dzia³kê o pow. 147 m2, za odszko-
dowanie.
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców:
- 60 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu
bonifikaty ,
- lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy Rynek 12,
- 7 gara¿y przy ul. Witosa , Drzyma³y i Samo-
rz¹dowej,
- udzia³ w czêœciach wspólnych nieruchomoœci
po³o¿onej przy Rynek 23.
* Sprzedano:
- 6 dzia³ek na poprawê warunków zagospodaro-
wania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Z³oto-
ryjskiej, Baczyñskiego, Fabrycznej, Rzemieœl-
niczej, Koœciuszki, Legnickiej oraz dwie dzia³ki
na rzecz w³aœcicieli lokali budynków po³o¿o-
nych przy ul. Witosa, Ma³achowskiego.
- grunt na rzecz u¿ytkownika wieczystego przy
ul. Rzemieœlniczej. 
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieo-
graniczonego:
- nieruchomoœæ objêt¹ granicami Podstrefy Choj-
nów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomi-
cznej, po³o¿on¹ przy ul. Kraszewskiego,
- 2 nieruchomoœci zabudowane przy ul. Wojska
Polskiego, Z³otoryjskiej,
- 5 nieruchomoœci niezabudowanych przezna-
czonych pod mieszkalnictwo wielorodzinne 
i us³ugi przy ul. Królowej Jadwigi, Kiliñskiego,
Legnickiej, Konstytucji 3 Maja, Paderewskiego,
- 8 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul.
Witosa, Baczyñskiego, Pogodnej , Radosnej,
Tulipanowej,
- 22 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parko-
wej i Zielonej,
- 5 lokali mieszkalnych  przy ul. Samorz¹dowej,
Grunwaldzkiej, D¹browskiego, Rynek, Witosa,
- lokal u¿ytkowy przy ul. Samorz¹dowej,
- 3 nieruchomoœci zabudowane gara¿ami przy
ul. Witosa, D¹browskiego oraz w przetargu ust-
nym ograniczonym - 3 dzia³ki zabudowane sta-
cjami transformatorowymi przy ul. Samorz¹do-
wej, Kiliñskiego i Wojska Polskiego.
* Wydano decyzjê zobowi¹zuj¹c¹ osobê fizy-
czn¹ do zwrotu bonifikaty, udzielonej od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci, w zwi¹zku ze sprze-
da¿¹ jej przed up³ywem 5 lat od dnia  przeksz-
ta³cenia.

* Podpisano umowê na najem lokalu w budynku
dworca kolejowego z przeznaczeniem na po-
czekalniê dla podró¿nych, w zwi¹zku z reali-
zowanym przez PKP projektem  rewitalizacji
dworca wspó³finansowanym ze œrodków bu-
d¿etu Pañstwa.
* Wydano 25 decyzji w sprawie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³as-
noœci w tym 2 odmowne.
* Zawarto 39 umów dzier¿awy na grunty: u¿yt-
kowane rolniczo, na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej na targowisku miejskim, pod ogrody
przydomowe, na grunty pod stacjami transfor-
matorowymi. 
* Wydano 46 decyzji na podzia³ dzia³ek, 25 za-
wiadomieñ o ustaleniu numerów porz¹dkowych
dla nieruchomoœci oraz 61 zezwoleñ na wykre-
œlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe. 
* Wydano 188 wypisów i wyrysów i 141 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta oraz 44 posta-
nowienia pozytywnie opiniuj¹ce podzia³y dzia-
³ek pod wzglêdem zgodnoœci z planem.
* Dokonano zmiany studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Chojnowa oraz zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego mias-
ta dla wybranych terenów oraz w rejonie ul. Ka-
zimierza Wielkiego, ul. Bartosza G³owackiego.
* Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Chojnowa na lata 2015-2020.
* Zakupiono i zamontowano na budynku "Dom
Schrama" czujnik monitoruj¹cy jakoœæ powie-
trza na terenie miasta. Wyniki pomiaru dostêpne
s¹ na stronie miasta i darmowej aplikacji na urz¹-
dzeniach mobilnych. 
* Wybrano zarz¹dcê sk³adowiska odpadów w Bia-
³ej, który z³o¿y³ wnioski do Urzêdu Marsza³-
kowskiego o wydanie decyzji zamkniêcia sk³a-
dowiska. 
* W ramach Programu "Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnoœl¹-
skiego" przy wsparciu finansowym WFOŒiGW
we Wroc³awiu zosta³y rozliczone 23 wnioski 
o zmianê systemu ogrzewania na  kwotê dofi-
nansowania 128.447,60 z³. Dofinansowanie 
z miasta dla mieszkañców w wys. 50% 
* Wykonano konserwacjê rowów melioracyj-
nych w obrêbie 1 miasta Chojnowa. 
Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- przebudowano czêœciowo system alarmowania
i ostrzegania ludnoœci przed zagro¿eniami,
- uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym system
wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagro-
¿eniach województwa dolnoœl¹skiego. 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej m.in.: 
Przydzielono:
- 68 lokali mieszkalnych,
- 34 lokale po sp³aceniu zad³u¿enia,
- 17 lokali po wyprowadzeniu siê najemcy,
- 35 lokali po œmierci najemcy,
- 54 pomieszczenia tymczasowe (w lokalach
wspólnych),
- 11 lokali na czas remontu mieszkania tymcza-
sowego, 
- 421 lokali socjalnych (dot. przydzia³ów lokali
socjalnych oraz przed³u¿eñ umów najmu lokali),
- przeprowadzono 13 zamian miêdzy lokator-
skich.

Pozyskane œrodki zewnêtrzne - dotacje
W zakresie zewnêtrznych Ÿróde³ finasowania
zadañ, Gmina Miejska Chojnów w latach 2015-
2018 pozyska³a 10.422.905,75 z³, z tego:
* 1.600,000,00 z³ z Bud¿etu Pañstwa na dofi-
nansowanie budowy ¿³obka na program
"MALUCH- edycja 2015";
* 76.534,00 z³ z Bud¿etu Pañstwa na dzia³alnoœæ
¯³obka Miejskiego - program  MALUCH - edy-
cja 2016;
* 82.500,00 z³ z Bud¿etu Pañstwa na dzia³alnoœæ
¯³obka Miejskiego - program  "MALUCH - edy-
cja 2018";
* 2.486.239,79 z³ na realizacjê projektu "Prze-
budowa i rozbudowa budynku Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul.
Ma³achowskiego" w ramach RPO Woj. Doln.
2007-2013r.
* 190.982,97 z³ i 211.329,57 z³ na projekt "Rów-
ne szanse w edukacji uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 " w ramach RPO
Woj. Doln. 2014-2020 wspó³finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego;
* 124.414,50 z³ z WFOSiGW na opracowanie
projektu modernizacji oczyszczalni œcieków 
w Goliszowie Aglomeracji Chojnów.
* 30.000,00 z Woj. Doln. na zadanie  "Odmu-
lenie i konserwacja rowu melioracyjnego - rów KS";
* 307.908,09 z³ z Woj. Doln. i Gminy Chojnów
na refundacjê wydatków na opracowanie projek-
tu i budowê chodnika wzd³u¿ drogi z Michowa
do Chojnowa";
* 12.000,00 z³ od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na promocjê czytelnictwa -
program "Od bajki do bajki";
* 10.000,00 z³ od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach "Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup
nowoœci wydawniczych;
* z WFOSiGW œrodki na budowê sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacji ogólnosp³awnej w ulicach: 
- ul. Ma³achowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja,
Niemcewicza (fragment) - 34.200 z³,
- ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki)
- 20.000,00 z³, 
- ul. Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszaw-
skiego w kwocie 99.600 z³ - etap II i III;
- ul. Wyspiañskiego w Chojnowie, druga transza
w kwocie 6.500 z³ dotacji przyznanej 
w 2016r.
- ul. Kraszewskiego w kwocie 29.182,00 z³;
* 28.000,00 z³ na realizacjê rz¹dowego progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktyw-
na tablica";
* 150.390,00 z³ z Ministerstwa Sportu i Turys-
tyki na remont boiska wielofunkcyjnego przy
Stadionie Miejskim;
* 50.000,00 z³ Ministerstwa Sportu i Turystyki
na budowê Otwartej Strefy Aktywnoœci OSA;
* 311.528,00 z³ na wspó³finansowanie projektu
pn. “Prace konserwatorskie w obrêbie zabyt-
kowego Parku Œródmiejskiego”, w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020;
* 4.561.596,83 z³ na budowê Centrum Me-
dycznego dla Regionu Chojnowa wraz zakupem
specjalistycznego sprzêtu medycznego w ra-
mach RPO Woj. Doln. ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .



21 paŸdziernika bêdziemy wybierali rad-
nych, wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast w ca³ej Polsce. Czy jednak
wszyscy wiemy jak g³osowaæ? 
Gdy wejdziemy do lokalu wyborczego,
nale¿y okazaæ komisji wyborczej wa¿ny
dokument to¿samoœci z aktualnym zdjê-
ciem (np. dowód osobisty, paszport, legi-
tymacjê studenck¹ lub prawo jazdy). 
Po otrzymaniu kart do g³osowania pod-
pisujemy siê na liœcie. Otrzymamy cztery
karty do g³osowania. 
Karta do g³osowania na kandydatów
do sejmiku województwa ma kolor
niebieski i formê zszytej broszury.
Na karcie ¿ó³tej, równie¿ maj¹cej for-
mê broszury, znajdziemy nazwiska
kandydatów do rady powiatu. 
Karty do g³osowania na radnych
gminnych i miejskich s¹ bia³e.
Natomiast czwarta karta ma kolor ró-
¿owy i znajdowaæ siê na niej bêd¹ naz-
wiska kandydatów na wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta. W Chojnowie
mamy jednego kandydata na burmistrza,
przy jego nazwisku zatem bêdziemy sta-
wiaæ znak “X” w kratce TAK (jeœli jesteœ-
my za kandydatem), w kratce NIE (je¿eli
jesteœmy przeciwko jego kandydaturze).
W przypadku kandydatów do rady miej-
skiej, powiatu czy sejmiku musimy po-
stawiæ znak "X" w kratce obok nazwiska
wybranego przez nas kandydata (na ka¿-
dej karcie jeden g³os). 
Zgodnie z nowelizacj¹ prawa wyborcze-
go przez "X" rozumie siê co najmniej
dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie
kratki. Na ka¿dej karcie mo¿emy za-
g³osowaæ tylko na jednego kandydata.
Nasz g³os bêdzie niewa¿ny, gdy nie za-
kreœlimy kratki przy ¿adnym nazwisku
oraz, gdy zakreœlimy j¹ przy wiêcej ni¿
jednym nazwisku na karcie.
Novum tegorocznych wyborów s¹ dwie
komisje. Z jedn¹ z nich spotkamy siê
podczas g³osowania – obwodowa komis-
ja wyborcza ds. przeprowadzenia g³o-
sowania odnajdzie nas na liœcie wybor-
ców i przeka¿e nam karty do g³osowania.
Po zamkniêciu lokali wyborczych jej
miejsce zajmie obwodowa komisja wy-
borcza ds. ustalenia wyników g³osowania.

KANDYDACI DO 
RADY MEJSKIEJ CHOJNOWA 

W naszym mieœcie mamy 15 jednoman-
datowych okrêgów wyborczych, czyli
wybieramy 15 radnych spoœród 21 zg³o-
szonych przez cztery komitety wyborcze.
Okrêg nr 1:
(Bielawska, W. Bogus³awskiego, Boles³a-
wiecka, M. Æwikliñskiej, K.I. Ga³czyñ-
skiego, B. G³owackiego, Jerzmanowicka,
M. Konopnickiej, M. Kopernika, Mi³a, Mo-
drzejewskiej, Ogrodowa, E. Orzeszkowej,
Pogodna, pl. B. Prusa, Radosna, W. Rey-

monta, S. Sempo³owskiej, L. Solskiego, Wys-
piañskiego, G. Zapolskiej)
Jerzy Tadeusz Poznar - KWW Rozwój
Chojnowa
W³adys³aw Bieniek - KW Prawo i Spra-
wiedliwoœæ
Okrêg nr 2:
(Boh. Getta Warszawskiego, Ciemna, J. D¹-
browskiego, Katedralna, Komuny Parys-
kiej, pl. Konst. 3 Maja, S. Ma³achowskiego,
Tkacka)
Bona Wiktoria Szaban - KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 3:
(Kolejowa, J. Kusociñskiego, Mickiewicza,
Witosa)
Antoni Julian Skalski - KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 4:
(F. Chopina, M. Drzyma³y, Koœciuszki)
£ukasz Ptak - KWW Rozwój Chojnowa
Czes³aw Podhorodecki - KKW SLD
Lewica Razem
Okrêg nr 5:
(K. K. Baczyñskiego, W. Broniewskiego,
pl. Dworcowy, Fabryczna, T. Gajcego,
Goleszañska, J. I. Kraszewskiego, Lu-
biñska, Nowa, Przelot, L. Staffa, Sta-
wowa, Tuwima, Zielona, ¯eromskiego)
Krzysztof Grzech - KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 6:
(Niemcewicza, Rejtana, ks. P. Skargi, Rynek) 
Andrzej Matuszewski - KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 7:
(D³ugosza, Grodzka, Grottgera, K. Wielkiego,
Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka,
Kwiatowa, Matejki, Moniuszki, PoŸniaków,
Reja, Ró¿ana, Szpitalna, ks. P. Œciegien-
nego, Tulipanowa)
Krystyna Czapska - KWW Rozwój
Chojnowa
Okrêg nr 8:
(Legnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr
85 i numery parzyste od nr 2 do nr 56,
Rac³awicka)
Ryszard Stefan Kopacki - KWW
Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 9:
(Chmielna, Cicha, M³ynarska, Piotrowicka,
Samorz¹dowa, Spacerowa, S. Staszica,
pl. Zamkowy)
Paulina Tarkowska-Bielak - KWW
Rozwój Chojnowa
Maciej Patryk Borek - KW Prawo i Spra-
wiedliwoœæ
Okrêg nr 10:
(Asnyka, Leœna, Polna, Po³udniowa, Rze-
mieœlnicza, S³oneczna, Jana III Sobies-
kiego, W. Polskiego, Wolnoœci, Wrzo-
sowa, Z³otoryjska)
Marek Bogus³aw £ukaszewski - KWW
Rozwój Chojnowa
Jaros³aw Humenny - KWW Porozumienie
Samorz¹dowe 2018
Okrêg nr 11:
(Kiliñskiego od nr 1 do nr 25 oraz nr 27, nr
29 i nr 31, I. Krasickiego, H. Sienkiewicza, 
M. Sk³odowskiej-Curie, J. S³owackiego)
Piotr Kulczyc - KWW Rozwój Chojnowa
Andrzej Kubrycht - KW Prawo i Spra-
wiedliwoœæ

Okrêg nr 12:
(Brzozowa, Grunwaldzka, Kochanowskiego,
S. Okrzei, I. Paderewskiego)
Barbara Jolanta Ku³acz - KWW
Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 13:
(B. Chrobrego, J. Kiliñskiego nr 26, nr
28 i nr 30 oraz od nr 32 do nr 35, Leg-
nicka numery nieparzyste od nr 89 do nr
103 i numery parzyste od nr 58 do nr 82,
£u¿ycka, S³owiañska)
Mariusz Jaros³aw Kowalczyk - KWW
Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 14:
(gen. Andersa, gen. Sikorskiego)
Jan Skowroñski - KWW Rozwój Chojnowa
Okrêg nr 15:
(Akacjowa, Boh. Pow. Warszawskiego,
gen. Maczka, Lipowa, W. £okietka,
Parkowa)
Danuta Maria Barna - KWW Rozwój
Chojnowa
Maria Burzmiñska - KW Prawo i Spra-
wiedliwoœæ

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Kandydatów do rady powiatu zg³osi³o
piêæ komitetów wyborczych: KWW Razem
dla Powiatu Legnickiego, KW Polskie
Stronnictwo Ludowe, KW Prawo i Spra-
wiedliwoœæ, KWW Przymierze dla Sa-
morz¹du Lokalnego, KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Spoœród 27 kandydatów wybieramy jed-
nego zakreœlaj¹c znak X przy jego na-
zwisku.

KWW Razem dla Powiatu Legnickiego
1. Maciej Jan Cieœla
2. Dariusz Piotr Wo³oszyn
3. Beata Jolanta Miler-Kornicka
4. Aleksandra Natalia Chrz¹szcz
5. Emilia Wanda Grzeœkowiak
6. Ryszard Bogdan Kawka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Andrzej Krzysztof Tracz
2. Bo¿ena Maziarska
3. Waldemar Józef Halikowski
4. Halina Kiliœ
5. Alina Aleksandra Wierzbicka
6. Piotr Zbigniew Darmoros

KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. Grzegorz Bart³omiej Gapski
2. Pawe³ Jan Grabek
3. Ma³gorzata Krystyna Kossakowska
4. Justyna Iwona Tymczyszyn
5. Roman GwóŸdŸ
6. Halina Wojas

KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
1. Mieczys³aw Kasprzak
2. Robert Wierzbicki
3. Agnieszka Anna Kilkus
4. Maria Jolanta Myszograj
5. Kinga Hanna Kozakowska-Wiœniewska
6. Roman Stefan Iwañski

KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja
Obywatelska
1. Henryk Iwanicki
2. Jadwiga Stopa
3. Wies³aw Winiarski
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ma³gorzata Kamiñska z wykszta³cenia
jest krawcow¹. Przez ostatnie piêæ lat
tworzy niezwyk³e lalki. Pocz¹tkowo
powstawa³y baletnice.  Od szeœciu mie-
siêcy zajmuje siê wykonywaniem lalek
Art Doll, które zdecydowanie maj¹ 
w sobie coœ niesamowitego. "S¹ to la-
leczki - kochaj mnie" - mówi o nich bo-
haterka Ludzi z Pasj¹. 
Gazeta Chojnowska - Kiedy zrodzi³ siê
pomys³ stworzenia tak uroczych postaci?
Ma³gorzata Kamiñska - Moja pasja za-
czê³a siê oko³o piêciu lat temu. Ca³a his-
toria tworzenia lalek rozpoczê³a siê od
proœby mojej bratanicy, która dosta³a
ode mnie rêcznie uszytego zaj¹czka. Po-
prosi³a o drugiego i tak siê zaczê³a moja
przygoda z lalkami. Kupi³am kilka ksi¹-
¿ek i zaczê³am studiowaæ techniki szu-
kaj¹c tej, która najbardziej bêdzie w moim
stylu. 

GCh. - Pocz¹tki jednak nie zawsze s¹
³atwe… 
MK.- Zdecydowanie. Pierwsze kroki sta-
wia³am z lalkami Tilda. By³y inspiracj¹ 
i natchnieniem do tworzenia moich au-
torskich "dziewczynek". Lalki Tilda pow-
sta³y w Norwegii w 1999 roku. Jednak
osobiœcie czegoœ mi w nich brakowa³o.
Mo¿e przeszkadza³ mi nieco p³aski wymiar,
szuka³am czegoœ wiêcej. Chcia³am daæ
moim lalkom duszê, a do tego potrzebo-

wa³am odpowiedniego warsztatu. Moje
wczeœniejsze lalki by³y autorskie i w ca-
³oœci wykonane rêcznie. Mia³y nawet
haftowane oczy! To by³y takie zawstydzone
panieneczki… 

GCh. - Rozumiem, ¿e ktoœ musia³ Pa-
ni¹ zainspirowaæ? 
MK. - Tak. Internet to skarbnica zdjêæ i fil-
mów, które pokazuj¹ jak szyæ i uczyæ siê
nowych rozwi¹zañ, jednak dla mnie to za
ma³o. Pojecha³am na warsztaty do P³oc-
ka, które prowadzi³a Natalia Kondratyuk
z Bia³orusi. By³y to lekcje  Art Doll, które
mia³y na celu pokazanie jak zrobiæ "¿yw¹
twarz" lalki, jak "otworzyæ jej oczy". Na
kursie by³o jedenaœcie osób i ka¿da z nas
zrobi³a inn¹ lalkê. Cel zosta³ osi¹gniêty.
Po tych zajêciach zaczê³am intensywnie
tworzyæ. Metod¹ prób i b³êdów wypra-
cowa³am sobie swój ukochany wizerunek
lalek. Moj¹ inspiracj¹ zdecydowanie s¹
artystki rosyjskie. Podgl¹danie w sieci ich
metod szycia to prawdziwa kopalnia wie-
dzy, a dopracowanie detali jest imponuj¹ce.

GCh. - Jak wygl¹da proces tworzenia ?
M.K. - Wszystko zaczyna siê od bia³ej
lnianej tkaniny. Wzór, który sobie wypra-
cowa³am malujê i przeszywam. Natural-
nie wypycham, potem farbujê cynamo-
nem i kaw¹, aby uzyskaæ kolor prawdzi-
wego cia³a. Nastêpnie malujê jej oczy,
nosek, usta… I jak mi siê ju¿ uda, bo cza-
sem zdarzy siê, ¿e coœ nie wyjdzie, to
szyjê ubranka… Proces tworzenia laleczki
jest zale¿ny  od wielu czynników. Czasem
powstaj¹ one bardzo szybko, a innym
razem trzeba poczekaæ na gotowy efekt
nawet kilka tygodni. Te wszystkie lata,
pokazuj¹ te¿, jak moja pasja ewoluuje. 
W przysz³oœci chcê tak¿e szyæ im buciki. 

GCh. - S¹ to lalki, od których nie mo¿-
na oderwaæ oczu… 
MK. - Tak sobie wymarzy³am, ¿e patrz¹c
na moje lalki, bêdzie siê mia³o tylko do-
bre myœli. Pomyœla³am, ¿e mog¹ byæ
anio³eczkami, wiêc maj¹ skrzyde³ka,
takie, które mog¹ sobie za³o¿yæ lub zdj¹æ,
mog¹ byæ czasem anio³kami, a czasem

po prostu dziewczynkami. Ka¿da lalecz-
ka ma kawa³eczek mojego serca, ukryte
jest pod ubrankiem - wyhaftowane mini
serduszko. Taki dostaje prezent ode mnie
na przysz³oœæ. Jednak ich nie personali-
zujê, nie maj¹ imion. 

GCh. - Czy marzy³a kiedyœ Pani o wy-
stawie swojego rêkodzie³a? 
MK. - Przyznam, ¿e nie. Zdecydowanie
jest to moja odskocznia od codziennoœci.
Gdy wykonujê moje laleczki, zapominam
o wszystkich problemach. Jest to czysta
radoœæ z tworzenia, bez wielkich marzeñ.
Moje lalki mia³y swoje debiuty w innych
pañstwach. Baletnice s¹ w Stanach Zjedno-
czonych, Irlandii, Kanadzie, Anglii… 
W Wiedniu moje rêkodzie³a by³y wysta-
wiane w zaprzyjaŸnionym sklepie. A w na-
szym mieœcie oczywiœcie Dni Chojnowa
s¹ fajn¹ sposobnoœci¹ do pokazania
swoich umiejêtnoœci i talentu. 

GCh.- Czy zamierza Pani zrobiæ kie-
dyœ lalkê ch³opczyka? 
MK. - Poza zaj¹czkami, które by³y ch³op-
czykami, nie pokusi³am siê o wiêcej.
Dziewczynki robi mi siê zdecydowanie
przyjemniej. Jestem zachwycona wszys-
tkimi tkaninami, które maj¹ kropki i stro-
jenie moich laleczek daje mi du¿o satys-
fakcji. Poza tym z moimi lakami wi¹¿e siê
ciekawostka. S¹ to laleczki z wró¿b¹. Ju¿ 
w 99% przypadków sta³o siê tak, ¿e pan-
ny m³ode, które dosta³y lalkê w prezencie
rodzi³y dziewczynkê. Coœ w tych lalecz-
kach jest niesamowitego (œmiech) i to nie
by³o przeze mnie zaplanowane!

GCh. - Pani Ma³gorzato bardzo dziê-
kujemy za interesuj¹c¹ rozmowê. ¯y-
czymy Pani wielu inspiracji do two-
rzenia niecodziennych postaci, jakimi
s¹ Pani wspania³e lalki. 



25 września o godzinie 17:00 
w Domu Schrama po raz pierwszy
w Chojnowie odbył się „Pokaz
Mody 50 plus”. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ruchu 
w Chojnowie w porozumieniu 
z Zofią Kasprzak, która w tym
roku otrzymała tytuł „Hono-
rowego Przyjaciela Osób Niepełno-
sprawnych”.
Przybyłych gości przywitała Te-
resa Kamińska, która od 16 lat
prowadzi Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych w Chojnowie.
W kilku zdaniach zaprezentowała
działalność osób z dysfunkcjami
ruchu, a także złożyła podzięko-
wania wszystkim tym, którzy
pomagają i przyczyniają się do
organizacji wspólnych wyda-
rzeń i spotkań.

Tytuły „Honorowego Przyjaciela
Osób Niepełnosprawnych” 
w ubiegłych latach otrzymali:
Jan Serkies, Mieczysław Kasprzak,
ks. Artur Trela, Andrzej Pyrz, Ma-
riusz Kowalczyk, Lilia Walasek
oraz Zofia Kasprzak.
„Proszę Państwa, te panie nie są
modelkami, ale przyjęły wyzwa-
nie. W modelki wcieliły się człon-
kinie Związku Inwalidów Narządu
Ruchu działającego w naszym
mieście. Chcemy powiedzieć, że
wszystkie jesteśmy kobietami 
i mamy prawo dobrze wyglądać.
Ten dzisiejszy pokaz udowodni,
że potrafimy być piękne" – mówiła
Zofia Kasprzak.
Na czerwonym dywanie zapre-
zentowało się 12 modelek.
Pierwsze stylizacje były kolekcją
prezentującą jesienne i zimowe
kreacje.
Kolejna część była rewią elegan-
ckich sukienek, w których wszys-
tkie panie błyszczały.

Wśród zaproszonych gości był
burmistrz Chojnowa Jan Serkies,
który podziękował za wspaniałe
inicjatywy osób niepełnospraw-
nych oraz za pomoc i działalność
Zofii Kasprzak.
Pokaz został zorganizowany przy
współudziale stylistek i reprezen-
tantek sklepów odzieżowych i ju-
bilerskich z Chojnowa, Legnicy 
i Bolesławca.
Był to piękny i wyjątkowy pokaz
mody. Chojnowianki, które zapre-
zentowały się na wybiegu, 
w pełni opisują słowa Coco Chanel
– ikony stylu i mody: „Każda
kobieta powinna mieć dwie
cechy: klasę i urok”. 

Radość modelek udzielała się
wszystkim przybyłym do Domu
Schrama. Licznie zgromadzona
publiczność nagrodziła modelki
gromkimi brawami.

Organizatorzy już zapowiadają
kontynuację projektu i kolejne
spotkania na wybiegu.

K. Burzmińska
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Pokaz Mody 50+ "Święto pieczonego ziemniaka" 
w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie 

6 października w Przedszkolu
Miejskim nr 1 w Chojnowie
odbyło się coroczne "Święto
pieczonego ziemniaka". Zanim
nastąpiło uroczyste otwarcie
imprezy dwie najmłodsze gru-
py dzieci: "Krasnale" i "Sło-
neczka" zostały pasowane na
przedszkolaków. 
O godzinie 13.00 najmłodsze
przedszkolaki zaprezentowały
swoim rodzicom niezwykłe
show! Piosenki, tańce, wier-
szyki, a na koniec przejście
przez tor przeszkód... Tak po-
kazały, że zasługują na paso-
wanie! Po wspaniałym wido-
wisku przyszedł czas na odbi-
cie paluszka w pamiątkowej
księdze. Obie grupy dzieci spi-
sały się rewelacyjnie! Główni
bohaterowie zostali nagrodze-
ni brawami za odwagę i zaan-
gażowanie podczas występu. 
O 14:00 nastąpiło otwarcie cy-
klicznego święta, które orga-
nizuje Rada Rodziców przy
wsparciu całego grona pedago-
gicznego przedszkola. W tym
roku były nie lada atrakcje.
Pyszne potrawy z ziemniaka,
pieczone kiełbaski, słodkości,
wata cukrowa... napełniły
brzuchy łasuchów. 

Wszyscy przybyli na święto
chętnie brali udział w zachęca-
jących zadaniach zdobycia
szczęśliwego losu. 
"Cały dochód z imprezy przez-
naczony jest na potrzeby pla-
cówki, o tych wydatkach decy-
dują rodzice" - mówiła Lucyna
Spes dyrektor przedszkola. 
Loteria fantowa cieszyła się
sporą popularnością: "Każdy
los bierze udział w drugim
losowaniu. W tym roku mamy
przewidzianych pięć nagród
głównych. Są to sesje fotogra-
ficzne i zegarki" - mówiła
Brygida Bobik z Rady Rodzi-
ców. 
Wszystkie grupy: "Grzybki",
"Motylki", "Słoneczka",
"Pszczółki", "Biedronki",
"Krasnale" i "Wiewiórki"
znakomicie się bawiły, zwła-
szcza podczas zabaw integra-
cyjnych. 
Coroczna impreza gromadzi
całe rodziny do Przedszkola 
nr 1. W tym dniu wszystko
dopisało: pogoda, humory,
fantastyczne jedzenie i super
nagrody. 
Gratulacje dla organizatorów!

K. Burzmińska

Dnia 20 września 2018 roku w Niepublicznym Przedszkolu
Terapeutycznym w Chojnowie  uroczyście obchodzono Dzień
Przedszkolaka. Z tej okazji naszych przedszkolaków odwie-
dzili uczniowie  z klasy II b wraz z Panią wychowawczynią ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.   Wspólnie   święto-
waliśmy ten szczególny dzień dla wszystkich przedszkolaków.
Uczniowie przygotowali występ, podczas którego zaśpiewali
kilka pięknych piosenek dla naszych dzieci. Mogliśmy rów-
nież podziwiać talent jednego z chłopców, który pięknie za-
grał  nam  na dzwonkach. Koncert wzbudził u naszych przed-
szkolaków ogromne zainteresowanie, z zaciekawieniem obser-
wowali występ, a nawet aktywnie się włączali klaszcząc i tań-
cząc. Po występie był czas na wspólną zabawę. Wszystkie
dzieci brały udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem
chusty animacyjnej oraz zabawach integracyjnych. Zabawy
sprawiły ogromną radość wszystkim dzieciom.   Uczniowie
mieli okazję uczestniczyć w zabawach z wykorzystaniem pro-
gramu multimedialnego: podłogi interaktywnej.  Dla wszyst-
kich dzieci były przygotowane drobne upominki i słodki po-
częstunek. Był to wspaniały czas wspólnej integracji. Na pa-
miątkę uczniowie namalowali piękne prace plastyczne  przed-
stawiające wspomnienia z tego dnia. 

Urszula Żyra

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
TERAPEUTYCZNYM W CHOJNOWIE
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12.10 - godz. 18.00 - Muzeum Regionalne
"Ojcowie Niepodleg³ej Drogi do Niepod-
leg³ej” - wernisa¿ wystawy

Wystawa, która ma na celu przybli¿yæ
odbiorcy trudn¹ drogê do oswobodzenia
Polski, losy m³odego pañstwa niebawem
po zrzuceniu jarzma zaborców oraz uka-
zaæ sylwetki wybitnych dzia³aczy nie-
podleg³oœciowych wraz z ich osi¹gniê-
ciami. 
Ekspozycja zosta³a stworzona dziêki
wspó³pracy Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie z Instytutem Pamiêci
Narodowej we Wroc³awiu, Muzeum
Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku oraz
Narodowym Archiwum Cyfrowym.

14.10 - godz. 16.00 
Koncert kresowy “Polsko Moja” dla
uczczenia 100-lecia Niepodleg³oœci
Polski- Dom Kultury

19.10 -  godz. 18.00
MBP - Spotkanie z Rafa³em Wycisz-
kiewiczem  - “Wyprawy rowerowe 
2005 -2018” 

27.10 (sobota) - godz. 20.00
Punkrock w “Jubilatce”
27.10 (sobota) kawiarnia “Jubilatka”
zaprasza na kolejn¹ edycjê “Punk Rock
Live”. Czadu dadz¹: POLISH FICTION,
RAJD, ZAKAZ POSIADANIA, KALE-
SONY BOGA WOJNY.
Cena biletu - 15 z³
Szczegó³owe informacje - tel. 76-8188561
Zapraszamy.

NNaajjbbllii¿¿sszzee 
wwyyddaarrzzeenniiaa 
ww mmiieeœœcciiee

28 wrzeœnia w Szkole Podstawowej nr 4
odby³a siê kampania spo³eczno - eduka-
cyjna pt. "S³odka Julka". G³ówn¹ boha-
terk¹ programu jest dziewczynka, która
choruje na cukrzycê. Akcja ma na celu
profilaktykê, edukacjê i leczenie choroby,
na któr¹ cierpi co jedenasta osoba w kraju.
Gospodarzem wydarzenia by³a Anna De-
nisiak wicedyrektor SP4. Na spotkanie
przybyli: Jan Serkies burmistrz Choj-
nowa, Andrzej Pyrz wójt Gminy Choj-
nów, Waldemar Su³ek wiceprezes Mie-
dziowego Centrum Zdrowia, Irena Szy-
kowna ordynator diabetologii Miedzio-
wego Centrum Zdrowia, dr Katarzyna
Kajdan prezes fundacji Samodzielne.pl,
Maria Kajdan prezes Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Legnica, Stani-
s³aw Olechowski wiceprezes OZPN
Legnica, Zygmunt Lorenc wiceprzewod-
nicz¹cy komisji rewizyjnej OZPN Le-
gnica, oraz Janusz Cygan, Piotr Piwo-
warczyk i Rafa³ Franczak cz³onkowie
OZPN Legnica.

Autorami projektu "S³odka Julka" s¹
Katarzyna Kajdan, Ma³gorzata Jaro-
szewska oraz Waldemar Su³ek.
"Przygotowaliœmy czêœæ badañ profilak-
tycznych, które maj¹ nam pokazaæ, czy
dzieci s¹ zdrowe, czy nie grozi im cu-
krzyca. Bêdziemy badaæ poziom glukozy
we krwi, a tak¿e zapraszamy do zbada-
nia sk³adu cia³a" - mówi³a Ma³gorzata
Jaroszewska z Miedziowego Centrum
Zdrowia.

Dzieci obejrza³y specjalnie przygoto-
wany film o oœmioletniej Julii. Dziew-
czynka mieszka w Koœcielcu i zmaga siê
z podstêpn¹ chorob¹, jak¹ jest cukrzyca.
Zdrowie Julki zale¿y od ci¹g³ej kontroli
badania poziomu glukozy we krwi. Tu
bardzo zaanga¿owana jest ca³a szko³a 
w gminie Krotoszyce. Nauczyciele i ucz-
niowie wspieraj¹ Juliê, a swoj¹ trosk¹
pokazuj¹, jak wa¿na jest ¿yczliwoœæ dla
osób chorych i cierpi¹cych.
Po obejrzeniu historii Julii dzieci wziê³y

udzia³ w warsztatach kulinarnych "Roz-
gryŸæ Cukrzycê", zajêciach z udzielania
pierwszej pomocy, wyk³adach zwi¹-
zanych ze zdrowym od¿ywianiem siê 
i najwa¿niejsze - w badaniach przesie-
wowych.

Program ma na celu uwra¿liwienie spo³ecz-
noœci szkolnych na ró¿ne choroby, a tak¿e
ukazanie, ¿e nie ma ograniczeñ w niesie-
niu pomocy tym, którzy jej potrzebuj¹.

W projekcie udzia³ bierze 14 miejsco-
woœci w regionie, a zasiêg idei promu-
j¹cej aktywn¹ walkê z cukrzyc¹ przyczy-
nia siê nie tylko do prze³amywania ste-
reotypów zdrowotnych, ale przede
wszystkim popularyzuje postawê: "rozu-
miem, umiem, pomagam".

K.Burzmiñska

"B¹dŸmy gotowi do pomocy" 
- projekt "S³odka Julka" w SP4 w Chojnowie
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Sprz¹tanie œwiata (ang. Clean Up the World), to miêdzynarodowa
kampania odbywaj¹ca siê na ca³ym œwiecie w trzeci weekend
wrzeœnia. Polega na zbiorowym sprz¹taniu œmieci zalegaj¹cych
poza miejscami przeznaczonymi do ich sk³adowania. Celem tej
kampanii jest wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa.
Wywodzi siê z Australii, gdzie w 1989 r. odby³a siê po raz pier-
wszy. W Polsce akcja pod nazw¹ "Sprz¹tanie œwiata - Polska",
odbywa siê co roku, pocz¹wszy od 1994. Krajowym patronem 
i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 

Tegoroczna kampania odby³a siê w dniach 21-22-23 wrzeœnia pod
has³em „Akcja – segregacja! 2 x wiêcej, 2 x czyœciej”. Jej celem
by³o wspomo¿enie selektywnej zbiórki odpadów, bêd¹cej jedn¹ 
z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniêtego. 
Jubileusz, to dobra okazja, by obdarowaæ Jubilata, poproszono
zatem wszystkich uczestników kampanii o sadzenie drzew jako
prezentu dla Ziemi i jej mieszkañców.
W naszym mieœcie w akcji „Sprz¹tanie œwiata – Polska”, podobnie
jak w latach poprzednich, wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podsta-
wowych oraz gimnazjów, a tak¿e dzieci z Przedszkola nr 1 i Przed-
szkola nr 3. Samorz¹d Uczniowski SP nr 4, przy wsparciu dyrekcji
wyszed³ z inicjatyw¹, aby do tej ogólnopolskiej akcji przy³¹czyæ siê
wraz z rodzinami i zaapelowa³ do uczniów, by w dniach 21-23
wrzeœnia, w trakcie spaceru czy rodzinnej wycieczki, zbieraæ
napotkane po drodze œmieci i wrzucaæ je do odpowiednich koszy.
21 wrzeœnia wszystkie grupy z Przedszkola nr 3 ju¿ z samego rana
wyruszy³y na ulice naszego miasta oraz do Parku Piastowskiego 
i z wielkim zaanga¿owaniem pozbiera³y to wszystko, co zamiast do
kosza na œmieci, trafi³o na chodniki i alejki parkowe.

Natomiast 22 wrzeœnia obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ bez
Samochodu. Ta miêdzynarodowa kampania proekologiczna ma na
celu zmniejszenie iloœci spalin wytwarzanych przez samochody
poruszaj¹ce siê po miastach.
Obie kampanie s¹ organizowane tylko raz w roku. Pamiêtajmy jed-
nak, by o nasze otoczenie dbaæ codziennie. To tak¿e od ka¿dego 
z nas zale¿y, czy chodniki i alejki parkowe naszego miasta bêd¹
pozbawione œmieci, bo wszystkie bêd¹ trafia³y tam, gdzie ich
miejsce, czyli do koszy na nie przeznaczonych.

M.Krzywda

W czerwcu tego roku Bur-
mistrz Miasta Chojnowa
og³osi³ konkurs na realiza-
cjê w latach 2018-2020 Pro-
gramu szczepieñ ochron-
nych przeciwko grypie dla
osób powy¿ej 60. roku
¿ycia zamieszka³ych na
terenie Gminy miejskiej
Chojnów.
Grypa jest ostr¹ chorob¹ za-
kaŸn¹, wywo³ywan¹ przez
wirusy grypy. Do zaka¿e-
nia dochodzi drog¹ kropel-
kow¹ lub przez kontakt ze
ska¿on¹ powierzchni¹. Okres
inkubacji wynosi 1-4 dni.
Choroba trwa, o ile nie doj-
dzie do powik³añ, oko³o 7 dni.
Kaszel i z³e samopoczucie
mog¹ utrzymywaæ siê ponad
2 tygodnie. Powodem ciê¿-
kiego przebiegu grypy s¹ po-
wik³ania pogrypowe, m.in.
zapalenie p³uc i oskrzeli, za-
palenie ucha œrodkowego,
zapalenie miêœnia serco-
wego i osierdzia, zaostrze-
nie istniej¹cych chorób
przewlek³ych, powik³ania
neurologiczne. W Polsce re-
jestruje siê od kilkuset tysiê-
cy do kilku milionów zacho-
rowañ i podejrzeñ zachoro-
wañ na grypê w zale¿noœci
od sezonu epidemicznego.
Szczyt zachorowañ ma miej-
sce zwykle miêdzy styczniem
a marcem. 
Szczepionka mo¿e uchroniæ
nas przed zachorowaniem,
ciê¿kim przebiegiem cho-
roby i jej powik³aniami. 
Wed³ug statystyk, szczepie-
nia przeciw grypie zapobie-
gaj¹ zachorowaniom u ok.
40-70% szczepionych osób,
w zale¿noœci od sezonu i gru-
py osób szczepionych.
Zapewniaj¹ wysok¹ ochronê
przed powik³aniami pogry-

powymi. Charakteryzuj¹
siê najmniejsz¹ liczb¹ reje-
strowanych niepo¿¹danych
odczynów poszczepiennych.
Po szczepieniu mog¹ wyst¹-
piæ jedynie reakcje miejsco-
we, tj.: zaczerwienienie,
bolesnoœæ i obrzêk w miej-
scu wstrzykniêcia oraz rza-
dziej reakcje ogólne (nie-
wielki wzrost temperatury
cia³a, ból miêœni, stawów 
i g³owy), ustêpuj¹ce po kilku
dniach. 
Najlepiej zaszczepiæ siê je-
sieni¹ - to moment, kiedy
dajemy organizmowi czas
na wytworzenie czynnej
odpornoœci przed wyst¹pie-
niem epidemii. 

Dziêki miejskiemu 
programowi szczepieñ

ochronnych 
chojnowianie maj¹ 

komfortow¹ sytuacjê.
Ka¿dy mieszkaniec

powy¿ej 60. roku ¿ycia
mo¿e zg³osiæ siê do

Przychodni Rejonowej 
i umówiæ termin 

szczepienia. 
Oœrodek rejestruje 
telefonicznie pod

numerem telefonu 
76 8188514 

lub w rejestracji 
przychodni, 
codziennie 

w godzinach 8-18. 

NNiiee ddaajj ssiiêê ggrryyppiiee
- sskorzystaj zz ddarmowego sszczepienia

Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów
nie s¹ ju¿ w naszym kraju rzadkoœci¹. Chojnów jednak
jako jeden z nielicznych samorz¹dów finansuje szczepi-
enia dla osób od 60. roku ¿ycia. 

Jubileuszowa Akcja Sprz¹tania Œwiata – Polska
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z 20 maja 2016 r. w/w nieruchomoœci
zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie
przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej mias-
ta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane
rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³u-
czniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a.  Nabyw-
ca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê,
zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹-
czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹  Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerw-
ca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹
na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN 
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w te-
renie oraz z zapisami w/w planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunika-
cyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y za-
chowaæ zapisy okreœlone w normach elektro-
energetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp  w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolido-
waæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹
na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem
sieci.

Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infra-
struktury, w zwi¹zku z czym  nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. 
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci 
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabyw-
ców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 6 listopada 2018 r. o godz. 1100.
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej
miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego re-
jestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w prze-
targu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien prze-
d³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226-0000-
610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 30 paŸdzier-
nika 2018 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa
w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej

ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub za-
koñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 071020522600-
00620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne zna-
laz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), je¿eli osoba usta-
lona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w usta-
wy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od za-
warcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r., pi¹ty
12.05.2017 r., szósty 27.06.2017 r., siódmy
04.08.2017 r., ósmy 10.10.2017 r., dziewi¹ty
30.11.2017 r., dziesi¹ty 15.02.2018 r., jedenasty
26.04.2018 r., dwunasty 03.07.2018 r., trzynasty
18.09.2018 r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne 
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

czternasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:



KAMERDYNER
12.10.; godz. 19.30

13.10.; godz. 17.00 i 19.30
Pierwszy kwadrans "Kamerdynera" jest
zdumiewaj¹cy: oto ktoœ zdecydowa³ siê
opowiadaæ w wysokim kluczu epickim,
w którym kszta³t i kompozycja ka¿dego
ujêcia pracuj¹ na rzecz niezapomnianego
widowiska. Re¿yserska swada i opera-
torska precyzja w malowaniu obrazem
coraz to nowych pejza¿y i wnêtrz (na czele
z pa³acem von Kraussów) zostaje utrzy-
mana do samego koñca dwuipó³godzin-
nego filmu. Rozbudza te¿ apetyt na rów-
nie intensywn¹ opowieœæ o zamieszku-
j¹cych owe przestrzenie postaciach.

7 UCZUÆ
19.10.; godz. 17.00 i 19.30
20.10.; godz. 17.00 i 19.30

Strach, z³oœæ, smutek, radoœæ, wstrêt,
zazdroœæ, wstyd. Adaœ Miauczyñski po-
wraca do czasów swojego dzieciñstwa,
kiedy – jak wiêkszoœæ z nas – mia³ spory
problem z nazywaniem towarzysz¹cych
mu wtedy emocji. Aby poprawiæ jakoœæ
swego doros³ego ju¿ ¿ycia, postanawia
powróciæ do tamtego nie do koñca – jak

siê okazuje – beztroskiego okresu, by
nauczyæ siê prze¿ywania siedmiu pod-
stawowych uczuæ. Ta ekstremalnie nie-
przewidywalna podró¿ do przesz³oœci
obfituje w szereg przezabawnych, wrêcz
komicznych sytuacji, ale niesie za sob¹
równie¿ moc wzruszeñ i refleksji.

CZARNE BRACTWO.
BlacKkKlansman
26.10.; godz. 19.30
27.10.; godz. 19.30
28.10.; godz. 19.30

Drodzy biali ludzie, a zw³aszcza mê¿-
czyŸni, którzy nie lubicie, aby sugero-
waæ, ¿e byæ mo¿e jesteœcie gejami i wie-
rzycie w to, ¿e œwiatem rz¹dzi spisek ¿y-
dowski. Drodzy biali ludzie, którzy chê-
tnie wy¿ywacie siê na s³abszych, czarno-
skórzy brzydko dla was pachn¹ i nigdy
nie ominiecie okazji, aby klepn¹æ w ty-
³ek ³adn¹ dziewczynê. Drodzy biali lu-
dzie, to do was mówi Spike Lee w swo-
im najnowszym filmie, przypominaj¹c,
¿e niedaleko pada Trump od Ku Klux
Klanu.
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Celem tej inicjatywy jest m.in.. budowa trwa³ej
wiêzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem,
kszta³towanie postaw patriotycznych, rozwijanie
umiejêtnoœci plastycznych i wyobraŸni twórczej.
Konkurs adresowany jest do uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych i rozstrzygany bêdzie w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i
klasy VII-VIII.

Uczestnicy maj¹ za zadanie wykonaæ na zajêciach
plastycznych w szkole, jedn¹ pracê dowoln¹ tech-
nik¹, przedstawiaj¹c¹ kwiaty wystêpuj¹ce w pol-

skiej przyrodzie w barwach bia³ych b¹dŸ czer-
wonych. 

Podpisane prace w formacie A3 nale¿y podpisaæ na
odwrocie (zgodnie z regulaminem) i przekazaæ
szkolnemu koordynatorowi, który do 26 paŸdzierni-
ka ma czas na z³o¿enie prac u organizatora.

Szczegó³owy regulamin zainteresowani znajda na
stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
pod adresem biblioteka.chojnow.eu

ZACHÊCAMY!

Biel i czerwieñ: kwiaty z polskich ³¹k i ogrodów
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci 
Miejska Biblioteka Publiczna og³asza konkurs plastyczny.

Og³oszenie 
Chojnowski Zak³ad

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkalnej z siedzib¹ 

w Chojnowie 
przy ul. Drzyma³y 30, 

jako dozorca mienia
zabezpieczonych

ruchomoœci 
z lokalu nr 5 przy ul.

D¹browskiego 3 
wzywa w³aœciciela tych

ruchomoœci do ich odbioru 
w terminie do 01.11.2018r. 

Kontakt w powy¿szej sprawie
pod numerem tel. 76/81-88-371
lub w Biurze Obs³ugi Klienta 
w siedzibie zak³adu przy ul. Drzy-
ma³y 30 w Chojnowie. 

Uwaga! Po up³ywie w/w terminu

Dozorca wniesie wniosek o wydanie

orzeczenia S¹du w sprawie sprze-

da¿y, likwidacji lub innego roz-

porz¹dzenia rzecz¹ (podstawa

prawna: art. 1046 & 10 Ustawy

Kodeksu Postêpowania Cywilnego 

z dnia 17 listopada 1964r. - DZ. U.

1964 NR 46 poz. 296).
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Rozwój wypadków: Liga Okrêgowa Legnica
KS Chojnowianka Chojnów - Zamet Przemków 0:4
Puchar Polski KS Chojnowianka Chojnów - Orla W¹sosz 2:7
Po tych przegranych z funkcj¹ trenera po¿egna³ siê Marcin
Rabanda i kierownik dru¿yny Sylwester Karbowniczek.
Nowym trenerem zosta³ Patryk Górecki, a kierownikiem -
Wies³aw Gawlik. Pod nowym trenerskim okiem przysz³o siê
zmierzyæ w derbach z s¹siadem zza miêdzy - dru¿yn¹ Czarni
Rokitki, których trenuje by³y zawodnik i selekcjoner bia³o-
niebieskich Miros³aw Zieleñ. W tym spotkaniu nast¹pi³
podzia³ punktów w iœcie hokejowym wydaniu - 3:3. Jednak
sobotni pojedynek (6-ego paŸdziernika) wyla³ na wszystkich
sympatyków Chojnowianki kube³ zimnej wody:
KS Chojnowianka Chojnów - P³omieñ Radwanice 1:6
Czy nasza dru¿yna otrz¹œnie siê z marazmu po tej pora¿ce 
i 13-ego paŸdziernika (sobota) podejmuj¹c Pogoñ Góra, wleje
w serca kibiców dawkê optymizmu? Pocz¹tek spotkania na
stadionie miejskim o 15:00. Cena wstêpu za cegie³ki - 5z³.
Zapraszamy

pm

OOOOœœœœrrrrooooddddeeeekkkk  ZZZZddddrrrroooowwwwiiiiaaaa  
wwww  KKKKrrrrzzzzyyyywwwweeeejjjj

Krzywa 17 a 

Poradnia Lekarza 
Rodzinnego (NFZ)

Poradnia Stomatologiczna 

Gabinety Specjalistyczne: 

- Kardiolog 

- Neurolog

- Urolog 

- Angiolog 

Gabinet Diagnostyczny 

USG 

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

76 81 88 - 968

5 paŸdziernika mia³o miejsce uro-
czyste otwarcie obiektów szkolnych
po termomodernizacji przy ulicy Wi-
tosa w Chojnowie. 
Inwestycja objê³a docieplenie bu-
dynku szkolnego, budynku kot³owni,
warsztatów i budynku administracji
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie. 

Projekt wyremontowania szko³y zos-
ta³ zrealizowany dziêki dofinansowa-
niu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-
2020. Wartoœæ projektu, którego
beneficjentem jest Powiat Legnicki
wynosi 3 658 412, 72 z³, z czego 
2 545 978, 31 z³ to dofinansowanie
unijne. 

Wydarzenie zgromadzi³o przedsta-
wicieli w³adz samorz¹dowych: wo-
jewództwa dolnoœl¹skiego, powiatu
legnickiego, miasta, gminy, radnych,
dyrektorów placówek edukacyjnych
i oœwiatowych, inspektorów budow-
lanych, delegatów lokalnych instytu-
cji, s³u¿b mundurowych oraz ksiê¿y
z chojnowskich parafii. 
Uczniów, nauczycieli i wszystkich
zaproszonych goœci przywita³ dyrek-
tor PZS w Chojnowie Mariusz Ko-
walczyk: "Sprawiliœcie nam ogromn¹
radoœæ. Dziêkujê wielu osobom, któ-
re przyczyni³y siê do realizacji pro-
jektu. W krótkim czasie szko³a zos-
ta³a ca³kowicie odmieniona.

Przywrócono piêkno ca³ego budyn-
ku, którego pocz¹tek datuje siê na
lata 20 XX wieku. Dziêkujê za tê in-
westycjê, za wsparcie z nadziej¹ dal-
szej wspó³pracy" - mówi³ gospodarz
uroczystoœci. 
Podziêkowania i gratulacje z³o¿y³a
Janina Mazur starosta powiatu leg-
nickiego: 
"Jest to radosny dzieñ dla w³adz po-
wiatu legnickiego. Ustaliliœmy, ¿e
wszystkie nasze szko³y PZS nale¿y
wyremontowaæ. Podnieœæ standard
nauki i kszta³cenia. To nie jest wy-
si³ek jednej osoby. To wspólne dzia-
³anie wielu zaanga¿owanych ludzi.
To ogromny wk³ad pracowników tej
szko³y, wykonawców, inspektorów,
którzy rozumieli potrzeby placówki.
Gratulujê wszystkim ogromnej inte-
gracji". 
Warto podkreœliæ, ¿e pierwszy wnio-
sek zosta³ odrzucony. Protest i kon-
sekwencja dzia³añ - dr Tadeusza
Samborskiego cz³onka zarz¹du wo-
jewództwa dolnoœl¹skiego doprowa-
dzi³a do uzyskania dofinansowania
ze œrodków UE. 
Po symbolicznym otwarciu obiektów
szkolnych i przeciêcia wstêgi budy-
nek zosta³ poœwiêcony przez ks. Mi-
ros³awa Makowskiego proboszcza
parafii Niepokalanego Poczêcia
NMP w Chojnowie. 
Goœcie z zainteresowaniem zwiedzili
szko³ê, a nastêpnie udali siê na
przedstawienie przygotowane przez

uczniów PZS. W poetycko - muzy-
cznej ods³onie zosta³a zaprezento-
wana twórczoœæ Zbigniewa Herberta.

K.Burzmiñska 

Uroczyste otwarcie obiektów szkolnych 
przy ulicy Witosa w Chojnowie

Pi³ka nno¿na
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Domy mmieszkania llokale
Do wynajêcia mieszkanie (kawaler-
ka) Chojnów Rynek. Cena do uz-
godnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (22137)

Sprzedam lokal lub wynajmê przy
ul. Witosa w Chojnowie (163m2) z mo-
¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (22450)

Sprzedam lub wynajmê od listopa-
da atrakcyjn¹ kawalerkê w Rokit-
kach, na I piêtrze po kapitalnym
remoncie, umeblowana, 29m2.
Wiadomoœæ: 
tel. 606 331 836 (22526)

Og³oszenia drobne
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Zarz¹dzeniem Nr 100/2018 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 21.08.2018 r. w/w nie-
ruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹
na terenie oznaczonym symbolem 168 KS,
dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komu-
nikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. 
W ewidencji gruntów dzia³ki oznaczone s¹
symbolem Bp - zurbanizowane tereny nieza-
budowane. Gmina posiada zatwierdzony
projekt budowlany i pozwolenie na budowê
zespo³u gara¿y dla samochodów osobo-
wych Nr AB.7351/318/03 z 21-07-2003 r. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nierucho-
moœci, odbêdzie siê w 7 listopada 2018r. 
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wy-
sokoœci nale¿y wp³aciæ do 31 paŸdziernika 
2018r. na konto Nr 3410205226000061-
0205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acone wa-
dium 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, pozos-
ta³ym osobom.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zaku-

pu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹-
tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne do-
datkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z  Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczest-
nicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
80,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹-
gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieru-
chomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od za-
warcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosz¹ w ca-
³oœci nabywcy. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy 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 LE1Z/00013613/1:

Wa¿ne 
numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,      999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70

76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80





Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Pokaz Mody 50+

Ala Stelmach – 5 lat
Gimnastykuje się, robi szpagaty 
i fikołki, lubi kolorowanki 
i przeglądać bajeczki 

Dzień Przedszkolaka w Niepublicznym
PrzedszkoluTerapeutycznym w Chojnowie

„Słoneczko” pożegnało słoneczko

"Święto pieczonego ziemniaka" 
w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie 


