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Ludzie z pasją
Monika Krzywda

Wszystkim wspaniałym Mamom 
składamy najserdeczniejsze życzenia! 

Dziękujemy za mądrość, miłość i dobroć. 
Za każdy dzień przepełniony troskliwością i zrozumieniem. 

Wasz codzienny trud jest wielkim skarbem dla każdego dziecka. 
Życzymy Wam Drogie Mamy dużo zdrowia, 

radości i wszelkiej pomyślności. 
Niech na Waszych twarzach gości promienny uśmiech, 

a każdy dzień wypełniony będzie wdzięcznością 
i miłością Waszych pociech. 

Dziękujemy za Wasze Wielkie Serce! 
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowroński

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Setna rocznica urodzin
św. Jana Pawła II

„Co Mi w duszy gra”
cz. 2
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Wszystkiego naj... Międzynarodowy 
Dzień Strażaka

W imieniu władz samorządo-
wych, mieszkańców Chojnowa
oraz swoim własnym serdecznie
dziękuję wszystkim Strażakom
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Druhom Ochotnikom za bohater-
ską służbę. 
Ofiarność, trud i poświęcenie są
synonimami Waszych nieoce-
nionych działań. Ratujecie życie,
zdrowie, mienie mieszkańców
Chojnowa i okol ic. Jesteście
zawsze pierwsi podczas niebez-
piecznych akcji. 
Strażacka służba jest dla nas
źródłem poczucia bezpieczeń-
stwa i pewności, że w obliczu
zagrożenia podejmujecie najlep-
sze czynności, w celu ratowania
ludzi i środowiska. 
Życzymy wszystkim Strażakom 
i Druhom Ochotnikom zawsze
bezpiecznej służby i szczęśliwych
powrotów do domu. 
Niech dopisuje Wam zdrowie 
i pomyślność, a podejmowane
działania obfitują w satysfakcję 
i społeczne uznanie.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składamy

najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Życzymy wielu inspiracji, 
których źródłem są książki…

Pasji i zadowolenia ze swojej pracy…
Kreatywnych pomysłów 
i inwencji twórczych…

Dziękujemy za popularyzację 
czytelnictwa… 

Wszystkie literackie 
i artystyczne inicjatywy…

Za życzliwość, chęć pomocy 
i sympatię dla swoich czytelników…

Pomyślności, satysfakcji i wielu
sukcesów!

Życzą    
Mieszkańcy 

Burmistrz i Rada Miejska

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

Wszystkim Pracownikom 
Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 

Dziękujemy za dbanie o piękny, chojnowski 
Zamek Piastów legnicko-brzeskich, 

za promowanie naszego lokalnego dziedzictwa, 
za wszystkie inicjatywy historyczno-kulturalne. 

Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy,
inspiracji i ciągłej pasji. 

W imieniu Mieszkańców i władz miasta
Burmistrz i Rada Miejska

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek 

Wszystkim Pielęgniarkom,
Pielęgniarzom i Położnym

składamy najserdeczniejsze życzenia!

W czasie szczególnie trudnym - pandemii
koronawirusa życzymy siły, odporności
i zdrowia. Będąc na pierwszej linii frontu,

wykonujecie swoje obowiązki z pełnym oddaniem i troską o naj-
słabszych. Wasza praca jest służbą godną najwyższych słów uznania.
Codziennie walczycie o zdrowie i życie swoich podopiecznych będąc
dla nich nieocenionym oparciem w chorobie.
Dziękujemy za trud, zaangażowanie i troskę o każdego pacjenta.
Za opiekę, wytrwałość i słowa otuchy podczas choroby. Jesteśmy
pełni podziwu dla Waszego poświęcenia i wytrwałości.
Życzymy pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej pracy i wszel-
kiej pomyślności. Aby Wasza służba była doceniana, a ludzka ży-
czliwość pomagała mierzyć się z niepokojem o lepsze jutro.

Mieszkańcy, 
Burmistrz Miasta Chojnowa 

oraz w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady

W ostatnich dniach swoje święto obchodzili Strażacy i Pielęgniarki.
Wyjątkowe życzenia, w wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, bur-
mistrz, w imieniu Mieszkańców i władz samorządowych składał za
pośrednictwem mediów internetowych. Szczególne wyrazy wdzię-
czności i podziwu skierowane były do personelu Niebieskiego Parasola.
Przyłączamy się do tych powinszowań publikując ich treść – nieco po
czasie, ale taki mamy cykl wydawniczy. Niemniej nie straciły one
mocy i szczerości. 
Wszystkiego naj…
Laurki otrzymali też świętujący w maju Bibliotekarze i Muzealnicy.

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies



Narodowy Dzieñ 
Zwyciêstwa i Wolnoœci 

Œwiêto obchodzone w Polsce 8 maja upa-
miêtnia zakoñczenie II wojny œwiatowej
w Europie. Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies wraz z cz³onkiem zarz¹du
Powiatu Legnickiego Krzysztofem So-
wiñskim z³o¿yli tego dnia kwiaty pod
Obeliskiem, jako wyraz pamiêci o ofia-
rach II wojny œwiatowej.

ZNP dla Parasola
W ramach wsparcia Zarz¹d Oddzia³u
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 
w Chojnowie podj¹³ decyzjê o pomocy dla
“Niebieskiego Parasola” w tak trudnym
czasie, jakim jest koronawirus.
ZNP w³¹czy³ siê do pomocy, maj¹c œwia-
domoœæ, ¿e jest ona szczególnie potrzebna
tam, gdzie przebywaj¹ osoby starsze.
W tych trudnych czasach jeszcze bar-
dziej istotne staj¹ siê takie wartoœci, jak
solidarnoœæ, ¿yczliwoœæ czy jednoœæ.
Dziœ nie tylko pieni¹dze, ale te¿ s³owa 
i gesty nabieraj¹ ogromnej mocy. Daj¹
nadziejê i mobilizuj¹ do dzia³ania ponad
si³y.
13 maja przekazano do Oœrodka:
- œrodki czystoœci i dezynfekcyjne,
- rêczniki papierowe,
- papier toaletowy,
- œrodki do mycia (szampony, myd³a,
balsamy, kremy, chusteczki nawil¿aj¹ce
i suche, proszek do prania).
Wartoœæ przekazanych artyku³ów to 700 z³.
To jedna z licznych pomocy dla choj-
nowskiej placówki. O sytuacji w Nie-
bieskim Parasolu piszemy na str. 4.

Program Czyste Powietrze
- nabór wniosków

na nowych zasadach 
Od 15 maja wesz³y w ¿ycie uproszczone

zasady przyznawania dotacji w ramach

Programu Czyste Powietrze. 

Najwa¿niejsze przes³anki to: krótszy

czas rozpatrywania wniosków, uprosz-

czenie wniosku o dotacjê, integracja 

z Programem "Mój Pr¹d", wysokoœæ

dotacji powi¹zana z efektem ekologicz-

nym, dotacje na termomodernizacjê, dla

tych, którzy ju¿ wymienili  Ÿród³o ciep³a

oraz mo¿liwoœæ finansowania przed-

siêwziêæ rozpoczêtych i zakoñczonych.

W najbli¿szych planach wprowadzone

zostan¹ mo¿liwoœci sk³adania wniosków

online  w serwisie gov.pl. w³¹czenie 

w Program sektora bankowego, a tak¿e

mocniejsza wspó³praca z gminami. 

Celem programu po zmianach jest po-

prawa jakoœci powietrza oraz zmniejsze-

nie emisji gazów cieplarnianych poprzez

wymianê Ÿróde³ ciep³a i poprawê efektyw-

noœci energetycznej jednorodzinnych dom-

ków mieszkalnych. Program skierowany

jest do osób fizycznych - w³aœcicieli lub

wspó³w³aœcicieli jednorodzinnego budynku

czy lokalu mieszkalnego. 

Dofinansowanie udzielane jest na: 

- Ÿród³a ciep³a - wymiana, zakup, monta¿, 

- instalacje centralnego ogrzewania i cie-

p³ej wody u¿ytkowej, 

- wentylacje mechaniczne z odzyskiem

ciep³a,

- mikroinstalacje fotowoltaiczne,

- ocieplenie przegród budowlanych, 

- stolarkê drzwiow¹ i okienn¹ 

- dokumentacjê (audyt energetyczny, do-

kumentacja projektowa). 

Wa¿ne liczby i terminy: 

103 mld z³ - bud¿et Programu 

2018 - 2029 - czas realizacji 

do 31.12.2027 - podpisywanie umów 

do 30.06.2029 - realizacja przedsiêwziêæ

Wiêcej informacji na stronie 
www.wfosigw.wroclaw.pl

3GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/950

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee     rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
rodzinie oraz bliskim 

œp. Romana Górnego

sk³ada 
Zarz¹d Klubu 

KS Chojnowianka 

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 przypadkmil999
u, kiedy istnieje podej-rzenie
zaka¿enia, ale nie masz jeszcze
objawów pozostañ w domu, unikaj
kontaktu z innymi osobami, aby
nie dosz³o do rozprzestrzeniania
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-

INFOLINIA NFZ 
W SPRAWIE KORONAWIRUSA

800 190 590
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To ju¿ blisko 3 tygodnie, odk¹d w Oœrodku
Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnym "Nie-
bieski Parasol" wykryto ognisko korona-
wirusa. Sytuacja w placówce jednak nie-
wiele siê zmieni³a. Powtórne testy wyka-
za³y kolejne zachorowania. 18 maja
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
poda³a 32 nowe przypadki, w sumie od
pocz¹tku badañ w Parasolu odnoto-
wano 91 dodatnich testów.
Za³oga i pacjenci radz¹ sobie, jak mog¹.
Nikt z zewn¹trz jednak nie ma pojêcia, 
z jakimi emocjami siê borykaj¹, jakie
prze¿ywaj¹ rozterki, jak czêsto chwilowy
spokój przenika fizyczny i psychiczny
ból, têsknota i niepewnoœæ…
Uœwiadamia to tekst Pani prezes Ma³-
gorzaty Sztompke. Kilka dni temu po-
prosiliœmy o kilka s³ów dotycz¹cych
obecnej sytuacji w Oœrodku. W odpo-
wiedzi otrzymaliœmy takie wyznanie:
19:00 - czekamy na powtórne wyniki
badania na COVID-19, tylko co to da?
Jest 18 maja, wymazy by³y pobierane
14 maja. Ktoœ z Ministerstwa Zdrowia
powiedzia³, ¿e placówki ochrony zdro-
wia i jej pracownicy to priorytet. Zno-
wu ulegliœmy z³udzeniu, ¿e to prawda.
W szkole medycznej inaczej mi t³uma-
czono, co to jest citto i priorytet. I po-
nownie nara¿ono moich pacjentów na
dyskomfort i utratê zdrowia, bo po
takim czasie - 4 pe³ne doby - bez sen-
su robiæ alokacjê pacjentów, aby chro-
niæ pozosta³ych przed zachorowaniem,
gdy¿ ju¿ mogli ulec zaka¿eniu.
20:30 wyniki nadchodz¹. S¹ ozdro-
wieñcy wœród pacjentów i pracowni-
ków. Krótka chwila radoœci - bardzo
krótka, gdy¿ jest bardzo du¿o nowych
zara¿onych. Refleksja - jak d³ugo w tej
sytuacji przyjdzie nam byæ dalej sko-
szarowanym, pozbawionym praw do
swobody, do bycia z rodzin¹, do spa-
cerów i korzystania z normalnego ¿ycia?
Czy¿by Œwiat o nas zapomnia³?
Tak wiem, otrzymujemy du¿o gestów
pomocy, wsparcia rzeczowego, finan-
sowego i psychicznego, ale chocia¿ to
tak wiele, to nam, za tymi zamkniêty-
mi drzwiami wydaje siê, ¿e za ma³o.
Pamiêtaj¹ zwykli prawdziwi ludzie, 
a urzêdnicy pañstwowi, ze swoimi
procedurami tworzonymi w nocy, za
biurkiem, s¹ bardzo oderwani od rze-
czywistoœci i prawdy. Ich œwiat i œwiat
realny tu w Chojnowie, na ulicy Szpi-
talnej 20, s¹ bardzo odleg³e. Czy kie-
dyœ bêd¹ jednym Œwiatem? Czy spot-
kaj¹ siê w tej ogromnej przestrzeni
kosmicznej? Kiedy przepisy i proce-
dury bêd¹ tworzyæ praktycy przy
pomocy teoretyków, a nie przygodni
ludzie zajmuj¹cy w tej chwili w³aœnie to
biurko?
Mija 18 doba "wiêzienia" wraz z 18
pracownikami z udrêczonymi twarza-
mi mijamy siê na korytarzach. Coraz
czêœciej jadamy posi³ki w swoich,
stworzonych na ten czas, pokojach
(du¿e s³owo pokój). Uciekamy od
siebie - choæ chwila prywatnoœci,
chwila samotnoœci i wylanych na
osobnoœci ³ez. Tak, Ci dzielni ludzie

te¿ p³acz¹, maj¹ chwile za³amania
chc¹ siê pakowaæ i iœæ do domu. 
Pielêgniarka Asia do doros³ego, ale
niepe³nosprawnego syna, który ma
k³opoty z odrabianiem zadanych lekcji,
gdy¿ mama nie mo¿e przet³umaczyæ
zadañ z jêzyka polskiego na jêzyk
autystyczny. 
Pielêgniarka Gosia - najstarsza wie-
kiem z personelu medycznego. Têskni,
jak ka¿da babcia za wnukami, których
ze wzglêdu na epidemiê nie widzia³a
prawie pó³ roku. Chocia¿ jest tu z mê-
¿em Zdzis³awem - pracownik gospo-
darczy - wcale nie jest im z tego po-
wodu lepiej, gdy¿ s¹ razem, a jednak
osobno. 
Ratownik Artur - wprowadza du¿o
weso³oœci, stara siê leczyæ z chwilowych
za³amañ psychicznych, dolegliwoœci
krêgos³upa. W domu czeka dwóch
wspania³ych urwisów - jeden œlicznie
œpiewa, drugi gra w pi³kê no¿n¹ -
kiedy tata wróci?
Dwie wspania³e siostry Asia i Gra¿ka
z Parasolem od wielu lat - prawie od
pocz¹tku piê³y siê po szczeblach tzw.
kariery zawodowej. Najpierw niewy-
kwalifikowane opiekunki, póŸniej ukoñ-
czy³y szko³ê opiekunów medycznych,
aby wreszcie ukoñczyæ Wydzia³ Pie-
lêgniarski. W 2019r. obie otrzyma³y
Dyplomy, a nastêpnie prawo wykony-
wania zawodu pielêgniarki. Gra¿yna
p³acze po ka¿dym telefonie Zoœki,
swojej 6.letniej córki i jest jej przykro,
¿e nie mo¿e przez te dni odpowiedzieæ,
kiedy wróci do domu. Musi byæ z pa-
cjentami, bo Zoœka ma opiekê, a oni nie.
Asia w dniu dzisiejszym obchodzi³a tu
swoje urodziny. By³y kwiaty i tort. Czy
te¿ chcielibyœcie takich urodzin? A nie-
dawno urodziny mia³a jej 13.letnia
córka. By³o mi przykro, ale Asia po-
wiedzia³a - "jest m¹dra rozumie!"
Niedawno do³¹czy³a do nas siostra
Lilka. Kiedy przyszed³ jej wynik ujem-
ny zadzwoni³a i powiedzia³a "mam
zaœwiadczenie z PSSE, mogê siê sta-
wiæ do pracy". I przyjecha³a - wspar-
cie potrzebne.
Opiekunka Karolina - najm³odsza.
P³acze, gdy ktoœ jedzie do szpitala. Lu-
bi œpiewaæ i tañczyæ z pacjentami,
wnosi radoœæ i pogodê, ale te¿ ma
swoje z³e dni. 
Opiekunka Ma³gosia - w domu cze-
ka na ni¹ 8 cz³onków rodziny - mówi
"bêdê do koñca". 
Beata cieszy siê - wynik jaki otrzy-
ma³a jest ujemny. Pow³óczy nogami 
w za du¿ym kombinezonie ochronnym
i idzie do pacjentów. Dzisiaj ma nockê.
Wczoraj, jak mówi, mia³a widzenie -
by³y jej dwie córki (ona, jak Julia na
balkonie, one w parku, jak Romeo).
Wioleta - w domu córka w ci¹¿y.
Denerwuje siê, czy wszystko dobrze,
bo by³y w kwietniu komplikacje. Sama
te¿ w ostatnich dniach mia³a objawy
choroby. 
Marzena dzielnie znosi rozstanie ze
swoj¹ wnuczk¹, dla której jest rodzin¹
zastêpcz¹ - niekoñcz¹ce siê rozmowy

telefoniczne - jest pod dobr¹ opiek¹.
Wie, ¿e tu jest bardziej potrzebna.
Krysia bardzo boi siê, ¿e jej jamnik
pogniewa siê i nie zechce wróciæ do
niej, ale zostanie u s¹siadki - cudowna
pomoc s¹siedzka. Równie¿ ma objawy
choroby wirusowej, pracuje ile mo¿e -
trzeba wyk¹paæ pacjentów, a jak ju¿
brakuje si³, odpoczywa. 
Beata i Ela dzielnie dbaj¹ o porz¹dek
na obiekcie, ka¿da na swoim piêtrze.
Znosz¹ to po cichu i z honorem. Na Be-
atê w domu czeka m¹¿ i dwoje dzieci
oraz rudy piesek. W zak³adzie, 
w zwi¹zku z pobytem Pani opiekuj¹cej
siê £apk¹ (piesek bez ³apy) zast¹pi³a
jej na ten okres opiekunkê - razem
wszystko robi¹ i wypoczywaj¹. 
Ela skromna, dobra, cicha i wyrozu-
mia³a dla wszystkich. Nie narzeka na
swój los - tak trzeba i ile trzeba.
Marcin - pracownik techniczny.
Srebro chodz¹ce, "cz³owiek orkiestra"
Jak trzeba to plewi klomby, organizuje
dla pacjentów karaoke, tañczy, roz-
bawia kole¿anki, pomaga pacjentom -
wnosi ¿ycie i radoœæ.
Opuœcili nas Darek i Ewa. Stwierdzili,
¿e odpoczn¹ przez tydzieñ w domu 
i wróc¹. Zabrak³o im si³y i solidnego
wsparcia ze strony rodziny i znajo-
mych.
W tym wszystkim miêdzy pacjentami 
a niedomagaj¹cym personelem jest On
- doktor Jacek, a mo¿e "Judym".
Bada, podaje kroplówki, uspakaja 
i nas i rodziny pacjentów. W trudnych
chwilach karmi³ razem z nami, sprz¹-
ta³ i nie robi³ sensacji, a do tego
skromny i pogodny - dobrze ¿e jesteœ
z nami DOKTORZE.
Nie da³abym rady sobie bez mojej
WIELKIEJ ZASTÊPCZYNI MARTY.
Wys³uchiwa³a moich narzekañ, tuli³a,
gdy p³aka³am, pozwala³a chorowaæ,
bior¹c na siebie odpowiedzialnoœæ za
zak³ad, odebra³a (nie przesadzam) 
z 1000 telefonów, kierowa³a ruchem
darczyñców i jeszcze znalaz³a chwilê
czasu na rozmowê, co dalej…? Kiedy 
2 maja rozmawia³yœmy co bêdzie i pa-
d³a z mojej strony propozycja "mo¿e
idŸ do domu, masz wynik ujemny"
- by³o stanowcze "nie, zostanê z pani¹.
Nie mogê pani zostawiæ" Dziêkujê za
wszystko MARTA.
Rozchodzimy siê spaæ, oczywiœcie, kto
mo¿e - spokojnej nocy Wielcy Ludzie -
Bohaterowie.

PS. Ju¿ dzisiaj nastêpny dzieñ witamy
siê uœmiechem i uœciskami, dodaj¹c
sobie otuchy. Mo¿e dla nas te¿ kiedyœ
bêdzie maj, piêkny zielony maj.
Oœwiadczam, ¿e mimo pog³osek je-
stem ca³y czas na Szpitalnej 20. Os-
tatni raz w sklepie by³am 27 kwietnia,
w Rossmannie - w ubieg³ym roku. Nie
otrzyma³am mandatu w ¿adnej wyso-
koœci, nie prowadzê samochodu, bo
nie mam prawa jazdy. Ale cieszê siê
¿e moi wspó³mieszkañcy - Chojno-
wianie maj¹ taki polot twórczy - Wasi
Poloniœci s¹ z "Was na pewno dumni".
A ci¹g dalszy uk³ada nam los i nieprze-
myœlane procedury.

prezes M. Sztompke
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Zgodnie z zapowiedziami, Rz¹d od-
mrozi³ niektóre instytucje kultury. 
W maju swoj¹ dzia³alnoœæ mog¹ wzno-
wiæ muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa i ksiêgarnie. Decyzje o konkret-
nym terminie oraz formie korzystania 
z tych placówek pozostawiono ich zarz¹-
dzom.
W Chojnowie mo¿na ju¿ korzystaæ z za-
sobów Miejskiej Biblioteki Publicznej
lub wst¹piæ do Muzeum Regionalnego.
Obowi¹zuj¹ jednak pewne zasady.
Pandemia wci¹¿ jeszcze stanowi za-
gro¿enie, dlatego te¿, w trosce o zdro-
wie odwiedzaj¹cych i personelu przy-
gotowano schematy zachowañ, z któ-
rymi trzeba siê zapoznaæ.

Muzeum Regionalne 
Przed wejœciem do Muzeum:
- przygotuj wyliczon¹ kwotê potrzebn¹
do zakupu biletu: ulgowy 1 z³, normalny 3 z³;
- pamiêtaj o zakryciu nosa oraz ust, jest
to powszechny obowi¹zek, którego niedo-
pe³nienie uniemo¿liwi zwiedzanie Mu-
zeum (placówka nie udostêpnia mase-
czek ochronnych);
- je¿eli zaobserwowa³eœ u siebie kaszel,
z³e samopoczucie lub podwy¿szon¹ tem-
peraturê, zrezygnuj ze zwiedzania;

Po wejœciu do Muzeum:
- kup bilet i rozpocznij zwiedzanie;
- zdezynfekuj rêce przygotowanym p³ynem;
- pamiêtaj o zachowaniu bezpiecznej
odleg³oœci 2 metrów od innych u¿ytkow-
ników;
- nie dotykaj muzealiów ani urz¹dzeñ ekspo-
zycyjnych;
- dostosuj siê do wytycznych personelu,
naszym celem jest wspólne bezpieczeñstwo.

W czasie trwania epidemii zrezygnowano z:
- oprowadzania przez przewodnika;
- przyjmowania grup;
- udostêpniania czytelni oraz zbiorów
bibliotecznych;
- organizacji wydarzeñ kulturalnych.

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
œroda 9:30-11:30 /przerwa/ 13:00-15:00
czwartek 9:30-11:30 /przerwa/ 13:00-15:00
pi¹tek 10:30-12:30 /przerwa/ 14:00-16:00
sobota 10:30-12:30 /przerwa/ 14:00-16:00

niedziela 11:30 - 14:00

Prosimy o cierpliwoœæ - pracownicy s¹ zo-
bowi¹zani do przestrzegania odstêpu cza-
sowego pomiêdzy wejœciem kolejnych
goœci, tak by zapewniæ bezpieczeñstwo
wszystkim zwiedzaj¹cym.

Miejska Biblioteka Publiczna
Od 21 maja 2020 r. Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla
Czytelników, ale na specjalnych zasa-
dach. Ze wzglêdu na ograniczenie trans-
misji koronawirusa, konieczne jest wpro-
wadzenie takich zasad œwiadczenia us³ug
bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy,
jak i pracownicy Biblioteki mieli poczu-
cie bezpieczeñstwa.

Dzia³alnoœæ MBP jest ograniczona do
podstawowych us³ug - wypo¿yczania
zbiorów bibliotecznych i przyjmowania
zwracanych zbiorów.
Nieczynne s¹ czytelnie, w tym stano-
wiska internetowe. 
W najbli¿szym czasie nie bêd¹ prowa-
dzone zapisy nowych Czytelników.
Kody dostêpu do e-booków w  Legimi
oraz IBUK Libra mo¿na otrzymaæ drog¹
mailow¹. Aby otrzymaæ kod, nale¿y wy-
s³aæ maila na adres: biblioteka.choj-
now@gmail.com W treœci maila nale¿y
podaæ swoje dane (imiê i nazwisko, datê
urodzenia) oraz numer karty bibliotecz-
nej. W przypadku czytelnika niepe³no-
letniego mail wysy³a rodzic/opiekun

prawny i podaje dane czytelnika nie-
pe³noletniego (imiê i nazwisko, datê
urodzenia) oraz numer karty biblio-
tecznej.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek:

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y: 
11.00 - 16.00

Dzia³ dla Doros³ych: 
11.00 - 17.00 

- przerwa na odka¿anie: 14.00 - 14.30
- œroda, sobota: 

nieczynne

Wejœcie do Biblioteki
* Do siedziby Biblioteki mog¹ jednora-
zowo wejœæ tylko 2 osoby: 1 osoba do
Dzia³u dla Doros³ych i 1 osoba do Dzia³u
dla Dzieci i M³odzie¿y (dzieci do lat 7
mog¹ wejœæ z opiekunem). 
* Ka¿dy wchodz¹cy musi mieæ maseczkê
ochronn¹. Osób bez maseczek nie obs³u-
gujemy (ta zasada nie dotyczy dzieci do
lat 4).
* Ka¿dy  przed wejœciem do holu Biblio-
teki jest proszony o zdezynfekowanie r¹k. 
Stanowiska w holu
W holu, przed wejœciem do dzia³ów, s¹
ustawione stanowiska, w których bi-
bliotekarze obs³uguj¹ Czytelników. Nie
ma wolnego dostêpu do ksiêgozbioru.
Zaleca siê wczeœniejsze zamówienia
zbiorów bibliotecznych.
Obowi¹zuje zasada zachowania bez-
piecznej odleg³oœci (min. 2 m) od innych
osób.

Zamówienia
Zamawiaæ zbiory mo¿na:
1. Telefonicznie, po rozmowie z biblio-
tekarzem - nr tel. 76 818 83 46
2. Elektronicznie:
- przez portal: szukamksiazki.pl
- przez katalog on-line zamieszczony na
stronie internetowej biblioteki: 
www.biblioteka.chojnow.eu/katalog_on-
line,m6,s600.html

Zbiory zwracane przez Czytelników s¹
poddawane 2-tygodniowej kwarantannie. 
Termin zwrotu zbiorów, które powinny
byæ zwrócone w czasie zamkniêcia
Biblioteki z powodu koronawirusa
(11.03.2020 - 20.05.2020), jest przed³u-
¿ony do 30 czerwca 2020 r.
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Pierwsze wzmianki, pierwsze œwiadectwa
wskazuj¹ce na istnienie ¯ydów w Choj-
nowie siêgaj¹ wieku XIV. W spisie wro-
c³awskich ¯ydów - podatników z lat 1351-
1356 wystêpuje m.in. Salomon z Chojno-
wa, co œwiadczy³oby, i¿ wczeœniej by³ miesz-
kañcem grodu nad Skor¹. Nieco póŸniej, 
w roku 1370, o chojnowskich ¯ydach
wspomni te¿ przywilej ksiê¿nej œwidnickiej
Agnieszki. Kiedy jednak po wyst¹pieniach
Jana Kapistrana we Wroc³awiu w roku 1453
nasil¹ siê przeœladowania tej spo³ecznoœci
na Dolnym Œl¹sku, pisany œlad o chojnows-
kich ¯ydach zniknie na kilkaset lat. Trudno
siê dziwiæ takiej postawie wyznawców juda-
izmu, skoro inkwizytor generalny (Kapistran),
pod zarzutem kradzie¿y i profanacji kon-
sekrowanych hostii skaza³ we Wroc³awiu na
œmieræ przez æwiartowanie 14. ¯ydów, kolej-
nych 27. na spalenie na stosie, zaœ 20. och-
rzci³ pod przymusem...
Po raz kolejny informacje o ¯ydach pojawi¹
siê w wieku XVIII. Wspomni o skorzysta-
niu z ich us³ug pruski minister ds. Œl¹ska
Ernst Wilhelm von Schlabrendorf, suge-
ruj¹c, i¿ byliby najlepszymi negocjatorami
wspieraj¹cymi pozyskiwanie nowych miesz-
kañców dla podupadaj¹cego Chojnowa.
Po  wejœciu w ¿ycie edyktu emancypacyj-
nego (w Prusach w roku 1812), zawi¹za³a
siê w mieœcie (lata 50. XIX stulecia) gmina
¿ydowska (Synagogen-Gemeinde). W 1867 r.
liczy³a 105. ¯ydów, cztery lata póŸniej (1871)
- 133. Zdaje siê, i¿ ostatnie æwieræwiecze
wieku XIX i pocz¹tek XX by³y najlepszym
okresem w jej historii. ¯ydowscy fabrykanci
Siegfried Ohnstein i Leopold Lachmann
prowadzili w Chojnowie wytwórniê musz-
tardy i octu winnego (Ohnstein wzniós³ sw¹
urokliw¹ willê przy obecnej ul. Miko³aja
Reja 7; by³ te¿ miejskim radnym). Eduard
Krämer prowadzi³ w Rynku pod ówczes-
nym nr. 20. winiarniê, znan¹ z tego, i¿ mo¿na
by³o w niej kupiæ doskona³e wino reñskie 
z winnicy Steinberg oraz kawior. W tym
samym Rynku, tyle ¿e pod nr. 24, David
Guttentag mia³ sklep z galanteri¹, poœciel¹ 
i artyku³ami do szycia. Zak³adów krawiec-
kich w samym tylko Rynku moglibyœmy
wskazaæ jeszcze kilka. Wszyscy wspom-
niani z nazwiska panowie zasiadali w zarz¹-
dzie chojnowskiej gminy ¿ydowskiej; obowi¹-
zywa³ tam status maj¹tkowy.

¯ycie religijne ¯ydów pocz¹tkowo toczy³o
siê w wynajêtym pomieszczeniu - w sali
modlitwy zlokalizowanej na drugim piêtrze
domu pani London w Rynku, pod ówczes-
nym nr. 37. Gdzieœ pod koniec lat 80. lub na
pocz¹tku 90. wieku XIX zapad³a decyzja 
o wybudowaniu synagogi przy Schützentraße

(dzisiejsza ul. Ma³achowskiego). Kamieñ
wêgielny po³o¿ono 22. czerwca 1892 r. Bu-
dowy podj¹³ siê i realizowa³ j¹ w latach
1892-93 mistrz murarski Otto Weikert. Sy-
nagoga, wzniesiona w stylu historyzuj¹cym,
z kopulastym dachem zwieñczonym latar-
ni¹, zosta³a oddana do u¿ytku w roku 1893.

Poœwiêcenia dokona³ legnicki rabin dr Mo-
ritz Peritz, a w inauguracji uczestniczy³
m.in. burmistrz, lokalni notable i koœcielni
dostojnicy innych wyznañ. Budowla liczy³a
a¿ 500 miejsc siedz¹cych, co poœrednio
œwiadczy o tym, i¿ spo³ecznoœæ lokalnych
¯ydów zak³ada³a spory rozwój Synagogen
Gemeinde...
Pierwsza wojna œwiatowa zabra³a ¿ycie 8. po-
leg³ym na jej frontach chojnowskim ¯ydom.
Ich nazwiska znalaz³y siê na tablicy pa-
mi¹tkowej, umieszczonej w synagodze
przez cz³onków Zwi¹zku ¯ydów ¯o³nierzy
Frontowych.
Lata 20., a zw³aszcza 30. XX wieku, wraz 
z pojawieniem siê w Niemczech Hitlera 
i jego ideologii, to wyraŸny spadek liczby
mieszkañców Chojnowa wyznania moj¿e-
szowego. W roku 1925 odnotowano ich
jeszcze 93, w roku 1933 - kiedy dosz³o do
przeprowadzonego przez nazistów w kwiet-
niu bojkotu ¿ydowskich sklepów i zak³adów
us³ugowych - ju¿ tylko 66, a w roku 1939 -
zaledwie czternastu. Upiorny cieñ Führera,
niczym niegdyœ Kapistrana, zawis³ nad ich
losem i sk³oni³ do emigracji.
W czasie "Nocy Kryszta³owej" (z 9. na 10. li-
stopada 1938 r.) chojnowska synagoga zos-
ta³a zdewastowana, ale uniknê³a losu wielu
innych ¿ydowskich budowli sakralnych; nie
strawi³y jej p³omienie... Naziœci przekazali
j¹ pobliskiej szkole zawodowej (dziœ: Po-
wiatowy Zespó³ Szkó³ przy ul. W. Witosa);
pe³ni³a funkcjê sali gimnastycznej.
Po II wojnie œwiatowej na bardzo krótki
czas Chojnów sta³ siê domem dla polskich
¯ydów. W transportach z Kazachstanu, Uzbe-
kistanu i Kirgizji trafi³o tu 1767 osób. Sytu-
acja trwa³a ledwie kilka miesiêcy; pogrom
kielecki z 4. lipca 1946 roku spowodowa³,
¿e do koñca wrzeœnia tego roku ponad 1000
osób ze spo³ecznoœci ¿ydowskiej podjê³o
decyzjê o emigracji. Pozostali osiedlali siê
g³ównie przy ulicach: Repatriantów (dzi-
siejsza ul. W. Witosa), Tadeusza Koœciuszki,
Kolejowej i Edwarda Osóbki-Morawskiego
(dzisiejsza ul. Wolnoœci).
¯ydowscy repatrianci utworzyli w Choj-
nowie kilkanaœcie organizacji i instytucji  -
religijnych, kulturalnych, edukacyjnych,
spo³ecznych, gospodarczych, a nawet poli-
tycznych. Najwa¿niejszy by³ komitet ¿y-
dowski, któremu przewodniczy³ w maju
1946 r. Marek Zalcman, a Szalom Ejges
pe³ni³ funkcjê sekretarza. Sprawami wyz-
naniowymi zajê³a siê od stycznia 1946 r.
kongregacja wyznania moj¿eszowego. Po-
sadowiona przy ul. Stanis³awa Hozjusza 4

(obecnie T. Rejtana) stanowi³a najprawdo-
podobniej tak¿e miejsce pierwszych nabo-
¿eñstw. Pocz¹tkowo kierowa³ ni¹ Samuel
Bezen, po nim - Szymon Lebenbaum. Od
czerwca 1946 r. przy ul. Hozjusza 4 mieœ-
ci³y siê tak¿e: ¯ydowska Szko³a Powszech-
na im. Szaloma Alejchema, pó³internat,
przedszkole, ¿³obek, przychodnia i ambula-
torium TOZ, czyli Towarzystwa Ochrony
Zdrowia Ludnoœci ¯ydowskiej.
Z dzia³añ kulturalnych warto wspomnieæ
funkcjonowanie ¯ydowskiego Towarzystwa
Kultury i Sztuki, przy którym dzia³a³o kó³ko
dramatyczne i chór. Utworzono te¿ biblio-
tekê i dom kultury, którym kierowa³a Zofia
Polna. Powsta³ nawet ¯KS Chojnów, czyli
¯ydowski Klub Sportowy, który od lutego
1947 roku zaprasza³ m.in. do sekcji ping-
ponga czy szachowej.
¯ycie gospodarcze koncentrowa³o siê g³ów-
nie przy spó³dzielniach produkcyjnych.
W Chojnowie powsta³o ich kilka: mecha-
niczno-œlusarska "M³ot", szewsko-cholew-
karska im. 19. kwietnia, mydlarska "Odra"...
Niezwykle bujnie wygl¹da³o w pierwszych
latach powojennych ¿ycie polityczne w Choj-
nowie. ¯ydowska Socjalno-Demokratyczna
Partia Robotnicza "Poalej Syjon" - Lewica,
Ichud Haszomer Hacair Hitachduth czy
Hechaluc-Pionier to ugrupowania o charak-
terze syjonistycznym. Dzia³a³a te¿ ¿ydow-
ska frakcja Polskiej Partii Robotniczej, czyli
PPR. Praktycznie wszystkie one zakoñczy³y
¿ywot miêdzy 1949 a 1950 rokiem, kiedy to
zlikwidowano w Polsce Centralny Komitet
¯ydów Polskich, a tak¿e partie i organizacje
syjonistyczne. Od paŸdziernika 1950 r. je-
dyn¹ œwieck¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ w Pol-
sce by³o Towarzystwo Spo³eczno-Kultu-
ralne ¯ydów w Polsce.
Po roku 1948, w zwi¹zku z powstaniem
pañstwa Izrael, ale tak¿e w po³owie lat 50. 
i wreszcie po Marcu `68 chojnowscy ¯ydzi
praktycznie opuœcili miasto. 
Pozosta³o po nich bardzo niewiele. Syna-
goga, a w zasadzie fragment fasady przy ul.
St. Ma³achowskiego, zamieniona w salê
gimnastyczn¹; dziœ s³u¿y treningom piêœciarzy.
Niszczeje przy ul. Reja dawna willa fabry-
kanta musztardy Ohsteina.
Pierwszy kirkut (cmentarz) za³o¿ony ok.
roku 1840 przy dzisiejszej ul. Bielawskiej
doœæ szybko okaza³ siê niewystarczaj¹cy,
wiêc w roku 1888 gmina ¿ydowska zdecy-
dowa³a o zakupie placu na obrze¿ach nowo
utworzonego cmentarza ewangelickiego (od
strony ul. Parkowej; niestety, dziœ ju¿ nie
istnieje). Konsekracji dokona³ 3. lutego
1888 r. wspominany ju¿ tu legnicki rabin, 
dr Moritz Peritz. Kilka macew z nekropolii
chojnowskich ¯ydów odnajdziemy w Mu-
zeum Regionalnym. Odczytamy nawet na-
zwiska - Salomona, syna Jakuba oraz Pin-
kusa Moritza. I tyle tylko pozosta³o...

z powstaj¹cej publikacji 
o dziejachChojnowa 

S.Horodeckiego

Bibliografia:
1. Tamara W³odarczyk, Z historii ¯ydów w re-
gionie legnickim, Warszawa, Jelenia Góra 2016
2. Wirtualny sztetl - portal Muzeum Historii
¯ydów Polskich POLIN (www.sztetl.org.pl)
3. Stanis³aw ¯yga, Franciszek Bia³y, Rozwój
spo³eczno-gospodarczy i ¿ycie polityczne Choj-
nowa w okresie kapitalizmu [w:] Chojnów
dawniej i dziœ. Szkice i materia³y pod red.
Ryszarda G³adkiewicza, Chojnów-Wroc³aw
1992
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, Jest farmaceutk¹ - z zami³owania, ale
codzienny kontakt z lekami, pacjentami,
receptami  urozmaica ucieczk¹ w œwiat
dŸwiêków, obrazów, s³owa…
Monika Krzywda ma artystyczn¹ duszê,
której wyraz daje poprzez rysunek, œpiew 
i sztukê teatraln¹.

Gazeta Chojnowska - Zacznijmy od za-
wodowego zami³owania.  
Monika Krzywda - Chyba, jak ka¿da ma³a
dziewczynka, chcia³am byæ gwiazd¹ sceny,
wiêc chêtnie bra³am udzia³ w wystêpach
przedszkolnych, póŸniej szkolnych konkur-
sach piosenki czy plastycznych i zwykle 
z powodzeniem. Zawsze siê trafi³o któreœ 
z fina³owych miejsc lub chocia¿ wyró¿nie-
nie. Marzy³am, aby swoj¹ przysz³oœæ zwi¹-
zaæ z któr¹œ z tych pasji, nie umia³am jed-
nak wybraæ. Gdy koñczy³am edukacjê 
w szkole podstawowej nast¹pi³ dylemat
przy wyborze kolejnej, a w sumie za namo-
w¹ pedagoga szkolnego trafi³am do Lice-
um Medycznego w Legnicy. Po Liceum mia-
³am pracowaæ w zawodzie pielêgniarki,
jednak jeszcze w szkole przekona³am siê,
jak trudny jest to zawód, wymagaj¹cy ogrom-
nej odpornoœci psychicznej. Niestety moja
wra¿liwoœæ i empatia nie wytrzyma³y tej
próby i wiedz¹c ju¿, ¿e nie zwi¹¿ê siê z tym
zawodem, trafi³am do Studium Anality-
cznego, a póŸniej do Studium Farmaceu-
tycznego, wci¹¿ zg³êbiaj¹c wiedzê z dzie-
dziny medycyny, diagnostyki i metod le-
czenia. Zaciekawi³ mnie wówczas temat
medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej
maj¹cej swe korzenie w kulturze wschodu.
Jest w tym coœ fascynuj¹cego, intryguj¹-
cego i ciekawego, a ¿e nale¿ê do osób,
które lubi¹ wiedzieæ, szuka³am odpowiedzi
na swoje pytania i w tych nurtach. Medy-
cyna wschodu zwi¹zana jest miêdzy innymi
z zielarstwem, o którym z racji zawodu
mam jako takie pojêcie. Jednak rzadko z tej
wiedzy korzystam, zwyczajnie w dzisiej-
szych czasach ludzie siê spiesz¹ i chc¹ szyb-
kich efektów leczenia, a leczenie zio³ami
wymaga czêsto cierpliwoœci i czasu. 
G.Ch. - Gildia Artysów Chojnowa, nie-
formalne zrzeszenie lokalnych twórców,
skupia chojnowskich artystów ró¿nych
dziedzin. Pani nazwisko znaleŸliœmy 
w zak³adce "obraz".
M.K. - Moja przygoda z rysowaniem, jak
wspomnia³am, zaczê³a siê doœæ wczeœnie,
bo jeszcze w podstawówce. Tam, dziêki
wspania³emu nauczycielowi p. Ireneuszowi
Józefczukowi, pozna³am podstawy ry-

sunku: co to perspektywa, proporcje, jak to
stosowaæ w praktyce. Poprzez rysowanie,
czy malowanie farbami (co wychodzi³o mi
ju¿ znacznie s³abiej) mog³am wyraziæ swo-
je emocje, uczucia albo przenieœæ siê do
œwiata fantazji trac¹c przy tym czêsto po-
czucie czasu. Dziœ podchodzê do tego z bar-
dziej ch³odnym umys³em poszukuj¹c ró¿-
nych innych technik, które mog¹ wzbogaciæ
mój warsztat plastyczny. I tak muszê tu
wspomnieæ o Zbyszku Halikowskim, bo i on
mia³ wp³yw na mój rozwój. Pokaza³ mi
swoje prace, technikê, któr¹ siê pos³uguje.
By³am zachwycona jego portretami Pa-
pie¿a Jana Paw³a II, wiêc zaproponowa³ 
- “rysuj Papie¿a", zachêcaj¹c mnie w ten
sposób do rysowania. I tak w³aœnie skopio-
wa³am Halikowskiego. Moje rysunki trafi³y
na Wystawê Chojnowskich Plastyków, 
a parê lat wczeœniej otrzyma³am wyró¿nie-
nie w konkursie na EXLIBRIS Biblioteki
chojnowskiej. 

G.Ch. - Wiele lat by³a Pani cz³onkiem
chojnowskiego chóru Skoranta.
M.K. - Tak, rzeczywiœcie. Do Skoranty tra-
fi³am jako jedna z pierwszych chórzystek,
wiêc nale¿ê do jej pionierów. Œpiewanie 
w chórze daje poczucie wspólnoty, wza-
jemnej zale¿noœci i solidarnoœci. Wspólne
zaanga¿owanie w próby, wystêpy buduje
nie tylko wiêŸ miêdzy ludŸmi, ale i odpo-
wiedzialnoœæ za wspólny trud. Zawsze
mog³am liczyæ na wsparcie przyjació³ 
i dobre s³owo. Gdy stanowisko dyrygenta
chóru obi¹³ pan Piotr Koziar, zapropo-
nowa³ mi wystêp solowy podczas koncertu
kolêd i pastora³ek. Przyznajê, ¿e poczu³am
ogromne wyró¿nienie i szansê pewnego
samorozwoju, a tym samym wezwanie do
ciê¿szej pracy nad sob¹. Wystêp przed pu-
blicznoœci¹ by³ dla mnie mierzeniem siê 
z w³asnymi ograniczeniami, przekraczaniem

w³asnych granic: trzeba opanowaæ tremê,
dr¿enie g³osu, utrzymaæ siê w tonacji i ryt-
mie, pamiêtaæ o pauzach wystêpuj¹cych 
w utworze. Z pozycji s³uchacza wygl¹da to
ca³kiem zwyczajnie - co to jest, wyjœæ na
œrodek i sobie zaœpiewaæ? Czasem to bar-
dzo du¿o, to pokonaæ barierê strachu, sku-
piæ siê przede wszystkim na utworze (gdy
wokó³ widzisz t³um oczu wpatrzonych tylko
w ciebie) i zaœpiewaæ go z czu³oœci¹ naj-
lepiej, jak siê potrafi . W 2017 z okazji 
X-lecia chór nagra³ p³ytê pami¹tkow¹ "Jak
letni wiatr". Mo¿na tam us³yszeæ pieœni
i kolêdy w wykonaniu Skoranty, jak i w wy-
konaniu solistek, w gronie których mia³am
zaszczyt siê znaleŸæ. Tym samym zostawiam
jakiœ œlad po sobie. Czy dobry? Nie mnie to
oceniaæ.
Równoczeœnie, gdzieœ od 2009 roku, œpie-
wa³am w chórze powo³ywanym raz do roku
na czas Wielkiego Postu przez nasze Sio-
stry S³u¿ebniczki. Tam zetknê³am siê z pieœ-
niami liturgicznymi, które póŸniej wykony-
wa³yœmy podczas Triduum Paschalnego.
Pewnego razu zrodzi³ siê pomys³, by to
kontynuowaæ i przygotowywaæ œpiew do
jednej mszy w miesi¹cu. Tak powsta³ chór
"Serafiny". Jest nas zaledwie garstka bo
jakieœ 12-15 osób. Chór wykonuje g³ównie
pieœni dominikañskie trzy,-czterog³osowe
tworz¹c pewnego rodzaju dope³nienie Mszy,
bo skoro od Boga pochodzi talent, niech
s³u¿y Bogu i ludziom. 
G.Ch. - Gros mieszkañców kojarzy Pa-
ni¹ tak¿e z Antykwariaem - grup¹ te-
atraln¹ dzia³aj¹c¹ przy MOKSiR.
M.K. - W tym roku Antykwariat obchodzi³
piêciolecie. Bra³am udzia³ w jego formo-
waniu. Wszystko zaczê³o siê od Narodo-
wego Czytania. Ja i kilka kole¿anek z chóru
Skoranta dosta³yœmy propozycjê w jego
udziale. Zgodzi³yœmy siê bez wahania,
by³yœmy ju¿ oswojone ze scen¹, wiêc uzna-
³yœmy, ¿e samo czytanie nie sprawi nam
wiêkszego trudu. Grupa jednak jest pe³na
zaskakuj¹cych pomys³ów, przebra³yœmy siê
w stroje stosowne do czytanej wówczas lek-
tury, to by³y bodaj¿e "Œluby Panieñskie".

Z cyklu - ludzie z pasj¹

ci¹g dalszy str.8
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Nie mog³yœmy ukryæ faktu, ¿e dobrze nam
posz³o i œwietnie siê przy tym bawi³yœmy. 
A skoro tak, "bawmy" siê dalej i tak p.
Elwira K¹dzio³ka z MOKSIRu podjê³a siê
wówczas poprowadziæ grupê. Nastêpnym
krokiem by³ udzia³ w promocji ksi¹¿ki
Stanis³awa Horodeckiego pt."Stare i nowe
gawêdy o Ziemi Chojnowskiej". Tak siê
z³o¿y³o, ¿e mia³am w tym podwójny udzia³.
Narysowa³am ilustracjê do tej ksi¹¿ki,
która trafi³a równie¿ na ok³adkê i zagra³am
rolê ilustrowanej przeze mnie bohaterki.
PóŸniej, co roku z okazji Dnia Kobiet wys-
tawialiœmy krótkie zabawne scenki.
W 2017 zagra³am rolê wiedŸmy w spekta-
klu "Eliksir Staroœci" re¿yserowanym ju¿
przez p. Basiê S³otwiñsk¹. To by³a wiêksza,
bardziej ambitna rola. Przekona³am siê, ¿e
gra na deskach teatrumo¿e byæ nieprze-
widywalna, czêsto wymagaj¹ca w³asnej,
nag³ej improwizacji, ale te¿ pozwalaj¹ca
staæ siê kimœ zupe³nie innym. W ¿yciu,
jestem sob¹, pomimo, ¿e te¿ odgrywam rolê
¿ony, mamy, córki, cioci, farmaceuty, chó-
rzyski, to jestem w tym sob¹. Scena po-
zwala wejœæ w inny œwiat, doœwiadczyæ
zmagañ bohatera, jego u³omnoœci i jego

doskona³oœci, a tym samym zwiêksza moj¹
empatiê wobec ludzi, których spotykam 
w ¿yciu. Jakiœ czas temu sytuacja zmusi³a
mnie do opuszczenia szeregów grupy
teatralnej i muszê przyznaæ, ¿e odczuwam
pewnego rodzaju dyskomfort z tym
zwi¹zany, mo¿e kiedyœ wrócê...
G.Ch. - Nasza redakcja spotyka Pani¹
na Rajdach, Zlotach Pojazdów Zabyt-
kowych. To kolejna mi³oœæ?

M.K. - W³aœnie teraz uœwiadamiam sobie,
jak bogate ¿ycie prowadzê… Samochody,
to szczególna pasja mojego mê¿a. Z wyksz-
ta³cenia jest mechanikiem samochodowym
i w jego ¿yciu ten temat siê przewija w ró¿-
nych aspektach. Jesteœmy posiadaczami
dwóch samochodów zabytkowych. To jugo-
s³awiañska Zastava 1100 z 1975 roku 
i w³oski Fiat Bertone X1/9 z 1981. Nasz
pierwszy Zlot odby³ siê w 2005 roku, by³ to
Zlot Klubu Zastawa, na który wybraliœmy
siê w okolice Tomaszowa Mazowieckiego.
Dziêki Zlotom pozna³am modele Zastav, jej
historiê. Zmusi³y do tego udzia³y w konkur-
sach, testach czy krzy¿ówkach z wiedzy 
o motoryzacji, a ¿e nale¿ê do osób ambit-
nych i lubiê m¹drych pos³uchaæ, tak wci¹-
gnê³am siê i w to. 

Bywaliœmy na Zlotach Motoryzacji Za-
bytkowej we wroc³awskim Topaczu, czes-
kich Policach, w kilku mniejszych miejs-
cowoœciach. Braliœmy udzia³ w rajdach
Izerskiego Klubu Auto Retro zwiedzaj¹c
okolice Jeleniej Góry, Kliczkowa, Bad
Muskau, czy Wa³brzyskiego Klubu Moto-
Weteran, tu mogliœmy odkrywaæ na nowo
zabytki miêdzy innymi Wa³brzycha, Strze-
gomia, Cieplic. Zloty czy rajdy, to nie tylko
samochody, pojazdy czy zabytkowe bu-
dowle, to przede wszystkim ludzie, nowe
znajomoœci, przyjaŸnie, atmosfera panuj¹ca
wsród mi³oœników jednej pasji. Chêtnie
biorê w tym udzia³, jest to czas wspólnie
spêdzony z najbli¿sz¹ mi osob¹, to wspólna
zabawa, wspólny wysi³ek i wygl¹da na to,
¿e i wspólna pasja. 
G.Ch. - Czas pandemii nie sprzyja roz-
wojowi artystycznych pasji. No mo¿e
poza rysowaniem. Czy z tego powodu
czêœciej bierze Pani o³ówek do rêki?
M.K. - Myœlê, ¿e ten czas dany nam teraz
mo¿e pomóc w odkrywaniu nowych pasji.
Gdy by³am dzieckiem, ja i moi rówieœnicy
musieliœmy wykazaæ siê kreatywnoœci¹, by
zwyczajnie siê nie nudziæ. To by³ nasz
sposób na odkrywanie, poznawanie œwiata.
Teraz, kiedy œwiat zatrzyma³ nas w domu
mogê wróciæ do rêkodzie³a takiego, jak w³aœ-
nie rysunek, haft krzy¿ykowy, szyde³ko-
wanie, czy tworzenie bi¿uterii z koralików.
Jakby nie patrzeæ, w dzisiejszych czasach
mamy mo¿liwoœæ korzystania z internetu,
który mo¿e byæ Ÿród³em inspiracji, po-
mys³ów, technik, kursów, lekcji...
Namawiam wszystkich do poszukiwania
swojej pasji, a jeœli ju¿ j¹ masz, wystarczy
pos³uchaæ swego serca, swego pragnienia
tworzenia czegoœ i... do dzie³a!
G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê.

Z cyklu - ludzie z pasj¹

Samorz¹d Chojnowa w kwietniu z³o¿y³
wniosek do Centrum Projektów Polska
Cyfrowa w ramach otwartego konkursu
grantowego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
"Zdalna Szko³a - wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta³-
cenia zdalnego.
Wsparcie finansowe udzielane jest na
projekty polegaj¹ce na doposa¿eniu jed-
nostek oœwiaty w sprzêt komputerowy
niezbêdny do prowadzenia lekcji w trybie
zdalnym. Naszemu miastu przyznano 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 potrzebu-
j¹cych uczniów klas IV-VII - wyjaœnia
dyrektor SP4 Beata Miler-Kornicka.
- Wydajemy je sukcesywnie. Ich iloœæ
zaspokaja nasze szkolne potrzeby.

Uruchomiona kolejna transza w ramach
projektu “Zdalna Szko³a +” pozwoli³a na
starania o dodatkowe œrodki. Spodziewana

kwota z europejskiego funduszu - 55 tys. z³,
pozwoli na zakup 22 laptopów. 
Urz¹dzenia s¹ w³asnoœci¹ placówek.
Kiedy uczniowie wróc¹ do swoich ³a-
wek, a zdalne nauczanie bêdzie ju¿ tylko
wspomnieniem, szkolne laptopy bêd¹
s³u¿yæ, jako pomoce naukowe.

eg

Kolejne 55 tysiêcy z³ dla uczniów
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Wszyscy zrozumieliœmy, ¿e uœmiech
musi rozjaœniæ nasze oblicza, bo po
ka¿dej stronie szkolnego ekranu siedz¹
stêsknieni ludzie. Ci duzi, którzy przygo-
towuj¹ zajêcia i ci mali, którzy mozolnie
je wykonuj¹. Wszyscy bardzo zmêczeni
wielogodzinn¹ prac¹ przy komputerze.
Jedni i drudzy nie mog¹ doczekaæ siê
spotkania w realu, w œwiecie spokoju,
czyli ju¿ po pandemii. Nasze starania nie
pójd¹ na marne. 
Niezliczone strony zapisanych w dzien-
niku lekcji, setki przes³anych maili, wie-
logodzinne wyk³ady i æwiczenia on-line,
to tylko czêœæ pracy widziana przez wszyst-
kich. Reszta odbywa siê w ca³odobo-
wych gabinetach, w których mrucz¹
koty, szczekaj¹ psy, marudz¹ niezado-
wolone dzieci, a w oddali czuæ zapach
kolejnej porannej kawy czy herbaty.
Wa¿ne jest wszystko, co dla siebie ro-
bimy. Wa¿ne jest, abyœmy wytrwali. 
Przed opuszczeniem szko³y jedna 
z uczennic ze ³zami w oczach powie-
dzia³a mi, ¿e nie ciesz¹ j¹ ,,przymusowe
wakacje", bo w przysz³oœci chce byæ
m¹dr¹ osob¹.
,,Droga Wiktorio, dok³adamy wszelkich
starañ, by Ciê nie zawieœæ i spe³niæ Two-
je marzenia. Dlatego dla Ciebie, wszyst-
kich uczniów, rodziców i pracowników
szko³y s³owa otuchy i nadziei w tej nad-
zwyczajnej, ¿mudnej pracy. 
,,Czemu Ty siê z³a godzino z niepotrzeb-
nym mieszasz lêkiem? Jesteœ, a wiêc
musisz min¹æ. Miniesz. A wiêc to jest
piêkne".

G.K.

SP 3 z kwarantann¹ - Wiara góry przenosiSP 3 z kwarantann¹ - Wiara góry przenosi Trójkowe talentyTrójkowe talenty

Wielu z nas skrywa swoje talenty. Jedni
chowaj¹ je g³êboko do szuflady, inni
zamykaj¹ w szafie, kryj¹ w notatnikach.
Wa¿ne jest to, aby ujrza³y one œwiat³o
dzienne i mog³y byæ podziwiane. Nie-
jednokrotnie martwimy siê, jaki bêdzie
ich odbiór, czy spodobaj¹ siê innym?
Osoby utalentowane s¹ przewa¿nie bar-
dzo skromnymi ludŸmi. Czas zamkniê-
cia, kwarantanny sprzyja mimo wszys-
tko twórczoœci. Stanowi odskoczniê od
trosk, roz³adowuje nasze emocje, poka-
zuje marzenia. W ,,Trójkowych" pro-
gach jest wielu utalentowanych m³odych
ludzi. Takie pere³ki nale¿y chroniæ, wzma-
cniaæ i dawaæ mo¿liwoœci rozwoju. 

W tym trudnym czasie otrzymywa³am
od uczniów ciekawe prace, to one zain-
spirowa³y mnie, aby stworzyæ cykl, 
w którym m³odzi ludzie mog¹ pokazaæ
swoje mo¿liwoœci. Za zgod¹ Hani, bo to
ona jest dziœ prekursork¹, mogê Pañ-
stwu pokazaæ ciekawe prace, oparte na
dobrym warsztacie. Hania Giersok, jak
sama wspomina, z rysunkiem zwi¹zana
jest od najm³odszych lat. Malowa³a z du-
¿ym zaanga¿owaniem od kiedy pamiêta.

Wa¿n¹ osob¹ dla niej jest mama, to ona
w niej zaszczepi³a t¹ pasjê. Hania dziœ
nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez kredek, farb.
Przewa¿nie tworzy miniaturowe dzie³a.
Najczêœciej ukazuj¹ one œwiat przyrody,
spokojny, pe³en harmonii i zadumy.  

G.K.

Dziêki wsparciu finansowemu ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, na zadanie pn. "Zakup lap-
topów na potrzeby realizacji projektu
"Zdalna Szko³a" w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie" w ramach Konkursu
Grantowego Zdalna Szko³a - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kszta³cenia zdalnego og³oszonego
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
starostwo powiatu legnickiego zakupi³o
24 laptopy o wartoœci 59 976,00 z³.

18 maja br. starosta legnicki Adam Ba-
buœka, wicestarosta legnicki Janina Ma-
zur oraz dyrektor Wydzia³u Oœwiaty,
Promocji i Spraw Spo³ecznych El¿bieta
Iwanicka przekazali dyrektorowi Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

Mariuszowi Kowalczykowi laptopy 
z przeznaczeniem dla najbardziej potrze-
buj¹cych uczniów szko³y.

Do pracowni rysunku technicznego PZS
trafi³o równie¿ 10 sztuk zestawów kom-
puterowych, sfinansowanych ze œrodków
w³asnych powiatu, ujêtych w planie bu-
d¿etu szko³y na 2020 rok.

Laptopy i zestawy komputerowe dla PZS
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Co Mi w duszy gra?" czêœæ 2
Karol Wojty³a

W czasie wojny tyle dzia³o siê z³a, wielu
moich rówieœników zginê³o. Arcybiskup
krakowski kardyna³ Adam Sapieha
otoczy³ mnie swoj¹ opiek¹, zamiesz-
ka³em w pa³acu biskupim. On te¿ wy-
œwiêci³ mnie na ksiêdza 1 listopada 1946 r. 
Dla kontynuacji studiów wys³ano mnie
do Rzymu. Wyobra¿a³em go sobie ca³-
kiem inaczej. Dopiero po zwiedzeniu
katakumb odnalaz³em Rzym pierwszych
chrzeœcijan, Rzym mêczenników. Ka¿d¹
woln¹ chwilê poœwiêca³em zwiedzaniu
tego niezwyk³ego miasta. Upodoba³em
sobie szczególnie, mo¿e dlatego, ¿e zwi¹-
zany by³ z Polsk¹, barokowy koœció³ œw.
Andrzeja, w którym spoczywaj¹ szcz¹tki
œw. Stanis³awa Kostki.

W 1947 r. uda³em siê do San Giovanni
Rotondo. Tu uczestniczy³em we Mszy
Œwiêtej odprawianej przez Ojca Pio. Ja-
kie¿ by³o moje zdziwienie, gdy ten pokorny,
a zarazem s³ynny stygmatyk, po wys³u-
chaniu mojej spowiedzi, klêkn¹³ przede
mn¹ i przepowiedzia³ mi, ¿e zostanê po-
wo³any na Tron Piotrowy, ¿e prze¿yjê
zamach na swoje ¿ycie. 
W Rzymie studiowa³em na Angelicum.

By³ to Dominikañski Instytut Filozo-
ficzny. Mieszka³em w Kolegium Bel-
gijskim. Mia³em tu sposobnoœæ szlifowaæ
swój jêzyk francuski i rozpocz¹æ naukê
angielskiego. Pomagali mi dwaj amery-
kañscy koledzy. Mówili, ¿em napalony,
bo nawet podczas posi³ków pods³uchi-
wa³em rozmowy Amerykanów, przy

okazji nauczyli mnie te¿ s³ów niecenzu-
ralnych.  Znajomoœæ jêzyków przyda³a
mi siê podczas mego pobytu we Francji,
Belgii i Holandii, gdzie spotka³em ksiê¿y
pracuj¹cych wœród skupisk robotników.
Zrozumia³em, ¿e liturgia, aby by³a
owocn¹ musi byæ zrozumia³a dla ludzi
prostych, mieszkañców robotniczych
przedmieœci. 

Pó³tora roku studiów w Rzymie minê³o
b³yskawicznie. Napisa³em tam rozprawê
doktorsk¹ na temat wiary u œwiêtego
Jana od Krzy¿a. Pozna³em wówczas, ¿e
g³êboka wiara musi byæ karmiona mi-
³oœci¹ i oœwiecona darami Ducha Œwiê-
tego, szczególnie m¹droœci¹ i rozumem.
Ledwie wróci³em z Rzymu, arcybiskup
Sapieha skierowa³ mnie do jednej z najs-
tarszych parafii w Polsce, galicyjskiej
Niegowici. Ani s³yszeæ nie chcia³, gdy
ponowi³em proœbê o skierowanie mnie
do zakonu, odmówi³ mówi¹c krótko: "trze-
ba najpierw dokoñczyæ to, co siê zaczê³o".
Niegowiæ to ma³a wioska w pobli¿u Bochni.
Ludzie ¿yli tam bardzo ubogo. Nie by³o
kanalizacji i pr¹du. Mieszkali w ulepio-
nych z gliny cha³upach. Mówiono, ¿e
kardyna³ wys³a³ mnie na wygnanie, ¿e
zniszczy moj¹ naukow¹ karierê. Nie skar-
¿y³em siê, wierzy³em, ¿e mój opiekun wie
co robi. W lipcu 1948 r. w zniszczonej
sutannie, rozdeptanych butach i ze star¹
walizk¹, zawieraj¹c¹ ca³y mój dobytek,
stawi³em siê w wikarówce. By³em tam
siedem miesiêcy. Gdy z drugim wikarym
za³o¿yliœmy kó³ko ¯ywego Ró¿añca, za-
interesowa³ siê mn¹ Urz¹d Bezpieczeñ-
stwa. Najgorsze by³o to, ¿e próbowali
zmuszaæ m³odzie¿ do donoszenia na
mnie, uciekali siê do szanta¿u i pobiæ.
Prosi³em ch³opców: "z³u, przeciwstawiaj-
cie dobro", opowiadajcie agentom co
dzieje siê w parafii, ¿e: spêdzam z wami
du¿o czasu, wystawiamy spektakle te-
atralne, gramy w pi³kê, robimy wyciecz-
ki do lasu, œpiewamy przy ognisku, kolê-
dujemy, uczycie mnie jeŸdziæ na rowerze
itd. Syna miejscowego rolnika, Stasia
Wyporek, za ma³¹ op³at¹ poprosi³em 
o przepisanie na maszynie mojej pracy
doktorskiej. Zrobi³ to, choæ nie rozumia³

ani s³owa, bo wszystkie 280 stron, by³y
po ³acinie.   
W marcu 1949 r. by³em ju¿ przeniesiony
do Krakowa, moj¹ now¹ placówk¹ by³
koœció³ œw. Floriana na Kleparzu. Tu te¿
mia³em kontakt z m³odzie¿¹, ale ju¿ aka-
demick¹. Pewnie nie wiecie, ¿e w tej pa-
rafii za³o¿y³em nawet chór gregoriañski 
i ... odkry³em potêgê m³odoœci. Zro-
zumia³em, ¿e to w³aœnie w tym czasie
m³odzi szukaj¹ konkretnego projektu,
wedle którego buduj¹ swoje ¿ycie. Po-
trzebowali mnie nie tylko w koœciele, ale
i poza nim. Wpad³em na pomys³ wspól-
nego wêdrowania, pocz¹tkowo by³y to
wypady górskie w Gorce, Beskidy, po-
tem w Bieszczady. Wiedzia³em, ¿e byt
cz³owieka jest przemijaj¹cy i zmienny.
Góry zaœ istnia³y w sposób pewny i trwa³y,
by³y dla mnie obrazem niezmiennej
wiecznoœci Boga.
By³y te¿ wspólne sp³ywy kajakowe. Na
pocz¹tku rzeka Brda, potem Drwa, tu
by³em kapitanem s³ynnego kajaka "Ka-
losza", póŸniej Czarna Hañcza, £yna,
San i Wigry. 
Na ka¿dym szlaku by³em duszpasterzem.
Do swojego "Kalosza" zabiera³em przy-
jació³ na indywidualne rekolekcje. "Moja
paczka" liczy³a oko³o 70 osób. Aby nie
mieæ problemów z policj¹, kap³anom nie
mo¿na by³o pracowaæ z m³odzie¿¹ poza
koœcio³em, nie wk³ada³em  sutanny i na-
zywano mnie "Wujkiem". W plecaku
nosi³em naczynia liturgiczne, bo dzieñ
rozpoczynaliœmy msz¹ œwiêt¹ odprawia-
n¹ na polowym o³tarzu. W czasie wêdrówek
zawsze z kimœ prowadzi³em osobiste roz-
wa¿ania, czêsto o seksie i mi³oœci. Powta-
rza³em ka¿demu: "Mi³oœæ to nie przygo-
da. Nie mo¿e byæ chwil¹. To ciê¿ar ca-
³ego losu. Zanim nawi¹¿ecie intymne
kontakty nauczcie siê byæ razem, b¹dŸcie
dla siebie cierpliwi, wyrozumiali, odpo-
wiedzialni, nauczcie siê dzieliæ z innymi".
Dziewczêtom mówi³em, ¿e ich zadaniem
jest kszta³towanie charakteru i postaw
mê¿czyzn. Narzeczonym doradza³em
kilkudniowe przerwy w spotkaniach, dla
wzmocnienia wewnêtrznej dyscypliny.
Tak bardzo pragn¹³em, by zrozumieli, ¿e
poczêcie dziecka to ich udzia³ w akcie stwo-
rzenia. Podobno ¿adna z par wychowa-
nych na moich wskazówkach nie roz-
pad³a siê.
Najtrudniejsze, ale i najwa¿niejsze dla
mnie jako kap³ana by³o spowiadanie. Nie
chcia³em bawiæ siê w dziêcio³a, który od-
stukuje to z jednej, a to z drugiej strony.
Pragn¹³em nawi¹zaæ autentyczny kon-
takt, z tymi, którzy odkrywali przede mn¹
swoje najg³êbsze "ja". 
U œw. Floriana by³em do 1951 r. Ju¿ dawno
po¿egna³em siê z aktorstwem, ale pióra
nie od³o¿y³em. W druku ukazywa³o siê
coraz wiêcej moich wierszy, podpisy-

Co Mi w duszy gra"
"Œwiêty Jan Pawe³ II cz³owiekiem pokoju i nadziei" - pod takim has³em mia³ odbyæ
siê w marcu, wœród m³odzie¿y, konkurs wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci Jana Paw³a II.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Powia-
towy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie, postanowili w ten sposób uczciæ rok 2020 usta-
nowiony przez Sejm Rokiem Œwiêtego Jana Paw³a II. 18 maja 2020r. przypad³a
bowiem setna rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka. Konkurs, z wiadomych
przyczyn, nie odby³ siê, ale przygotowany dla m³odzie¿y materia³, a¿ prosi siê, aby
go upubliczniæ. Otworzy³a siê szansa, aby przekazaæ go ju¿ nie tylko zg³oszonym
uczestnikom konkursu, ale szerszemu gronu czytelników Gazety. Materia³ bio-
graficzny uka¿e siê w trzech czêœciach. Pierwsz¹ opublikowaliœmy w poprzednim
numerze, dziœ zapraszamy do lektury czêœci drugiej.
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wa³em je Andrzej Jawieñ lub Stanis³aw
Andrzej Gruda. Napisa³em te¿ dramat 
o bracie Albercie Chmielowskim, wys-
tawiano go w teatrach pod tytu³em "Brat
naszego Boga". Adam Chmielowski,
uczestnik Powstania Styczniowego,
porzuci³ karierê malarza, by zostaæ zakon-
nikiem s³u¿¹cym ubogim, bezdomnym,
chorym. Dla mnie jego postaæ mia³a
decyduj¹ce znaczenie. Gdy sam zdecy-
dowa³em siê odejœæ od teatru, znalaz³em
w nim oparcie duchowe, wzór radykal-
nego wyboru drogi powo³ania.   
W roku 1956 na dobre zadomowi³em siê
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
ostatnim bastionie teologicznym na pols-
kich uczelniach w tym czasie. Wyk³a-
da³em teologiê moraln¹ i etykê ma³-
¿eñsk¹. Podczas jednej ze studenckich
zabaw wystawiano profesorom oceny.
Moja ocena to: "m¹dry i œwiêty".
W 1958 r. zosta³em biskupem pomocni-
czym archidiecezji krakowskiej. Prze-
siad³em siê z kajaka na £ódŸ Piotrow¹.
Mia³em zaledwie 38 lat. Uroczystoœæ
otrzymania sakry biskupiej odby³a siê 
w katedrze wawelskiej, za dewizê wy-
bra³em sobie s³owa "Totus Tuus" - "Ca³y
Twój".  Dalej wszystko toczy³o siê ju¿
bardzo szybko, dochodzi³o mi wiele no-
wych obowi¹zków, które swoim zwy-
czajem zawsze pragn¹³em wype³niaæ
sumiennie, ale stylu swego ¿ycia nie
zmieni³em. W paŸdzierniku 1962 r. wraz
z kardyna³em Wyszyñskim i dziesiêcio-
ma innymi polskimi biskupami, by³em
najm³odszym, wszed³em w sk³ad dele-
gacji na Sobór Watykañski II. Po licz-
nych moich wyst¹pieniach znalaz³em siê
w gronie najwybitniejszych teologów
œwiata, zosta³em znan¹ i wp³ywow¹ oso-
bistoœci¹ Soboru. Ja "Lolek" z Wadowic. 
30 grudnia 1963 r. zosta³em arcybisku-
pem. Gdy mia³em zaledwie 47 lat z r¹k
papie¿a Paw³a VI otrzyma³em biret kar-
dynalski. Ju¿ jako kardyna³ zacieœni³em
moje relacje z Paw³em VI. Wspólnie pra-
cowaliœmy nad encyklik¹ "O ¿yciu cz³o-
wieka" (Humanae vitae). Pomog³em
papie¿owi, który poddawany by³ ogrom-
nej presji zwolenników, jak i wrogów
antykoncepcji. By³em jej zdecydowanym 
przeciwnikiem, uwa¿a³em, ¿e stosowanie
œrodków antykoncepcyjnych podwa¿a
godnoœæ aktu ma³¿eñskiego i samej ko-
biety, czyni¹c z niej narzêdzie zaspakaja-
nia po¿¹dañ mê¿czyzny. 
Pawe³ VI zaprosi³ mnie, abym przepro-
wadzi³ rekolekcje wielkopostne w Waty-
kanie. By³ rok 1976. Te wielkopostne
rozwa¿ania wydrukowano póŸniej  pod
znamiennym tytu³em "Znak sprzeciwu".
Pracowa³em du¿o naukowo, moje prace
"Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ" oraz "Osoba

i czyn" wesz³y do kanonu lektur z etyki.
Za wk³ad w jej rozwój zosta³em dokto-
rem honoris causa Uniwersytetu im. Jana
Gutenberga w Moguncji. 
W kraju sta³em siê wrogiem numer 1
Polski Ludowej. Kraków zaœ mnie ko-
cha³, kocha³ swego metropolitê, a ja od-
wzajemnia³em tê mi³oœæ. Uda³o mi siê po
wielu latach oporu komunistycznych
w³adz wybudowaæ koœció³ w Nowej Hu-
cie - sztandarowym osiedlu klasy robot-
niczej. Dlatego zabrano mi paszport dy-
plomatyczny, pods³uchiwano rozmowy,
œledzono, "nieznani sprawcy" pobili mo-
jego wspó³pracownika, wiem ¿e dosta³
za mnie.
16 paŸdziernika 1978 r. z komina nad
Kaplic¹ Sykstyñsk¹ uniós³ siê bia³y dym,
znak ¿e wybrano papie¿a, zosta³em nim
- ja. Gdy liczba g³osów podczas kon-
klawe, ros³a za mn¹, rozbity i niespoko-
jny odwiedzi³em prymasa Stefana Wy-
szyñskiego. Wzi¹³ mnie w ramiona i po-
wiedzia³ z naciskiem; "Jeœli ciê wybior¹,
musisz przyj¹æ. Dla Polski." Teraz wiem,
¿e nie by³oby mnie na Stolicy Piotrowej,
gdyby nie by³o wiary naszego prymasa
nie cofaj¹cej siê przed wiêzieniem i cier-
pieniem, Jego heroicznej nadziei.
Szanowa³em i kocha³em prymasa, ale nie
chcia³em zostawiæ go samego w kraju, 
w wojuj¹cym komunizmie. 
Kiedy liczba g³osów osi¹gnê³a po³owê
wymaganych, odrzuci³em pióro, wypros-
towa³em siê na krzeœle, czu³em jak pali
mnie ca³a twarz, uj¹³em g³owê w d³onie,
by³em oszo³omiony. Na 111 kardyna³ów,
g³osowa³o na mnie 94. Us³ysza³em ³a-
ciñskie zapytanie kardyna³a Villota: "Czy
zgadzasz siê?". Czu³em na sobie wzrok
kardyna³ów. Jedni mi wspó³czuli, inni
myœleli, ¿e nie przyjmê wyboru. Mia³em
byæ pierwszym cudzoziemcem na Sto-
licy Piotrowej od 1522 roku. Czas mija³,
powróci³ pokój serca: "W pos³uszeñstwie
wiary wobec Chrystusa, mojego Pana,
zawierzaj¹c Matce Chrystusa i Koœcio³a
- œwiadom trudnoœci - przyjmujê" -
brzmia³a moja odpowiedŸ.
Kilkanaœcie minut po godzinie 18, 16 paŸ-
dziernika 1978 r. na Placu œw. Piotra œwiat
us³ysza³ s³owa: "Habemus papam" (mamy
papie¿a). Andre Frossard, francuski dzien-
nikarz, wnikliwy obserwator ¿ycia Koœ-
cio³a,  po us³yszeniu moich s³ów: "Nie
lêkajcie siê", skierowanych do zebra-
nych na Placu, napisa³ w depeszy do
swojej redakcji: "To nie jest papie¿ 
z Polski, to jest papie¿ z Galilei".  

przygotowa³a
Jadwiga Matys

nauczyciel bibliotekarz w PZS 
w Chojnowie

Co Mi w duszy gra" POMÓ¯ RODZINOM
DOTKNIÊTYM 

COVID-19

Stowarzyszenie 
Pomocy Uczniom

Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie 

"WSPARCIE" 
i Szkolne Ko³o Caritas, 

zwraca siê z proœb¹ 
do wszystkich ludzi dobrej

woli, o pomoc finansow¹ dla
tych z naszych uczniów i ich

rodzin, którzy w obecnej
chwili s¹ w bardzo trudnej

sytuacji materialnej. 

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na
konto Stowarzyszenia; 

82 8644 0000 0012 6436
2000 0010

Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie

w tytule proszê napisaæ
"covid-19" 

Wiêcej informacji mo¿na

uzyskaæ pod numerem telefonu

605686085
Bardzo dziêkujemy wszystkim

za pomoc, 
liczy siê ka¿da z³otówka. 
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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z 6 sier-
pnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w for-
mie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwia-
dectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwal-
dzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie
do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê w 10 czerwca 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 
3 czerwca 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-

da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do wiel-
koœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³.
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 zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
w dniu 12.02.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
25.05.2020 r. - 29.05.2020r. w godz. 1000 do 1400 - klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po-
³o¿onego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 stycz-
nia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest hipotek¹ umown¹ na rzecz PKO
BP S.A. Oddzia³ 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona 
z ceny sprzeda¿y nieruchomoœci i jej wykreœlenie nast¹pi po
wymienionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej
wykreœlenie. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹-
skiego Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mie-
szkaniowej wielorodzinnej i us³ug.  Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
Przetarg odbêdzie siê w 16 czerwca 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 9 czerwca 2020 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niez-
w³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspól-
nych nieruchomoœci, stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 1 790,00 z³. 
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 zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem 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 go-
spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
w dniu 24 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.06.2020r. - 10.06.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 - tel. 76 81-86-684. 

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
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku bêd¹cym 
w zarz¹dzie Spó³dzielni Mieszkaniowej "M³odoœæ" w Chojnowie, po³o¿onym przy ul. W³adys³awa £okiet-
ka 1B w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199 m2 wraz 
z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00034521/2.



Domy mieszkania lokale
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.
Wiadomoœc: tel:664-999-343 
mail: kontakt@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 dzia³ki budowlane w Choj-
nowie ul. Leœna i Asnyka. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Choj-
nowa obrêb Konradówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992.

Praca
Sklep ANNA w Chojnowie zatrudni eks-
pedientkê na pe³ny etat. Wynagrodzenie
brutto 3420,00. Sta¿ pracy w handlu spo-
¿ywczym 5 lat. 
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Poszukujê dorywczej pracy - sprz¹tanie,
koszenie trawy, przekopywanie dzia³ek,
wywóz gruzu, mebli, z³omu, elektroœmieci.
Wiadomoœæ: tel. 691-287-209.

Inne
Mam do oddania (w dobre rêce) Kwar-
talnik "Na Rubie¿y" dotycz¹cy historii
narodu polskiego na Kresach - prenume-
rata z kilku lat. 
Wiadomoœæ: tel. 785-242-823. 
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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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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
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MAJ
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

PAŸDZIERNIK
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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Środowiskowe Domy Samopomocy dzia-
łające w Chojnowie, jak wszystkie pla-
cówki tego typu nie funkcjonują stan-
dardowo. Obiekty są zamknięte dla po-
dopiecznych, ale w budynkach życie
toczy się dynamicznie. Z myślą o tych
właśnie, którzy nie mogą uczestniczyć 
w zajęciach, spotykać się z życzliwym
personelem i przyjaciółmi, załogi obu
domów samopomocy pracują...

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1

Działania ŚDS nr 1 w Chojnowie pole-
gające na wsparciu podopiecznych nie
zwalniają. Nadal prowadzony jest sys-
tematyczny, wszechstronny zakres świad-
czonej pomocy.
Uczestnicy Domu mogą liczyć na pomoc
w nowej i trudnej dla wszystkich sytuacji
związanej z koronawirusem. Pracownicy
wspierani przez dyrektor Mariolę Pyrz,
wyposażeni w niezbędny sprzęt ochrony
osobistej oraz z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa, po raz kolejny
zorganizowali pomoc żywnościową dla
uczestników. 14 maja br. odbył się trans-
port paczek oraz materiałów do terapii.

Uczestnicy w porozumieniu z terapeuta-
mi wykonują prace arteterapeutyczne 
w swoich domach. Na bieżąco, wspólnie
z pielęgniarką monitorowana jest sytuac-
ja zdrowotna podopiecznych ŚDS. Do-
starczane są leki oraz recepty osobom
potrzebującym pomocy w tym zakresie.
Działania pracowników polegają na
wsparciu podopiecznych w różnych dzie-
dzinach ich życia. Wzajemna współpraca
i zrozumienie owocują miłą atmosferą 
i życzliwością.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2
Mimo, że podopieczni są nadal nieobecni
w naszym Domu, to my działamy bez
ustanku! 
Od zamknięcia, co tydzień dowozimy do
każdego uczestnika paczki z pomocą
żywnościową, lekarstwa, pakiety tera-
peutyczne, materiały do wykonania sa-
modzielnie różnorodnych prac w domu,
przepisy kulinarne, maseczki oraz środki
ochronne. Pielęgnujemy również nasz
wspólny ogród, żeby wyglądał pięknie
na powrót podopiecznych, by mogli  sko-
rzystać z pierwszych plonów. 
Cieszymy się z prac, które nam wysyła-
cie oraz pokazujecie, gdy się widujemy,
z prezentów które otrzymujemy, kiedy
Was odwiedzamy. Codzienny kontakt

telefoniczny również sprawia, że wszyscy
choć na chwilę zapominamy o sytuacji 
w której się znajdujemy i pomaga nam
podtrzymać więź. Pamiętajcie o tym, że
jesteśmy tu dla Was i zawsze możecie na
nas liczyć. Do zobaczenia wkrótce! 

Środowiskowe Domy Samopomocy działająŚrodowiskowe Domy Samopomocy działają



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Aleksandra Kobielska - zodiakalny
9.letni rak, uczennica kl. IIa SP 4. Jest
niezła z matematyki, jeździ na rowerze 
i rolkach, ulubiona wokalistka to Kayah.
Lubi przygody Kubusia Puchatka,
czarny kolor i spacery z mamą.

Chojnów sprzed lat...Chojnów sprzed lat...


