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Dobiegają końca prace przy inwestycji pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji
Uzdatniania Wody w Chojnowie”. 
Zakończono już prace na głównym rurociągu na odcinku od Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca zajmuje się
obecnie zagospodarowaniem obszaru na terenie Konradówki i remontem na samej stacji czyli wymianą wież napowietrzających 
i pomieszczenia wraz z zestawem hydroforowym.
Prace przy tej inwestycji przebiegły sprawnie, ale nie obyło się bez nieprzewidzianych problemów.
- Obecne warunki gospodarcze spowodowane ograniczeniami z powodu koronawirusa wpłynęły na dostawy – wyjaśnia nadzoru-
jący inwestycję inżynier kontraktu Marcin Lichoń. – Stare sieci niejednokrotnie są źle zinwentaryzowane i nie idą na pra-
widłowych głębokościach, stąd też zdarzyły nam się awarie, które szybko jednak udało się opanować.
Zapuszczenie pomp głębinowych, rozruchy, próby szczelności i dezynfekcja zwieńczą dzieło. 
Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia 
w naszych kranach.
Miasto wydało na tę inwestycję blisko 3 miliony zł.                                                       eg

Nowy wodociąg



Laptopy 
dla chojnowskich uczniów

Samorz¹d Chojnowa z³o¿y³ wniosek do
Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ra-
mach otwartego konkursu grantowego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego pn. "Zdalna Szko³a -
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kszta³cenia zdalnego.
Rz¹dowe wsparcie finansowe udzielane
jest na projekty polegaj¹ce na dopo-
sa¿eniu jednostek oœwiaty w sprzêt kom-
puterowy niezbêdny do prowadzenia
lekcji w trybie zdalnym. Przyznana kwota
to 70 tysiêcy z³otych. 

W ramach tych œrodków zakupiono 28
laptopów, które trafi³y do uczniów Szko³y
Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej
nr 4.
- Sprzêt jest wysokiej klasy - mówi dy-
rektor SP 3 Mariusz Szklarz - Jesteœmy
w trakcie rozdysponowania. Nasi ucz-
niowie s¹ w zasadzie wyposa¿eni w niez-
bêdne laptopy, które wypo¿yczaliœmy ze
szkolnych zasobów. Teraz te nowoczesne
zast¹pi¹ starsze modele.
- Laptopy przeznaczamy dla potrze-
buj¹cych uczniów klas IV-VII - wyjaœnia
dyrektor SP4 Beata Miler-Kornicka.
- Wydajemy je sukcesywnie. Ich iloœæ
zaspokaja nasze szkolne potrzeby.
Laptopy s¹ w³asnoœci¹ placówek. Kiedy
uczniowie wróc¹ do swoich ³awek, 
a zdalne nauczanie bêdzie ju¿ tylko
wspomnieniem, szkolne laptopy bêd¹
s³u¿yæ, jako pomoce naukowe.

Zmiany 
funkcjonowania Urzêdu

Od 22 kwietnia 2020r. a¿ do odwo³ania
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w fun-
kcjonowaniu Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie:
1) P³atnoœci i nale¿noœci publicznoprawne
(podatki, op³aty) winny byæ wnoszone 
w formie bezgotówkowej-przelewem lub
przekazem pocztowym na rachunek bankowy.
2) Obs³ugê interesantów ogranicza siê
wy³¹cznie do zadañ niezbêdnych wyma-
gaj¹cych osobistego stawiennictwa m.in.
rejestracji stanu cywilnego w Urzêdzie Sta-
nu Cywilnego - ul. Kiliñskiego 5. nr tel.
768188639, ewidencji ludnoœci i dowo-
dów osobistych – nr tel. 768188505
wew. 116.
Przed wizyt¹ w urzêdzie nale¿y telefo-
nicznie uzgodniæ termin.
Wszystkie pozosta³e sprawy za³atwiane
s¹ telefonicznie i korespondencyjnie, za
poœrednictwem poczty elektronicznej lub
e PUAP:
a) centrala telefoniczna - 768188285,
b) e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu
Szczegó³y dotycz¹ce pracy Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie, numery telefonów,
adresy e-mail, numery kont bankowych
oraz danych do wystawiania faktur znaj-
duj¹ siê na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Chojnów:
http://bip.chojnow.net.pl/

ChZGKiM otwiera biuro
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
informuje, ¿e od dnia 22.04.2020r.
otwarte jest biuro obs³ugi klienta. Maj¹c
na wzglêdzie troskê o bezpieczeñstwo
naszych Klientów i pracowników, ob-
s³uga interesantów bêdzie odbywaæ siê z za-
chowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeñstwa: na terenie biura obs³ugi klienta
mog¹ jednoczeœnie przebywaæ maksy-

malnie 2 osoby, nale¿y utrzymywaæ co
najmniej 2-metrowe odleg³oœci miêdzy
pozosta³ymi osobami, do biura obs³ugi
wchodzimy w maseczkach lub innego
rodzaju os³onach zakrywaj¹cych usta i nos,
przy wejœciu obowi¹zkowo nale¿y zde-
zynfekowaæ d³onie. Czekaj¹cy w kolejce
przed budynkiem zak³adu powinni zacho-
waæ bezpieczne odleg³oœci miêdzy sob¹.
Prosimy nie przychodziæ do Zak³adu 
z dzieæmi, zwierzêtami oraz z objawami
choroby (kaszel, katar, wysoka gor¹czka).
Biuro obs³ugi klienta bêdzie obs³ugi-
wa³o interesantów w godzinach od
7.30 do 14.30 Kasy zak³adu bêd¹
czynne od 7.30 do 14.00. Kontakt oso-
bisty z pracownikami poszczególnych
oddzia³ów ChZGKiM bêdzie mo¿liwy
w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, wy³¹cznie po uprzednim uzgodnie-
niu telefonicznym lub mailowym:
tel. 76-81-88-370 /371 
fax 76-81-88-372, 
e-mail sekretariat@chzgkim.pl. 
Wszelk¹ korespondencjê nale¿y wrzucaæ
do skrzynki podawczej wystawionej przy
wejœciu do biura obs³ugi klienta.

Przychodnia Rejonowa
przypomina

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
przypomina zasady wypisywania leków
sta³ych:
- zapotrzebowanie zawieraj¹ce imiê i na-
zwisko, datê urodzenia, numer telefonu,
nazwê i dawkê leku proszê wrzucaæ do
oznaczonego pojemnika przy drzwiach
g³ównych przychodni 
- odbiór (dla pacjentów, którym telefo-
nicznie nie przekazano numeru recepty)
nastêpnego dnia w godz. 10.00 - 12.00 
i 14.00 - 17.00. 
Pacjenci mog¹ w aptece odebraæ leki
podaj¹c czteroznakowy numer recepty 
i swój Pesel.
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Pracownicy Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za okazane wsparcie i zaanga¿owanie osobom, 

które w trudnych dla wszystkich dniach pandemii koronawirusa pomog³y  
i dostarczy³y bezp³atnie œrodki ochrony osobistej dla personelu medycznego:

- dziêkujemy Paniom Ma³gorzacie Kamiñskiej, Agacie Inglod i El¿biecie Zamojskiej za uszycie i dostarczenie
maseczek,

- dziêkujemy Panu Tomaszowi Halikowskiemu za wykonanie i dostarczenie przy³bic ochronnych
- dziêkujemy Panu Rafa³owi £uszczakowi i Dariuszowi Sywakowi za przekazanie przy³bic ochronnych
- dziêkujemy Panu Andrzejowi Traczowi za przekazanie przy³bic ochronnych i fartuchów ochronnych, które 

uszy³y Panie Agata Inglot, Anna Jacyszyn, Ma³gorzata Chada³a, El¿bieta Wilk, Ewa Lipiñska i Justyna
Lipiñska.

- dziêkujemy Radnym Rady Miejskiej za przekazanie 1300 z³ zebranych na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, 
które przeznaczymy na zakup sprzêtu ochrony osobistej.
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Mnichovo Hradištì - miasto partnerskie
Chojnowa - w ramach wspó³pracy i przy-
jacielskich relacji - ofiarowa³o potrzebne
do walki z koronawirusem akcesoria,
które wykonane zosta³y przez mieszkañ-
ców czeskiego miasteczka.
1000 sztuk maseczek oraz 10 os³on do
twarzy odebra³ na granicy Habartice-
Zawidów Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies. W przekazaniu uczestniczy³
starosta miasta Mnichovo Hradištì On-
døej Lochman.
Do tej przyjacielskiej inicjatywy do³¹-
czy³y lokalne przedsiêbiorstwa i osoby
prywatne z Mnichovo Hradištì: firmy

szyj¹ce maseczki MiJa i ZDEPE.CZ,
zak³ad Ocun a HBPO, w którym zosta³y
wykonane przy³bice ochronne oraz
panie, które w swoich domach szy³y
maseczki.
- Po polskiej stronie widzieliœmy zarówno
wdziêcznoœæ, jak i wzruszenie - opisuje
wydarzenie na czeskim facebooku Aleš
Rychlý, urzêdnik tamtejszego merostwa
towarzysz¹cy przekazuj¹cemu dary sta-
roœcie Ondøejowi Lochmanowi. - W tle
mundurowi i pojazdy wojskowe, w odle-
g³oœci kilku metrów burmistrz Jan Ser-
kies. To by³ dziwny widok, dziwne uczu-
cie, dziwne spotkanie - jak z innych czasów.

Gest spo³ecznoœci Mnichovo Hradištì
potwierdza, ¿e przyjaŸñ polsko - czeska
to nie tylko historyczna wiêŸ, podobny
jêzyk czy bliskoœæ granic, to przede
wszystkim wspó³praca i miêdzynarodowa
solidarnoœæ w trudnym czasie.
Maseczki przekazano do Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, sk¹d zain-
teresowani mieszkañcy, z zachowaniem
obowi¹zuj¹cych zasasd, odebrali je w ci¹gu
kilku dni.
W ramach rewan¿u chojnowianie po-
darowali czeskim przyjacio³om s³odycze
- by w ten skromny sposób wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ, sympatiê i by w czasie na-
kazów, zakazów, ograniczeñ polskie wy-
roby (cenione przecie¿) przynios³y nieco
przyjemnoœci… 

Mnichovo Hradištì dla Chojnowa

Dziêkujemy 

Mnichovo Hradištì!

Koronawirus nie odpuszcza. Nowa rze-
czywistoœæ obliguje do podejmowania
ró¿nych dzia³añ maj¹cych na celu wspie-
ranie œrodowisk, które w pierwszej linii
staj¹ oko w oko ze œmiercionoœnym wro-
giem. W zwi¹zku z tym chojnowski
samorz¹d zakupi³ dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
urz¹dzenie niezbêdne w walce z ko-
ronawirusem. AEROSEPT ultra do
dezynfekcji pomieszczeñ za kwotê
34.000 z³ ma dzia³anie odka¿aj¹ce z dro-
bnoustrojów. Jest to bardzo wa¿na broñ
w rozprzestrzenianiu siê pandemii. 

W dobie zmagañ z wirusem nie tylko
pomieszczenia sanitarne musz¹ byæ
nieskazitelnie czyste, ale tak¿e ubrania
pracowników placówek medycznych. 
W tym celu ratusz sfinansowa³ pralko -
suszarkê wart¹ 2 tys. z³otych dla Pogo-
towia Ratunkowego w Legnicy oddzia³
w Chojnowie.

Kolejnymi istotnymi dzia³aniami by³o
zakupienie blisko 3 tys. maseczek
ochronnych dla mieszkañców miasta,
dostêpnych w Miejskim Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej przy ul. Kolejowej 9.
Chojnów otrzyma³ tak¿e tysi¹c maseczek
w ramach przyjacielskiego gestu z mias-
ta partnerskiego Michovo Hradištì (czy-
taj poni¿ej), które równie¿ zosta³y roz-
dysponowane dla potrzebuj¹cych miesz-
kañców. 

Chojnowskie szko³y otrzyma³y wsparcie
edukacyjne dziêki doposa¿eniu w nowy
sprzêt komputerowy. 28 laptopów
trafi³o do SP3 i SP4 za spraw¹ wniosku
z³o¿onego przez miasto do Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa w ramach otwar-
tego konkursu grantowego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego pn. "Zdalna Szko³a - wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kszta³cenia zdalnego.

Pomocn¹ inicjatywê powziêli równie¿
chojnowscy radni przekazuj¹c 1300 z³
na zakup sprzêtu ochronny osobistej
dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie. 

Dzia³ania samorz¹du stale ewaluuj¹, 
a koronawirus, jak informuj¹ eksperci,
niestety pozostanie z nami na d³u¿ej… 

K.Burzmiñska
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Tarcza Antykryzysowa, to w ostatnim
czasie temat frapuj¹cy przedsiêbiorców 
i wszystkich tych, których dotykaj¹ po-
wa¿ne skutki finansowe, w zwi¹zku 
z obostrzeniami i zamro¿eniem gospo-
darki. Rz¹d polski przygotowa³ mo¿li-
woœci dla wszystkich prowadz¹cych
firmy i w³asne dzia³alnoœci gospodarcze. 
G³ównymi rozwi¹zaniami podpisanej
przez prezydenta 31 marca 2020 roku
Tarczy Antykryzysowej s¹: zwolnienie 
z p³atnoœci sk³adek ZUS przez okres 
3 miesiêcy, œwiadczenia postojowe dla
przedsiêbiorców i zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych
czy zawieszenie poboru zaliczek na
podatki oraz przesuniêcie terminów
rozliczeñ podatkowych. 

Pakiet tarczy antykryzysowej wprowa-
dza mo¿liwoœæ skorzystania przez przed-
siêbiorców z po¿yczek z PUP dla
mikroprzedsiêbiorców. Maksymalna
kwota po¿yczki, o jak¹ mo¿na siê ubie-
gaæ, to 5000 z³. Po spe³nieniu okre-
œlonych warunków przedsiêbiorca mo¿e
ubiegaæ siê o umorzenie zaci¹gniêtej
po¿yczki.
Walka z kryzysem wywo³ana koronawi-
rusem opiera siê na piêciu filarach, s¹
nimi: ochrona miejsc pracy i bezpie-
czeñstwo pracowników, finansowanie
przedsiêbiorców, ochrona zdrowia, wzmoc-
nienie systemu finansowego, inwestycje
publiczne. G³ównym celem tarczy jest
ustabilizowanie gospodarki oraz tzw.
impuls inwestycyjny. Ministerstwo osza-
cowa³o, ¿e wartoœæ wsparcia oferowa-
nego w ramach tarczy wyniesie 212 mld
z³otych - to blisko 10% PKB. 
Ustawy rz¹dowe automatycznie zosta³y
przetransportowane na grunty lokalnych
samorz¹dów. 

Powiat Legnicki prowadzi nabór wnios-
ków obejmuj¹cych ró¿ne formy wsparcia
skierowanych do przedsiêbiorców, s¹ to: 
- po¿yczki na pokrycie bie¿¹cych kosz-
tów prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej mikroprzedsiêbiorcy, 
- dofinansowanie czêœci kosztów wyna-
grodzeñ pracowników oraz nale¿nych
od tych wynagrodzeñ sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne, 
- dofinansowanie czêœci kosztów pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
dla przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, niezatrudniaj¹cego pracowni-
ków, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w nastêpstwie wyst¹-
pienia COVID-19. 

Pracodawcy mog¹ korzystaæ równie¿ 
z pomocy Powiatowego Urzêdu Pracy,
który realizuje œwiadczenia i ulgi, jak:  
- wsparcie dla przedsiêbiorców na
ochronê miejsc pracy ze œrodków Fun-
duszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych,
- niskooprocentowana po¿yczka z Fun-
duszu Pracy dla mikroprzedsiêbiorców,
- dofinansowanie czêœci kosztów pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dla
przedsiêbiorców samozatrudnionych, 
- dofinansowanie czêœci kosztów wy-
nagrodzeñ pracowników oraz nale¿-
nych od nich sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne dla mikroprzedsiêbiorców,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców,

- dofinansowanie czêœci kosztów wy-
nagrodzeñ pracowników oraz nale¿-
nych od nich sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne dla organizacji pozarz¹dowych

Urz¹d Miejski w Chojnowie konsek-
wencje walki z pandemi¹ wspiera rów-
nie¿ na polach mo¿liwoœci ustêpstw finan-
sowych, a s¹ to: 
- mo¿liwoœæ odroczenia terminu p³at-
noœci podatków i op³at lokalnych, 
- roz³o¿enie zaleg³ych p³atnoœci na raty, 
- umorzenie odsetek od zad³u¿enia, 
w szczególnych przypadkach równie¿
umorzenie zaleg³oœci podatkowej, 
- przesuniêcie terminów p³atnoœci po-
datku od œrodków transportowych, 
a w szczególnych przypadkach rów-
nie¿ umorzenie 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 indywidual-
nie rozpatrywany. Mo¿liwoœæ udzielania
ulg w sp³acie nale¿noœci podatkowych,
nast¹pi w drodze decyzji administra-
cyjnej. 
Wszystkie wnioski CEIDG-1 dotycz¹ce
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
mo¿na sk³adaæ w skrzynce podawczej
zamieszczonej przy drzwiach wejœcio-
wych do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
która zgodnie z procedurami opró¿niana
jest od poniedzia³ku do czwartku o godz.
15.15, w pi¹tki o godz. 14.15.
Informujemy równie¿ o mo¿liwoœci
sk³adania wniosków do CEIDG drog¹
elektroniczn¹ (online) z u¿yciem banko-
woœci internetowej, profilu zaufanego
lub podpisu elektronicznego.

Przypominamy, ¿e wniosek, w szczegól-
noœci w zakresie daty rozpoczêcia, zawie-
szenia, wznowienia, zakoñczenia mo¿e
byæ z³o¿ony w DOWOLNYM TER-
MINIE. Taki wniosek mo¿na z³o¿yæ
tak¿e po ustaniu pandemii.

opr. K. Burzmiñska

TARCZA ANTYKRYZYSOWA  

Tarcza ANTYKRYSOWA - pomocne strony internetowe: 
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://powiat-legnicki.eu/
https://legnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

https://um.chojnow.eu/?strona=907
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Nie bêdzie uroczystoœci pod pomnikiem,
nie bêdzie festynu, okolicznoœciowych
spotkañ, majowych wypadów, wycie-
czek i gremialnego œwiêtowania. 1 maj,
2 maja, 3 maja - trzy dni narodowych
œwi¹t celebrowaæ bêdziemy w domu. 

W naszym mieœcie, od wielu lat, lokalna
spo³ecznoœæ œwiêtuje 3 Maja uczestni-
cz¹c w uroczystoœciach pod obeliskiem
przy ul. Chmielnej, we Mszy œw. w in-
tencji Ojczyzny i popo³udniowej im-
prezie plenerowej. 
Przed laty (mniej wiêcej 30), majowe
œwiêto kojarzy³o siê z ulicznym pocho-
dem. Wówczas nierzadko narzucanym,
wymuszanym i obowi¹zkowym, dziœ
czasami wspominanym z sentymentem.
Ale nie zawsze. Zapytaliœmy naczeln¹
G.Ch., dyrektora domu kultury oraz miej-
sk¹ radn¹ o skojarzenia z tamtych lat.

Emilia Grzeœkowiak, red. nacz. Gazety
Chojnowskiej - pochodzê z Wa³brzycha.
W ówczesnym mieœcie wojewódzkim
pochody by³y okaza³e. Skupia³y zak³ady
pracy, placówki kultury, oœwiaty, kluby...
z ca³ego terenu. Pamiêtam swój udzia³,
jako uczennicy klasy sportowej. Na oko-
licznoœæ pierwszomajowych uroczystoœci
dostawaliœmy jednakowe dresy (w tam-
tych czasach towar niezwykle atrakcyjny).
Po pochodzie, w domu, ca³¹ rodzin¹ ogl¹-
daliœmy transmisje z innych miast...
Stanis³aw Horodecki, dyrektor MOKSiR
- 1 maja? Nie, nie lubiê. Kiedy myœlê 
o tamtym czasie, tak naprawdê przypomi-
nam sobie, z jak wielu rzeczy zostaliœmy -
dos³ownie i w przenoœni - okradzeni. 
I nawet wspomnienia m³odoœci i przy-
nale¿nej jej radoœci z samego faktu ist-
nienia nie potrafi¹ zmieniæ tego, ¿e: nie
by³em na koncercie The Beatles, The
Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep
Purple, Black Sabbath, The Doors… Nie
obejrza³em wielu filmów, bo by³y "nie-
prawomyœlne". Nie mog³em przeczytaæ
masy wspania³ych ksi¹¿ek - z tego sa-
mego powodu. Wielu jeszcze innych
rzeczy te¿ wtedy nie mog³em…
Z pewnym wiêc przera¿eniem patrzê na
to, ¿e dziœ znowu próbuj¹ przywróciæ mi
m³odoœæ…
Krystyna Czapska, radna - 1maja
Œwiêto Pracy - to by³o tak dawno i w zu-
pe³nie innym œwiecie. Zbieraliœmy siê 
w szkole i ruszaliœmy w pochodzie w jed-
nakowych fartuszkach ulicami miasta.
Nieœliœmy flagi. Pamiêtam ¿e nie
chcia³am nieœæ czerwonej tylko nasz¹
bia³o-czerwon¹. PóŸniej, ju¿ w ¿yciu
doros³ym, uczestnictwo w pochodach
traktowa³am jako mi³e spotkanie z kole-
¿ankami i kolegami z pracy. Nie lubi³am
trybun, na których stali wybrañcy. Po
pochodzie szliœmy na Górê Parkow¹, do
du¿ego parku - gra³a orkiestra, niektórzy
tañczyli, inni siê przygl¹dali... A tak pry-
watnie, to 1 maj 1970 roku jest dla mnie
szczêœliw¹ dat¹. Pamiêtam, ¿e rano pa-
da³ œnieg, a po po³udniu pojecha³am na
porodówkê i w nocy 2 maja urodzi³am
moj¹ córeczkê.

opr. eg

Inna majówka

1 Maja - Œwiêto Pracy

Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy lub ina-
czej Miêdzynarodowy Dzieñ Solidar-
noœci Ludzi Pracy obchodzone dla upa-
miêtnienia i uznania osi¹gniêæ klasy
robotniczej. 
Ustanowione w 1889 r. na pierwszym
kongresie Drugiej Miêdzynarodówki 
w Pary¿u. Mia³o ono przypominaæ 
o masakrze robotników, do której do-
sz³o w 1886 r. w Chicago podczas demon-
stracji przeciw z³ym warunkom pracy,
a w szczególnoœci przeciw zbyt d³u-
giemu czasowi pracy. 
W Polsce pierwsze obchody Œwiêta
Pracy mia³y miejsce ju¿ w 1890 r. i by-
³y zorganizowane (wbrew zaborcom)
przez dzia³aczy Socjalno-Rewolucyjnej
Partii Proletariat. Po II Wojnie Œwia-
towej œwiêto obchodzono bardzo hucz-
nie poprzez organizowanie ró¿nego ro-
dzaju pochodów, wieców i spotkañ,
podczas których eksponowano has³a 
o treœci politycznej i ideologicznej. Po
1989 r. obchody Œwiêta Pracy sta³y siê
mniej popularne, co wynika zapewne 
z niechêci do zwi¹zanej z nim otoczki
polityczno-ideologicznej. 

3 Maja - Œwiêto Konstytucji 3 maja

Œwiêto na pami¹tkê uchwalenia 
w 1791 roku konstytucji maj¹cej na
celu poprawê sytuacji politycznej Rze-
czypospolitej Obojga Narodów.
Konstytucja 3 maja zosta³a uchwalona
przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza
tego typu nowoczesna konstytucja 
w Europie i druga na œwiecie. Zmie-
niono ustrój polityczny kraju z monar-
chii parlamentarnej na konstytucyjn¹.
Zniesiono liberum veto, uwa¿ane za
jedn¹ z przyczyn ówczeœnie panuj¹cej
z³ej sytuacji politycznej kraju. Usta-
nowi³a tak¿e trójpodzia³ w³adzy znany
obecnie, tj. na w³adzê ustawodawcz¹,
wykonawcz¹ i s¹downicz¹. Wprowa-
dzono zasadê dziedziczenia tronu 
w miejsce wolnej elekcji ograniczaj¹c
wp³ywy szlacheckie, a wzmacniaj¹c
pozycjê rodziny królewskiej. Konsty-
tucja 3 maja poprawia³a tak¿e trudn¹
sytuacjê ch³opów. Wspó³autorem us-
tawy by³ ówczeœnie panuj¹cy król Sta-
nis³aw August Poniatowski. 
Oficjalnie ustawa ta, jak i pozosta³e
postanowienia og³oszone przez Sejm
Czteroletni przesta³y prawnie obowi¹-
zywaæ ju¿ 23 listopada 1793 roku z ini-
cjatywy Rosji. Obradom Sejmu Czte-
roletniego towarzyszy³ sprzeciw
szlachty, która obawia³a siê ogra-
niczenia swojej wolnoœci, licznych
przywilejów i wp³ywów. 
Po odzyskaniu przez kraj niepodle-
g³oœci rocznica uchwalenia Konstytucji
3 maja zosta³a oficjalnie œwiêtem naro-
dowym 29 kwietnia 1919 roku. 
Nie by³o uznawane przez w³adze komu-
nistyczne, a ostatecznie powróci³o 6 kwiet-
nia 1990 roku. 

2 Maja - Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej

Œwiêto Flagi RP obchodzone w Polsce
od 2004 r. Ustanowienie 2 maja dniem
flagi pañstwowej ma swoje pod³o¿e his-
toryczne. W³aœnie tego dnia ¿o³nierze
polscy z 1 Dywizji Koœciuszkowskiej

zawiesili bia³o-czerwon¹ flagê na ko-
lumnie zwyciêstwa w Tiergarten w Ber-
linie, zdobywaj¹c miasto przyczynili siê
do zakoñczenia dzia³añ wojennych w Eu-
ropie w czasie II wojny œwiatowej. Data
ta nawi¹zuje równie¿ do czasów PRL-u,
w których, w przeddzieñ ustanowienia
Œwiêta Konstytucji 3 Maja, w³adze ko-
munistyczne wyda³y zakaz wywiesza-
nia flag pañstwowych dla upamiêtnienia
tego wydarzenia. 
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Uczniowie wróc¹ do szkó³, gdy bêdzie to
bezpieczne dla nich, dla nauczycieli i dla
ich rodzin; jesteœmy przygotowani tak¿e
na wariant, ¿e zajêcia w szko³ach nie
odbêd¹ siê do koñca roku szkolnego;
pod uwagê branych jest kilkanaœcie sce-
nariuszy; decyzja o tym, czy bêdzie po
raz kolejny wyd³u¿ony okres bez zajêæ
stacjonarnych, zapadnie w zale¿noœci od
sytuacji epidemicznej - powiedzia³ PAP
minister edukacji narodowej Dariusz
Piontkowski. 

PAP: W zwi¹zku z epidemi¹ korona-
wirusa szko³y prowadz¹ nauczanie
zdalnie. Zajêcia stacjonarne w pu-
blicznych i niepublicznych szko³ach
zosta³y zawieszone od 12 do 25 marca,
póŸniej przed³u¿ono ten okres do 10
kwietnia, nastêpnie o kolejne dwa ty-
godnie - do 26 kwietnia. Co bêdzie
dalej?
Dariusz Piontkowski: Nie wiemy, to
oczywiœcie zale¿y od sytuacji epide-
micznej. Na razie nie ma bezpiecznych
warunków do powrotu do szko³y. 
W zwi¹zku z tym podjêta zosta³a kolejna
decyzja o zawieszeniu zajêæ w szko³ach,
prowadzonych w formie tradycyjnej. Byæ
mo¿e ten czas bêdzie jeszcze wyd³u¿ony.
Dziœ tego jeszcze nie wiemy. W konsul-
tacji z ministrem zdrowia, g³ównym
inspektorem sanitarnym i oczywiœcie z pa-
nem premierem podejmiemy decyzjê 
w tej sprawie przed 26 kwietnia.
PAP: Czy pañstwo s¹ przygotowani na
to, ¿e tak jak obecnie zajêcia w szko-
³ach bêd¹ siê odbywa³y a¿ do koñca
roku szkolnego?
D.P.: Jesteœmy przygotowani tak¿e na
taki wariant. Dziœ ju¿ s¹ podstawy praw-
ne do tego, aby oceniaæ i klasyfikowaæ
uczniów zdalnie. Najszybciej skorzystaj¹
z tego uczniowie klasy maturalnej. Dla
nich rok szkolny koñczy siê 24 kwietnia.
Ju¿ wiemy, ¿e nie wróc¹ do szko³y na

tradycyjne zajêcia, mimo to bêd¹ mogli
zostaæ ocenieni i sklasyfikowani przez
swoich nauczycieli. W podobny sposób
mo¿e byæ z uczniami innych klas.
PAP: Czy brane jest pod uwagê to, ¿e
uczniowie wróc¹ do szkó³ przed koñ-
cem roku szkolnego, ale wprowadzony
zostanie pewien rygor sanitarny, jak
obowi¹zkowe maseczki i rêkawiczki?
D.P.: Zastanawiamy siê. Bêdzie to g³ów-
nie zale¿a³o od wskazañ ministra zdrowia,
który okreœli, czy bêdzie to bezpieczne dla
uczniów i nauczycieli oraz dla ich ro-
dzin. Mo¿na równie¿ sobie wyobraziæ
inne rozwi¹zanie, takie, jakie obowi¹zuje
w niektórych krajach europejskich, ¿e do
szkó³ wraca tylko czêœæ uczniów, zw³asz-
cza uczniowie najm³odsi. Wtedy by³oby
ich zdecydowanie mniej w szkole ni¿ przy
powrocie wszystkich uczniów, mniejsza
by³aby mo¿liwoœæ kontaktu w szko³ach.
Na razie nie podjêto jeszcze ¿adnej de-
cyzji. Mamy nadziejê, ¿e uda siê na tyle
opanowaæ epidemiê, ¿e powrót uczniów
do szkó³ bêdzie mo¿liwy przed zakoñcze-
niem zajêæ dydaktycznych. Je¿eli bêdzie
to bezpieczne, to tak¹ decyzjê podejmiemy.
PAP: Podjêto ju¿ decyzjê o przesuniê-
ciu egzaminów zewnêtrznych: egza-
minu ósmoklasisty i matur.
D.P.: Musieliœmy ju¿ to zrobiæ, poniewa¿
egzamin ósmoklasisty mia³ siê odbyæ od
21 do 23 kwietnia i wyd³u¿enie czasu
zawieszenia tradycyjnych zajêæ w szko-
³ach do 26 kwietnia automatycznie elimi-
nowa³o taki termin egzaminu.
PAP: Dlaczego egzaminy zosta³y prze-
suniête, a nie odwo³ane. Dlaczego tak
wa¿ne jest ich przeprowadzenie?
D.P.: Chyba naj³atwiej odpowiedzieæ lis-
tem rektorów polskich uczelni, który dos-
ta³em kilka dni temu. Oni wrêcz prosz¹
Ministerstwo Edukacji Narodowej o to,
by nie rezygnowaæ z egzaminu matural-
nego, nawet jeœli mia³by siê on odbyæ 
w innym terminie, jeszcze dzisiaj niezna-
nym. Rektorzy podkreœlaj¹, ¿e egzamin
zewnêtrzny jest egzaminem, który po-
zwala sprawdziæ czêœæ wiedzy i umiejêt-
noœci uczniów w sposób zobiektywi-
zowany, niebudz¹cy w¹tpliwoœci co do
ich samodzielnoœci przy rozwi¹zywaniu
ró¿nego rodzaju zadañ. Uczelnie nie maj¹
w tej chwili ¿adnego innego systemu
rekrutacji. St¹d rektorzy wyraŸnie wska-
zuj¹, ¿e s¹ w stanie dopasowaæ terminarz
rekrutacji do terminu przeprowadzenia

egzaminu maturalnego. Zgadzam siê 
z takim podejœciem. Nie mamy na razie
innego, bardziej obiektywnego systemu
weryfikacji wiedzy i umiejêtnoœci ucz-
niów. On te¿ ma swoje pewne niedosko-
na³oœci, ale lepszego systemu nie mamy.
To samo mo¿emy odnieœæ do egzaminu
ósmoklasisty. Dlatego te¿ bêdziemy sta-
rali siê te egzaminy przeprowadziæ. Mam
nadziejê, ¿e w czerwcu bêdzie to mo¿li-
we. Mo¿e uda siê to nawet zrobiæ w takich
terminach, aby nie kolidowa³o to z egza-
minem zawodowym, który jest wyzna-
czony na koniec czerwca.
PAP: Czy jednak mo¿liwe jest odst¹-
pienie od przeprowadzenia egzaminu
ósmoklasisty i pos³u¿enie siê przy re-
krutacji do szkó³ œrednich tylko kon-
kursem œwiadectw?
D.P.: Zak³adamy ró¿ne scenariusze. W tej
chwili mamy mo¿liwych co najmniej kil-
ka ró¿nych terminów przeprowadzenia
egzaminów, jak i kilka mo¿liwych spo-
sobów przeprowadzenia rekrutacji. Naj-
bardziej po¿¹danym by³by ten, który
opiera siê na egzaminie. Je¿eli nie by³oby
mo¿liwoœci przeprowadzenia egzaminu
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczniów,
nauczycieli i ich rodzin, wtedy trzeba braæ
pod uwagê tak¿e inne scenariusze. Byæ
mo¿e w³aœnie zwi¹zane z ocenami, jakie
uczniowie uzyskali na œwiadectwach, ale
to jest jeszcze przed nami. Na razie bê-
dziemy robili wszystko, aby egzaminy siê
odby³y. Dopiero potem bêdziemy brali
pod uwagê inne mo¿liwe rozwi¹zania.
PAP: Czy wœród mo¿liwych scenariu-
szy jest brane pod uwagê zmodyfiko-
wanie egzaminów? W przypadku egza-
minów zawodowych by³oby to bardzo
trudne, ale na maturze mo¿na by na
przyk³ad zrezygnowaæ z egzaminów
ustnych, których przeprowadzenie zaj-
muje szko³om bardzo du¿o czasu. Czy
jest to rozwa¿ane?
D.P.: Jest to jedna z wersji branych pod
uwagê, zw³aszcza gdyby egzamin matu-
ralny musia³ odbyæ siê w póŸniejszym
terminie, w czasie wakacji. Wtedy wyda-
je siê oczywiste, ¿e ustnej czêœci egzami-
nów maturalnych nie powinno byæ. Tym
bardziej, ¿e w postêpowaniu rekrutacyj-
nym na studia nie odgrywaj¹ roli i choæby
z tego punktu widzenia ³atwiejsza by³aby
rezygnacja z tego elementu matur.

Serwis samorz¹dowy pap
fot. www.gov.pl/

Minister edukacji: jesteœmy przygotowani, jeœli nauka zdalna potrwa do koñca roku szkolnego
- wywiad Polskiej Agencji Prasowej z 16.04.2020r.
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Dwie sztandarowe imprezy Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Choj-
nowie z wiadomych przyczyn nie odbê-
d¹ siê w planowanym terminie. 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki
"Rozœpiewane Nutki" i Ogólnopolski
Turniej Zespo³ów Tanecznych "Stonoga"
przyci¹gaj¹ do naszego miasta dziesi¹tki
sympatyków - z okolic i odleg³ych miast
Polski. W tym roku scena chojnow-
skiego domu kultury na d³ugie tygodnie
zamilk³a - œwiat³a jupiterów wygas³y,
mikrofony i g³oœniki cierpliwie czekaj¹
na dŸwiêk, a fotele na widowni zion¹
pustk¹... Przykry i przejmuj¹cy widok... 
Ale, ale! Nie ma tego z³ego... MOKSiR
œwiadomy talentów i kreatywnoœci uczest-
ników obu popularnych konkursów wy-
chodzi im naprzeciw - proponuje nagry-
wanie w³asnych prezentacji - wokalnych
i tanecznych. Zachêca do tego na swoim
profilu Facebooka:
Tegoroczne "Rozœpiewane nutki" zmu-
szeni byliœmy przesun¹æ. Mamy nadziejê,
¿e z rozœpiewanymi goœæmi z ca³ej Polski
uda nam siê spotkaæ jeszcze w tym roku.
Mo¿e jesieni¹? ¯eby jednak nie zasypy-
waæ dŸwiêków w koronawirusowym pyle,
proponujemy WSZYSTKIM chojnowia-
nom wokaln¹ zabawê na tu i teraz.

Wystarczy wybraæ znany, najlepiej polski,
utwór i zaœpiewaæ go z podk³adem b¹dŸ
a capella przed kamerk¹ w³asnego smart-
fona. Nie zapomnijcie tylko w³¹czyæ na-
grywania! A potem przesy³amy prezen-
tacjê na facebookowy adres MOKSiR - i ju¿.
Ka¿dego dnia bêdziemy zamieszczaæ
Wasze propozycje i kibicowaæ wiernie w roz-
woju kariery! Jeœli chcesz zaw³adn¹æ
scenami Polski i œwiata - odwa¿ siê!
Zrób pierwszy krok i przyœlij nam filmik!
Na zwyciêzców czeka S£AWA!!!

Kolejny ogólnopolski konkurs organizo-
wany przez MOKSiR to "Stonoga". W maju
- tak jak planowaliœmy - z pewnoœci¹ nie
uda siê jej przeprowadziæ… Dla wszyst-
kich spragnionych tañca mamy coœ na
pocieszenie. Nasze w³asne stonogi za-
tañczy³y dla Was na scenie domu kultury.

Mamy nadziejê, ¿e zechcecie siê w³¹-
czyæ do pl¹sów!!! Tutaj znajdziecie fil-
mik, jak stworzyæ sympatycznego stwora
https://www.youtube.com/watch?v=c076
NnYqVuY Gdy bêdzie gotowy, wystarczy

tylko znaleŸæ odpowiedni¹ muzykê, po-
æwiczyæ taneczny uk³ad, poprosiæ kogoœ
o rejestracjê i - wys³aæ filmik do nas.
Hollywood ju¿ czeka!!! Mi³ej zabawy!!! 

Studio nagrañ w domu? Produkcja, sce-
nografia, re¿yseria, choreografia i ko-
stium w³asnego pomys³u? Naszym zda-
niem, to wspania³y pomys³. Chêtnie obej-
rzymy te filmiki. Czekamy na projekcje!

***
Miejska Biblioteka Publiczna ma z kolei
oryginaln¹ zabawê dla sympatyków ksi¹-
¿ek. Konkurs "Ksi¹¿ka z kluczem -
pomyœl i zgadnij" wymaga zaanga¿o-
wania i czasu, ale dla "ksi¹¿kowych
moli", zw³aszcza w obecnej sytuacji, to
sama przyjemnoœæ. MBP tak zachêca:
Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicz-

nym quizie "Ksi¹¿ka z kluczem" og³a-
szanym w œrody i pi¹tki. Zadaniem
uczestników jest odpowiedŸ, co jest klu-
czem, czyli co ³¹czy 3 wymienione ksi¹¿ki.
Kluczem mo¿e byæ np. miejsce akcji,
bohater literacki, rekwizyt, a nawet kolor
ok³adki. Mo¿na uczestniczyæ w dowolnej
liczbie edycji quizu. 
Wœród autorów prawid³owych odpowie-
dzi rozlosujemy nagrody - w kwietniu s¹
to 3 e-karty prezentowe Empiku o war-

toœci 50,- z³.
Odpowiedzi na zadania quizowe og³o-
szone w kwietniu nale¿y przes³aæ na
adres:
mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com
w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 
W mailu nale¿y podaæ numer quizu i od-
powiedŸ. W jednym mailu wysy³amy
odpowiedŸ dotycz¹c¹ tylko jednego quizu.
Uczestnictwo w wiêkszej liczbie quizów,
zwiêksza szanse na wylosowanie nagrody.
W treœci maila nale¿y zamieœciæ tak¿e
zgodê na przetwarzanie danych oso-
bowych.
Prawid³owe odpowiedzi na zadania
guizowe wraz z podaniem wyników
losowania (imiona i nazwiska wylo-
sowanych autorów prawid³owych odpo-
wiedzi) zostan¹ zamieszczone na stronie
MBP w Chojnowie: 
www.biblioteka.chojnow.eu
Tam te¿ zainteresowani znajd¹ wszystkie
szczegó³y i warunki udzia³u w konkursie
Kontakt: Anna Kopyra, kierownik
Dzia³u Gromadzenia i Opracowania MBP
w Chojnowie, mbpchojnow.gromadze-
nie@gmail.com 

eg

Nagraj film, rozwi¹¿ quiz
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Mimo, ¿e Szko³a Podstawowa Nr 3 zio-
nie pustk¹, nie s³ychaæ gwaru i œmiechu
uczniów, to nadal pracuje na najwy¿-
szych obrotach.
Wszyscy czujemy ju¿ zmêczenie zwi¹-
zane ze zbyt d³ugim spêdzaniem czasu
przy komputerze. Borykamy siê z ró¿-
nymi problemami, nie zawsze zale¿nymi
od nas, najczêœciej zwi¹zanymi z odbio-
rem internetu, przeci¹¿eniem syste-
mów…. Mo¿na du¿o i d³ugo o tym pi-
saæ, ale przecie¿ nie o to chodzi, aby
narzekaæ. Jesteœmy dumni, ¿e szybko
uda³o siê nam opanowaæ sytuacjê. Ucz-
niom wypo¿yczono do pracy brakuj¹cy
sprzêt tj. laptopy, kamery, mikrofony…
Jednym s³owem - d¹¿ymy do idea³u na-
uczania zdalnego. Wprawdzie dzieci s¹
w domach, ale chêtnie na miarê swoich
mo¿liwoœci podejmuj¹ liczne wyzwania.
Jednym z takich dzia³añ jest udzia³ w kon-
kursie plastycznym, którego celem by³o
przedstawienie bohatera w walce z koro-
nawirusem. W regulaminie konkursu
przyjêto, ¿e postaæ bohatera mo¿e byæ
fantastyczna, zapo¿yczona z literatury
jak równie¿ realistyczna. Technika wy-

konania pracy zupe³nie dowolna.
Sp³ynê³o 86 prac. Chcielibyœmy po-
chwaliæ siê wszystkimi, niestety na ³a-
mach gazety jest to niemo¿liwe, dlatego
te¿ odsy³amy zainteresowanych na stro-
nê internetow¹ naszej szko³y.
Prezentowane prace w ”Gazecie Choj-

nowskiej” zosta³y wyró¿nione przez jury,
a w najbli¿szym mo¿liwym czasie ich
autorzy otrzymaj¹ nagrody. 
Gratulujemy wszystkim, którzy nades³ali
swoje prace. S¹ wspania³e. 
Niektóre “³api¹ za serce”, wzruszaj¹.
Inne bawi¹ i ucz¹. 

W Naszej Trójce

"Kompetencje kluczowe szans¹ sukcesu
dla uczniów szkó³ podstawowych Gminy
Miejskiej Chojnów"
Do zakoñczenia projektu pozosta³o ju¿
niewiele czasu. Zajêcia z dzieæmi prze-
widziane zosta³y do koñca roku szkolne-
go. Jeszcze w marcu odbywa³y siê pla-
nowo, wed³ug za³o¿onego harmonogra-
mu. Uczniowie uczêszczali na zajêcia re-
alizuj¹c swoje pasje, zbierali doœwiad-
czenia, korygowali wady, uzupe³niali i po-
szerzali wiedzê. Frekwencja zawsze by³a
zadowalaj¹ca. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê zajêcia z informatyki. Ucz-
niowie poznawali wiedzê nie tylko infor-
matyczn¹, ale tak¿e elementy robotyki 
i obs³ugi drukarki 3D. 

Uczestnicy ko³a wokalno - instrumental-
nego mogli siê pochwaliæ sporymi umie-
jêtnoœciami gry na gitarze, co pokazali
nie raz na szkolnej estradzie. 
Nasi ekolodzy zabiegali o czystoœæ oto-
czenia, informowali, jak dbaæ o nasz¹
planetê, wykonywali doœwiadczenia.

Uczestnicy warsztatów psychologicz-
nych poznawali tajniki wzmacniania
osobowoœci, umiejêtnoœci kierowania
w³asnymi emocjami i podczas œwietnej
zabawy powiêkszali grono swoich przy-
jació³. 
Podczas przerw czêsto s³ychaæ by³o dy-
skusje w jêzyku angielskim i niemiec-
kim, a to oczywiœcie zas³uga zajêæ jêzy-
kowych. 

Nasi ósmoklasiœci brali udzia³ w edu-
kacji zawodowej. Dziêki temu bêd¹ mo-
gli trafnie wybraæ dalsz¹ drogê swojej
edukacji. 
Ka¿de prowadzone zajêcia wnios³y coœ
pozytywnego, da³y mo¿liwoœci rozwoju.
Otrzymane pomoce dydaktyczne, liczny
sprzêt nie tylko wzbogaci³ zasoby szko³y,
ale umo¿liwi³y przede wszystkim lepsz¹,
ciekawsz¹ realizacjê za³o¿onych planów
i programów. 
Od kwietnia realizacja zajêæ z wiado-
mych przyczyn wygl¹da inaczej. Pro-
wadz¹cy ustalaj¹ z uczestnikami mo¿li-
woœci kontaktu i dziêki licznym zaso-
bom internetowym prowadz¹ je zdalnie.
Nie tak sobie to wyobra¿aliœmy, ale tak
wygl¹daj¹ obecne realia. Czekamy na
zakoñczenie epidemii i powrót uczniów
do szko³y                                          G.K

Mój bohater 
w walce 

z koronawisrusem

Projekt w SP3
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COVID-19  - jeszcze do niedawna nic
nieznacz¹cy dla wiêkszoœci  Œwiata
"Zbitek" liter, cyfr i znaku interpunkcyj-
nego… Dziœ ów "Zbitek" zd¹¿y³
obiegn¹æ ca³y nasz Glob, znalaz³ czas
aby przeraziæ, zintegrowaæ i podzieliæ,
zmotywowaæ i daæ do myœlenia, krzy¿uje
plany i destabilizuje wszystko. Bêdzie to
najbardziej zapamiêtany "Zbitek" pier-
wszego kwarta³u XXI wieku - któremu
brawa siê NIE nale¿¹.

Nie od dziœ wiadomo, ¿e "po burzy zaw-
sze wychodzi s³oñce" - naprzeciw temu
s³oñcu wychodzi miêdzy innymi War-
sztat Terapii Zajêciowej z Chojnowa,
który od czasu wprowadzenia obostrzeñ
stan¹³ na wysokoœci zadania pomagaj¹c
we wszelki mo¿liwy sposób. 
Priorytetem WTZ-u sta³o siê szycie ma-
seczek ochronnych, które w pocz¹tkowej
fazie trafi³y do uczestników placówki i ich
rodzin oraz osób prywatnych - najbar-
dziej tego potrzebuj¹cych, zw³aszcza
seniorów, potem do miejscowego
Oœrodka Pielêgnacyjnego "Niebieski
Parasol", czy pracowników Poczty.
Praca w rodzimym Warsztacie Terapii
nie zwalnia tempa - "nasz¹ misj¹ od

zawsze by³a pomoc, nie jest inaczej 
w tych trudnych dla wszystkich chwilach".
Dotyczczas uszyliœmy blisko 300 ma-
seczek i nie zamierzamy przestaæ, póki
bêd¹ osoby, którym bêd¹ przydatne.

WTZ szyje maseczki

Jako placówka Warsztatu Terapii Za-
jêciowej pragniemy z³o¿yæ podziêko-
wania wszystkim Ludziom dobrej woli,
Dobroczyñcom, którzy w ka¿dy mo-
¿liwy sposób  - poprzez nieodp³atne prze-
kazanie materia³ów, flizeliny, etc -
wspieraj¹ nasze dzia³ania przyczynia-
j¹c siê tak¿e do poprawy bezpieczeñ-
stwa oraz ochrony zdrowia szerokiemu
gronu osób. 

„Nie liczy siê, to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak siê z nimi dzielisz”

Dziêkujemy Pracownikom Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie za dar

od serca w postaci maseczek, które s¹ nam niezbêdne, aby móc chroniæ

naszych seniorów. Jakie to piêkne, ¿e nie zapominamy o sobie w tak trud-

nych dla nas chwilach. Bardzo Wam gor¹co dziêkujemy.

Niebieski Parasol dziêkuje...

Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni
by³eœ w miejscu,
gdzie wystêpuje 

KORONAWIRUS
i zaobserwowa³eœ u siebie

objawy, takie jak:
GOR¥CZKA, KASZEL,

DUSZNOŒÆ 
PROBLEMY 

Z ODDYCHANIEM,  
to:

bezzw³ocznie powiadom 
telefonicznie

stacjê 
sanitarno-epidemiologiczn¹

tel.  76 724  53  10
lub

w przypadku nasilonych
objawów zadzwoñ 

pod numer alarmowy 112

OD 16 KWIETNIA 
DO ODWO£ANIA 

W POLSCE MAMY
OBOWI¥ZEK NOSZENIA

MASECZEK OCHRONNYCH

 PAMIÊTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podej-
rzenie zaka¿enia, ale nie masz
jeszcze objawów pozostañ w domu,
unikaj kontaktu z innymi osobami,
aby nie dosz³o do rozprzestrzenia-
nia siê wirusa.
Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce
swojego stanu zdrowia wyjaœniaj
TELEFONICZNIE lub innymi
metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZG£ASZAJ SIÊ SAM DO
PRZYCHODNI POZ (chyba, ¿e zo-
staniesz o to poproszony w okre-
œlonym terminie) ani nie udawaj
siê do szpitala bez wczeœniejszego
uzgodnienia, gdzie masz siê zg³osiæ
i czy jest to potrzebne.
Informacje nt. KORONAWIRUSA 

w Przychodni Rejonowej:
tel. 76 817 80 95 (do godz.14)
tel. 76 818 85 14 (po godz.14)

W przypadku "kwarantanny do-
mowej" dla grup ryzyka istnieje
mo¿liwoœæ uzyskania zwolnienia
lekarskiego bez koniecznoœci wizy-
ty lekarskiej.

INFOLINIA NFZ 
W SPRAWIE KORONAWIRUSA

800 190 590



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/948 11

3 krajcary Jerzego IV Wilhelma 
z 1674 roku

Awers monety przedstawia profil ksiêcia
zwrócony w prawo. W³adca ukazany
zosta³ w bogato dekorowanej zbroi prze-
pasanej szarf¹. Postaæ charakteryzuj¹
d³ugie, gêste w³osy okalaj¹ce g³owê.
Wokó³ krawêdzi monety widnieje legen-
da: GEORG.WILHELM - D.G.DVX.SIL.
Na rewersie w centrum znajduje siê orze³
œl¹ski, otacza go napis: LIGNIC.BRE-
GENS.&.WOLAVI.16 - 74. 
Na rewersie drobny detal - inicja³y CB
wystêpuj¹ce przy szponach or³a. Te dwie
litery ujawniaj¹ nam mistrza mennicy 
w Brzegu, która wyemitowa³a monetê.

By³ nim wówczas Christoph Brettschneider. 
Ksi¹¿ê, który widnieje na monecie, uwa-
¿any jest za ostatniego mêskiego przed-
stawiciela Piastów. Co warte podkreœle-
nia, nie tylko w linii œl¹skiej, ale i ca³ej
dynastii. Urodzi³ siê w 1660, a w 1675
roku obj¹³ rz¹dy jako ksi¹¿ê legnicko-
wo³owsko-brzeski. By³ to równie¿ rok
jego przedwczesnej œmierci. W narra-
cjach historyków utrzymuje siê pogl¹d,
i¿ spowodowa³a j¹ niedoleczona ospa
oraz gor¹czka, która wyst¹pi³a podczas
polowania.

Carte de visite z chojnowskiego 
Atelier Hugo Haerttwiga

Zdjêcie niezwykle interesuj¹ce, ponie-
wa¿ przedstawiona na nim m³oda kobie-
ta ubrana jest w tradycyjny ludowy strój.
Najczêœciej muzeum dysponuje uogól-
nieniami lub przedstawieniami strojów
wystêpuj¹cych na terenach odleg³ych od
Chojnowa. Aktualnie placówka jest na
etapie konsultacji czy strój ten mo¿na
uznaæ za w³aœciwy dla Chojnowa i oko-

lic. Zdjêcie znalaz³o siê pod opiek¹ mu-
zeum dziêki Panu Kazimierzowi Ma-
kowcowi, zaprzyjaŸnionemu z Muzeum
Regionalnym w Chojnowie. 

Dwa z³ote pierœcienie 
Odnalezione w Chojnowie podczas prac
remontowych kamienicy przy ulicy Kró-
lowej Jadwigi w 1934 r. Przez ponad 60
lat pierœcienie znajdowa³y siê w rêkach
potomków osoby, która je zdoby³a. Final-
nie Panowie Kutzner i Hoppe przekazali
pierœcienie chojnowskiemu muzeum.

Jeden z pierœcieni posiada szerok¹ obrêcz
wykonan¹ z szeœciu po³¹czonych ze sob¹
drobnych, z³otych drucików. W z³otnic-
twie technika ta nazywana jest filigra-
nem i znana by³a ju¿ w staro¿ytnoœci, je-
dnak jej najwiêkszy rozkwit przypad³ na
okres w³oskiego renesansu oraz I po³.
XIX w. Nie wiemy, kiedy dok³adnie wy-
konano pierœcienie. Dysponujemy je-
dynie przypuszczeniami, ¿e mog³o siê to
staæ w XVI lub XVII wieku. 

Gotycka broñ obuchow¹ - buzdygan 
Buzdygan w swej formie wywodzi³ siê
od maczugi, a póŸniej bu³awy. Warto
jednoczenie zaznaczyæ, i¿ bu³awy by³y
stosowane przez jeŸdŸców. Pe³ni³y fun-
kcjê bojow¹, ale stawa³y siê tak¿e ozna-
k¹ dumy i splendoru dowódcy. 

Buzdygan to broñ obuchowa o drewnia-
nym b¹dŸ metalowym trzonie z g³owic¹
w kszta³cie wieloœcianu z guzami lub
kolcami umieszczonymi na krawêdziach.
Na ogó³ g³owica posiada szeœæ lub osiem
piór, przylutowanych przy pomocy mie-
dzi. Na ziemiach polskich wystêpowa³
od XI do co najmniej koñca XV wieku.
Wbrew smuk³ej budowie buzdygan by³
potê¿n¹ broni¹, która w walce roztrzaski-
wa³a zbroje i basinety rycerzy. Buzdy-
gany spe³nia³y tak¿e rolê czysto dekora-
cyjn¹, czego przyk³adem s¹ obiekty ze
zbiorów wiedeñskiego Kunsthistorisches
Museum, wykonane ówczeœnie dla Fry-
deryka III oraz Maksymiliana I. Temat
ich zdobieñ oscylowa³ g³ównie wokó³
rozwiniêtej ju¿ wtedy architektury goty-
ckiej, przedstawiaj¹c jej charakterysty-
czne ornamenty: a¿urowe maswerki czy
rybie oko. G³owice posiadaj¹ szeœæ piór
zdobionych czo³gankami (¿abkami). Ich
rêkojeœci by³y odkrêcane, a wewn¹trz
znajdowa³y siê plansze oraz pionki do
gry w szachy. 
Buzdygan z chojnowskich zbiorów cha-
rakteryzuje siê rozwiniêt¹ gotyck¹ form¹,
jednak¿e wykazuje równie¿ cechy bo-
jowe. Waga obiektu wynosi ok. 1,1 kg,
ca³oœæ mierzy 53 cm., co jest przyjêt¹
norm¹ dla tego typu broni z okresu 2.
po³owy XV oraz pocz¹tku XVI wieku.
G³owica o d³ugoœci 14 cm, sk³ada siê z 6
piór przy³¹czonych do podstawy mie-
dzi¹. Pióra maj¹ delikatn¹ dekoracjê w for-
mie a¿urowych rozetek oraz pary uprosz-
czonych, wygiêtych ku do³owi, czo³-
ganek. Widaæ na nich równie¿ wgniece-
nia i ¿³oby, które s¹ wynikiem u¿ytkowa-
nia. Szczyt g³owicy zwieñczony zosta³
gruszkowatym zdobieniem. Od trzonu
g³owicê odcina dekoracja architektonicz-
na przypominaj¹ca bazê kolumny wraz 
z torusami (analogiczna znajduje siê u spo-
du buzdyganu). Rêkojeœæ zosta³a odd-
zielona od trzonu szeœciolistn¹ rozet¹.

Dok³adne pochodzenie buzdyganu nie
jest znane, gdy¿ obiekt by³ przechowy-
wany jeszcze w przedwojennym Heimat-
museum w Chojnowie. Wiadomo, ¿e
buzdygany tego typu by³y znajdowane
na terenie Czech, S³owacji oraz Œl¹ska. 

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.. .. ..



74 sztuk drzewek
Krótko przed wielkanocnymi
œwiêtami miejskie s³u¿by posa-
dzi³y w mieœcie blisko 50 nowych
drzew. Wraz z nadejœciem tego-
rocznej wiosny kilka miejskich
ulic zyska³o nasadzenia lip, je-
sionów lub klonów. 
Uwa¿ny przechodzieñ z pewnoœ-
ci¹ zauwa¿y zapalikowane lipy 
i jesiony przy ul. D¹browskiego,
Reja, Samorz¹dowej, Matejki 
i w Ma³ym Parku. 

Pojedyncze sztuki znajdziemy przy
ul. Witosa, Bohaterów Getta War-
szawskiego, Paderewskiego. 
Do koñca tygodnia 25 klonów
pojawi siê przy ul. Bielawskiej. 
W sumie 74 nowe drzewka w za-
sobach miejskiej zieleni.

Domki dla ptaków 
Ptasi œwiat stanowi czêœæ ekosys-
temu, w którym ¿yjemy. W du-
¿ych miastach, takich jak Warszawa
czy Kraków, mieszka œrednio po-
nad 200 gatunków ptaków, które
dobrze sobie radz¹ w aglomera-
cjach. 

Siedliska ptaków tworz¹ nieogra-
niczone mozaiki ró¿nych miejsc
gniazdowania, które nie zawsze s¹
oaz¹ spokoju dla nich. 
Nierzadko to w³aœnie cz³owiek
ingeruje w ptasi¹ przestrzeñ na
plus lub na minus ich rozwoju. 
W tym roku uczniowie chojnow-
skich szkó³ podstawowych z po-
moc¹ rodziców, aby wspomóc
naszych lataj¹cych przyjació³,
przygotowali niespodzianki dla

ptaków. Zbudowanych zosta³o….
nowych domków, które s³u¿by
miejskie zawiesi³y na drzewach 
w parkach. 

Od teraz w Chojnowie nowe osiedla
ptaków na pewno ubogac¹ œwiat
przyrodniczy, a przede wszystkim
bêd¹ bezpieczn¹ ostoj¹ dla ptasich
rodzin. 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/94812
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Wydawaæ siê mo¿e, ¿e o przesz³oœci na-
szego miasta i jego zabytkach wiemy ju¿
ca³kiem sporo. To prawda. Ale ci¹gle te¿
s¹ jeszcze "miejsca nieznane"- historie 
i zdarzenia, które warto wydobyæ na
œwiat³o dzienne, przybli¿yæ je tym wszyst-
kim, którzy chc¹ o swoim "miejscu na
ziemi" wiedzieæ wiêcej. Taka idea przy-
œwieca³a mi w pracy nad publikacj¹ 
o historii Chojnowa i jego zabytkach.
Wiele wskazuje na to, ¿e jeszcze w tym
roku publikacja trafi do druku, st¹d z wiel-
k¹ ¿yczliwoœci¹ przyj¹³em propozycjê
"Gazety Chojnowskiej", by sygnalizuj¹c
chojnowianom ksi¹¿kê, jej fragmentami
podzieliæ siê na ³amach lokalnego perio-
dyku. Dziœ prezentacja jednego z epitafiów.
"Nieopodal prezbiterium, na kolumnie
po lewej stronie nawy g³ównej znajduje
siê epitafium dr. filozofii i nauk medy-
cznych Teodora Rolliusa. Ów deputo-
wany, miejski rajca, pochodzi³ z Polski,
ze Wschowy i osiedli³ siê w Chojnowie
najprawdopodobniej w roku 1656 lub 57,
gdy¿ wówczas do zubo¿a³ego miasta
sprowadzi³a siê grupa osadników z Lesz-
na i Wschowy w³aœnie. Musia³ zyskaæ
uznanie miejscowych, skoro powierzyli
mu w rêce swój los. Krótko po œmierci
Jerzego IV Wilhelma - ostatniego ksiêcia
z dynastii Piastów - wraz z burmistrzem
Sauerem sk³ada³ 25 listopada 1675 roku
w Legnicy œlubowanie wiernoœci i pod-
dañstwa Chojnowa nowemu panu - cesa-
rzowi Leopoldowi I z rodu Habsburgów.
5 marca 1676r. uczestniczy³ w ponow-
nym sk³adaniu ho³du; tym razem przed
specjalnie w tym celu powo³anymi ce-
sarskimi komisarzami. Sami mieszczanie
przysiêgê wiernoœci z³o¿yli kilka dni
póŸniej - 20 marca 1676r. Przy okazji -
za zatwierdzenie dotychczasowych miej-
skich przywilejów zubo¿ony Chojnów
musia³ wp³aciæ 300 florenów do cesar-
skiej kasy i 106 florenów do cesarskiej
kancelarii...
Dr Rollius reprezentowa³ te¿ miasto we
Wroc³awiu w grudniu 1676 roku, dok¹d
pojecha³ z³o¿yæ w imieniu Chojnowa
¿yczenia pomyœlnoœci nowo wybranemu
staroœcie generalnemu Œl¹ska, biskupowi
Friedrichowi von Hessen. Przy okazji
starano siê te¿ odnowiæ nadanie miastu
lenna w Biskupinie. Z pozoru prosta
sprawa zrodzi³a ca³y szereg problemów,
a ich rozwi¹zanie zajê³o kilka kolejnych lat.
Byæ mo¿e leciwy ju¿ dr Rollius poœred-
niczy³ tak¿e w staraniach, by u cesarza
wyjednaæ dla zubo¿onego Chojnowa

jeszcze jeden jarmark. Sta³o siê to osta-
tecznie 22 kwietnia 1710 roku. Cesarz
Józef I nada³ miastu przywilejem prawo
organizacji jarmarku œw. Jakuba; co-
rocznie w czwartek po uroczystoœciach
ku czci œwiêtego.
T³umaczenie tekstu ³aciñskiego epitafium
brzmi nastêpuj¹co:
Poœwiêcone b³ogos³awionemu zmar³emu,
szlachetnemu i rozwa¿nemu Theodo-
rowi Rolliusowi (Rollius), doktorowi filo-
zofii i medycyny, lekarzowi i rajcy choj-
nowskiemu, na ka¿dym pe³nionym
przez siebie stanowisku najrozs¹dniej-
szemu i najuczciwszemu. Urodzony w pol-
skiej Wschowie w roku 1638. Ojcem jego
by³ s³awny nauczyciel, mistrz Jakub Rollius.
O¿eniony z Ann¹ Blandin¹, ze starego 
i szlachetnego rodu Milich. Zmarli œmier-
ci¹ chrzeœcijañsk¹ w roku chrystusowym
1711, on w miesi¹cu maju, w wieku lat
73, ona w miesi¹cu sierpniu, w wieku
lat 60. Trzech synów oraz potomkowie
zmar³ej córki pamiêæ najs³odszych rodzi-
ców polecaj¹ ³asce Bo¿ej i pogr¹¿eni w ¿a-
³obie wystawiaj¹ dla potomnoœci."

Epitafium dr. Rolliusa jest niew¹tpliwie
jednym z piêkniejszych zabytków sztuki
sepulkralnej w Chojnowie. Jego treœæ - z racji
³aciñskiego napisu - z pewnoœci¹ nie fun-
kcjonowa³a w powszechnej œwiadomoœci
mieszkañców. Mam nadziejê, ¿e teraz
bêdzie inaczej.

Stanis³aw Horodecki
Nieocenionej pomocy w t³umaczeniu
udzieli³a mi Pani Karolina Jara M.A.
Serdecznie dziêkujê.

Kolejna publikacja o dziejach Chojnowa 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



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

Nowe mieszkania w centrum Chojnowa!
Kamienica Ma³achowska - 34 nowe
komfortowe mieszkania w Chojnowie
przy ulicy Ma³achowskiego. Zaintereso-
wanych zapraszamy na nasz¹ stronê:
http://MIESZKANIA.CHOJNOW.BIZ ,
na której znajd¹ Pañstwo wszystkie
szczegó³y dotycz¹ce inwestycji. 
Wiadomoœæ: tel. 664-999-343 mail: kon-
takt@yourflat.pl 

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)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê roln¹ 3,65 ha w Ro-
kitkach, niedaleko drogi wojewódzkiej
nr 328. Teren objêty sprzeda¿¹ stanowi¹
³¹ki przewa¿aj¹co V klasy i nieznaczne IV.
Grunt utrzymany jest w dobrej kulturze.
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930, lub 
608-615-952. (41353)
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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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KWIECIEÑ
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



ÜZiemie regionu chojnowskiego zna-
lazły się w obrębie terytorium plemien-
nego Trzebowian. W X wieku podlegały
zwierzchnictwu czeskiemu, zaś najpraw-
dopodobniej ok. roku 990 zostały wraz 
z całym Śląskiem włączone do kształtu-
jącego się polskiego państwa pierwszych
Piastów. 
ÜChojnów położony jest przy dawnym
szlaku handlowym zwanym Wysoką
Drogą albo inaczej Traktem Królewskim
- Via Regia. Historyczny szlak handlowy
prowadził od Hiszpanii aż po Rosję. 
ÜNa średniowiecznym chojnowskim Ryn-
ku można było spotkać aż 21 stoisk
szewskich, dla porównania stałych stoisk
rzeźniczych było 16. 
Ü W szczytowym okresie istnienia, naj-
liczniejszy w mieście cech sukienników
liczył ponad 100 mistrzów. Tkacze pra-
cowali głównie w swoich domostwach. 
ÜW Chojnowie powstała jedna z pier-
wszych szkół parafialnych na Śląsku na
początku XIV wieku.
ÜW I połowie XV wieku Chojnów był
siedzibą niewielkiego samodzielnego
księstwa. 
ÜW XIV i XV wieku Chojnów w ciągu
roku miał prawo do organizowania trzech
dużych jarmarków: „Targ Cantate" (trze-
cia niedziela po Wielkanocy), „Targ Bur-
gharda" (odbywał się między 11 a 18
października) oraz „Targ św. Jana Ewan-
gelisty" (prawie zawsze 27 grudnia). Jar-
marki mniejsze odbywały się w każdym
tygodniu. 
ÜWedług danych z 1553 roku w obrębie
murów miejskich było w Chojnowie 251
domów. Miasto wysunęło się na pozycję
ośrodka miejskiego w rzędzie kilkunastu
miast śląskich poza centralną metropolią
Wrocławiem oraz submetropoliami Le-
gnicą, Głogowem, Nysą, Brzegiem, Świ-
dnicą. 
ÜFryderyk III świętując zapusty 23 lu-
tego 1558 roku polecił przybyć z Legnicy
uzbrojonej jeździe na turniej rycerski 

do Chojnowa. Na potrzeby wydarzenia
usypano w górnej części Rynku tor wyści-
gowy.
ÜOkres renesansowej prosperity Choj-
nowa został zatrzymany w 1581 i 1583
roku przez pożary. Ogień niestety nie był
przypadkowy. Pożogę miasta wywołało
pięciu podpalaczy, których złapano, osą-
dzono i spalono… 
ÜPod koniec XVI wieku miasto znisz-
czyły pożary i epidemia, która pochło-
nęła 713 ofiar. Zubożałe i wyludnione
miasto zupełnie podupadło w czasie woj-
ny trzydziestoletniej (1618 – 1648). 

ÜW 1620 roku otwarto mennicę choj-
nowską, która była pierwszą kuźnią mo-
net w księstwie Jerzego Rudolfa, księcia
legnicko – brzesko – wołowskiego. Men-
nica działała przez 2 lata, zastąpiła ją
główna mennica w Legnicy. 
ÜOd XVI do XIX wieku w Chojnowie
czynnie działała specjalna korporacja
amatorów strzelania – bractwo strzelec-
kie, odpowiedzialne za obronę murów
miejskich. W Polsce znani byli pod naz-
wą „bractwo kurkowe", jako że szkolili
się strzelając do kur, kogutów lub ich
wizerunków na drewnianych tarczach.

ÜW 1677 roku pękł wielki dzwon w koś-
ciele św. Apostołów Piotra i Pawła w Choj-
nowie. W 1681 roku dostarczono nowy
dzwon, wykonany przez braci z Wrocła-
wia Gottfrieda i Siegismunda Götz. 
ÜW 1813 roku w Chojnowie bawili król
pruski Fryderyk Wilhelm II, car Alek-
sander I i rosyjski dowódca Michaił Ku-
tuzow.
ÜWyładowania atmosferyczne niejed-
nokrotnie trafiały w wysoką wieżę koś-
cioła. 19 czerwca 1837 roku piorun ude-
rzył tak mocno, że szczyt wieży rozdzie-
lił się i ponad dwa miesiące trwały prace
nad jego poprawieniem. 

ÜDużym wydarzeniem w Chojnowie
było wybrukowanie Rynku w 1842 roku
za kwotę 4248 talarów. Na głównym
miejskim placu zbudowano kanał odpro-
wadzający ścieki i ułożono chodniki.
ÜW 1886 roku spółka papiernicza za-
łożyła w Chojnowie fabrykę papieru. Na
początku zatrudnionych zostało 12 osób.
Przed wybuchem II wojny światowej
pracowało w niej 971 osób. Fabryka ta
produkowała dziennie 40 ton papieru.
Była to największa fabryka papieru 
w Niemczech. 
Ü12 stycznia 1900 roku w dzisiejszym
Domu Kultury odbył się pokaz mody.
Prezentowaną kolekcję ubrań umilało
przybyłym gościom darmowe piwo. 
ÜW 1970 ukończona została Droga
Krzyżowa namalowana w kościele św.
Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.
Malowidła mierzą około 9 metrów wy-
sokości. Całość w obu nawach bocznych
ma 72 metry długości.
ÜW kościele pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła można doliczyć się ponad 70
epitafiów. W większości wykonane zo-
stały one z piaskowca, zdarza się także
marmur i wyjątkowo stiuk i metal. 

zebrała K. Burzmińska
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Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Claudia Kowalczyk – 7 lat, uczennica
pierwszej klasy SP 4. Lubi bawić się 
z królikiem Śnieżynką, śpiewa, tańczy
i gra na komputerze. Jej ulubiony kolor
to różowy.

Mój bohater w walce z koronawirusemMój bohater w walce z koronawirusem
- konkurs plastyczny w SP 3- konkurs plastyczny w SP 3


