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14 dni izolacji
- rozmowa z panem

Darkiem na kwarantannie

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu zdrowia, 
pogody ducha, cierpliwości 

i solidarności w tych trudnych czasach.
Niech Dzień Zmartwychwstania

Pańskiego przyniesie 
nadzieję i dobrą przyszłość.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Prewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowroński

Ponadto w numerze:

* Na XXV sesji

* Chojnów vs Koronawirus - bilans

* O działalności jednostek kultury i oświaty

* A to ciekawe... - inicjatywa muzeum 

Natalia Jarosz
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Wielkanoc, to najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie celebrujące mister-
ium paschalne Jezusa Chrystusa, Jego mękę,
śmierć i zmartwychwstanie. Licznym obrzę-
dom religijnym tego święta towarzyszą
tradycje ludowe, bardziej lub mniej znane,
bardziej lub mniej kultywowane.
O Niedzieli Palmowej, święceniu koszyków,
Lanym Poniedziałku czy malowaniu jajek
wiemy, chociaż ich geneza znana jest nie-
wielu. W zależności od regionu naszego kra-
ju, czas Wielkiej Nocy kojarzony jest także 
z pogrzebem śledzia i żuru, Siudą Babą,
śmiergustem lub wieszaniem Judasza… 
Na czym polegają te zwyczaje?
Zanim o nich, przypomnijmy sobie historię
tych znanych obrzędów. Świętując, warto
świadomie celebrować. 

Niedziela Palmowa 
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana
jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą
Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważ-
niejszy i najbardziej uroczysty okres w roku
liturgicznym - Wielki Tydzień. Wspomina
uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Pal-
mową nazywano również Kwietną bądź
Wierzbną. W tym dniu święcono palmy,
które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują
odradzające się życie. Tradycyjne palmy
wielkanocne przygotowuje się z gałązek
wierzby, która w symbolice Kościoła jest
znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelnoś-
ci duszy. 
Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele
ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona
palma chroni ludzi, zwierzęta, domy. Od
dawna istniał także zwyczaj połykania bazi,
które to zapobiegają bólom gardła i głowy.
Znany też był zwyczaj „palmowania”, który
polegał na uderzaniu się palmami.

Święconka
Historia święcenia pokarmów ma bardzo
długą tradycję. Już u Słowian przedchrześci-
jańskich, okres wiosny, czasu zrównania
dnia z nocą był czasem świątecznym, roz-
poczynającym wegetację roślin, nowe życie.
Święcenie pokarmów łączy się z pogańskimi
świętami, ofiarami, podziękowaniami. Już
wtedy przynoszenie pokarmów do święcenia
miało symboliczną wartość. 
Początkowo wielkanocne święconki nie były
zanoszone do świątyń. To kapłan przyjeż-
dżał na wieś i tam święcił pokarmy. Trady-
cja przynoszenia pokarmów do świątyń naro-
dziła się dopiero w II połowie XIX wieku.

Koszyki z jedzeniem do kościołów zaczęli
przynosić mieszkańcy miast. A jaką symboli-
kę mają święcone pokarmy? Każdy w jakiś

sposób odnosi się do przeżywania męki 
i zmartwychwstania Jezusa. Kiełbasa sym-
bolizuje ofiarę z baranka paschalnego,
chrzan - pokonanie goryczy męki Chrystusa.
Baranek z czerwoną chorągwią symbolizuje
Chrystusa, który zwyciężył. Jajka włożone
do koszyczka oznaczają zapowiedź nowego
początku oraz odradzającego się życia. Sól
ma ochronić przed zepsuciem. Kawałek
chleba włożonego do koszyczka jest meta-
forą samego Jezusa, przyrównanego w Biblii
do „chleba żywego, który zstąpi z nieba”.

Lany Poniedziałek
Ten obyczaj należy do tych prastarych zwy-
czajów, które z jednej strony mają związek 
z magią deszczową, wiążącą się z wiosenny-
mi obchodami wielu ludów, z drugiej z prak-
tykami oczyszczającymi podczas obrzędów
poświęconych zmarłym. Polewanie wodą
miało dawać zdrowie i pomyślność. W tych
zwyczajach było wiele nawiązań do daw-
nych pogańskich praktyk, dlatego Kościół
zwalczał dyngusa. Jednak zakazy na nic się
nie zdały. Tradycja śmigusa-dyngusa przetr-
wała do dzisiaj, ale ma już niewiele wspól-
nego z pierwotnym przesłaniem.

Kolorowe jajka
Zwyczaj malowania jaj narodził się w Persji.
Najstarsze na ziemiach polskich pisanki,
pochodzące z końca X wieku, odnaleziono
podczas wykopalisk archeologicznych na
opolskiej wyspie Ostrówek. W procesie
chrystianizacji pisanki włączono do elemen-
tów symboliki wielkanocnej. Malowane jaja
mają być symbolem odradzającej się do
życia przyrody, a w chrześcijaństwie dodat-
kowo odnoszą się do wiary w zmartwych-
wstanie Chrystusa. Z czasem pojawiło się
kilka różnych technik zdobienia jaj od pi-
sanek poprzek kraszanki, malowanki, po
oklejanki i współczesne wyklejanki.

Wieszanie Judasza
Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza”
ma swoje korzenie w pogańskim topieniu
Marzanny. Nawiązuje do chrześcijańskiej
historii i ma w symboliczny sposób wymie-
rzać sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi.
Ten dawny zwyczaj zachował się jeszcze na
Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku
Marzanny, robiono ze słomy kukłę i odzie-
wano ją w obdarte ubrania. Początkowo
kukłę wieszano na wieży kościoła, a później
na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono
po wsi, okładano kijami, a na końcu pod-
palano i wrzucano do stawu lub rzeki.

Pogrzeb żuru i śledzia
To zwyczaj, który obchodzono głównie na
Kujawach. Kiedyś, ludzie bardzo rygorysty-
cznie podchodzili do przestrzegania postu.
Jadłospis ograniczał się najczęściej do post-
nego żuru i śledzia właśnie. Wraz z nadejś-
ciem Wielkiego Piątku i końcem postu,
świętowano koniec pokuty – urządzano sym-
boliczny pogrzeb uprzykrzonego żuru 
i śledzia. Wśród żartobliwych przyśpiewek
wynoszono z domu i zawieszano na wierzbie
wyciętego z drewna lub tektury śledzia, a gar
wypełniony żurem zakopywano w ziemi lub
wylewano. Po takim pożegnaniu uprzy-

krzonych dań, zabierano się za przygoto-
wywanie obfitych wielkanocnych potraw,
które miały zostać poświęcone w Wielką
Sobotę.

Pucheroki, Rękawka, Siuda Baba
Pucheroki - tajemniczo brzmiący zwyczaj
do dziś obchodzony jest w Krakowie i w je-
go okolicach w czasie Niedzieli Palmowej.
Nazwa wywodzi się od łacińskiego słówka
„puer”, czyli „chłopiec”, a zwyczaj odnosi
się do dawnych kwest krakowskich żaków.
Żacy wygłaszali w kościołach żartobliwe
oracje i komiczne rymowanki. Z uwagi na
niewybredne żarty chłopców, zakazano ich
wystąpień w miejskim kościele, ale wtedy
żacy przenieśli się na podkrakowskie wsie.
W kilku małopolskich wsiach, w Niedzielę
Palmową, ujrzymy jeszcze barwnie ubra-
nych chłopców w wieku szkolnym, z wyso-
kimi, stożkowymi czapkami z bibuły, ubra-
nymi w kożuchy i z ubrudzonymi smołą
twarzami. Śpiewają i wygłaszają oracje
oparte na dawnych pieśniach i wierszykach.
Za swoje wystąpienie otrzymują drobne
podarki, które zbierają do koszyka.
W tym regionie znana jest także Rękawka -
zwyczaj nawiązujący do słowiańskich wio-
sennych Dziadów. Obchodzony po Świętach
Wielkanocnych, we wtorek. Nazwa pocho-
dzi od kopca Kraka, który podobno wznie-
siono ziemią noszoną w rękach. Po stoku
tego kopca toczono jajka, a co możniejsi
również jabłka, pierniki, szewskie placki,
które trafiały prosto do rąk biedniejszej lud-
ności i dzieci. Po przekopaniu wzgórza prze-
niesiono zabawę na górę św. Benedykta i po-
łączoną z odpustem koło kościoła na Krze-
mionkach.
W niektórych podkrakowskich wsiach zacho-
wał się ludowy zwyczaj Siudej Baby. Zwią-
zany ze słowiańskimi obrzędami wypędzania
zimy. Według pogańskiej legendy, w świą-
tyni pod Kopcową Górą strzegła ognia
kapłanka, która wychodziła z niej tylko raz
do roku – wraz z nadejściem wiosny, by
poszukiwać swojej następczyni. W obawie
przed wybraniem, panny chowały się, gdzie
tylko mogły! Siuda Baba jest cała czarna, bo
przez cały rok pilnowała ognia w świątyni!

Tradycyjnie za niechlujną i usmoloną Siudą
Babę przebiera się mężczyzna, który w to-
warzystwie Cygana i paru krakowiaków
zbiera datki wśród mieszkańców. Poczer-
nienie twarzy przez Siudą Babę to dobra
wróżba, zwiastująca pomyślny przyszły rok,
a pannie ma przynieść szybkie zamążpójście. 

To tylko zalążek historii i bogatej tradycji
Świąt Wielkiej Nocy. Przepełniona symboli-
ką niesie za sobą chrześcijański dziejopis i lu-
dową obyczajowość. Warto poznać ją bliżej.

opr.eg
źródło Internet

Wielkanocne obyczaje
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7 kwietnia obchodziliœmy
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia

i Dzieñ Pracownika
S³u¿by Zdrowia

Z tej okazji pragniemy 
przekazaæ wszystkim

Pracownikom 
S³u¿b Medycznych 

najserdeczniejsze ¿yczenia. 
Niech dopisuje Wam zdrowie 

zw³aszcza w tym trudnym czasie
walki z koronawirusem. 
¯yczymy wytrwa³oœci, 

cierpliwoœci i si³y. 
Dziêkujemy za codzienny 

trud i poœwiêcenie, 
za nieocenion¹ ofiarnoœæ 

w ratowaniu drugiego cz³owieka
z nara¿eniem 

w³asnego ¿ycia i zdrowia.

Mieszkañcy i Samorz¹d
Chojnowa

Podziêkowania 
od Muzeum Regionalnego

W tych trudnych czasach 
nie brakuje ludzi i instytucji 

o wielkich sercach.
Pragniemy podziêkowaæ 

Bankowi Spó³dzielczemu 
w Chojnowie, 
Pani Prezes 

i ca³ej Radzie Nadzorczej
za okazan¹ szczodroœæ. 

Dziêki przekazanej darowiŸnie
bêdziemy mogli przeprowadziæ

konserwacjê XIV-wiecznego 
dokumentu spisanego 

w kancelarii Piastów legnickich
Wac³awa I i Ludwika I.

DZIÊKUJEMY!

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-

darce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2020r.,

poz. 65) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie informuje o wywieszeniu

na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach:

od 08.04.2020 r. do 29.04.2020 r.

- wykazu lokali u¿ytkowych przezna-

czonych do sprzeda¿y w trybie prze-

targu, po³o¿onych przy ul. Rynek 4 

i ul. Drzyma³y 2 w Chojnowie - Zarz¹-

dzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 08.04.2020r. 

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo w nabyciu nieruchomoœci po³o¿o-

nej przy ul. Rynek 4 na podstawie art. 34

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospo-

darce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ

wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-

wie w terminie do dnia 20.05.2020 r.

- wykazu nieruchomoœci niezabudo-

wanych przeznaczonych do sprzeda¿y

w formie przetargu ustnego nieogra-

niczonego, oznaczonych numerami geo-

dezyjnymi 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5,

52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10 wraz 

z udzia³em 1/31 czêœci w dzia³ce 52/32,

po³o¿onych w obrêbie 4 miasta Choj-

nowa przy ul. Zielonej - Zarz¹dzenie

Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 08.04.2020 r. 

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-

macji Publicznej na stronie: 

bip.chojnow.net.pl.

WA¯NE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

Ulgi dla firm
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, ¿e na czas kryzysu wywo³anego przez
koronawirusa, przedsiêbiorcy, których dzia³alnoœæ zosta³a dotkniêta konsekwen-
cjami epidemii, mog¹ uzyskaæ wsparcie w postaci:
* odroczenia terminu p³atnoœci podatków i op³at lokalnych, 

* roz³o¿enia zaleg³ych p³atnoœci na raty, 

* umorzenia odsetek od zad³u¿enia, w szczególnych przypadkach równie¿ umo-

rzenia zaleg³oœci podatkowej, 

* przesuniêcia terminów p³atnoœci podatku od œrodków transportowych, a w szcze-

gólnych przypadkach równie¿ umorzenia zaleg³oœci podatkowej oraz ulgi w czynszu

za wynajem lokali nale¿¹cych do miasta (nie dotyczy op³at za media).

Przedsiêbiorcy w ka¿dym przypadku mog¹ siê zwróciæ z odpowiednim wnios-
kiem. Ka¿dy wniosek bêdzie indywidualnie rozpatrywany. Mo¿liwoœæ udziela-
nia ulg w sp³acie nale¿noœci podatkowych, nast¹pi w drodze decyzji administracyjnej. 

Dzia³alnoœæ gospodarcza - CEIDG
Kieruj¹c siê trosk¹ o bezpieczeñstwo obywateli informujemy, ¿e wszystkie wnioski

CEIDG-1 dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej mo¿na sk³adaæ 

w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejœciowych do Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie, która zgodnie z procedurami opró¿niana jest od po-

niedzia³ku do czwartku o godz. 15.15, w pi¹tki o godz. 14.15.

Informujemy równie¿ o mo¿liwoœci sk³adania wniosków do CEIDG drog¹ elektro-

niczn¹ (online) z u¿yciem bankowoœci internetowej, profilu zaufanego lub podpisu

elektronicznego. Przypominamy, ¿e wniosek, w szczególnoœci w zakresie daty

rozpoczêcia, zawieszenia, wznowienia, zakoñczenia mo¿e byæ z³o¿ony w DOWOL-

NYM TERMINIE. Taki wniosek mo¿na z³o¿yæ tak¿e po ustaniu pandemii.
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Wyj¹tkowa, bo w sytuacji panuj¹cej pandemii, sesja choj-
nowskiej rady miejskiej odby³a siê 31 marca. Radni obradowali
z zachowaniem wszelkich mo¿liwych œrodków bezpieczeñstwa.
Posiedzenie przebieg³o sprawnie i szybko. 
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies wykorzysta³ ten czas na podziê-
kowania i informacjê o samorz¹dowym wsparciu s³u¿b pracuj¹-
cych na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Radni przeg³osowali tego dnia uchwa³ê dotycz¹c¹ odwo³ania
dotychczasowego skarbnika miasta i powo³ania nowego.
Od 1 kwietnia funkcjê tê pe³ni Piotr Hasiuk.
30.letni legniczanin doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ jako
referent do spraw ksiêgowoœci w Gminnym Zak³adzie Gospo-
darki Komunalnej w Legnickim Polu. Po przekszta³ceniu Za-
k³adu w spó³kê obj¹³ stanowisko ksiêgowego, nastêpnie prezesa
zarz¹du, potem kierownika Dzia³u Finansowo - Ksiêgowego.
Do chojnowskiego magistratu przeszed³ ze stanowiska g³ów-
nego ksiêgowego w Gminnym Oœrodku Kultury i Sportu w Le-
gnickim Polu.
Przyjêto równie¿ uchwa³ê w sprawie Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
O najwa¿niejszych zmianach w tej uchwale napiszemy w na-
stêpnym numerze.

Sprawozdanie 1/2020 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 marca 2020 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ kolektora wody z ujêæ wo-
dy w Konradówce do SUW w Chojnowie. W obecnej chwili
wykonano technik¹ przecisku sterowanego ponad 1600 m ruro-
ci¹gu.
* Zamontowano nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3.
* Z³o¿ono wniosek w Urzêdzie Marsza³kowskim o dofinanso-
wanie zadania: "Doœwietlenie przejœæ dla pieszych oraz wymia-
na oœwietlenia przy ul. Paderewskiego w Chojnowie".
* Wykonano mapê do celów projektowych i zlecono opracowa-
nie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z niezbêdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na wykonanie
pumptracka i skateparku.
* Przeprowadzono postêpowanie przetargowe dot. utrzymania
zieleni miejskiej. Podpisano umowê dot. nasadzenia kwiatów.
Pozosta³e czêœci postêpowania uniewa¿niono i og³oszono po-
nowny przetarg.
* Przeprowadzono przegl¹d gwarancyjny ¯³obka Miejskiego.
* Wyciêto, zgodnie z decyzj¹ Starosty Legnickiego, 7 drzew
stwarzaj¹cych zagro¿enie. 
* Prowadzone s¹ ciêcia pielêgnacyjne drzew rosn¹cych przy
ci¹gach pieszo-jezdnych.
* Wyrównano ul. Fabryczn¹, naprawiane s¹ ubytki w jezdniach
mas¹ na zimno lub z kostki granitowej.
* Rozpatrzono 15 wniosków o przydzia³ lokalu mieszkalnego. 

Na XXVsesji

Panie Przewodnicz¹cy ! 
Wysoka Rado! Szanowni Pañstwo!

Przysz³o nam obradowaæ w czasie szczególnym dla
naszego kraju i miasta. W czasie, kiedy wszyscy
siê jednoczymy i walczymy z wielk¹ epidemi¹.
Kiedy zagro¿one jest nasze zdrowie i ¿ycie.
Szanowni Pañstwo, swój czas wykorzystam, aby
podziêkowaæ wszystkim, którzy walcz¹ z epidemi¹
koronawirusa.
Dziêkujê wszystkim pracownikom s³u¿by zdrowia,
którzy niejednokrotnie nara¿aj¹c w³asne zdrowie i ¿y-
cie pomagaj¹ potrzebuj¹cym.
Dziêkujê pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Legnicy.
Dziêkujê wszystkim s³u¿bom mundurowym.
Gor¹co dziêkujê za wszelkie inicjatywy spo³eczne,
które wspieraj¹ dzia³alnoœæ s³u¿by zdrowia.
Dziêkujê mieszkañcom miasta i gminy wiejskiej,
przedsiêbiorcom, ludziom biznesu, firmom za oka-
zan¹ pomoc dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy,
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z fili¹ w Choj-
nowie, Szpitala w Boles³awcu, Rejonowej Przy-
chodni Zdrowia w Chojnowie.

Szanowni Pañstwo!
Samorz¹d naszego miasta bardzo du¿¹ wagê przy-
wi¹zuje do ochrony zdrowia mieszkañców, st¹d
bardzo bliska wspó³praca z jednostkami s³u¿by
zdrowia. Najczêœciej jest to pomoc w zakupie
sprzêtu specjalistycznego. Nie inaczej jest równie¿
obecnie. Postanowiliœmy sfinansowaæ dla Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
w porozumieniu z Pani¹ Dyrektor, niezbêdne
urz¹dzenia do skutecznej walki z epidemi¹ COVID
19 - AEROSEPT ultra do dezynfekcji pomieszczeñ
- za kwotê 34.000 z³ oraz pralko-suszarkê dla
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oddzia³ w Choj-
nowie na kwotê 2000 z³.

Drodzy Mieszkañcy - b¹dŸmy razem w walce z epi-
demi¹. Przestrzegajmy wszystkich zaleceñ Ministra
Zdrowia i miejmy nadziejê, ¿e sytuacja wkrótce siê
poprawi.
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* Przed³o¿ono 6 umów na najem lokalu socjalnego i przydzie-
lono lokal zamienny.
* Wydano:
- 3 decyzje zezwalaj¹ce na sprzeda¿ napojów alkoholowych o za-
wartoœci alkoholu do 4,5% oraz piwa do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y, 
- 3 decyzje zezwalaj¹ce na sprzeda¿ napojów alkoholowych o za-
wartoœci alkoholu powy¿ej 4,5% do 18% do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y, 
- 3 decyzje zezwalaj¹ce na sprzeda¿ napojów alkoholowych o za-
wartoœci alkoholu powy¿ej18% do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
- 4 decyzje wygaszaj¹ce zezwolenie na sprzeda¿ napojów alko-
holowych. 
* W Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospo-
darczej przyjêto i przetworzono 100 wniosków, w tym: 
14 o wpis, 65 o zmianê wpisu, 9 o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci, 5 o wznowienie wykonywania dzia³alnoœci, 
7 o wykreœlenie. 
* Zamontowano s³upki przy ul. Chmielnej, zakupiono 40 koszy
ulicznych oraz 20 pojemników.
* Opracowano Program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta
Chojnowa na rok 2020. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in.:
* Z uwagi na rozprzestrzenianie siê koronawirusa SARS-CoV-2:
- na bie¿¹co przekazywane s¹ informacje, komunikaty i zalecenia
G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Dolnoœl¹-
skiego, Starostwa Powiatowego oraz Stacji Sanitarno-Epide-
miologiczej, 
- czasowo zamkniêto targowisko, place zabaw, boiska, si³ownie
terenowe.
- wytypowano miejsce na kwarantannê, zakupiono 18 ³ó¿ek
polowych oraz 25 szt. poduszek, koców i poœcieli oraz 400 szt.
masek ochronnych. 
- ze wzglêdu na ograniczenie dzia³alnoœci niektórych przed-
siêbiorstw z terenu miasta, przewiduje siê wprowadzenie pa-
kietu pomocowego. 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców lokal mieszkalny z zas-
tosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- na rzecz u¿ytkownika wieczystego grunt oddany w u¿ytko-
wanie wieczyste po³o¿ony przy ul. Legnickiej,
- na rzecz dotychczasowych najemców dwa gara¿e przy ul. Sa-
morz¹dowej i Z³otoryjskiej.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 
- 4 dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.
Mi³ej i Pogodnej,
- lokal mieszkalny przy ul. Jana Kochanowskiego 5 i ul. Leg-
nickiej 17A.
* Przygotowano przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- trzech dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy
ul. Mi³ej i Pogodnej, 
- lokalu mieszkalnego przy ul. W³adys³awa £okietka 1B,

- lokalu u¿ytkowego przy ul. Wincentego Witosa 32.
* Wydano 4 zezwolenia na wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych
nieruchomoœci lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
* Wydano 349 zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych przekszta³cenie
prawa  u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych gruntów oraz 215
informacji o wysokoœci op³aty jednorazowej za przekszta³cenie
gruntów.
* Zawarto 4 umowy dzier¿awy na grunt:
- na ogród przydomowy przy ul. Boles³awieckiej, 
- pod zniczomat przy ul. Parkowej - cmentarz komunalny, 
- pod pawilon handlowy przy ul. Grodzkiej - targowisko miejskie. 
* Wydano 7 wypisów i wyrysów oraz 14 zaœwiadczeñ z miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 5 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew:
- dla Dolnoœl¹skiego Stowarzyszenia "Niebieski Parasol"- drze-
wo gatunku wierzba przy ul. Szpitalnej,
- dla wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci przy ul. D¹browskiego -
drzewo gatunku brzoza,
- dla Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie - 9 drzew ga-
tunku tuja, platan, topola przy ul. Matejki, 
- dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu - drze-
wo gatunku topola przy ul. Parkowej,
- dla Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Zlewnia Legnica- 3 drzewa gatunku lipa przy ul. Asnyka. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 36 wniosków, 
- wydano 5 decyzji uchylaj¹cych prawo do œwiadczenia wy-
chowawczego,
- wyp³acono 5.813 œwiadczeñ na kwotê 2.887.562 z³.
* Dodatki mieszkaniowe
- przyjêto i rozpatrzono 64 wnioski,
- wyp³acono dodatki na kwotê 63.995,14 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 41 wniosków,
- wyp³acono 298 dodatków na kwotê 4.280,46 z³.
* Sprawy wojskowe
Do kwalifikacji wojskowej wezwano 42 mê¿czyzn z rocznika
podstawowego i 5 z rocznika starszego oraz jedn¹ kobietê.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Przyjêto 420 wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 130 przypisków i 50 wzmianek przy aktach
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 7 aktów urodzenia, 9 aktów ma³¿eñstwa i 29
aktów zgonu.
* Przeprowadzono 250 migracji aktów.
* Sprostowano i uzupe³niono 15 aktów stanu cywilnego.
* Usuniêto 155 niezgodnoœci w rejestrze PESEL.
* Sporz¹dzono 21 zapewnieñ do zawarcia ma³¿eñstwa (œluby
cywilne - 10, zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego - 9,
zaœwiadczenia do œlubu poza granicami RP - 3);
* Wydano 532 akty stanu cywilnego.

Na XXVsesji
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Pierwsze informacje dotycz¹ce korona-
wirusa w Polsce zaczê³y pojawiaæ siê na
pocz¹tku marca. COVID-19 to wirus wy-
soce zakaŸny wywo³uj¹cy ostre schorze-
nie uk³adu oddechowego. Choroba wy-
wo³uj¹ca silne zapalenie p³uc rozpoczê³a
siê w listopadzie 2019 roku w mieœcie
Wuhan w Chinach. Wirus Sars-CoV-2
szczególne niebezpieczeñstwo stanowi
dla osób starszych oraz osób maj¹cych
obni¿on¹ odpornoœæ. 
30 stycznia Œwiatowa Organizacja Zdro-
wia og³osi³a stan zagro¿enia dla zdrowia
publicznego o zasiêgu miêdzynarodowym
w wyniku rozprzestrzeniaj¹cej siê epide-
mii. 11 marca og³oszono pandemiê, jako
potwierdzenie, ¿e COVID - 19 rozprzes-
trzenia siê w bardzo szybkim tempie na
wszystkich kontynentach i jest zagro¿e-
niem dla zdrowia i ¿ycia. 
4 marca na naszej stronie internetowej
chojnow.eu pojawi³ siê komunikat o ko-
ronawirusie i jego zagro¿eniu, a po nies-
pe³na tygodniu od tej informacji zapad³o
szereg zarz¹dzeñ Burmistrza Miasta Choj-
nowa w sprawie epidemii. 11 marca opu-
blikowano zarz¹dzenie w sprawie zakazu
organizacji zajêæ popo³udniowych i im-
prez. Ju¿ nastêpnego dnia zapowiedzia-
no zamkniêcie od 16 marca wszystkich
szkó³ w Polsce. 12 marca wesz³o zarz¹-
dzenie dotycz¹ce zawieszenia zajêæ 
w ¯³obku Miejskim, Warsztatach Terapii
Zajêciowej, ŒDS nr 1, ŒDS nr 2 i Klu-
bach dzieciêcych. W tym samym dniu
Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw Obrem-
ski wyda³ komunikat dotycz¹cy odwo³y-
wania imprez masowych, a Burmistrz
Miasta Chojnowa og³osi³ apel do miesz-
kañców, w którym poprosi³ o stosowanie
siê do wytycznych wszystkich instytucji
w kraju z racji wspólnego dobra. 
13 marca opublikowano zarz¹dzenie 
w sprawie funkcjonowania Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie do odwo³ania. Do
istotnych informacji nale¿¹: p³atnoœci 
i nale¿noœci publicznoprawne (podatki,
op³aty) winny byæ wnoszone w formie
bezgotówkowej - przelewem lub prze-
kazem pocztowym na rachunek bankowy.
Obs³ugê interesantów ogranicza siê wy-
³¹cznie do spraw wymagaj¹cych osobis-
tego stawiennictwa jak wystawienie aktu
zgonu w Urzêdzie Stanu Cywilnego ul.
Kiliñskiego 5. nr tel. 768188639.
Wszystkie sprawy za³atwiane s¹ telefonicz-
nie i korespondencyjnie, za poœrednic-
twem poczty elektronicznej lub e-PUAP.

16 marca wydane zosta³o zarz¹dzenie 
w sprawie zamkniêcia czasowego Targo-
wiska Miejskiego w Chojnowie. Tego
samego dnia ChZGKiM poinformowa³, ¿e
zak³ad nie bêdzie obs³ugiwa³ mieszkañ-
ców, a wszelkie zg³oszenia awarii przyj-
mowane s¹ telefonicznie: 76 818 83 70 b¹dŸ
drog¹ elektroniczn¹:
sekretariat@chzgkim.pl. 
Równie¿ MOPS opublikowa³ proœbê o ogra-
niczenia osobistego wstawiennictwa miesz-
kañców w placówce. Informacje teleadre-
sowe pracowników Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie:
768188218,768188597, 
e-mail: mops@chojnow.eu. 
Rz¹d Polski og³osi³, ¿e od niedzieli 15
marca polscy obywatele wracaj¹cy z za-
granicy, maj¹ obowi¹zek poddania siê
14-dniowej kwarantannie. 20 marca
wprowadzi³ stan epidemii. Szko³y zam-
kniête zosta³y do Wielkanocy, nie jak
zadecydowano wczeœniej do 25 marca.
Zmieni³a siê tak¿e kwota za z³amanie kwa-
rantanny z 5 tys. do 30 tys. z³ w myœl s³ów
"cen¹ za z³amanie kwarantanny mo¿e
byæ czyjeœ zdrowie lub ¿ycie". 23 marca
wydane zosta³o Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa w sprawie czasowego
zamkniêcia placów zabaw i si³owni plene-
rowych zlokalizowanych na terenie Choj-
nowa. W zwi¹zku z zagro¿eniem epide-
mi¹ koronawirusa równie¿ Przychodnia
wprowadzi³a od 25 marca nadzwyczajne
rozwi¹zania. Drzwi wejœciowe do Przy-
chodni zosta³y zamkniête, a kontakt z re-
jestracj¹ jest tylko telefoniczny pod nu-
merami: 76 8188514; 76 8187095; 76
8188215 (dzieci); komórkowe - 531 543
017; 531 290 785. W sytuacji, kiedy to
bêdzie niezbêdne pacjent zostanie umó-
wiony do lekarza na konkretn¹ godzinê 
i tylko w wyznaczonym terminie bêdzie
mo¿liwe wejœcie do Przychodni. Zapotrze-
bowania na leki s¹ przyjmowane telefo-
nicznie lub bêd¹ zbierane do wyznaczo-
nego pojemnika - skrzynka na listy obok
drzwi wejœciowych. Teleporady s¹ udzie-
lane w godzinach pracy Przychodni.
Kolejne obostrzenia rz¹du wprowadzi³y
ograniczenie w przemieszczaniu siê. Do
11 kwietnia w³¹cznie nie bêdzie mo¿na
siê swobodnie przemieszczaæ poza cela-
mi bytowymi, zdrowotnymi, zawodowy-
mi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do
pracy, wolontariatu i za³atwiania spraw
niezbêdnych do ¿ycia codziennego (za-
kupy, wykupienie lekarstw, wizyta u le-

karza, opieka nad bliskimi, wyprowa-
dzani psa). 
31 marca odby³a siê Sesja Rady Miej-
skiej Chojnowa, na której burmistrz po-
dziêkowa³ wszystkim s³u¿bom dzia³a-
j¹cym i dbaj¹cym o nasz teren w dobie
walki z koronawirusem.
Od 1 kwietnia wprowadzone zosta³y
nowe obostrzenia: ograniczono dzia-
³alnoœæ hoteli i miejsc noclegowych,
od³o¿ono w czasie zabiegi rehabilita-
cyjne, wprowadzono obowi¹zek zacho-
wania odleg³oœci min. 1,5 m miêdzy sta-
nowiskiem pracy oraz obowi¹zek u¿y-
wania rêkawiczek oraz zabezpieczenia
p³ynów dezynfekuj¹cych w zak³adach
pracy. Wprowadzono obowi¹zkow¹ kwa-
rantannê dla domowników osób, które
zostan¹ objête kwarantann¹. Nakazano
obowi¹zek noszenia rêkawiczek przez
klientów  sklepów. Od godz. 10:00 do
12:00 sklepy i punkty us³ugowe bêd¹
otwarte wy³¹cznie dla seniorów. Zam-
kniête zosta³y wielkopowierzchniowe
sklepy budowlane w weekendy. Wpro-
wadzono limit osób w sklepie - max. 3
osoby na punkt kasowy, limit na poczcie
wewn¹trz max. 2 osoby na okienko
pocztowe, limit osób na targowisku i ba-
zarze max. 3 osoby kupuj¹ce w obrêbie
stoiska. Zamkniêto salony urody. Dzieci
i m³odzie¿ do 18. roku ¿ycia poza do-
mem mog¹ byæ tylko pod opiek¹ doros-
³ego. Wy³¹czono z ruchu tzw. rowery
miejskie. Ograniczono dostêp do par-
ków, bulwarów, promenad i zieleñców.  
Wspólna walka z COVID - 19 rozgrywa
siê na wielu polach solidarnej wspó³pra-
cy miêdzy ludŸmi. Poza dzia³aniami rz¹-
dowymi i samorz¹dowymi spo³eczeñ-
stwo jednoczy siê i organizuje wiele inicja-
tyw maj¹cych na celu pomoc przede wszyst-
kim s³u¿bie zdrowia, ale te¿ starszym 
i potrzebuj¹cym mieszkañcom miasta.
Zorganizowano zbiórki wspomagaj¹ce
pracê tych, którzy nara¿eni s¹ najbar-
dziej na koronawirusa. Pomys³odawcy 
i wolontariusze przekazali wodê dla
Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, na
bie¿¹co szyte s¹ maseczki oraz fartuchy
ochronne, produkowane s¹ przy³bice
ochronne, przekazywana jest ¿ywnoœæ.
Wszystkie te inicjatywny sprawiaj¹, ¿e
rzeczywistoœæ w dobie walki z COVID-19
przynosi optymizm i nadziejê na lepsze
jutro. 

K.Burzmiñska

Chojnów vs Koronawirus - bilans
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Tysi¹ce osób w naszym kraju, od kilku
tygodni, poddaje siê przymusowej kwa-
rantannie. Dwa tygodnie izolacji doty-
czy osób, które mia³y bliski kontakt z oso-
bami zaka¿onymi lub podejrzanymi o za-
ka¿enie koronawirusem. Od 15 marca
kwarantanna jest obowi¹zkowa dla wszyst-
kich wracaj¹cych z zagranicy. Wœród
takich osób jest pan Dariusz, który od
kilku lat pracuje w Niemczech.
22 marca wyjecha³em z Niemiec po
11. tygodniach pracy w charakterze
opiekuna. Zna³em oczywiœcie sytuacjê
w kraju. Wiedzia³em, ¿e po powrocie
czeka mnie 14-to dniowa kwarantan-
na i zwi¹zane z ni¹ ograniczenia.
Zanim wsiad³em do busa, kierowca
zmierzy³ mi temperaturê i "poczêsto-
wa³" spor¹ dawk¹ p³ynu dezynfeku-
j¹cego do r¹k. A w busie? Niecodzien-
ny widok - wszyscy pasa¿erowie 
w maseczkach. Nie by³y obowi¹z-
kowe, ale taka postawa œwiadczy³a 
o odpowiedzialnoœci i powa¿nym po-
dejœciu do zagro¿enia. Trochê dziwny
widok, ale poczu³em dumê, ¿e moi
rodacy rozumiej¹ powagê sytuacji. Nie
chcia³em byæ gorszy i te¿ za³o¿y³em
maskê, budowlan¹ wprawdzie, ale jak-
by nie by³o chroni¹c¹ mnie i pasa¿e-
rów. Ruszyliœmy. To by³ ten czas,
kiedy s³ysza³o siê o wielokilometro-
wych kolejkach na granicach. To nas
niepokoi³o. Oko³o 10.godzinna po-
dró¿ przebiega³a bardzo sprawnie 
i bez zak³óceñ, w atmosferze rozmów
zwi¹zanych g³ównie z koronawirusem.
Ku naszemu zdziwieniu na granicy nie
by³o t³oku. Czeka³a nas jednak kontro-
la. S³u¿by graniczne odebra³y od nas
wype³nione wczeœniej ankiety, w któ-
rych pytano m.in. o miejsce pobytu na
czas kwarantanny, sprawdzono nasze
dowody osobiste, zmierzono tempera-
turê, poinformowano o zasadach obo-
wi¹zuj¹cych na terenie Polski. Proces
przekraczania granicy zaj¹³ nam oko³o
30 minut.
Wieczorem dotar³em do miejsca odo-
sobnienia, do mojego dwutygodnio-
wego azylu. Ulokowa³em siê w miesz-
kaniu po zmar³ej teœciowej. No wiêc
jestem. I co dalej? Co ze sob¹ pocz¹æ?
Jak wype³niæ ten okres pe³en pustki,
dziwnej niemocy, têsknoty za rodzin¹,
która jest tak blisko, a jednoczeœnie
tak daleko? OdpowiedŸ by³a natych-
miastowa. Wystarczy³o, ¿e zajrza³em
do lodówki. Dozna³em szoku. Wie-
dzia³em, ¿e przed moim przyjazdem
rodzina, przyjaciele i znajomi zaopa-
trz¹ mnie w potrzebne do ¿ycia pro-
dukty, ale ich iloœæ przesz³a moje
oczekiwania. Pomyœla³em, ¿e napiszê
podanie do Sanepidu o przed³u¿enie

kwarantanny o kilka dni, ¿eby to
wszystko "przerobiæ". No, ale dobra.
Bêdzie przynajmniej jakieœ zajêcie.
Nawiasem mówi¹c ulubione - goto-
wanie. Gotujê wiêc codziennie dla
siebie, a przy okazji dodatkowe porcje
obiadowe mro¿ê, by zabraæ do domu
(a mo¿e w³aœnie o to chodzi³o mojej
kochanej po³owicy?). Spoko, lubiê
gotowaæ, ale samo gotowanie to za
ma³o. Postanowi³em dodatkowo uru-
chomiæ swoje kolejne hobby. Codzien-
nie tworzê fraszki o tematyce œciœle
zwi¹zanej z ca³y tym "wirusowym sza-
leñstwem". Za poœrednictwem Face-
booka wysy³am je znajomym. W tym
trudnym dla wszystkich momencie
przyda siê odrobina humoru i uœmiechu. 

Ka¿dego dnia staram siê du¿o spa-
cerowaæ. Jak? Otwieram okno. Pro-
mienie s³oñca i œwie¿e powietrze
wype³niaj¹ mój spacerniak. Piêæ kro-
ków w stronê lodówki, piêæ kroków 
z powrotem, piêæ kroków w stronê
lodówki, piêæ kroków z powrotem… 
I tak kilkadziesi¹t nawrotów. Potem
zmiana trasy - idê w stronê ³azienki.

"Wyspacerowany" wypoczywam przy
kawie - kolejnych kilkanaœcie minut
zagospodarowanych.
Moj¹ samotn¹ egzystencjê o¿ywia kon-
trola s³u¿b mundurowych. Raz dzien-
nie mam okazjê stan¹æ twarz¹ w twarz
z ¿ywym cz³owiekiem - policjantem.
Dzieli nas tylko szyba okienna. Ludzie!
Nigdy wczeœniej nie cieszy³em siê na
widok policjanta, jak teraz. Budzê siê
rano i nie mogê siê doczekaæ ¿eby
znowu go zobaczyæ… Pyta mnie jak
siê czujê, czy czegoœ nie potrzebujê…

Takie relacje z policj¹ nie zdarzaj¹ siê
czêsto.
Pozosta³e godziny wype³nia mi œledze-
nie wiadomoœci, czytanie ksi¹¿ek lub
gazet, utrzymywanie porz¹dku i przede
wszystkim telefoniczne rozmowy ze
wszystkimi, których kocham (bezcenne).
To one podtrzymuj¹ mnie na duchu,
rekompensuj¹ roz³¹kê i ³agodz¹ tês-
knotê, która momentami jest nie do
wytrzymania. 

Dwa tygodnie szybko zlecia³y. Wra-
cam na ³ono rodziny. Zdrowy. By³y
chwile za³amania, têsknoty, strachu.
Tego typu emocje nie s¹ nam obce,
towarzysz¹ nam w ró¿nych sytuacjach
w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Kwarantanna to
nie kara, dwa tygodnie, to nie wiecz-
noœæ. Przetrwamy. Wszyscy bierzemy
czynny udzia³ w próbie unicestwienia
niewidzialnego przeciwnika. Stosuj¹c
siê do ustalonych zasad, zachowuj¹c
maksimum ostro¿noœci, jestem pe-
wien, ¿e wkrótce "zdejmiemy wirusowi
koronê!".

rozmawia³a eg

14 dni izolacji

Dariuszowe fraszki
14 DNI -TO ZA KRÓTKO 

Przymusowa kwarantanna 
Jest dla mnie zbawienna
Bo gdy wrócê do ¿ony 
Czeka mnie gehenna

Dariuszowe fraszki
WIRUS A PIEŒNI BIESIADNE

Tak s³ysza³em kiedyœ, na to dajê s³owo,
¿e wirus siê przenosi drog¹ kropelkow¹. 
Wiêc gdy pijê wódkê, zniesmaczony wielce
to nie œpiewam przy tym :
"...jeszcze po kropelce","...jeszcze po kropelce 
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MUZEUM REGIONALNE
Zamek Piastów w Chojnowie têtni ¿yciem. Przez renesansowy
portal przechodz¹ kolejne grupy. Krasnale, ¿abki, motylki -
s³owem przedszkolaki. Za nimi wchodz¹ uczniowie miejskich
szkó³ podstawowych. Wszyscy z uœmiechem na twarzy œpiesz¹
na warsztaty. Temat przewodni to ozdoby na stó³ Wielkanocny.
Radoœæ, œmiech i du¿o kreatywnej zabawy... To wspomnienie 
z ubieg³ego roku. Dziœ muzea, szko³y, biblioteki, teatry i kina
œwiec¹ pustkami. Ca³y kraj walczy z epidemi¹.
Czy to oznacza, ¿e nic siê nie dzieje? Czy jesteœmy skazani na
smutek? Czy mamy pogr¹¿yæ siê w marazmie i ¿alu? Czy prze-
grywamy walkê z nud¹? Otó¿ NIE! B¹dŸmy ostro¿ni, za-
chowujmy siê dojrzale, zostañmy w domu i bawmy siê kreatyw-
nie. Poznawajmy œwiat wirtualnie. Szykujmy plany na wy-
cieczki. B¹dŸmy gotowi na dzieñ, w którym zaraza ust¹pi, ¿eby
¿adnego dnia nie zmarnowaæ z przys³owiowym pilotem w d³oni.

Muzeum w Chojnowie pracuje przy zamkniêtych drzwiach. 
Z zewn¹trz wygl¹da na uœpione. Pozory myl¹. Wystarczy
odwiedziæ nas na portalach spo³ecznoœciowych i stronie inter-
netowej. Ka¿dego dnia pojawiaj¹ siê teksty przedstawiaj¹ce
muzealia. Opisy wzbogaca bardzo dok³adna fotografia wyko-
nana w wysokiej rozdzielczoœci. Dziêki temu mog¹ Pañstwo
zapoznaæ siê z najmniejszymi detalami obiektów, które - byæ
mo¿e - nie przyku³yby uwagi podczas spaceru po salach ekspo-
zycyjnych. Co ju¿ zaprezentowaliœmy? Wspania³¹ porcelanê
œl¹sk¹, któr¹ reprezentowa³ dzban na wodê i misa wykonane 
w Wa³brzychu na prze³omie XIX i XX wieku. Wykwintny
kieliszek kryszta³owy wykonany w XVIII w. w Cieplicach.
Lœni¹ce z³ote pierœcienie odnalezione w Chojnowie w 1934 r.
Budz¹cy grozê buzdygan gotycki - rycersk¹ broñ obuchow¹ 
z prze³omu XV i XVI w. Fotografiê  mieszkañca Chojnowa
licz¹c¹ blisko 120 lat, wraz z efektami naszych badañ - usta-
lono imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zawód wyko-
nywany przez mê¿czyznê. Chlubê naszego Muzeum - renesan-
sowe sgraffita (XVI w.) z pa³acu w Zagrodnie. Przepiêkn¹ i de-
likatn¹ fili¿ankê z herbem Chojnowa - kto wie, mo¿e czêœæ
dawnej zastawy ratuszowej. Srebrn¹ monetê wyemitowan¹ 
w Rzymie ponad 80 lat przed narodzinami Chrystusa. 
Jednak na przegl¹dzie zbiorów nie koñczymy swojej aktywnoœci.
Rozpoczynamy nagrywanie krótkich filmów umo¿liwiaj¹cych

nieco szersze spojrzenie na nasze muzealia. Publikujemy teksty
zachêcaj¹ce do korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych,
pokazuj¹c, jak mo¿na odnaleŸæ interesuj¹ce zagadnienia.
Odkryliœmy dla Pañstwa plakat promuj¹cy mecz dru¿yny Las
Chojnów z 1946 roku. Wydobyliœmy tak¿e plakat z informacj¹
o potañcówce z okazji zakoñczenia roku szkolnego 1946/1947,
która mia³a odbyæ siê w Domu Ludowym.  Przedstawiamy
propozycje przeprowadzenia domowych warsztatów w rodzin-
nym gronie. Co jest tematem przewodnim? Ozdoby wiosenne 
i Wielkanocne. Pracujemy równie¿ nad ofert¹ kulturaln¹ na
czas "po epidemii", by wyjœæ z "narodowej kwarantanny" z nowy-
mi pomys³ami i propozycjami na ciekawe, kreatywne i kultu-
ralne spêdzanie czasu. Pokazujemy wszystko co najcenniejsze,
ale nie jest to podyktowane pych¹. Przeciwnie. Robimy to dla
Was Kochani. Robimy to ¿eby umiliæ Wam czas podczas naj-
wiêkszego sprawdzianu naszej spo³ecznej dojrza³oœci i zwyk³ej
ludzkiej cierpliwoœci. Jesteœmy z Wami w tym trudnym czasie.
¯yczymy wiele wytrwa³oœci oraz zdrowia!

Zespó³ 
Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Czytaj za darmo on-line

z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Chojnowie
Nie mo¿emy osobiœcie udaæ siê do biblioteki, nie mo¿emy po-
przegl¹daæ zbiorów na rega³ach, nie mo¿emy skorzystaæ z Czy-
telni czy odwiedziæ Galeriê M³odych. Mo¿emy jednak (do
czego serdecznie namawiamy) korzystaæ z darmowych zasobów
literackich proponowanych przez IBUK Libra oraz Legimi.

W obecnej sytuacji zwi¹zanej z koronawirusem i zamkniêciem
biblioteki nasi czytelnicy mog¹ otrzymaæ kody dostêpu do
IBUK Libra oraz Legimi drog¹ mailow¹. Aby otrzymaæ kod
nale¿y wys³aæ maila na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com
W treœci maila nale¿y podaæ swoje dane (imiê i nazwisko, datê
urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. W przypadku czy-
telnika niepe³noletniego mail wysy³a rodzic/opiekun prawny 
i podaje dane czytelnika niepe³noletniego (imiê i nazwisko,
datê urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. Czas oczekiwa-
nia na wydanie kodu: do ok. 2 dni.

IBUK Libra: 
czytelnia czynna ca³¹ dobê

Od 2013 r. MBP w Chojnowie uczest-
niczy w projekcie "Ibuki na Dolnym
Œl¹sku" polegaj¹cym na wspólnym
wykupieniu e-booków na platformie
libra.ibuk.pl przez kilkadziesi¹t dolnoœl¹skich bibliotek pu-
blicznych.
Oznacza to, ¿e ka¿dy czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich,
mo¿e swobodnie i zupe³nie za darmo przegl¹daæ katalog wszyst-
kich wykupionych publikacji i czytaæ je on-line bez ¿adnych
ograniczeñ czasowych, w dowolnym miejscu. Czytelnicy,
którzy zg³osz¹ siê do biblioteki, otrzymuj¹ indywidualne kody
aktywacyjne - PIN - umo¿liwiaj¹ce im bezp³atny dostêp do e-
booków.
W obecnej edycji czytelnicy maj¹ dostêp do ponad 2500 elek-
tronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
oraz innych wydawnictw. S¹ to pozycje obejmuj¹ce literaturê 
z prawa, medycyny, nauk spo³ecznych, nauk ekonomicznych,
humanistycznych, technicznych, jak równie¿ wiele tytu³ów dla

IInnaacczzeejj ,,   aa ll ee   wwcc ii¹¹¿¿   pprraaccuujj¹¹!!
Od wielu tygodni Chojnów zwolni³ swój dobowy rytm.
Instytucje kultury, placówki oœwiatowe, zak³ady pracy,
punkty gastronomiczne, nie funkcjonuj¹ tak jak dotych-
czas. Nie znaczy to jednak, ¿e ¿ycie zamar³o, ¿e za zam-
kniêtymi drzwiami nic siê nie dzieje. Na kolejnych stronach
przybli¿amy obecn¹ dzia³alnoœæ chojnowskich szkó³ i jed-
nostek kulturalnych. 
W tych miejscach nadal siê pracuje…
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dzieci i m³odzie¿y, sporo literatury faktu, literatury piêknej 
i kobiecej.
Wiêcej informacji na stronie www.biblioteka.chojnow.eu 
w zak³adce IBUK Libra: m.in. filmiki instrukta¿owe, ranking
najpopularniejszych ksi¹¿ek wœród czytelników MBP w Chojnowie.

Legimi: 60 000 e-booków
ju¿ dostêpnych w naszej bibliotece

W 2020 r. MBP w Chojnowie przy-
st¹pi³a do projektu "Legimi na Dolnym
Œl¹sku", w którym uczestniczy kilka-
dziesi¹t bibliotek publicznych z naszego województwa. Projekt
polega na wspólnym zakupie licencji uprawniaj¹cej do korzys-
tania z elektronicznych wersji publikacji udostêpnionych przez
Legimi sp. z o.o.
Czytelnicy zapisani do naszej biblioteki lub do którejkolwiek 
z bibliotek uczestnicz¹cych w projekcie mog¹ mieæ dostêp do
wielu nowoœci i bestsellerów z beletrystyki, literatury faktu 
i innych popularnych kategorii udostêpnianych przez portal
Legimi. Wystarczy, ¿e na podstawie otrzymanego w bibliotece
unikalnego kodu za³o¿¹ konto i pobior¹ bezp³atn¹ aplikacjê
Legimi. Wówczas wszystkie bez wyj¹tku e-ksi¹¿ki dostêpne w abo-
namencie bêd¹ mogli czytaæ za darmo na smartfonie, tablecie,
komputerze lub czytniku. Warunkiem jest posiadanie wa¿nej
karty bibliotecznej.
Us³uga wypo¿yczania ksi¹¿ek elektronicznych udostêpniona
zosta³a dziêki wspó³pracy dolnoœl¹skich bibliotek publicznych
z firm¹ Legimi, jedyn¹, która oferuje dostêp do e-booków na
zasadzie abonamentu. Czytelnicy mog¹ obecnie korzystaæ z po-
nad 60.000 tytu³ów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych.

Od 1 kwietnia 2020 r. czytelnicy korzystaj¹cy z bezp³atnego
kodu dostêpu do e-booków w Legimi, mog¹ tak¿e s³uchaæ audio-
booków pobranych z platformy Legimi.
Wiêcej informacji na stronie www.biblioteka.chojnow.eu w za-
k³adce Legimi: m.in. odpowiedzi na pytania zadawane najczêœ-
ciej w zwi¹zku z wypo¿yczaniem e-booków z zasobów Legimi.

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY 
SPORTU i REKREACJI

W zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa i wprowadzonymi ogra-
niczeniami w funkcjonowaniu placówki Miejski Oœrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji nie jest dostêpny dla mieszkañców.
Pracownicy - rotacyjnie - wykorzystuj¹ zaleg³e urlopy wypo-
czynkowe za rok 2019. Osoby, które s¹ niezbêdne dla funkcjo-
nowania obiektów, zajmuj¹ siê pracami na boiskach, w szatni
klubu KS Chojnowianka oraz na terenie Domu Kultury. 
W zwi¹zku z tym, i¿ w roku bie¿¹cym mija 5 lat od oddania do
u¿ytku budynku, jest to okazja do gruntownych przegl¹dów,
uzupe³nieñ b¹dŸ wymiany zu¿ytych elementów ró¿norodnych
systemów zabezpieczaj¹cych obiekt od strony p. po¿arowej,
antyw³amaniowej, funkcjonowania kamer, czujek itp.
Próbuj¹c wspomagaæ rodziców w ich zajêciach i opiece nad
dzieæmi, oferujemy zdalnie konkursy plastyczne. Do tej pory
by³y dwa: BEZIMIENNI BOHATEROWIE dedykowany tym
wszystkim, którzy wspieraj¹ Polaków w walce z pandemi¹
oraz TEN WSTRÊTNY KORONAWIRUS - próba "sportre-
towania" najwiêkszego zagro¿enia ostatnich tygodni.

IInnaacczzeejj ,,   aa ll ee   wwcc ii¹¹¿¿   pprraaccuujj¹¹!!

W dobie pandemii koronawirusa borykamy siê wszyscy nie

tylko z obostrzeniami i lêkiem przed chorob¹, ale tak¿e przed

utrat¹ pracy. Niestety sytuacja na œwiecie i w Polsce bêdzie siê

zmieniaæ na niekorzyœæ, jak alarmuj¹ eksperci. Œwiat siê za-

trzyma³, a gospodarka ju¿ odczuwa efekty szalej¹cego COVID-19.

Najwa¿niejsze to jednak nie poddawaæ siê z³owrogim myœlom,

bo niestety stres wp³ywa niekorzystnie na uk³ad odpornoœ-

ciowy, a ten jest nam obecnie niezbêdny. Musi dobrze funkcjo-

nowaæ.

Chojnowskie lokale gastronomiczne, kwiaciarnie i ma³e sklepy s¹

teraz w szczególnej sytuacji. Na skutek obostrzeñ ma³e przed-

siêbiorstwa codziennie przypominaj¹ siê swoim klientom -

"bez was nas nie ma". Co mo¿emy zrobiæ? Mo¿emy ich

wspieraæ. Jak? Tak jak do tej pory tylko ze zwiêkszon¹ ostro¿-

noœci¹, dla dobra ka¿dego. Lokalna gastronomia dostosowa³a

siê do potrzeb smakoszy oferuj¹c dania na wynos i z dowo-

zem. Korzystaj¹c z us³ug mistrzów chojnowskich smaków nie

tylko smacznie zjemy, ale przede wszystkim pomo¿emy 

w utrzymaniu pracy zagro¿onym jej utrat¹. Równie¿ lokalne

ma³e sklepy przypominaj¹ o swojej obecnoœci i staraniach jakie

dokonuj¹, aby zakupy by³y bezpieczne i sprawne. O uwagê prosz¹

te¿ kwiaciarnie. Kiedy musimy spêdzaæ czas w naszych domach

warto ozdobiæ mieszkanie jakimœ kwiatkiem? Ta wiosna nie-

stety nale¿y do wyj¹tkowo smutnych, a dziêki naszym florys-

tom domy mog¹ wygl¹daæ urokliwie i poprawiaæ wszystkim

nastrój.  

Obecna rzeczywistoœæ jest poniek¹d w naszych rêkach, wspierajmy

siê i pomagajmy sobie wzajemnie. Niech ten czas bêdzie dla

nas lekcj¹ solidarnoœci i jednoœci. Wprawdzie musimy trzymaæ

dystans dla naszego dobra, ale mentalnie mo¿emy byæ bli¿ej

siebie ni¿ kiedykolwiek… 

Jak bêdzie zdrowie, to wszystko powoli siê u³o¿y… 

K. Burzmiñska

Wspierajmy siê! 



SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie, podobnie jak wszystkie
szko³y w Polsce, od 25 marca zaczê³a kszta³cenie zdalne.
Nie by³o to i nadal nie jest prosta sprawa. W ci¹gu dwóch dni -
od zapowiedzi do og³oszenia przez Ministra Edukacji Naro-
dowej szko³y mia³y wprowadziæ kszta³cenie zdalne. Pomimo
problemów wszyscy nauczyciele i uczniowie zaczêli pracowaæ
t¹ metod¹. Przede wszystkim jednak wykorzystywane s¹ po-
drêczniki i æwiczenia, które posiadaj¹ uczniowie. Wykorzys-
tywane s¹ równie¿ e-podrêczniki z platformy e-podreczniki.pl,
która powsta³a ju¿ jakiœ czas temu, a teraz prze¿ywa oblê¿enie.

Dla uczniów, którzy nie mieli sprzêtu do takiego kszta³cenia
szko³a zapewni³a mo¿liwoœæ wypo¿yczenia laptopów ucz-
niowskich, które by³y na wyposa¿eniu szko³y. Zosta³ równie¿
z³o¿ony wniosek w ramach rz¹dowego programu "Zdalna
szko³a" dziêki czemu w najbli¿szym czasie szko³a pozyska
dodatkowo 13 nowoczesnych laptopów. 
Do kszta³cenia zdalnego wymagane s¹ dodatkowe umiejêtnoœci
zarówno wœród uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele odbyli
zdalne szkolenie zwane webinarem, w którym poznali metody 
i platformy do takiego kszta³cenia. Obecnie wiele firm udo-
stêpnia swoje zasoby do darmowego wykorzystania przez
szko³y. Te, które znalaz³y najwiêksze zainteresowanie zarówno
wœród uczniów jak i nauczycieli to platforma Microsoftu
Office 365, która jest wykorzystywana przez szko³ê ju¿ drugi
rok, Eduelo, Classroom, Quizzy, Documaster Campus, Squla.
Du¿¹ czêœæ komunikacji "za³atwia" e-dziennik czy zwyk³a
poczta e-mail. Do porozumiewania siê s³u¿¹ te¿ komunikatory
Discord, WhatsApp, HangOuts, czy Microsoft Skype. W przy-
padku, gdy uczniowie-rodzice nie posiadaj¹ sta³ego dostêpu do
Internetu pozostaje zwyk³y SMS, czy rozmowa telefoniczna.
Uczniowie oceniani s¹ na podstawie przesy³anych prac, mate-
ria³ów, tekstów. 
Kszta³cenie zdalne objê³o zasiêgiem wszystkich uczniów. Nie
jest to jednak metoda idealna. Powoduje ona zatracenie bez-
poœredniego kontaktu, który jest niezbêdny w procesie dydak-
tycznym. Kszta³cenie zdalne mo¿e równie¿ powodowaæ do-
datkowe frustracje wœród uczniów, ich rodziców jak i samych
nauczycieli. Trudno równie¿ zaplanowaæ dok³adne ramy cza-
sowe pracy uczniów i nauczycieli. Zapewne wielu z nich spê-

dza teraz przy komputerze, przy pracy znacznie wiêcej czasu
ni¿ poprzednio. Wymaga to sta³ego monitorowania oraz infor-
macji zwrotnych od rodziców czy uczniów. Jednak dziêki
zaistnia³ej wymuszonej formie kszta³cenia uczniowie i nauczy-
ciele naucz¹ siê nowych metod wspó³pracy, które wykorzystaj¹
w przysz³oœci. Po³¹czenie tradycyjnych metod kszta³cenia 
z kszta³ceniem zdalnym mo¿e podnieœæ jakoœæ pracy, unowo-
czeœniæ dotychczasowe metody i spowodowaæ korzystny efekt
na przysz³oœæ.

SZKO£A PODSTAWOWA NR 4
Od 25 marca Szko³a Podstawowa nr 4 jak i inne szko³y w Pol-
sce pracuje zdalnie czyli kszta³ci uczniów na odleg³oœæ. We-
d³ug definicji proces nauczania jest pobudzany i kierowany
przez nauczyciela w sposób poœredni i ci¹g³y za pomoc¹ ró¿-
nych mediów pozwalaj¹cych pokonaæ dystans. Zajêcia dydak-
tyczne w formie pracy na odleg³oœæ potrwaj¹ do 10.04.2020. 
- poinformowa³a na stronie internetowej Beata Miler-Kornicka
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie. 
Poniewa¿ w procesie kszta³cenia niezbêdny jest Internet na
stronie szko³y pojawiaj¹ siê komunikaty zarówno dla rodziców
jak i uczniów zmuszonych odnaleŸæ siê w nowej cyfrowej
rzeczywistoœci. W zak³adce Pedagog szkolny - PORADY DLA
RODZICÓW - KSZTA£CENIE NA ODLEG£OŒÆ znajduj¹
siê m.in.  informacje "Jak radziæ sobie z trudnymi i nieprzyjem-
nymi myœlami", a dla uczniów: "Jak zmotywowaæ siê do nauki"
i "Jak skutecznie mobilizowaæ siê do nauki w domu". 
W zak³adce biblioteka znajduj¹ siê informacjê WOLNY DO-
STÊP, BIBLIOTEKI CYFROWE, a tak¿e: SZKO£A Z TVP,
ABC - NAUCZANIE NA ODLEG£OŒÆ. Utworzony zosta³
równie¿ skrót: "Korczakowcy pracuj¹ zdalnie", gdzie znaleŸæ
mo¿na filmy uczniów, wiersze, ciekawe prace, prezentacje
POWER-POINT i aktualn¹ Gazetkê "Zlepek". 
Co ciekawe dzieci bardzo sprawnie odnajduj¹ siê w nowej
rzeczywistoœci i œwietnie radz¹ sobie z przesy³aniem mate-
ria³ów. 
Na stronie "czwórki" mo¿emy obejrzeæ ciekawy filmik ucznia,
który w m¹dry sposób prezentuje mo¿liwoœci Internetu przy
wskazaniu na ochronê danych osobowych. Pojawi³y siê tak¿e
prawdziwe poematy: wiersz o koronawirusie, o przyjacio³ach 
z sieci i ostro¿noœci w ich poznawaniu. Dzieci zdecydowanie
pod¹¿aj¹ dobry tropem i zachowuj¹ szczególn¹ ostro¿noœæ w do-
bie cyfrowej nauki, o czym œwiadcz¹ ich interesuj¹ce prace,
których motywem przewodnim jest bezpieczeñstwo w sieci.

Korczakowcy wykonali równie¿ ciekawe prezentacje doty-
cz¹ce m.in.: "Prezydenta i Rady Ministrów", "Sejmu i Senatu"
czy "S¹dów i Trybuna³ów". 
Nauczyciele, dzieci i rodzice wspólnie radz¹ sobie z wszyst-
kimi przeciwnoœciami, wierz¹c, ¿e ju¿ nied³ugo wrócimy do
spokojniejszych realiów… 
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IInnaacczzeejj ,,   aa ll ee   wwcc ii¹¹¿¿   pprraaccuujj¹¹!!

PREZENTACJE-LEKTURY, praca zespo³owa - Wiktoria
Ekielska, Paula Borowiec, Anna Dwojak, Maja Kowalik,
Oliwia Kupiec, Julia Poznar - kl. VIII a 
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Dzia³o forteczne
Ten zabytek zapewne jest znany wielu miesz-
kañcom Chojnowa i stanowi wizytówkê
Muzeum. Prezentujemy go na skwerku przed
wejœciem do naszego Zamku i niew¹tpli-
wie jest spor¹ atrakcj¹ dla pasjonatów mili-
tariów. Budzi równie¿ ogromny zachwyt
poœród dzieci. Wydaje nam siê, ¿e jest to
najczêœciej fotografowany obiekt nale¿¹cy
do naszych zbiorów. Wykonane zosta³o w bel-
gijskim mieœcie Liege w 1863 roku i osa-
dzone jest na oryginalnej drewnianej lawe-
cie. Broñ jest ³adowana odtylcowo, wsparta
na czterech masywnych, ¿eliwnych ko³ach.
Jak ju¿ wspomnieliœmy jest to atrakcja nie-
ma³a, równie¿ ze wzglêdu na swój gabaryt.
D³ugoœæ lufy przekracza dwa i pó³ metra.
Rodzi siê pytanie sk¹d dzia³o wziê³o siê 
w Chojnowie. Niestety, nie znamy odpo-
wiedzi. Wiemy tylko, i¿ towarzyszy³o choj-
nowskiemu Zamkowi jeszcze przed II wojn¹
œwiatow¹, by³o tu te¿ w dniu otwarcia Mu-
zeum w 1959 r., co potwierdza do³¹czona
fotografia.

Fili¿anka do mokki. 
Porcelana, fabryka Gebrüder Schoenau,

Hüttensteinach, Niemcy 1924-1930
Fili¿anka datowana na lata 1924 -1930.
Obiekt ten, co ciekawe, przedstawia herb
Chojnowa, powsta³ zaœ w fabryce porcela-
ny w Hüttensteinach, oddalonej od naszego
miasta o ponad 400 kilometrów.
Fili¿anka zosta³a zakupiona przez Muzeum
we wroc³awskim antykwariacie. 
Wylew fili¿anki ma szerok¹ œrednicê. Stoi
na drobnej stopie, ucho jest z³ote i charak-
terystycznie sp³aszczone (prosto ³amane) w gór-
nej partii (wp³yw art deco?). Fili¿anka po-
siada delikatn¹ dekoracjê w postaci pasm
z³oceñ, dwóch na stopie oraz jednego przy
wylewie. Zdobienie w formie herbu Choj-
nowa znajduje siê na wewnêtrznej œciance
naczynia. Zapewne herb miasta ujawnia³
siê miarowo i powoli oczom spo¿ywaj¹-
cych czarny i gor¹cy napój. Czy mo¿emy
mieæ do czynienia z czêœci¹ zastawy wyko-
nanej dla potrzeb w³adz miasta? Na to py-
tanie nie znamy odpowiedzi - tu pozosta-
wiamy przestrzeñ dla wyobraŸni.

Fabryka porcelany w Hüttensteinach pow-
sta³a 6 czerwca 1817 roku, gdy radca han-
dlowy Johann Greiner oraz radca izby dwor-
skiej wykupili za 48 tysiêcy guldenów
star¹ m³otowniê. Pod ich piecz¹ fabryka
funkcjonowa³a do roku 1830. PóŸniej czê-
sto zmienia³a w³aœcicieli, g³ównie ze wzglêdu
na skomplikowane stosunki w³asnoœciowe. 
W 1859 roku przesz³a w posiadanie Carla
oraz Eduarda Schoenau, którzy wydzier¿a-

wili fabrykê firmie Swaine & Co na kolejne
14 lat. W 1864 roku powróci³a do „Braci
Schoenau”. Produkowa³a porcelanê luksu-
sow¹ oraz u¿ytkow¹, inspirowan¹ baro-
kiem, biedermeierem oraz stylem wspó³czes-
nym. W kolejnych latach przedsiêbiorstwo
zmienia³o specjalizacjê wytwarzaj¹c porce-
lanê techniczn¹, elektrotechniczn¹ oraz
urz¹dzenia laboratoryjne. Produkcja zos-
ta³a wstrzymana podczas II wojny œwia-
towej.

Fotografia Carte de visite
Obiekt niepozorny przy pierwszym kontak-
cie, jednak po wnikliwej analizie nie-
zwyk³y. Jest to fotografia Carte de visite
(skrót: CDV) wykonana w chojnowskim
Atelier Hugo Haerttwiga. Wa¿ne, ¿e zdjê-
cie przedstawiaj¹ce portret dojrza³ego mê¿-
czyzny zosta³o podpisane na odwrocie. Zy-
skujemy zatem mo¿liwoœæ przeprowadze-
nia dalszych badañ nad histori¹ Chojnowa
i jego mieszkañców. 
Zdjêcie portretuje mê¿czyznê o d³ugich za-
winiêtych w¹sach w ujêciu en trois-quatrs.

Postaæ ubrana jest w elegancki strój, który
mo¿e œwiadczyæ o statusie materialnym mê¿-
czyzny. Dodatkowo zyskujemy mo¿liwoœæ
poznania panuj¹cych w Chojnowie tren-
dów mody roku 1903. Portret okala winieta
w formie owalu. U do³u na be¿owym kar-
tonie, na którym naklejono zdjêcie, znajdu-
je siê nazwa atelier: Hugo Haerttwig HOF-
PHOTOGRAPH. Na rewersie równie¿ znaj-
duje siê nazwa zak³adu fotograficznego, 
a wszystkie napisy s¹ bogato zdobione orna-
mentem secesyjnym. Jednak najwa¿niejsza
informacja, która umo¿liwia kwerendê,
zosta³a zapisana odrêcznie. Jest to pierwsza
litera imienia oraz pe³ne nazwisko sportre-
towanego mê¿czyzny: J. Lange.
W oparciu o te informacje mo¿emy przejœæ
do kolejnego etapu badañ. Siêgamy do daw-
nej ksiêgi adresowej Chojnowa z 1907r. Na
tej podstawie poznajemy pe³ne imiê mê¿-
czyzny, Johannes. Mieliœmy szczêœcie - to
jedyny Lange, którego imiê zaczyna siê na „J”.
Nastêpnie ustalamy adres oraz zawód jaki
wykonywa³. Mieszka³ zatem przy Sand-
strasse, a wedle t³umaczenia z jêzyka nie-
mieckiego by³ handlarzem lub pomocni-
kiem handlowym. Zebrawszy te wiado-
moœci jesteœmy ju¿ w stanie zlokalizowaæ
na mapie z roku 1909 ulicê, przy której
mieszka³ Pan Lange. Nastêpny krok to
zestawienie z aktualn¹ map¹ Chojnowa.
Przy pomocy ówczesnych pocztówek zebra-
nych w naszym muzeum, mamy sposob-
noœæ zobaczyæ, jak wygl¹da³ dom mê¿-
czyzny. Istnieje do dziœ. Niezwyk³e jest, ¿e
zdobycie wszystkich tych wiadomoœci o cz³o-
wieku sprzed ponad 100 lat zawdziêczamy
jednemu odrêcznemu podpisowi. Johannes
mieszka³ w jednym z domów zamieszczo-
nych na pocztówce - w którym? Tê historiê po-
zostawimy otulon¹ lekk¹ mgie³k¹ tajemnicy…
Fotografie CDV wykonywane by³y na pa-
pierze albuminowym, który jest bardzo
cienki i trudny do przechowywania. Na-
klejano je zatem na niewiele wiêkszy karton.
Charakteryzowa³y siê ma³ym rozmiarem,
zwykle oko³o 6 cm x 9 cm. Kieszonkowy
format zdjêæ umo¿liwi³ wykonywanie kilku
ujêæ na jednej p³ycie, dziêki czemu by³y o wie-
le tañsze od swoich wielkoformatowych
odpowiedników. Przyczyni³o siê do ich ma-
sowej popularyzacji. W XIX wieku by³y
najbardziej rozpowszechnionym rodzajem
fotografii. Niewielkim kosztem dawa³y
klasie œredniej mo¿liwoœæ utrwalenia wize-
runku. Zdjêcia CDV szybko przesz³y do
¿ycia towarzyskiego, niekiedy stanowi¹c
formê wizytówek lub te¿ obiektów kolek-
cjonerskich. Opatentowane zosta³y przez
Andre Disderiego w Pary¿u w 1854 r. Moda
na Carte de visite rozpoczê³a siê w 1859r.,
gdy w Atelier Disderiego sfotografowany
zosta³ Napoleon III Bonaparte. Zdjêcia
CDV szybko ogarnê³y Francjê, a póŸniej
ca³¹ Europê. Popularne by³y portrety wa¿-
nych osobistoœci, pisarzy, malarzy, cz³on-
ków rodziny królewskiej, muzyków. 
Kolekcjonowano je w specjalnie przygo-
towanych albumach. Z koñcem lat '60
moda na zdjêcia CDV zosta³a wyparta
przez Carte de Cabinet – fotografie o wiêk-
szym formacie.

Na czas pandemii i okres zamkniêcia
jednostek kultury Muzeum Regionalne
w Chojnowie wysz³o z ciekaw¹ inicjatyw¹.
Na swojej stronie Internetowej prezen-
tuje ciekawe zabytki w interesuj¹cy spo-
sób opisuj¹c ich historiê. Pragn¹c za-
chêciæ Pañstwa do tej lektury, zamiesz-
czamy kilka przyk³adów tego typu pre-
zentacji. Nas bardzo zaciekawi³y...

AA  ttoo  cciieekkaawwee.. .. ..
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PRZEKA¯ HANI 
SWÓJ 1 %

Nasza córka ma na imiê Hania 
i nied³ugo skoñczy trzy latka.

Po jej narodzinach dowiedzieliœmy
siê, ¿e zosta³a obci¹¿ona chorob¹
genetyczn¹. Wada twarzoczaszki 
i mózgoczaszki postêpuje wraz 

z wiekiem i wzrostem koœci.

Hania przesz³a trzy operacje 
czaszki, przy których zosta³o

obni¿one ciœnienie œródczaszkowe.
W tej chwili borykamy siê 

z powa¿nym problemem oddycha-
nia podczas snu. Cierpi na silny

bezdech, podczas którego dochodzi
do niedotlenienia i spadku saturacji.
Jesteœmy w trakcie diagnozowania 
i czeka nas nauka obs³ugi aparatu

dotleniaj¹cego nasze dziecko. 
Taki aparat jest refundowany 
w niewielkiej czêœci, a kosztuje 

kilka tysiêcy z³otych. 
Kolejnym etapem leczenia s¹

planowane operacje, 
które czekaj¹ nas 

jeszcze w tym roku.

DZIÊKUJEMY ZA KA¯D¥
OKAZAN¥ NAM POMOC.

1 % podatku przekazujemy 
na dalsze leczenie i polepszenie

stanu zdrowia Hani.
FUNDACJA DZIECIOM
ZD¥¯YÆ Z POMOC¥ 
NR KRS : 0000037904

W rubryce 
"CEL SZCZEGÓ£OWY"

NALE¯Y WPISAÆ: 
HANNA MYŒKO 32210

W zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa rz¹d wprowadzi³
ograniczenia zwi¹zane z wyjœciem z domu. Nie ma jednak
narazie zakazu korzystania z dzia³ki Rodzinnych Ogrodów
Dzia³kowych. 

Przypominamy o zakazie gromadzenia siê, udostêpniana ogrodu osobom trzecim.
Nale¿y korzystaæ tylko z w³asnego sprzêtu , aby unikn¹æ mo¿liwoœci zara¿enia, cho-
dzi g³ównie o pompy i studnie.
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców w zwi¹zku z wprowadzanymi kolejnymi ograniczenia-
mi zwi¹zanymi z zagro¿eniem, podj¹³ decyzjê o czasowych ograniczeniach w ogro-
dach dzia³kowych. Na dzia³ce mo¿e przebywaæ wy³¹cznie dzia³kowiec i jego naj-
bli¿sza rodzina.
Nie mo¿na korzystaæ z terenów wspólnych ROD, nie dotyczy to korzystania z alei
ogrodowych w celu dotarcia do dzia³ki.
Przebywanie na terenie dzia³ek przez ich u¿ytkowników nie jest zabronione, jednak
powinno byæ, jak ka¿de wyjœcie z domu, ograniczone do niezbêdnych potrzeb.
Urz¹dzanie spotkañ towarzyskich i gromadzenie siê wiêkszej iloœci osób na terenie
dzia³ki jest przede wszystkim nieodpowiedzialne. W ten sposób nara¿a siê ¿ycie 
i zdrowie swoje oraz innych osób. Przepisy nie zabraniaj¹ dzia³kowcom wykonywa-
nia niezbêdnych potrzeb zwi¹zanych z utrzymaniem dzia³ki. Jednak ka¿dy powinien
powa¿nie zastanowiæ siê, które z tych czynnoœci s¹ naprawdê niezbêdne. 
W przypadku niew³aœciwego i niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami u¿ytkowa-
nia ogrodu istnieje groŸba zamkniêcia ROD.

Fragment komunikatu Krajowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowi¹zuj¹cych przepisów 

w zakresie dostêpu do dzia³ki w ROD
"Do dzia³kowców kierowane s¹ komunikaty o ograniczenie do minimum aktywnoœci
na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostro¿noœci, powstrzymanie siê od bezpoœ-
rednich kontaktów z osobami spoza najbli¿szej rodziny...  
KZ PZD apeluje do dzia³kowców, aby pomimo przys³uguj¹cych im praw, maksymal-
nie ograniczyli wizyty na dzia³kach… 
Pamiêtajmy, w obecnych warunkach, ka¿da zbêdna aktywnoœæ poza miejscem
zamieszkania, to zwiêkszenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby
zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachowaæ maksimum ostro¿noœci. Co
wiêcej, widz¹c przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy siê zawiadomiæ o nich
organów porz¹dkowych. Œcis³e respektowanie ograniczeñ, nawet je¿eli s¹ uci¹¿liwe,
jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogó³u spo³eczeñstwa".

W przypadku zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów, bêdziemy informowaæ Pañstwa na
bie¿¹co.

JEDNOCZEŒNIE DLA BEZPIECZEÑSTWA SWOJEGO I BLISKICH
PROSIMY O POZOSTANIE W DOMU!

Z powa¿aniem 
Prezes Zarz¹du ROD  "Po³udnie" 

£ukasz Ma³ota

RRooddzziinnnnee  OOggrrooddyy  DDzziiaa³³kkoowwee
iinnffoorrmmuujj¹¹

Komunikat ROD “Po³udnie”
W zwi¹zku z panuj¹c¹ obecnie w œwiece pandemi¹ koronawirusa (COVID-19)
Zarz¹d ROD im. Po³udnie w Chojnowie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania
wirusa zawiesza na czas trwania pandemii zebrania Zarz¹du.
Sprawy pilne i osoby wyra¿aj¹ce chêæ przydzia³u dzia³ki na terenach ogrodów
dzia³kowych nale¿¹cych do ROD im. "Po³udnie" prosimy o kontakt telefoniczny
do Prezesa ROD £ukasza Ma³oty pod numerem telefonu 575-908-591 b¹dŸ kontakt
mailowy: rodpoludnie@wp.pl
Op³aty ogrodowe za rok 2020 w tym sk³adka cz³onkowska w kwocie 6 z³otych i op³ata
za dzia³kê w kwocie 26 groszy za m2 prosimy uiszczaæ na numer konta: 
Bank Spó³dzielczy Chojnów: 06 8644 0000 0000 0299 2000 0010
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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 miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytko-
wane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej
przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utward-
zonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek
rolny - grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia
na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu
gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z 17.08.2011r.), dzia³ki
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i desz-
czow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z za-
pisami w/w planu zagospodarowania 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: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz napowietrznej linii energetycznej SN (20kV), planuj¹c zabu-
dowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroen-
ergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej konser-
wacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabu-
dowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zainwesto-
wania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku, z czym, nabywca przej-
mie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu
podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci
op³at¹ adiacenck¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
22 kwietnia 2020r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹-
pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozos-
taj¹ce 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
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-

chomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do za-
warcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien
przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 15 kwietnia 2020r. (ze wska-
zaniem numeru dzia³ki). Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upowa¿nia do
czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia  14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zaœ pozosta³ym uczestnikom przetargu zostanie zwró-
cone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, orga-
nizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu
30.08.2016r., drugi 07.10.2016r., trzeci 16.12.2016r., czwarty
17.02.2017r., pi¹ty 12.05.2017r., szósty 27.06.2017r., siódmy
04.08.2017r., ósmy10.10.201 r., dziewi¹ty 30.11.2017r., dziesi¹ty
15.02.2018r., jedenasty 26.04.2018r., dwunasty 03.07.2018r., trzy-
nasty 18.09.201 r., czternasty 06.11.2018 r., piêtnasty 08.01.2019r.,
szesnasty 27 lutego 2019r., siedemnasty 10.04.2019r., osiemnasty
21.05.2019r., dziewiêtnasty 8.08.2019r., dwudziesty 23.10.2019r.,
dwudziesty pierwszy 11.12.2019 r., dwudziesty drugi 11.02.2020 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 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

dwudziesty trzeci 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:



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie 30m2. Chojnów 
ul. Chmielna 15/6, II p. Do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 608-657-627. (32281)

Sprzedam mieszkanie 56m2 w Goliszo-
wie lub zamieniê na Legnicê, Chojnów.
W tym 3 komórki, ogródek, piwnica, strych.
Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 517-038-919. (38636)

Nowe mieszkania w centrum Chojnowa.
Kamienica Ma³achowska - 34 nowe kom-
fortowe mieszkania w Chojnowie przy
ulicy Ma³achowskiego. Zainteresowa-
nych zapraszamy na nasz¹ stronê:

http://MIESZKANIA.CHOJNOW.BIZ ,
na której znajd¹ Pañstwo wszystkie szcze-
gó³y dotycz¹ce inwestycji. 
Wiadomoœæ: tel. 664-999-343 
mail: kontakt@yourflat.pl 

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê pod budowê gara¿u o pow.
19m2 przy ul.  Zielonej nr 52/20, cena 5500 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 667-791-912. (38950)

Sprzedam dzia³kê roln¹ 3,65 ha w Rokit-
kach, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 328.
Teren objêty sprzeda¿¹ stanowi¹ ³¹ki prze-
wa¿aj¹co V klasy i nieznaczne IV. Grunt

utrzymany jest w dobrej kulturze.
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930, 608-615-952.

(41353)

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Chojnowa
obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel.  791-463-992. (42455)

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
ul. Leœna i Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (42457)

Praca
Zatrudniê ekspedientkê na ca³y lub na
1/2 etatu do sklepu "Anna". Wynagro-
dzenie 3420, - brutto. Sta¿ pracy w handlu
spo¿ywczym. 
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736. 
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,     999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

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

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80

Og³oszenia drobne
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Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
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KWIECIEÑ
12.04. - POD S£OÑCEM
13.04. - SALIX
19.04. - CENTRUM
26.04. - W INTERMARCHE

MAJ
01.05. - FARMED
03.05. - SALIX
10.05. - STOKROTKA
17.05. - POD S£OÑCEM
24.05. - CENTRUM
31.05. - MELISA

CZERWIEC
07.06. - FARMED
11.06. - POD S£OÑCEM
14.06. - SALIX
21.06. - STOKROTKA
28.06. - W INTERMARCHE

LIPIEC
05.07. - MELISA
12.07. - CENTRUM
19.07. - FARTMED
26.07. - POD S£OÑCEM

SIERPIEÑ
02.08. - SALIX
09.08 - STOKROTKA

15.08. - FARMED
16.08 - MELISA
23.08. - CENTRUM
30.08. - W INTERMARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAZDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16

tel. 768188452
APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i Miejska Biblioteka Publiczna zachęcają do zajęć manualnych.
W ostatnich tygodniach Dom Kultury ogłosił dwa konkursy plastyczne, na który wpłynęło ponad 20 prac. W ramach akcji
#pozostanwdomuwChojnowie zaproponowano udział w konkursie pt. „Bezimienni bohaterowie” i „Ten wstrętny Koronawirus”.
Jak Państwu podobają się artystyczne interpretacje?

Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do samodzielnego wykonania 
świątecznych ozdób - dla siebie i w prezencie dla bliskich. 

Choć na naszych tradycyjnych zajęciach plastycznych „Dekoracje Wielkanocne” w tym
roku nie możemy się spotkać w bibliotece, zapraszamy dzieci i dorosłych do artysty-
cznej zabawy z papierem, nożyczkami i klejem w domu. W Internecie jest dużo
pięknych pomysłów - zaczerpnęliśmy z nich, dodając coś od siebie. Do wykonania
żółtego kurczaczka potrzebne są dwie kartki żółte oraz biała i czerwona. Żółte przeci-
namy wzdłuż i powstałe cztery części składamy w harmonijkę. Sklejamy tak, by pow-
stało harmonijkowe koło. Z białej kartki wycinamy mniejsze koło i skrzydełka, 
a z czerwonej grzebień, dziób i łapki. Oczywiście potrzebne będę też oczka. Wszystko
pięknie naklejamy i powstaje śmieszny kurczak. Podobnie wykonujemy zajączka. Na
koszyczek z kwiatkami potrzebny jest zielony karton i kolorowy papier, z którego wyt-
niemy kwiatki.

Konkursy plastyczne, zajęcia artystyczne - propozycje MOKSiR i MBP

Alicja Kawa
Natalia Jarosz

Karolina Zawadzka

Martyna Łosińska

Zofia Marciniszyn

Hanna Seweryniak

Szymon Kozubski

Gabriel Kuczerka

Szymon Kozubski Hanna Seweryniak



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Magdalena Pańczyniak - 12. letnia
zodiakalna waga, jest uczennicą SP 4 .
Uprawia jazdę konną w Legnicy, ry-
suje, lubi kolor niebieski oraz bajki 
o Reksiu. Pragnie zostać kosmetyczką.
Chce, by świat wprowadzał zmiany
ekologiczne. 

Wiosna przynosi nadzieję Wiosna przynosi nadzieję 


