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"Dobre nawyki mamy, 
o swoje i innych 
zdrowie dbamy"

Zdrowe nawyki zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób,
a także sprawiają, że żyjemy lepiej. Nasze Przedszkolaki
wiedzą o tym doskonale, dlatego też z wielką ochotą
przystąpiły do realizacji projektu: „Dobre nawyki mamy, 
o swoje i innych zdrowie dbamy!” w ramach programu
„Działaj Lokalnie”. Głównym celem projektu jest pro-
mowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości
i odpowiedzialności społecznej w czasie epidemii, a także
utrwalenie dobrych nawyków codziennej higieny. Bo
przecież to, jak zachowujemy się my sami, ma wpływ na
zdrowie i życie nasze, jak i innych. Pod koniec września
odbyły się zajęcia plastyczne pt. „Wesoła maseczka”.
Otrzymane z Fundacji Wrzosowa Kraina granty w wy-
sokości 6000,00 zł. grupa nieformalna „Razem dla dzieci-
aków” przeznaczy na zakup oczyszczaczy powietrza.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie 

składa gorące podziękowania

Członkom Grupy Nieformalnej 

pn. „Razem dla Dzieciaków”, 

Rodzicom Przedszkolaków oraz Radzie Rodziców 

za wsparcie rzeczowe placówki i kompleksowe jej 

wyposażenie w profesjonalne oczyszczacze powietrza.

Aktywny udział grupy „Razem dla Dzieciaków” 

w konkursie grantowym Fundacji

„Wrzosowa Kraina”, wpłaty Rodziców 

i efektywne zaangażowanie Rady Rodziców

zaowocowały wzbogaceniem placówki w sprzęt filtrujący

powietrze, dzięki któremu jakość powietrza  w salach 

dydaktycznych poprawi się diametralnie.

DZIĘKUJĘ za zaangażowanie w życie przedszkola, 
życzliwość i współpracę.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie – Lucyna Spes

Chojnów, 29 października 2010 r. 
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Szczepienia przeciw
grypie w Chojnowie

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
rozpoczyna szczepienia przeciw grypie.
Chêtni proszeni s¹ o telefoniczne ustale-
nie terminu szczepienia. Liczba otrzy-
manych szczepionek jest ograniczona.
Kontakt z rejestracj¹ przychodni odbywa
siê za pomoc¹ numerów: 76 8188 095
(do godz. 14), 76 8188 215 (rejestracja
dzieciêca), 76 8188 514, tel. komórko-
we: 531 543 017 i 531 290 785.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Legnicy 
informuje,
¿e uruchomiona zosta³a nowa ca³o-
dobowa infolinia ds. zwi¹zanych 
z koronawirusem SARS-Cov-2. 
Centrum Kontaktu PSSE w Legnicy:
+48 222 500 115 
https://psselegnica.pis.gov.pl/

Jesteœ Ozdrowieñcem 
i chcesz oddaæ osocze? 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wroc³awiu zwraca
siê z gor¹c¹ proœb¹ do osób, które prze-
sz³y zaka¿enie SARS-CoV-2 o oddawa-
nie osocza. Ratunkiem dla ciê¿ko cho-
rych mo¿e byæ podawanie osocza od
osób: 
- które zosta³y uznane za zdrowe po
przechorowaniu COVID-19, 
- u których min¹³ okres co najmniej 14
dni od wyniku powtarzalnie ujemnego
testu NAT (wymaz z nosogardzieli); 
- po zaka¿eniu SARS-CoV-2, u których
min¹³ okres co najmniej 28 dni od ust¹-
pienia objawów albo zakoñczenia izola-
cji;
- u których stwierdzono przeciwcia³a
anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie mia³y
objawów COVID-19, u których min¹³
okres co najmniej 14 dni od dodatniego
wyniku na obecnoœæ przeciwcia³.
Dawcami osocza mog¹ byæ tylko osoby,
które s¹ w wieku 18-60 lat. Osocza nie
mog¹ oddaæ kobiety, które by³y w ci¹¿y,
osoby po przetoczeniach krwi oraz osoby
bez alloprzeciwcia³ do antygenów H.
Je¿eli przeby³eœ zaka¿enie SARS-Cov-2
(objawowo lub bezobjawowe) prosimy
skontaktuj siê Regionalnym Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we
Wroc³awiu elektronicznie na adres:
ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl 
(prosimy o podanie w wiadomoœci
swoich danych osobowych i numeru
telefonu) albo telefonicznie: 71 371 58
24 lub 693 693 702 (kontakt od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-17.00)
UWAGA! Konieczne jest posiadanie
wyniku PCR RNA SARS-CoV-2 po-
twierdzaj¹cego zaka¿enie lub wynik
badania na obecnoœæ przeciwcia³ anty-
SARS-CoV-2.

Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej 
w Chojnowie informuje,
i¿ z dniem 29 paŸdzier-
nika 2020r. wznawia
swoj¹ dzia³alnoœæ dla
interesantów.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Chojnowie informuje, i¿ z dniem 29
paŸdziernika 2020r. wznawia swoj¹
dzia³alnoœæ dla interesantów. Z powodu
zagro¿enia koronawirusem (COVID-19)
interesanci proszeni s¹ o bezwzglêdne
przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa tj. -
zachowanie dystansu spo³ecznego - min-
imum 2 metry odleg³oœci, - dezynfekcji
r¹k, - noszenia maseczek ochronnych lub
przy³bic, - korzystania z w³asnego d³ugo-
pisu. B¹dŸmy odpowiedzialni nie my-
œlmy tylko o sobie i nawet jeœli czujemy
siê œwietnie stosujmy siê do zasad dla
innych. Przypominamy równie¿ o ko-
niecznoœci zak³adania indywidualnych
rachunków bankowych gdy¿ mo¿e dojœæ
do sytuacji wstrzymania wyp³at gotów-
kowych. Nadal prosimy o ograniczenie
wizyt w Oœrodku i za³atwianie wszelkich
spraw poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem 76 8188 218 lub 76 8188 597),
dostarczanie wymaganych dokumentów 
i zaœwiadczeñ za pomoc¹ poczty elek-
tronicznej: mops@chojnow.eu lub przez
platformê us³ug elektronicznych e-PUAP.

GRUPA WSPARCIA
Drodzy Uczniowie, w czasie trwania
pandemii koronawirusa nie zapominajmy
aby otaczaæ opiek¹ naszych najbli¿szych,
a przede wszystkim osoby starsze, bo to
w³aœnie seniorzy nara¿eni s¹ najbardziej
na zaka¿enie wirusem oraz ciê¿ki prze-
bieg choroby, czasem œmiertelny w skut-

kach. Ochrona seniorów nie uda siê bez
wspó³pracy i zaanga¿owania m³odych
ludzi. Dlatego wychodzimy z propozycj¹
do PE£NOLETNICH uczniów Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, aby
nieœli pomoc i wsparcie osobom star-
szym, oraz samotnym. Za³ó¿my wspól-
nie GRUPÊ WSPARCIA, która bêdzie
³¹czy³a osoby chêtne do pomocy.
Zmniejszymy w ten sposób ryzyko
zara¿enia siê osób starszych, minimal-
izuj¹c koniecznoœæ opuszczania przez
nich domu. Jak pisa³ Jan Pawe³ II "cz³o-
wiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli siê z inny-
mi." Dlatego zachêcamy do podzielenia
siê swoim czasem oraz dobrym sercem 
i pomocn¹ d³oni¹ z tymi, którzy tego
najbardziej potrzebuj¹. Jako grupa
wsparcia bêdziemy s³u¿yæ starszym i sa-
motnym, przede wszystkim poprzez ro-
bienie zakupów, ale te¿ w czynnoœciach
wymagaj¹cych opuszczenia ich domu,
takich jak np. odebranie paczki. Osoby,
które chc¹ otrzymaæ wiêcej informacji
oraz osoby chêtne do tworzenia grupy
wsparcia, proszone s¹ o zg³aszanie siê
do:
- p. Aleksandry Siuda,

e-mail : a.siuda@pzs-chojnow.pl 
-p. Grzegorza Kamiñskiego, 
e-mail: g.kaminski@pzs-chojnow.pl

BEZP£ATNE BADANIE
MAMOGRAFICZNE 
Zapraszamy wszystkie Panie miêdzy 50
a 69 rokiem ¿ycia (1970-1951r.) na
bezp³atne badanie mammograficzne
refundowane przez NFZ, które w ci¹gu
ostatnich 24 miesiêcy nie wykonywa³y
tego badania w ramach programu profi-
laktyki raka piersi. Kochane Panie, je¿eli
nie pamiêtacie kiedy ostatni raz mia-
³yœcie wykonywane badanie zapraszamy
do kontaktu pod numerem telefonu: 68
41 41 411 a my to sprawdzimy i zare-
jestrujemy na badanie. Rejestracji mo¿na
dokonaæ równie¿ online poprzez nasz¹
stronê internetow¹ www.diagnostyk.pl.
Sta³a kontrola piersi daje ogromn¹ szan-
sê wykrycia wczesnych zmian i zasto-
sowania leczenia, dlatego serdecznie
zapraszamy do mammobusu w Chojn-
owie przy Szkole Podstawowej nr 4 ul.
Jana Kiliñskiego 23 w dniu 09.12.2020 r. 



4 GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/960oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo³uje chorobê o nazwie
COVID-19. Najczêœciej wystêpuj¹ce objawy choroby to gor¹-
czka, kaszel, dusznoœæ, problemy z oddychaniem. Chorobie
mog¹ towarzyszyæ utrata wêchu i smaku, bóle miêœni i zmêcze-
nie. B¹dŸ bezpieczny - stosuj zasadê DDMA Nasze zdrowie
zale¿y od wzajemnej odpowiedzialnoœci. Ka¿dy ma wp³yw na
to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób
mo¿emy to zrobiæ? Wystarczy stosowaæ zasadê DDMA, dziêki
której chronimy siebie i innych: D jak dystans D jak dezyn-
fekcja M jak maseczka A jak aplikacja STOP COVID - Pro-
teGO Safe. Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych
osób, czêste mycie r¹k woda z myd³em i ich dezynfekcja, a
tak¿e zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to pod-
stawowe czynnoœci, które pozwalaj¹ ograniczyæ ryzyko zaka-
¿enia koronawirusem. Walkê z zagro¿eniem wspiera tak¿e
aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe. Jest w pe³ni bezpiecz-
na, bezp³atna i dobrowolna. Co wa¿ne, im wiêcej osób bêdzie 
z niej korzystaæ, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo
i zasiêg rozprzestrzeniania siê koronawirusa. 

Aktualne zasady bezpieczeñstwa: 

EDUKACJA, KULTURA, SPORT 
- nauka w klasach 4-8 w trybie zdalnym 
- w godzinach 8:00 - 16:00 (od poniedzia³ku do pi¹tku, nie
obowi¹zuje w drodze z i do szko³y) przemieszczanie siê osób
do 16 r.¿. pod opiek¹ doros³ego
- szko³y wy¿sze i ponadpodstawowym w trybie zdalnym
- wydarzenia sportowe bez udzia³u publicznoœci 
- wydarzenia kulturalne - do 25 % udzia³u publicznoœci 
- zawieszona dzia³alnoœæ basenów, aquaparków i si³owni
GOSPODARKA 
- zawieszenie dzia³alnoœci sanatoriów
- lokale gastronomiczne i restauracje - zakaz dzia³alnoœci
stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
- 5 osób na 1 kasê w placówkach handlowych do 100 mkw
- 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych pow. 100
mkw
- w transporcie publicznym zajêtych 50% miejsc siedz¹cych
lub 30 % wszystkich
¯YCIE SPO£ECZNE
- ograniczenie zgromadzeñ publicznych do max. 5 osób 
- zakaz organizowania spotkañ i imprez (z wyj¹tkiem organi-

zowanych w domu, w których bierze udzia³ do 20 osób) 
- limit osób w koœcio³ach - 1 osoba na 7 mkw oraz zachowana
odleg³oœæ 1,5 m 
- zalecenie ograniczenia przemieszczania siê osób 70 +, 
(z wyj¹tkiem obowi¹zków zawodowych i zaspokajania
niezbêdnych potrzeb ¿ycia codziennego oraz sprawowania lub
uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czyn-
noœci lub obrzêdów religijnych). 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

Antykryzysowa Tarcza Bran¿owa - wsparcie dla firm w zwi¹-
zku z COVID-19

Bran¿e gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzeda¿y detal-
icznej otrzymaj¹ dalsze wsparcie w walce z kryzysem wyw-
o³anym pandemi¹. Przedsiêbiorcy z tych bran¿ bêd¹ mogli
liczyæ m.in. na zwolnienie z ZUS-u i œwiadczenia postojowe za
listopad, a tak¿e dotacje w wysokoœci 5 tys. z³. Które bran¿e
otrzymaj¹ pomoc? O wsparcie bêd¹ mog³y ubiegaæ siê firmy 
z bran¿: o gastronomicznej, o rozrywkowej (estradowej, tar-
gowej, fotograficznej, filmowej), o dbaj¹cej o zdrowie fizyczne
(si³ownie, sport, rekreacja), o sprzeda¿y detalicznej (targo-
wiska, bazary). Tarcza Bran¿owa - na czym polega i jakie s¹
warunki? W ramach Tarczy Bran¿owej przedsiêbiorcy mog¹
liczyæ na dobrze znane instrumenty wsparcia. Wœród nich znaj-
duj¹ siê: o zwolnienie ze sk³adek ZUS (za listopad) - w przy-
padku uzyskania przychodu w XI ni¿szego o 40% rok do roku;
o œwiadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania
przychodu w X lub XI ni¿szego o 40% rok do roku; o ma³a
dotacja w wysokoœci 5 tys. z³ - w przypadku uzyskania przy-
chodu w X lub XI ni¿szego o 40% rok do roku; Pracodawcy z
bran¿ najbardziej dotkniêtych epidemi¹ bêd¹ mieli odroczon¹
p³atnoœæ zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników.
Wp³ata zaliczek za X, XI, XII bêdzie przesuniêta o pó³ roku.
Dziêki temu w tych trzech kluczowych miesi¹cach na kontach
firm pozostanie 300 mln z³. Oprócz tego istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z ju¿ funkcjonuj¹cych form pomocowych. Przed-
siêbiorstwa, które wiosn¹ nie spe³ni³y warunków, a dopiero ter-
az po raz pierwszy odczu³y pogorszenie sytuacji gospodarczej,
mog¹ skorzystaæ z dofinansowania do wynagrodzeñ, mikro-
po¿yczek i postojowego. Maj¹ na to czas do 30 czerwca 2021.
Z Tarczy Bran¿owej mo¿e skorzystaæ ok. 200 tys. firm Do tej
pory przedsiêbiorstwa z bran¿ gastronomicznej, rozrywkowej,
sportowej i sprzeda¿y detalicznej równie¿ by³y objête rz¹do-
wym wsparciem. W ramach dotychczasowego wsparcia Tarczy
Finansowej PFR do 60 tys. firm, dzia³aj¹cych w tych sektorach
trafi³o 7,9 mld z³. W ramach Tarczy Antykryzysowej z tytu³u
zwolnieñ z ZUS-U i wyp³at postojowego firmy te zyska³y 2,9
mld z³. Szacuje siê, ¿e z nowych instrumentów skorzysta 200
tys. firm, zatrudniaj¹cych ponad 370 tys. pracowników. Koszt
wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld z³. 

Informacja na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/antykryzysowa-tarcza-
branzowa--wsparcie-dla-firm-w-zwiazku-z-covid-19

Walka z  COVID-19 
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wadzone s¹ m.in. analizy zmian jakie zasz³y w rolnictwie w ci¹gu ostat-
nich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane s¹ do podejmowania
strategicznych decyzji niezbêdnych do realizacji krajowej, regionalnej
oraz lokalnej polityki rolnej i spo³ecznej wsi. Tym samym wa¿ne s¹ te¿
dla ka¿dego rolnika. Ca³kowite bezpieczeñstwo danych zebranych 
w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzys-
kane w trakcie spisu chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i bêd¹ wyko-
rzystywane tylko i wy³¹cznie do przygotowania zbiorczych opracowañ
statystycznych. Oznacza to, ¿e nie bêdzie mo¿liwa identyfikacja po-
szczególnych osób i gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2020
bêdzie prowadzony przede wszystkim metod¹ samospisu internetowego,
w którym rolnicy mog¹ sami spisaæ siê przez Internet, za pomoc¹ spec-
jalnej aplikacji dostêpnej od 1 wrzeœnia br. na stronie internetowej pod
adresem www.spisrolny.gov.pl. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura
Spisowego w sprawie wywiadów bezpoœrednich w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 r. W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê wysokim poziomem za-
chorowañ, spowodowanych pandemi¹ COVID-19, podejmujê decyzjê 
o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wy³¹cznie wywiadów
telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realiza-
cji, z wykorzystaniem otrzymanych urz¹dzeñ mobilnych. Decyzja obo-
wi¹zuje na terenie ca³ego kraju od 1 paŸdziernika 2020 r. do odwo³ania.
Informacja o mo¿liwoœci realizacji wywiadów bezpoœrednich przez rach-
mistrzów spisowych w terenie bêdzie przes³ana odrêbnym komunikatem.
W zwi¹zku z powy¿szym - do odwo³ania - spis rolny realizowany bêdzie
wy³¹cznie metodami: o samospisu internetowego, poprzez formularz
spisowy dostêpny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdŸ do wype³-
nienia samospisu); Samospis internetowy jest metod¹ obowi¹zkow¹.
Przez Internet mo¿na siê spisaæ od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020r.
Rolnicy, którzy nie poosiadaj¹ dostêpu do Internetu lub maja trudnoœci 
z wype³nieniem formularza mog¹ skorzystaæ równie¿ z metody: o samo-
spisu przez telefon, dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ (tel. 22 279 99 99)
Przez infoliniê spisow¹ mo¿na siê spisaæ od 1 wrzeœnia do 30 listopada
2020r. o bezpoœrednio w najbli¿szym urzêdzie gminy lub urzêdzie sta-
tystycznym Ka¿dy urz¹d gminy i urz¹d statystyczny w województwie
jest zobowi¹zany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników.
Zwracamy równie¿ uwagê, ¿e niektóre urzêdy - w zwi¹zku ze stanem
epidemicznym w kraju - mog¹ mieæ zmienione godziny pracy lub ogra-
niczone kontakty bezpoœrednie z interesantami. Przed wizyt¹ proponuje-
my skontaktowaæ siê z najbli¿szym urzêdem gminy/urzêdem statysty-
cznym w celu umówienia wizyty. W urzêdzie gminy/urzêdzie statysty-
cznym mo¿na siê spisaæ od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r. W ramach
metod uzupe³niaj¹cych spisu z rolnikami bêd¹ kontaktowaæ siê rach-
mistrzowie spisowi. Je¿eli z u¿ytkownikiem gospodarstwa skontaktuje
siê rachmistrz spisowy, rolnik ma obowi¹zek udzieliæ rachmistrzowi
odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Rachmistrzowie bêd¹
realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 wrzeœnia do
30 listopada 2020 r. Do odwo³ania rachmistrzowie nie bêd¹ realizowali
wywiadów bezpoœrednich w terenie.

Od 29 paŸdziernika do 30 listopada 2020 r. rolnicy mog¹
ubiegaæ siê w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o "Premiê na rozpoczêcie dzia³alnoœci pozarol-
niczej" w ramach PROW 2014-2020. O dofinansowanie
mo¿e ubiegaæ siê rolnik, ma³¿onek rolnika lub domownik,
który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pe³nym
zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesiêcy po-
przedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o przyznanie po-
mocy. O premiê mog¹ staraæ siê osoby, które chcia³yby
rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci pozarolniczej po raz
pierwszy, jak równie¿ osoby, które przez 24 miesi¹ce po-
przedzaj¹ce z³o¿enie wniosku mia³y zawieszon¹ lub za-
koñczon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz te, które swój
biznes na wsi ju¿ prowadz¹ i chc¹ go rozszerzyæ o nowy
rodzaj dzia³alnoœci. Wysokoœæ premii uzale¿niona jest od
liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyæ w swo-
jej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy -
150 tys. z³. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. z³, 
a przy trzech do 250 tys. z³. Premia na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci pozarolniczej jest wyp³acana w dwóch ratach.
Pierwsz¹ (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spe³ni warunki
okreœlone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a bê-
dzie mia³ na to 9 miesiêcy liczonych od dnia dorêczenia
takiej decyzji. Pozosta³e 20 proc. wp³ynie na jego konto
po realizacji biznesplanu, nie póŸniej jednak ni¿ do up³y-
wu 2 lat od dnia wyp³aty pierwszej raty pomocy. Co wa¿-
ne, 70 proc. kwoty premii musi byæ wydane na inwestycje
w œrodki trwa³e, czyli np. zakup nowych maszyn i urz¹-
dzeñ, œrodków transportu czy wyposa¿enia. Pozosta³e 30
proc. mo¿na przeznaczyæ na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoœci. Firma, która zostanie za³o-
¿ona dziêki otrzymaniu dotacji, mo¿e zajmowaæ siê m.in.
sprzeda¿¹ produktów nierolniczych, napraw¹ pojazdów
samochodowych, budownictwem, sprzeda¿¹ detaliczn¹,
fryzjerstwem, rzemios³em, rêkodzielnictwem, prowadze-
niem obiektów noclegowych i turystycznych, us³ugami
cateringowymi, opiek¹ nad dzieæmi lub osobami starszymi
czy niepe³nosprawnymi, a tak¿e dzia³alnoœci¹ weteryna-
ryjn¹, informatyczn¹, architektoniczn¹, us³ugami rachun-
kowoœci, ksiêgowymi, audytorskimi czy technicznymi.
Pe³na lista rodzajów dzia³alnoœci objêtych wsparciem obe-
jmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD. Wnioski
przyjmuj¹ oddzia³y regionalne ARiMR. Mo¿na je sk³adaæ
osobiœcie, drog¹ elektroniczn¹ lub rejestrowan¹ przesy³k¹
pocztow¹. Wiêcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punk-
tach informacyjnych w biurach powiatowych i oddzia³ach
regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezp³atnej
infolinii - tel. 800-38-00-84.

Nawet 250 tys. z³ na
za³o¿enie biznesu na wsi

Powszechny Spis Rolny 
W dniach od 1 wrzeœnia do
30 listopada 2020 r. na te-
renie ca³ej Polski odbywa
siê najwa¿niejsze dla pol-
skiego rolnictwa obowi¹-
zkowe badanie statystyczne
- Powszechny Spis Rolny
2020. Spisy rolne dostar-
czaj¹ kluczowych danych,
na podstawie których pro-
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3 miliony obiektów cyfrowych - ksi¹¿ek,
czasopism, rêkopisów, starodruków,
map, rysunków, grafik, fotografii, pocz-
tówek, nut i druków ulotnych - dostêp-
nych jest w Internecie dziêki cyfrowej
Bibliotece Narodowej POLONA. To
obecnie jedna z najwiêkszych bibliotek
cyfrowych w Europie. Poprzez biblio-
tekê cyfrow¹ POLONA zapewniany jest
nieodp³atny, szeroki dostêp do obiektów
cyfrowych wysokiej jakoœci (ksi¹¿ek,

czasopism, rêkopisów, starodruków,
map, rysunków, grafik, fotografii, pocz-
tówek, nut i druków ulotnych) do nie-
ograniczonego wykorzystania przez
wszystkich w dowolnym celu, w tym
komercyjnym.

(Ÿród³o: www.bn.org.pl)

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie 
oraz Rodzice,

Nasze miasto postanowi³o wzi¹æ
udzia³ w projekcie "Pod bia³o-czer-
won¹", który zak³ada sfinansowanie
przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej
zakupu masztów i flag w ka¿dej 
z gmin w Polsce, której mieszkañcy
do³¹cz¹ do projektu. To, czy dana gmi-
na otrzyma mo¿liwoœæ sfinansowania
zakupu, zale¿y tylko i wy³¹cznie od jej
mieszkañców.
Aby wzi¹æ udzia³ w akcji, nale¿y
zebraæ odpowiedni¹ liczbê g³osów
poparcia za pomoc¹ serwisu: 
https://bialoczerwona.www.gov.pl/
G³os poparcia dla inicjatywy mog¹ od-
dawaæ osoby zamieszka³e w naszym
mieœcie.
Projekt realizowany jest pod honoro-
wym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego, a je-
go celem jest m.in. godne upamiêtnie-
nie zwyciêstwa wojsk Rzeczypospo-
litej nad armi¹ bolszewick¹ w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku.
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
jako miejski koordynator akcji ser-
decznie zaprasza do udzia³u w projek-
cie i oddania g³osu. 

"Niech maszty z bia³o-czerwon¹
rozsiane w ca³ym kraju poka¿¹ nasze
przywi¹zanie do Polski, któr¹ mamy
nie tylko w sercu, ale chcemy siê ni¹
podzieliæ buduj¹c wspólnotê Rzeczy-
pospolitej. Zapraszam wszystkich do
kampanii ,,Pod bia³o-czerwon¹'' 
Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki 

Z powa¿aniem 
Mariusz Kowalczyk

Od pocz¹tku wrzeœnia br., funkcjonuje
nowy system rekrutacji do Wojska Pol-
skiego. Krótszy o 140 dni proces rekru-
tacji, mo¿liwoœæ aplikowania do Wojska
Polskiego przez Internet, Wojskowe
Centra Rekrutacji (WCR), w których
kandydaci w ci¹gu jednego dnia zreali-
zuj¹ wszystkie niezbêdne formalnoœci, to
tylko niektóre ze zmian, które dostêpne
s¹ dla wszystkich tych, którzy swoj¹
przysz³oœæ planuj¹ zwi¹zaæ z Wojskiem
Polskim. 
Wprowadzane zmiany, s¹ odpowiedzi¹
na wnioski osób, które ubiega³y siê lub
ubiegaj¹ siê o s³u¿bê w Wojsku Polskim.
Jednym z czynników zniechêcaj¹cych do
s³u¿by by³ zbyt d³ugi termin jaki up³ywa³
pomiêdzy z³o¿eniem wniosku, a ukoñ-
czeniem szkolenia i z³o¿eniem przysiêgi
wojskowej. 
W oparciu o nowe rozwi¹zania, Wojsko-
wa Komenda Uzupe³nieñ w G³ogowie
prowadzi nabór m.in. do s³u¿by przygo-
towawczej oraz Terytorialnej S³u¿by
Wojskowej. 
Co powinien wiêc zrobiæ kandydat do
wojska? Wystarcz¹ "trzy kroki"!
KROK  - Wejœæ na portal 

zostanzolnierzem.pl 
i wype³niæ niezbêdne dane;
KROK  - W jeden dzieñ za³atwiæ formal-
noœci w Wojskowym Centrum Rekru-
tacji;
KROK - Ukoñczyæ 28 dniowe szkolenie.
Po otrzymaniu informacji z portalu,
przedstawiciel WKU kontaktuje siê 
z kandydatem, uzupe³nia niezbêdne
dane, oraz wskazuje terminy i lokalizacje

najbli¿szego Wojskowego Centrum
Rekrutacji, gdzie kandydat przechodzi
niezbêdne badania lekarskie, psycholog-
iczne oraz rozmowy kwalifikacyjne. Po
otrzymaniu pozytywnej opinii specjal-
istów z WCR, kandydat otrzymuje kartê
powo³ania  na szkolenie podstawowe. 
Nowe rozwi¹zania zak³adaj¹ równie¿, ¿e
w jeszcze w czasie odbywania szkolenia
podstawowego, osoby zainteresowane
zawodow¹ s³u¿b¹ wojskow¹ maj¹
mo¿liwoœæ odbycia dodatkowych badañ
lekarskich oraz rozmów kwalifika-
cyjnych, tak aby po zakoñczeniu szkole-
nia podstawowego, mog³y rozpocz¹æ
zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ w wybranej
przez siebie jednostce wojskowej.  
Najbli¿sze terminy Wojskowego
Centrum Rekrutacji, do którego WKU w
G³ogowie kierowaæ bêdzie kandydatów,
to 23-24 listopada oraz 16-17 grudnia. 

por. Grzegorz Dagiel
Wydzia³ Rekrutacji 

WKU w G³ogowie
tel. 261 678 173 kom. 669 941 907

POD BIA£O - CZERWON¥ZOSTAÑ ¯O£NIERZEM. 
Nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego.

Czytanie on-line bez ryzyka zaka¿enia. 
Najwiêksza biblioteka cyfrowa w Polsce otwarta
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Magdalena Fichtel jest Ochotniczk¹ w Stra¿y
Po¿arnej. Ka¿dego dnia jest przygotowana
do niesienia pomocy potrzebuj¹cym. O swo-
im zaanga¿owaniu mówi: "Bycie stra¿akiem
nie jest zawodem. To pasja, hobby, mi³oœæ.
Element ¿ycia. Sposób na ¿ycie". Bohaterka
"Ludzi z pasj¹" kocha to, co robi. Pomimo
wyrzeczeñ, trudów i strachu, z pe³nym po-
œwiêceniem idzie na przód. Wierna swoim
idea³om, jest przyk³adem silnej kobiety, dla
której chcieæ oznacza móc! 
G.Ch. - Kiedy zdecydowa³aœ, ¿e zostaniesz
ochotniczk¹ Stra¿y Po¿arnej? 
Magdalena Fichtel: Ostateczn¹ decyzjê podjê-
³am, gdy do naszej OSP do³¹czy³a moja przy-
jació³ka Anna Barecka. Chêci by³y du¿o wczeœ-
niej, jednak wtedy by³am pe³na obaw. Miesz-
kam blisko remizy. Na co dzieñ s³ysza³am wy-
cie syreny, obserwowa³am kolegów, którzy pê-
dzili na alarm. Ju¿ wtedy wiedzia³am, ¿e pewne-
go dnia, znajdê siê tam razem z nimi. Do tej
pory w szeregach naszej OSP nie by³o ¿adnej
kobiety. Ba³am siê tego, jaka bêdzie reakcja
mê¿czyzn, czy mnie zaakceptuj¹, zaufaj¹,
podziel¹ siê wiedz¹. Tego, czy dam sobie radê,
jak to bêdzie. Tak naprawdê, teraz bardzo ¿a-
³ujê, ¿e by³am takim tchórzem. Ostatecznie kurs
podstawowy ukoñczy³am w listopadzie 2011
roku. 
G.Ch. - Jeden z najniebezpieczniejszych
zawodów na œwiecie. Codzienne nara¿anie
¿ycia, sta³a gotowoœæ do walki z ¿ywio³em…
oczami kobiety - stra¿ak. 
M.F. - Oczywiœcie, zawód stra¿ak jest czêsto
bardzo niebezpieczny. Dla nas, ochotników, by-
cie stra¿akiem nie jest zawodem. To pasja, hob-
by, mi³oœæ. Element ¿ycia. Sposób na ¿ycie.
Mo¿e dziwnie to zabrzmi ale wiêkszoœæ z nas
bardzo podporz¹dkowuje swoje ¿ycie pod przy-
nale¿noœæ do stra¿y. Patrzymy inaczej, widzimy
potencjalne zagro¿enia szybciej ni¿ pozostali.

Zdarza siê, ¿e decydujemy siê zostaæ w domu
zamiast gdzieœ wyjechaæ, pójœæ na imprezê
(zw³aszcza wtedy, gdy zapowiadane s¹ jakieœ
silne wiatry, ulewy). Na dŸwiêk syreny porzu-
camy swoje zajêcia domowe, rodziny. X razy,
ka¿dy z nas zrywa³ siê wczeœniej z pracy albo
siê do niej spóŸnia³. Bra³ wolne bo trzeba coœ
za³atwiæ, bo siê pali, bo woda zala³a, bo dosz³o
do wypadku.... Nie raz nasz kierowca zostawi³
ci¹gnik na polu, by móc wyjechaæ, bo w danej
chwili jest jedynym kierowc¹ wozu bojowego.

Nie pierwszy czy ostatni raz ktoœ inny prze³o¿y³
godzinê wyjazdu na rodzinn¹ wycieczkê bo tak
trzeba... Niejednokrotnie odchodzimy od sto³u
podczas wieczerzy wigilijnej, œniadania wielka-
nocnego czy rodzinnych spotkañ. Wiemy, ¿e
syrena nie wyje na darmo. Za tym dŸwiêkiem
zawsze jest ukryta jakaœ ludzka tragedia. Cz³o-
wiek, który znalaz³ siê w potrzebie. Liczy na
nasz¹ pomoc, a my zawsze staramy siê go nie
zawieœæ. Czêsto zdarza siê, ¿e do zdarzenia zos-
tajemy zadysponowani zaraz po tym, gdy wró-
cimy z pracy, bo przecie¿ ka¿dy z nas, pracuje
zawodowo lub siê uczy. Jesteœmy zmêczeni,
najchêtniej zaszylibyœmy siê w domu, czytaj¹c
ksi¹¿kê czy ogl¹daj¹c tv. Ten dŸwiêk jednak
wszystko zmienia. Zapominamy o zmêczeniu 
i pêdzimy co si³, by pomóc. Czêsto ludzie pytaj¹
nas, czy siê nie boimy. Uwa¿am, ¿e g³upcem
jest ten, który nie boi siê ¿ywio³u ognia, wody

czy innego zagro¿enia. My, stra¿acy staramy siê
ten strach powstrzymaæ na chwilê d³u¿ej.
Adrenalina dzia³a na korzyœæ. Syrena, dojazd na
miejsce, pomoc. Czêsto, dopiero póŸniej dociera
do nas strach. Wa¿ne, by nas nie parali¿owa³, 
a najlepszym na niego sposobem jest wiedza,
umiejêtnoœci i zaufanie do siebie. 
G.Ch. - Wykonywanie swoich powinnoœci 
i obowi¹zków to jedno, istotna te¿ jest kwes-
tia pomagania i ofiarnoœci. Czy bycie kobiet¹
- stra¿akiem jest trudniejsze? 
M.F. - Cz³owiek, który nie chce i nie lubi poma-
gaæ innym, nie mo¿e byæ dobrym stra¿akiem.
Nawet je¿eli nim zostanie, szybko rezygnuje.
Nie da siê tego robiæ, nie lubi¹c, nie kochaj¹c
tego. Bycie tym, kim jestem, jesteœmy my, ko-
biety w stra¿y wymaga wielu poœwiêceñ. Warto
powiedzieæ, ¿e samo pójœcie na szkolenie pod-
stawowe stra¿aka OSP jest nie lada poœwiêce-
niem. Chcê powiedzieæ tu o tym, ¿e sam kurs
trwa ok. 2 miesi¹ce. Weekend w weekend. 
W tygodniu praca, potem ka¿dy weekend szko-
lenie. Teoria, potem praktyka, na koñcu egza-
min. Wtedy dopiero wszystko siê zaczyna. Jest
to pierwsze z wielu zdobytych uprawnieñ. Mo¿-
liwoœæ brania udzia³u w dzia³aniach ratowniczo-
gaœniczych. Potem, kurs techniczny (uczymy siê
tam dzia³añ zwi¹zanych z wypadkami, uczymy
siê obs³ugi narzêdzi hydraulicznych, poznajemy
metody uwalniania z pojazdów osób poszkodo-
wanych i wiele, wiele innych). Kolejny trwaj¹cy
ju¿ troszkê krócej kurs dowódców, który upraw-
nia mnie do dowodzenia akcjami ratowniczo-
gaœniczymi, kurs kwalifikowanej pierwszej po-
mocy, który odnawia siê co trzy lata, kurs na-
czelników, przeciwpowodziowy, æwiczenia na
obiektach itd. Oczywiœcie bycie kobiet¹, nie

u³atwia sprawy.
Do niedawna do
OSP nale¿eli
sami faceci.
W p u s z c z e n i e
nas do ich bajki
nie by³o ³atwe.
Dla mnie sta³o
siê to ³atwiej-
sze, gdy do³¹-
czy³a do nas
Ania Barecka. By³o nas ju¿ dwie, wiêc by³o
raŸniej. Ania w stra¿y (OSP NiedŸwiedzice)
by³a ju¿ od kilku lat, wiêc mia³am w niej wspar-
cie i pomoc. Razem ze mn¹ na kurs posz³a moja
siostra Monika. Potem do³¹czy³a Ania Fichtel,
potem Karolina Brylak i Marzena Grochowy.
Teraz kobiet po kursie - jest nas ju¿ 6, co
stanowi niemal 1/3 iloœci osób uprawnionych do
wyjazdów.
G.Ch. - "Jakbym tego nie kocha³, ju¿ dawno
by mnie tu nie by³o" - czy uto¿samiasz siê 
z tym cytatem, w zwi¹zku z Twoj¹ pasj¹? 
M.F. - Oczywiœcie, ¿e zgadzam siê z tym cy-
tatem. Oddaje w ca³oœci to, co myœlê i czujê.
Zreszt¹ nie tylko ja, ale wszyscy, którzy ca³ym
sob¹ anga¿uj¹ siê w swoj¹ pasjê. Jak ju¿ wczeœ-
niej wspomnia³am, robienie tego, co robimy
niesie ze sob¹ wiele wyrzeczeñ. Nie, nie non
stop. Zdarza siê jednak, ¿e dysponowani do
zdarzeñ jesteœmy tak czêsto, ¿e swoje prywatne
sprawy i zajêcia musimy zrzuciæ na dalszy plan.
Nie tylko dzia³ania s¹ pracoch³onne.
Posprz¹tanie remizy, wozów, za³atwienie doku-
mentów, dotacji, zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹ .
Wszystko to i wiele innych zajêæ jest bardzo
czasoch³onne, ale przecie¿: "Gdybyœmy tego nie
kochali, dawno nas by tu nie by³o..." 
G.Ch. - W Stra¿y Po¿arnej dominuj¹ mê¿-
czyŸni. Gdybyœ mia³a kilka porad dla  m³od-
szych kole¿anek, które dziœ bij¹ siê z myœla-
mi, jak¹ drogê wybraæ, co byœ im powie-
dzia³a? 
M.F. -  Je¿eli chcesz zostaæ stra¿akiem, to nim
zostañ! Nie patrz na innych, nie zastanawiaj siê,
co powiedz¹ ludzie. D¹¿ do realizacji swojego
planu, swojej pasji, a przy tym, pomagaj innym.
Dziœ, widok kobiety w stra¿ackim mundurze nie
jest ju¿ dla ludzi niczym dziwnym. Gdy ja
zaczyna³am, momentami by³o bardzo trudno.
Wiadomo, ¿e facet, to facet. Oni w jakimœ sen-
sie rodz¹ siê z pewnymi umiejêtnoœciami. My,
musimy siê ich nauczyæ. Nie raz s³ysza³am
stwierdzenia "o baba stra¿ak", co ona tu robi itd.
Teraz jest to ju¿ zupe³nie normalne. Uwierzcie,
¿e panowie bardzo chêtnie Wam pomog¹,
wyt³umacz¹, poka¿¹ co z czym. Na kursie
wszystkiego siê nie nauczycie. Kurs to dopiero
pocz¹tek ciê¿kiej drogi do tego, by nieœæ pomoc
innym. Nauka nigdy siê nie skoñczy. Nowe
wozy, nowe sprzêty, rozwi¹zania technolog-
iczne powoduj¹ , ¿e ci¹gle czegoœ musimy siê
uczyæ. Jest to jednak ten typ nauki, który
cz³owiek z pasj¹ ch³onie jak g¹bka. Gdy stra¿
stanie siê wa¿n¹ czêœci¹ waszego ¿ycia, nie
bêdziecie w stanie sobie go wyobraziæ bez niej.
G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. ¯yczymy przede wszystkim bez-
pieczeñstwa i zdrowia! 
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1. Podstawowe dane liczbowe

• Uczniowie
Do szkó³ podstawowych prowadzonych przez samorz¹d Miasta
Chojnowa uczêszcza³o ogó³em 1.136 uczniów. Miejskie przed-
szkola zapewni³y miejsce pobytu dla 323 dzieci, a dofinansowy-
wane z bud¿etu miasta przedszkola niepubliczne - dla 105 dzieci. 
Z opieki w œwietlicach szkolnych korzysta³o 261 uczniów. 
Liczba uczniów zapisanych na obiady w sto³ówkach szkolnych -
489. 

•Nauczyciele
W miejskich szko³ach podstawowych i przedszkolach zatrudnienie
nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego kszta³to-
wa³o siê nastêpuj¹co: 

- 84 nauczycieli dyplomowanych 
- 23 nauczycieli mianowanych
- 25 nauczycieli kontraktowych 
- 7 nauczycieli sta¿ystów

Razem 139 nauczycieli. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Do egzaminu klas ósmych przyst¹pi³o 123 uczniów, w tym 11
uczniów mia³o dostosowane warunki egzaminu ze wzglêdu na
kszta³cenie specjalne. 

Dyrektorzy i nauczyciele szkó³ przeanalizowali wyniki egzaminu,
równie¿ w kontekœcie kilkumiesiêcznej pracy zdalnej spowodo-
wanej epidemi¹ koronawirusa. W tym trudnym czasie wielu na-
uczycieli wykaza³o siê du¿ym zaanga¿owaniem przygotowuj¹c
uczniów do egzaminu, potrafi³o zmobilizowaæ m³odzie¿ do bie¿¹-
cej nauki i powtórek materia³u. Du¿¹ rolê w przygotowaniu ucz-
niów do egzaminu odegra³y uruchomione konsultacje, podczas
których uczniowie æwiczyli arkusze egzaminacyjne, poznawali
techniki rozwi¹zywania zadañ, utrwalali wiedzê. 

3. Dzia³ania szkó³ podstawowych nakierowane na kszta³cenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wszystkie zajêcia specjalistyczne w szko³ach odbywa³y siê z go-
dzin przyznanych i finansowanych przez samorz¹d Chojnowa -
poza zajêciami realizowanymi w ramach projektu "Kompetencje
kluczowe szans¹ sukcesu dla uczniów szkó³ podstawowych Gmi-
ny Miejskiej Chojnów". 

Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie
Pomoc¹ objêto 31 uczniów, z czego 26 dostosowano wymagania
do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci. 
Z uczniami prowadzone by³y zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze
(6 uczniów), korekcyjno-kompensacyjne (3 uczniów), zajêcia
rewalidacyjne (7 uczniów), zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze
(4 uczniów), zindywidualizowana œcie¿ka kszta³cenia  (4 ucz-
niów). Ponadto uczniowie brali udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych
i wspomagaj¹cych, zajêciach jêzyka polskiego dla uczniów, któ-

rzy powrócili z zagranicy, korzystali z gimnastyki korekcyjnej,
terapii pedagogicznej i warsztatach psychologicznych oraz zajêci-
ach logopedycznych.
W ramach projektu unijnego dla uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi wparciem objêto 205 uczniów, dla których orga-
nizowano zajêcia wyrównuj¹ce, korekcyjne, rewalidacyjne, psy-
chologiczne i podnosz¹ce kompetencje spo³eczne.

Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie
Wszyscy uczniowie posiadaj¹cy opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej zostali objêci w³aœciw¹ pomoc¹. 
W klasach I-III - 13 uczniów uczestniczy³o w zajêciach korek-
cyjno-kompensacyjnych, 2 uczniów mia³o rewalidacjê, 5 uczniów
korzysta³o z zajêæ logopedycznych, 3 uczniów z zajêæ wyrównaw-
czych z jêzyka polskiego dla obcokrajowca. 
W klasach IV-VIII - organizowane by³y zajêcia dydaktyczno-
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wyrównawcze z matematyki dla 24 uczniów, z jêzyka polskiego
dla 23 uczniów. Ponadto dla uczennicy kl.VII zorganizowano
zajêcia z nauki jêzyka polskiego dla obcokrajowca. W zajêciach
rozwijaj¹cych kompetencje emocjonalno-spo³eczne prowadzonych
przez psychologa i pedagoga uczestniczy³o 38 uczniów. 
Dla 3 uczniów zosta³y powo³ane zespo³y, które dokona³y wielo-
specjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz opracowa³y
wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów do indy-
widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. 
W ramach projektu "Kompetencje kluczowe szans¹ sukcesu dla
uczniów szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" zosta³y
zorganizowane zajêcia specjalistyczne: wyrównawcze z jêzyka
angielskiego i matematyki dla 8 uczniów, zajêcia dla 8 uczniów ze
specjalnymi potrzebami klas I-III oraz  Tutoriale dla 95 uczniów. 
Nowym dzia³aniem szko³y by³a innowacja pedagogiczna
wprowadzona dla 66 uczniów klas IV pod nazw¹ "Jak odczytywaæ
emocje". G³ównym celem innowacji by³o wspieranie uczniów po-
przez kszta³towanie kluczowych umiejêtnoœci jak nawi¹zywanie
relacji z innymi, empatia, œwiadomoœæ w³asnych emocji.

4. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów
Rok szkolny 2019/2020 by³ szczególny z uwagi na wprowadzon¹
od marca naukê zdaln¹. Pomimo tych czasowych trudnoœci ucz-
niowie chojnowskich szkó³ podstawowych wziêli udzia³ w wielu
konkursach i zawodach sportowych.

Szko³a Podstawowa Nr 3 
- Stypendiada wczesnoszkolna - konkurs plastyczny - szeœæ wy-
ró¿nieñ oraz  konkurs ogólnopolski ortograficzny - dwa wyró¿-
nienia;
- Konkurs plastyczny w Ró¿ynach ,,Moja Ojczyzna Polska" - I 

miejsce;
- Grand Prix - w II Konkursie Piosenki Patriotycznej w Powiato-
wym Zespole Szkó³ w Chojnowie - Chór szkolny; 

- II miejsce w XII Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Mi³kowicach.   

Szko³a Podstawowa Nr 4 
- Tytu³u laureata z fizyki i matematyki dla uczennicy w Woje-  

wódzkim konkursie "Zdolny Œl¹zak"; 
- 9 wyró¿nieñ w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym 
"Kangur";

- Ogólnopolski Konkurs  "Logicznego myœlenia" - III miejsce;
- Ogólnopolski konkurs "Synapsik" - I miejsce;
- Ogólnopolska Olimpiada Mitologicznej "Olimpus" - 3 laureatów.

Wa¿niejsze osi¹gniêcia sportowe uczniów Szko³y Podstawowej Nr 4 
w roku szkolnym 2019/2020 to: 
- 1 miejsce w Wojewódzkim Turnieju  Dolnoœl¹skiej Akademii 

Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t kl.VI we Wroc³awiu;
- 2 miejsce w finale strefy koszykówka dziewcz¹t klas V/VI 
w Polkowicach; 

- 3 miejsce w eliminacjach podstrefy koszykówka ch³opców klas 
V/VI ; 

- 3 miejsce w eliminacjach podstrefy pi³ka koszykowa ch³opców 
kl. VII/VIII Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej; 

- 1 miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki No¿nej Ch³opców
klas V - Hradisce (Czechy). 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wszyscy nauczyciele Szko³y Podstawowej Nr 3 wziêli udzia³ 
w szkoleniach: "Interaktywna tablica", "Wyzwania edukacyjne 
w kontekœcie cyfrowej dydaktyki", "Praca zdalna w Office 365 -

us³uga MS Teams", "Jak z sensem uczyæ zdalnie", "Wykorzysty-
wanie nowoczesnych technik multimedialnych w pracy dydakty-
cznej", "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

W ramach doskonalenia zawodowego w Szkole Podstawowej Nr 4
odby³y siê 3 szkolenia rady pedagogicznej do czasu wprowadzenia
zdalnego nauczania: 
1. Zmiany w prawie oœwiatowym - 57 nauczycieli, 
2. Zmiany w RODO - 52 nauczycieli, 
3. Jak pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy - 55 nauczycieli. 
W czasie pracy zdalnej odby³o siê szkolenie - "O e-nauczaniu
czyli jak  z sensem zorganizowaæ zdaln¹ naukê z uczniami" -
udzia³ w szkoleniu wziê³o 62 nauczycieli. Kadra zarz¹dzaj¹ca
placówk¹ (3 osoby) wziê³a udzia³ w 3 szkoleniach: "Organizacja
pracy w czasie kwarantanny", "Nowa organizacja pracy" oraz
"Zakoñczenie zajêæ dydaktycznych, Nadzór w dobie pandemii".
J4

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 1 wziêli udzia³ w szkole-
niach on-line - m.in. "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci", "Praca 
z uczniem zdolnym", "Rozwijanie kompetencji kluczowych w
przedszkolu i szkole", "O prozumieniu bez przemocy i stawianiu
granic". 

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 przeprowadzona zosta³a Rada
szkoleniowa - "Budowanie zespo³u"; 3 nauczycieli wziê³o udzia³
w Konferencji "Jak za³o¿yæ miejscowoœæ, wioskê tematyczn¹". 
W okresie kwiecieñ-czerwiec dla wszystkich nauczycieli przed-
szkola prowadzone by³y szkolenia internetowe: m in. Asertywna
komunikacja, Kszta³cenie na odleg³oœæ, ABC pracy zdalnej w wy-
chowaniu przedszkolnym, Myœlenie krytyczne jako niezbêdna
kompetencja XXI - kodowanie z mat¹, Czym jest higiena cyfrowa
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""CCoo  MMii  ww  dduusszzyy  ggrraa??""
09.10.2020 r. w auli szkolnej Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie odby³ siê kon-
kurs wiedzy o œw. Janie Pawle II. Organi-
zatorem konkursu by³o Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,
które we wspó³pracy z  Powiatowym Zes-
po³em Szkó³ w Chojnowie, zrealizowa³o to
zadanie w ramach projektu "Dar na
Stulecie".
Zebranych uczestników konkursu, a by³o
ich 45, przywita³a pani wicedyrektor Ewa
Humenna, która podkreœli³a wielk¹ rolê,
jak¹ odegra³ œw. Jana Paw³a II w czasach
swego pontyfikatu. Wspomnia³a o Jego piel-
grzymkach do Ojczyzny, spotkaniach z m³o-
dzie¿¹, o wp³ywie papieskich s³ów na ¿ycie
Polaków i ich rodzin. Na konkursie obecna
by³a równie¿ pani Stanis³awa Repa, prezes
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diece-
zji Legnickiej.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkow¹
zak³adkê poœwiêcon¹ 100-rocznicy urodzin
œw. Jana Paw³a II. Po obejrzeniu prezentacji
pod has³em "Zostañ z nami poza czas" przy-
st¹piono do konkursowych zmagañ. 
Zwyciêzcy konkursu wiedzy "Co Mi 
w duszy gra?"
I miejsce - Wiktor Ziembowicz, uczeñ klasy
IV  Technikum Ekonomicznego 
II miejsce - Kamila Kasprzak, uczennica 

klasy III  Technikum Ekonomicznego
III miejsce - Adam Swatek, uczeñ klasy IV

Technikum Ekonomicznego
IV miejsce - Martyna Pirszlewicz, uczenni

ca klasy IV  Technikum Hotelarskiego
V miejsce - Julia Kozerska i Aleksandra 

Radziszewska, uczennice I klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego.

Gratulacje!    

Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego, ¿e, mimo
pandemii, konkurs siê odby³, ¿e nie zabrak³o
uczestników, ¿e tak du¿a grupa uczniów
mia³a sposobnoœæ zapoznaæ siê z ¿yciory-
sem i przes³aniem Jana Paw³a II. 
Na pytanie: Co w materia³ach konkurso-
wych szczególnie zwróci³o Twoj¹ uwagê?,
uczniowie odpowiadali:
-"Iloœæ wa¿nych i ciekawych myœli papie¿a,

warto zapamiêtaæ.",
-"…jak skromnym by³ cz³owiekiem.",
- "Historia drogi Jana Paw³a II do
kap³añstwa.",
-"Chcia³abym zapamiêtaæ to, ile dobra 

sprawi³ papie¿ z Polski.",
-" Materia³y by³y ciekawe, ale szczególn¹ 

uwagê zwróci³am na ogrom cierpienia 
jakiego doœwiadczy³ papie¿ w m³odzieñ-
czych latach z powodu straty bliskich Mu 
osób, nie podda³ siê.",

-"Chcia³abym zapamiêtaæ wszystko, jak

wa¿nym by³ cz³owiekiem, nikt tak nie kocha³
jak On.",
- "…wybaczy³ p³atnemu zabójcy, to by³o dla 

mnie najwiêkszym zaskoczeniem, mimo ¿e 
nie us³ysza³ s³owa przepraszam.",

- "On to zrobi³ dla Polski.",
- "Wszystko by³o wa¿ne, niestety ma³o napi-

sa³am, bo nie douczy³am siê, ale nastêp
nym razem bêdzie lepiej, obiecujê! Chcia-
³abym zapamiêtaæ jak najwiêcej!."

Z nagrodzeniem zwyciêzców musimy po-
czekaæ na stosown¹ okazjê.    
W nasze Szkole, 100-lecie urodzin wielkie-
go Polaka, œw. Jana Paw³a II, zosta³o za-
uwa¿one i nale¿ycie uczczone. 
"Jeszcze bêdzie piêknie. Tylko za³ó¿ wygod-
ne buty, bo masz do przejœcia ca³e ¿ycie.
Im bardziej stroma droga, tym szybciej
otwiera przed nami coraz szersze widnokrêgi"
JPII

Konkurs literacki i plastyczny ju¿
rozstrzygniêty
Z okazji 100-lecia urodzin œw. Jana Paw³a II
w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
og³oszono konkurs literacki i plastyczny
pod has³em: "Co Mi w duszy gra"
W konkursie literackim jury przyzna³o:
I miejsce - Sylwia  Gibas, uczennica III kla-
sy Technikum Ekonomicznego, za wiersz
"Przerwana cisza", 
II miejsce - Maja Myszograj, uczennica IV
klasy Technikum Hotelarskiego, za wiersz
"ON". 
Wyró¿niono: wiersz "M³ode pokolenie"
Anity Ma³ek, uczennicy klasy III Techni-
kum Ekonomicznego" oraz  list "Kochany
Jezu" Yelyzavety Yermolenko, uczennicy II
klasy Technikum Hotelarskiego.
W konkursie plastycznym przyznano:
I miejsce - Julia Musia³, uczennica II klasy
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
II miejsce - Anna Dwojak, uczennica I kla-
sy Liceum Ogólnokszta³c¹cego.

Wyró¿nienia przyznano: Wiktorii Bielec-
kiej, Julii Kozerskiej, Yelyzavecie Yermo-
lenko  i Julii Wo³oszyn.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszys-
tkim uczestnikom konkursów.
O terminie rozdania nagród uczniowie
zostan¹ powiadomieni.  

"Przerwana cisza" 
"G³oœno wychodz¹ twarze rozeœmiane,
Znikaj¹ w drzwiach, trzaska cisza,

Roznosi siê echem po pustym domu
Dzieñ jak co dzieñ; rozmyœlam…
Nagle strza³ tam jakiœ pad³
(….)…. szczêœcie w smutek przemieni³,
Ludzi doko³a zebra³.
Czy to mo¿e byæ prawda?
Czy to w³aœnie siê dzieje?
Nasz papie¿ (…) postrzelony!
….
W ob³okach myœli nade mn¹ 
Unosi siê œwiat jak jawa;
Jak czyn tak okrutny wcieliæ mo¿na?

"Czy¿ cz³owiek dla drugiego (…) mo¿e byæ
a¿ tak niemi³osierny?
Ostyg³e meble znów stoj¹ martwe,
A ja siadam z si³ obdarta,
W sukience odjêtej.
I znów ¿yjê swoim ¿yciem
- od teraz byle jakim.

S. Gibas
I miejsce w konkursie literackim

Informacja ze strony PZS w Chojnowie  
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Burmistrz  Miasta  Chojnowa og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 10 w klatce nr 3 budynku po³o¿onego przy ul. Wolnoœci
nr 1,3,5 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 356/1 o powierzchni 1060 m2 wraz z udzia³em w gruncie,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023414/9.

Zarz¹dzeniem  Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojno-
wie z dnia 30.12.1998r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz.
377) ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (wspólny piec gazowy).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz.  1200

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia
03.12.2020 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspól-
noœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo 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 prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zaœ pozosta³ym
uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci

nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwole-
nia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê, od dnia nabycia nieruchomoœci, wi¹¿¹ wszelkie uchw-
a³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu
podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ doty-
chczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy ni-
niejszego lokalu. Nabywca ponosi wszystkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e
czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci po-
siadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿  550,00 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 za-
warciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê 
w dniu 7.10.2020 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-
³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
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 16.11.2020 r. - 27.11.2020 r.  
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne  s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  ul. Drzy-
ma³y 30, 59-225 Chojnów - 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 prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/96012

Decyduj¹cy wp³yw na rozwój dziecka, na je-
go zdrowie ma ¿ywienie, a w³aœciwie jego
jakoœæ. 
To co spo¿ywa Pañstwa dziecko w pierw-
szych latach ¿ycia ma ogromne znaczenie.
To nie prawda, ¿e dziecko, które koñczy 1
rok ¿ycia powinno jeœæ wszystko, ¿e jego
sposób ¿ywienia nie musi odbiegaæ od ¿y-
wienia statystycznego Kowalskiego. Nie! Nic
bardziej mylnego.
Badania jasno okreœlaj¹, ¿e okres wczesnego
dzieciñstwa to czas ,,programowania metabo-
lizmu". 
Ujmuj¹c to w kilku s³owach: to co spo¿ywa
ma³e dziecko ma ogromny wp³yw na jego
rozwój dziœ, jutro i w przysz³oœci.
Maluszek wykazuje ogromn¹ wra¿liwoœæ za-
równo na nadmiar jak i niedobór sk³adników
od¿ywczych.  Jeœli w pierwszych latach ¿ycia
dieta maluszka bêdzie niedoborowa w wa¿ne
dla rozwoju sk³adniki to dziecko bêdzie na-
ra¿one na   problemy zdrowotne w³aœciwie 
w ka¿dym wieku. 
Potrzeby ¿ywieniowe dzieci do lat 3 bardzo
siê ró¿ni¹ od tych dla dzieci przedszkolnych,
starszych i doros³ych. Œwiadome i w³aœciwe
od¿ywianie maluszków  nie tylko zapewni¹
przyrost masy cia³a i zmniejsz¹ podatnoœæ na
infekcje, ale przede wszystkim:
• Prawid³owo bêdzie funkcjonowa³ i rozwi-
ja³ siê uk³ad nerwowy
W momencie doœæ du¿ej poda¿y cukru (soki,
owocowe jogurty, serki, kaszki, musy dos³a-
dzane cukrem), s³odyczy, s³onych przek¹sek,
poda¿y niskiej jakoœci  produktów wêdli-
niarskich (takie które zawieraj¹ azotan sodu
czy fosforany), serów topionych, dañ z pusz-
ki, ¿ywnoœci bogatej w substancje dodatkowe
(kolorowe dra¿e, p³atki œniadaniowe, napoje,
cukierki z musami, itp.) dziecku zaczyna
brakowaæ sk³adników, które przyczyniaj¹ siê
do rozwoju uk³adu nerwowego. Dziecko za-
czyna byæ dra¿liwe, nie potrafi siê skupiæ, ma
problem z procesami poznawczymi, staje siê
czêsto agresywne, wybucha gniewem, p³acze,
jest zbyt mocno pobudzone. W efekcie poja-
wiaj¹ siê problemy w zachowaniu, w nauce
w szkole, nieumiejêtne radzenie sobie w sy-
tuacjach trudnych, depresja, a nawet choroby
psychiczne. 
W diecie dziecka dla prawid³owego rozwoju
uk³adu nerwowego nale¿y zadbaæ przede
wszystkim o poda¿ dobrej jakoœci t³uszczu
(orzechy, oliwa, pestki, mas³o, ryby, jaja,
t³uszcz pochodz¹cy z naturalnych produktów
mlecznych jak kefiry, maœlanki i jogurty); 
a ograniczone do minimum powinny byæ pro-
dukty bogate w cukier, barwniki, aromaty 
i konserwanty.
• Rozwinie siê w sposób optymalny uk³ad
kostny
(diety eliminacyjne na w³asn¹ rêkê - bo wy-
daje siê nam, ze dziecko nie toleruje mleka
czy jaj, niska poda¿ produktów mlecznych
naturalnych kosztem kolorowych, s³odzo-

nych wyrobów mlecznych; za du¿a poda¿
miêsa - nadmiar bia³ka w diecie dziecka wy-
p³ukuje organizm z wapnia, spo¿ywanie
wyrobów wêdliniarskich i serów twardych
niskiej jakoœci, nadmierne dosalanie potraw,
podawanie barwionych napojów, itp.)
W diecie dla zdrowych koœci zamiast rafino-
wanych p³atków na mleku, serków i deser-
ków mlecznych pe³nych aromatów, cukru 
i barwników nale¿y zadbaæ o poda¿ warzyw,
naturalnych mlecznych produktów, pe³no-
ziarnistych zbó¿ i ¿ywnoœci naturalnej, nie-
przetworzonej i nie naszpikowanej substanc-
jami dodatkowymi, które utrudniaj¹ mineral-
izacje koœci.
• Zmniejszone bêdzie ryzyko chorób
uk³adu kr¹¿enia w przysz³oœci
(unikaj przede wszystkim  dosalania potraw
pod ,,siebie"; dziecko ma bardziej wra¿liwe
kubki smakowe, nerki wci¹¿ jeszcze siê roz-
wijaj¹,  jeœli w diecie dziecka jest du¿o miê-
sa, przypraw zawieraj¹cych nadmiar soli,
konserwantów to nerki nie bêd¹ kszta³towaæ
siê prawid³owo - obci¹¿one s¹ ciê¿k¹ prac¹
od samego pocz¹tku, a to przek³ada siê rów-
nie¿ na przeci¹¿anie prac¹ serca. Dieta dziec-
ka powinna byæ bogata w warzywa i owoce,
powinna nie zawieraæ du¿o soli, ma³e iloœci
miêsa, najlepiej z dobrego Ÿród³a.
• Mniejsza szansa na rozwój nowotworów
Dieta naturalna, bogata w sk³adniki od¿yw-
cze, a uboga w antyod¿ywcze chroni przed
stanami zapalnymi, wzmacnia uk³ad odpor-
noœciowy, a tym samym chroni przed rakiem.
• Przeciwdzia³anie chorobie jak¹ dziœ jest
oty³oœæ
Nadmiar przek¹sek (a to chrupek, a to jab³ko,
a to ciastko i tak ca³y dzieñ…) powoduje, ¿e
dziecko przestaje odró¿niaæ sygna³y g³odu 
i  zaczyna jeœæ mechanicznie. Wraz z wie-
kiem  utwierdza siê w tym jeszcze bardziej.
Kolejny z³y nawyk : nadmiar cukru w diecie
powoduje, ¿e trudniej dziecko przekonaæ do
warzyw, zdrowszych posi³ków, maluch uza-
le¿nia siê od smaku s³odkiego i to s³odkie
dania wiod¹ prym przez kolejne lata; dziecko
roœnie i z wiekiem przybiera, okazuje siê ¿e
nagle zauwa¿amy, ¿e w wieku wczesnoszkol-
nym pojawia siê problem. Dziecko z nad-
miern¹ mas¹ cia³a to nie okaz zdrowia tylko
pocz¹tek problemów zdrowotnych - tkanka
t³uszczowa to magazyn toksyn, balast dla
stawów, a nadmiar cukru rozregulowuje
gospodarkê hormonaln¹ i zaczynaj¹ siê prob-
lemy zdrowotne. Oty³oœæ to choroba - pamiê-
tajmy o tym. 
Najlepszy okres na wpojenie prawid³owych
zachowañ zdrowotnych to w³aœnie wczesne
dzieciñstwo. Miejmy wiêc wp³yw na to co je
nasze dziecko.
Pamiêtajmy, ¿e to my decydujemy co poda-
my dziecku na dany posi³ek, a dziecko decy-
duje czy i ile zje. Nie inaczej.

Uroda Ma³gorzata 

SZARLATAN
13,14,15.11.2020 - godz. 17:00 
Debiutuj¹cy na tegorocznym Berlinale,
gdzie uznano go za jeden z najlepszych
tytu³ów festiwalu, film Agnieszki Holland
to znakomita, nieszablonowa i nies³ycha-
nie zmys³owa opowieœæ o mê¿czyŸnie,
który zapragn¹³ okie³znaæ naturê. Choæ
rozgrywa siê w przesz³oœci, "Szarlatan"
jest filmem jak najbardziej wspó³czesnym
- podobnie jak jego bohater, zielarz Jan
Mikolášek, dla którego remedium na ludz-
kie cierpienie jest natura. Jej potê¿ne mo-
ce zdolne s¹ uzdrowiæ cia³o, ale w filmie
Holland to tak¿e przestrzeñ prawdziwej
wolnoœci dla ducha. Tylko w ³¹cznoœci 
z ni¹ mo¿emy zrozumieæ i zaakceptowaæ
to, kim naprawdê jesteœmy. Alchemiczna
niemal wiedza o w³aœciwoœciach zió³, jak¹
posiad³ Mikolášek, i jego zdumiewaj¹cy
dar przenikania do ludzkiego wnêtrza
sprawiaj¹, ¿e do jego kliniki ci¹gn¹ ty-
si¹ce potrzebuj¹cych. Ale ten dar ma
tak¿e swoj¹ ciemn¹ stronê.

MAGICZNE MUZEUM
14,15.11.2020 - godz. 15:00 
Henryœ jest inteligentnym ch³opcem, któ-
rego rozsadza energia. Ma teraz jeden cel
- chce ukoñczyæ ostatni poziom gry kom-
puterowej. Kiedy znalaz³by siê w Galerii
S³awnych Graczy, jego ojciec wreszcie
by³by z niego dumny. Skoñczenie gry sta-
je siê pocz¹tkiem prawdziwej przygody,
która zabierze ch³opca, jego psa i przyja-
ció³kê Monikê do zapomnianego muzeum
starych lalek. Gdy ch³opiec przypadkiem
uaktywni legendarny magiczny dysk,
wszystkie lalki o¿yj¹. A wraz z nimi
straszny W³adca Marionetek. Kiedy Hen-
ryœ zda sobie sprawê z tego, jakie z³e mo-
ce uwolni³, bêdzie musia³ u¿yæ wszystkich
swoich umiejêtnoœci, by ocaliæ nie tylko
siebie i przyjació³, ale ca³e miasto.

NA RAUSZU 
27,28,29.11.2020 - godz. 19:30
"Na rauszu" opowiada o grupie przyjació³
- nauczycieli w szkole œredniej, zainspi-
rowanych teori¹, ¿e skromna dawka alko-
holu w organizmie otwiera umys³y na ota-
czaj¹cy nas œwiat. Gdy rozpoczynaj¹ eks-
peryment, staraj¹c siê utrzymaæ sta³y po-
ziom alkoholu we krwi przez ca³y dzieñ
pracy, nie spodziewaj¹ siê ¿e bêdzie mia³
bardzo ro¿ne skutki dla ka¿dego z nich.

https://kino.chojnow.eu/repertuar,m15,
s1500.html

¯YWIENIE MA ZNACZENIE!KINO KULTURA 
zaprasza: 
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Katar, zatkany nos, kaszel i inne podobne do-
legliwoœci to charakterystyczne objawy prze-
ziêbienia. Uk³ad odpornoœciowy ma³ego
dziecka nie jest jeszcze w pe³ni rozwiniêty,
bêdzie udoskonala³ siê jeszcze przez wiele
lat, ¿eby nabraæ si³ w walce z wirusami i bak-
teriami.
Charakterystyczne dla dzieci uczêszczaj¹cych
do ¿³obka s¹ niestety czêstsze infekcje. ¯³o-
bek jest miejscem gdzie przebywaj¹ dzieci
zbiorowo, a wiec ³atwo o zara¿enie. Wiele
badañ naukowych okreœla zale¿noœæ miêdzy
czasem trwania infekcji, a zdrowieniem.
Dziecko, które jest dobrze od¿ywione (zbi-
lansowana dieta ),  hartowane , zachowana
jest higiena r¹k (ale bez przesady), nosa i za-
tok choruje rzadziej, a jeœli zapada na infek-
cje to przechodzi je krócej i ³agodniej.  Warto
zatem zadbaæ o to, aby katar, zatkany nos czy
kaszel nie ci¹gn¹³ siê tygodniami i nie prze-
szed³ w d³ugotrwa³¹ infekcje z podaniem an-
tybiotyku. Poni¿ej kilka wskazówek.

1. Dziecku warto zrobiæ podstawowy paki-
et badañ -  w celu okreœlenia wa¿nych dla
odpornoœci sk³adników:
• Poziom witaminy D
Badanie jest p³atne, w granicach 60-100 z³
(zale¿y od laboratorium).  W Polsce dzieci
bardzo czêsto maj¹ jej niedobór. Wynika to 
z wielu wzglêdów: po³o¿enie geograficzne
oraz niska poda¿ wraz z diet¹. Niski poziom
koreluje z wiêksz¹ podatnoœci¹ na infekcje,
czyli dzieci, które maja niedobór tej witaminy
zwyczajnie czêœciej choruj¹. Zatem Mamo,
Tato sprawdŸ jaki poziom ma Twoje dziecko,
¿ebyœ móg³ odpowiednio suplementowaæ lek
w sposób adekwatny do jej poziomu. Pamiê-
tajmy, ¿e suplementacja dostosowana powin-
na byæ:
- do jej aktualnego poziomu we krwi - przy
du¿ym niedoborze lekarz zaleci wiêksz¹
dawkê ni¿ standardowo siê zaleca; przy wy-
równanym poziomie inn¹, itp.
- masy cia³a
- przy atopowym zapaleniu skóry, alergii
wziewnych, skórnych, suplementacja te¿
bêdzie siê ró¿niæ
- pory roku
PAMIĘTAJ, ŻE ZARÓWNO NIEDOBÓR
JAK I NADMIAR WITAMINY D JEST
GROŹNY DLA ZDROWIA DZIECKA.
SUPLEMENTACJA DOBRZE DOBRANA
TO TAKA, KTÓRA JEST ADEKWATNA
DO JEJ AKTUALNEGO POZIOMU WE
KRWI. DAWKĘ NALEŻY SKONSULTO
WAĆ ZAWSZE Z LEKARZEM PEDIA
TRĄ, A U DZIECI Z ALERGIĄ Z ALER
GOLOGIEM DZIECIECYM.
• Morfologia z rêcznym rozmazem krwi
Badanie mo¿na otrzymaæ ze skierowania. Le-
karz bêdzie mia³ obraz iloœci krwinek bia-
³ych, rodzaju i procentowej zawartoœci po-
szczególnych limfocytów. Dziêki temu w ³a-
twy sposób lekarz oceni stan odpornoœci, czy
mamy problem z niedoborem odpornoœci, 

z infekcj¹ bakteryjn¹, wirusow¹ czy paso¿yt-
nicz¹. Badanie te równie¿ zobrazuje czy nie
ma problemu z anemi¹ (na podstawie obrazu
czerwonych krwinek, poziomu hemoglobiny)
wynikaj¹c¹ z niedoboru ¿elaza, witamin B12,
B9, B6 i cynku.  Uzupe³nienie tych niedobo-
rów zwiêksza zdolnoœci odpornoœciowe orga-
nizmu, a tym samym dziecko zniesie ³agod-
niej i krócej infekcje.
2. Nale¿y regularnie czyœciæ nos, nawil¿aæ
górne drogi oddechowe:
• Unikaj spacerów kiedy za oknem smog
•  Od ,,ma³ego" ucz dziecko wydmuchiwaæ
nosek - bardzo wa¿ne!!!
• Nawil¿aj pomieszczenia w których przeby-
wa dziecko - suche powietrze nie sprzyja
zdrowiu (œluzówka gard³a i dróg oddecho-
wych staje siê podra¿niona, a wówczas ³at-
wiej o infekcjê)
• Wyklucz przebywanie w zawilgoconych po-
mieszczeniach, kiedy masz pewnoœæ, ¿e jest
grzyb koniecznie nale¿y go usun¹æ - dziecko
bêdzie nara¿one na utratê zdrowia i bêdzie
,,wiecznie" przechodziæ infekcje
• Nie pal papierosów w obecnoœci dziecka
(metale ciê¿kie)
• Niech dziecko nie przebywa w pomieszcze-
niu gdzie suszy siê pranie (detergenty)
•  Codziennie przeczyszczaj nos sol¹ morsk¹
fizjologiczn¹ dostêpn¹ w sprayu, a kiedy po-
jawia siê katar czyœæ regularnie za pomoc¹
dostêpnych i rekomendowanych akcesoriów
(np. aspiratory do noska)
3. Hartuj dziecko spacerami
• Niestety w okresie jesienno  -zimowym nie
zawsze jest to mo¿liwe - takie czasy.
Monitoruj stan powietrza za pomoc¹ aplikacji
- bêdziesz œwiadomy czy spacer na powietrzu
jest aktualnie zalecany czy nie
• Unikaj spacerów przy zat³oczonych ulicach
- wybieraj park, las, polany - podwójna ko-
rzyœæ z uwagi na kontakt z przyrod¹
• Unikaj spacerów w centrach handlowych -
wiêksza podatnoœæ na infekcje. Wybierz park
lub plac zabaw.
• Ubieraj dziecko stosownie do pogody 
4. Unikaj ¿ywnoœci, która nasila katary itp.
(pamiêtaj, ze œluz to idealne œrodowisku dla
rozwoju bakterii i wirusów). Odpowiednie
¿ywienie mo¿e pomóc szybciej przejœæ infek-
cje, a nieodpowiednie czas choroby wyd³u-
¿yæ. Warto wiêc przyjrzeæ siê  menu dziecka.
Czego unikaæ podczas infekcji:
• S³odyczy (ka¿dego rodzaju - wszystko co
zawiera w pierwszych trzech sk³adnikach
cukier unikaj podczas zdrowienia czy prze-
chodzenia infekcji) - cukier niszczy krwinki
bia³e, które pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zwalcza-
niu infekcji. 
• Soków z koncentratów, herbat granulo-
wanych, nektarów ze sklepowej pó³ki - to
ogromne pok³ady cukru, tego rodzaju produk-
ty nie nawodni¹ organizmu, a tym samym nie
wspomog¹ procesu oczyszczania! Raczej
przyczyni¹ siê do rozwoju infekcji
• Poda¿y ¿ywnoœci, która zawiera barwniki 

i aromaty - zachêcam do czytania etykiet (ko-
lorowe jogurty, dra¿etki, lizaki, p³atki rafino-
wane, ¿elki, cukierki, itp.) Tam gdzie jest
aromat - to tylko po to, ¿eby podkreœliæ smak,
a barwnik ma podkreœliæ kolor - produkty
niskiej jakoœci cokolwiek by to by³o: herbat-
ka, jogurt owocowy, mus, kaszka, itp. swego
rodzaju moim zdaniem produkty oszukane bo
po co wzmacniaæ smak i kolor jogurtu trus-
kawkowego? -  mo¿e w³aœnie po to, ¿e tej
truskawki tam jak kot nap³aka³. Czytajmy
uwa¿nie etykiety.
• S³odkiego nabia³u - serki smakowe, jogurty
pseudo owocowe, mleczne kanapki, itp. (cu-
kier, barwniki, aromaty - wszystko co szkodzi
odpornoœci)
• Du¿ej iloœci mleka krowiego (raczej ograni-
czaj podczas infekcji)
• Niskiej jakoœci wyrobów wêdliniarskich
(azotyn sodu, fosforany) - parówka parówce
nie równa. Bardzo wa¿ne, ¿eby w wyborze
wêdliny, parówki kierowaæ siê jej sk³adem - 
i to nie do koñca chodzi o zawartoœæ miêsa,
ale o te dodatki - niektóre z nich s¹ toksyczne
dla jelit ma³ego dziecka. Czytajmy etykiety.
• Serów topionych (fosforany) - niskiej jakoœ-
ci produkt w ogóle. 
• Pieczywa cukierniczego (maœlane rogale,
itp.) 
5. W³¹cz do diety nastêpuj¹ce produkty:
• Dziecko powinno wiêcej pic ni¿ zwykle
(woda, herbatki zio³owe, owocowe napary -
najlepiej o temperaturze pokojowej)
• Wielowarzywne zupy  z dodatkiem dobrej
jakoœci t³uszczu (oliwa, mas³o, olej, itp.) -
pok³ady witamin, zw³aszcza prowitaminy 
A - wa¿nej w walce z infekcj¹!
• Jednogarnkowe dania z dodatkiem
przypraw i zió³ jak: majeranek, bazylia, natka
pietruszki, kurkumy, np. gotowane miêso 
z warzywami i kasz¹, ryba w warzywach 
z ry¿em, itp. (rozgrzej¹, bogate w sk³adniki
od¿ywcze)
• Kasze i p³atki pe³noziarniste jak proso,
owies (rewelacyjnie dzia³aj¹ œci¹gaj¹co -
zwalczaj¹ nadmiar œluzu), np. owsianka 
z jab³kiem na mleku roœlinnym, czy budyñ 
z kaszy jaglanej z gruszk¹ i cynamonem
(Ÿród³o wielu cennych minera³ów i witamin!)
• Rozgrzewaj  organizm dodaj¹c do dañ, na-
pojów cynamon, imbir (bardzo ma³o), goŸ-
dziki
• Podawaj kiszonki, naturalne produkty fer-
mentowane: kefir, jogurt - Ÿród³o probioty-
ków, które wspieraj¹ odpornoœæ.
Infekcje bywaj¹ utrapieniem -  niestety, ¿eby
dziecko naby³o odpornoœci musi zmierzyæ siê
z wrogiem w postaci bakterii i wirusów cho-
robotwórczych. Przeziêbienie nie musi trwaæ
tygodniami, warto wzi¹æ pod uwagê powy¿-
sze wskazówki, które mog¹ w pewien sposób
pomóc przejœæ infekcje krócej i nie daæ siê
rozwin¹æ chorobie.    

Uroda Ma³gorzata
Wiêcej na stronie: 
https://zlobek.chojnow.eu/index.php?strona=507&menu=5

KIEDY DZIECKO CHORUJE W ¯£OBKU - JAK POMÓC 
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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
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80
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Chojnowski Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej z siedzib¹ przy ul.
Drzyma³y 30 w Chojnowie, jako
dozorca mienia zabezpieczonych
ruchomoœci z lokalu nr 3 przy
ul. M. Reja 13 wzywa spadko-
bierców tych ruchomoœci do ich
odbioru w terminie do dnia
09.11.2020r.
Kontakt w powy¿szej sprawie pod
numerem tel. 76/81-88-371 lub
drog¹ elektroniczn¹: 
e-mail: obm@chzgkim.pl 
lub remonty@chzgkim.pl
Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
Dozorca wniesie wniosek o wy-
danie orzeczenia S¹du w sprawie
likwidacji lub innego rozporz¹-
dzenia rzecz¹ (podstawa prawna:
art. 1046 § 10 Ustawy Kodeksu
Postêpowania Cywilnego z dnia
17 listopada 1964r. Dz. U.
1964 Nr 43 poz. 296 ).

Robisz lub planujesz 
remont?

Zamów kontener 
i pozb¹dŸ siê problemu!!!
CHZGKiM w Chojnowie

oferuje
wynajem kontenerów oraz

us³ugê wywozu gruzu 
i innych odpadów.

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
ul. Micha³a Drzyma³y 30

tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera
250 z³ plus koszt utylizacji

odpadów wg cennika
RIPOKu.

OG£OSZENIA DROBNE
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. 509 572 890. (44112)

LISTOPAD:

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.
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Dwa medale 
z Mistrzostw Polski Kadetów

W dniach 16-18.10.2020 r. Puławy były gospodarzem XXVI Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - najważniejsza
impreza dla kategorii wiekowej kadet 12-14 lat.
Do MOSiR w Puławach zjechało ponad 250 zawodników z całej
Polski. Wszyscy gotowi i zdeterminowani do walki o tytuł Mistrza/
Mistrzyni Polski w dwuboju sprawnościowym i walkach w Taek-
wondo Olimpijskim. Chojnowski Klub Taekwondo reprezentowały:

Julia Domańska, kat. -51 kg
Martyna Merunowicz, kat. +59 kg

Julia debiutowała jako kadetka, pierwszy raz startowała też w impre-
zie rangi Mistrzostw Polski. Jej kategoria w dwuboju była najbardziej
obleganą - 27 zawodniczek! Mimo tak dużej konkurencji Julia spisała
się dzielnie i zajmowała lokaty mniej więcej w połowie tabeli.
Nieco szczęścia zabrakło w losowaniu. Nie dość, że w walkach jej
kategoria wagowa była również najbardziej obleganą (20 zawoniczek)
to pierwszą walkę musiała stoczyć ze starszą o dwa lata Sarą Surtel
(UKS Hwarang Września) przyszłą srebrną medalistką MP. Pomimo
prób i starań Julia musiała uznać wyższość przeciwniczki.
Rewelacyjny start odnotowała Martyna Merunowicz, zajmując 3 miej-
sce w dwuboju sprawnościowym i 3 miejsce w walkach!
Martyna w kopnięciu dosiężnym zajęła pierwsze miejsce w tabeli 
(24 konkurentki). Nieco gorzej poszło w naprzemiennym kopnięciu.
Tutaj Martyna spadła na 9 lokatę. Co łącznie dało jej 3 miejsce w kla-
syfikacji! 
Parę kopnięć więcej i byłaby szansa na złoto.
Drzewko eliminacyjne w walkach nie było wymarzone. Na drodze do
złotego medalu musiałaby stoczyć 4 walki, a już w pierwszej musiała
się zmierzyć z odwieczną rywalką, Rozalią Mikielską z LUKS Hidori
Olecko. Dotychczas Martyna przegrywała z Rozalią, raz większą
przewagą, raz mniejszą. Niemniej jednak tym razem Martyna nie
miała zamiaru odpuścić i wyszła do walki ogromnie zmotywowana 
i pewna siebie. W konsekwencji prowadziła przez wszystkie 3 rundy
ostatecznie wygrywając 10:0! Na tym etapie wygrana z Rozalią 
i przełamanie swoich słabości i złej passy była ogromnym sukcesem.
W kolejnej walce Martyna musiała zmierzyć się z Mają Błażejewską 
z KS Centuria Toruń. To była trudna przeciwniczka i Martyna od
początku miała problem z narzuceniem jej swojego tempa i prowadze-
niem walki na swoją korzyść. Niestety mimo prób i starań Maja wy-
grała z Martyną. Wiedzieliśmy, że Maja na pewno dojdzie do finału
dlatego mieliśmy szansę na repasaż i walkę o brązowy medal (Maja
ostatecznie została Mistrzynią Polski +59 kg).
W walce repasażowej zwycięzca zostawiłby medal w województwie,
Martyna musiała stoczyć walkę z Nikola Janik z AZS AWF Wrocław.
Nikola to bardzo utytułowana zawodniczka, była Mistrzyni Polski,
wielokrotna medalistka zawodów międzynarodowych.
Przez dwie pierwsze rundy wynik był bardzo wyrównany. Żadna 
z zawodniczek nie była w stanie uzyskać większego prowadzenia,
dopiero w trzeciej rundzie Martyna zdołała przebić się przez obronę
Nikoli i wyszła na prowadzenie kończąc pojedynek 10:4.Ponownie
odpowiednie nastawienie, koncentracja i determinacja doprowadziły
do wygranej!
Na ogromną pochwałę zasługuje również fakt, że Martyna jako
JEDYNA zawodniczka w Polsce została multimedalistką, tzn. 
w dwóch różnych konkurencjach zdobyła medal. Dodatkową wisien-
ką na torcie jest to, że zdobyliśmy najwięcej medali w województwie.

LMKS SFORA Chojnów



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Kuba Nawrocki  -  ma 7 la t .  
Lubi muzykę, zajęcia plastyczne,
sportowe i wspólne zabawy z młod-
szym bratem.

Jesienne barwy w ChojnowieJesienne barwy w Chojnowie


