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„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyje-
my. Co nam obca przemoc wzięła, szablą
odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, 
z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim prze-
wodem złączym się z narodem”.
Ten rok jest wyjątkowo trudny. Narodowe
Święto Niepodległości obchodziliśmy
skromnie przez wzgląd na trwającą epi-
demię. 
102 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Chojnowie była uczczo-
na poprzez hołd oddany wszystkim tym,
którzy służyli Ojczyźnie. 11 listopada o go-
dzinie 9:00 przedstawiciele władz miasta 
i gminy złożyli kwiaty, będące symbolem
podziękowania za wolność i suwerenność
naszego Narodu. Zarówno pod Obeliskiem,
jak i przy pomniku Golgota Wschodu na
Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie
odśpiewany został Hymn Polski wyrazem
upamiętnienia doniosłego i patriotycznego
święta. 

Patriotyczne święto co roku uświadamia
nam, jak ważna jest suwerenność. Przeży-
wanie wolności, która „nie jest dana raz na
zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo”
jak mówił św. Jan Paweł II, ma bardzo
ważny wydźwięk w obecnych czasach.
Dlatego warto stale przypominać sobie, jak
pięknym dniem jest Narodowe Święto
Niepodległości, które wywołało wielkie
poruszenie i ogromną radość wśród spo-
łeczeństwa. 

10 listopada 1918 roku do Warszawy przy-
jechał Józef Piłsudski. Następnego dnia
Polacy oddali Marszałkowi władzę nad
odradzającą się Rzeczpospolitą Polską. 
W tym samym dniu 11 listopada 1918 roku
Niemcy skapitulowały i w ten sposób 
I wojna światowa dobiegła końca. Wkrótce
po tych wydarzeniach odbyły się w Polsce
wybory do sejmu. Sejm postanowił, że
godłem Polski będzie znowu Biały Orzeł 
w koronie, a barwami narodowymi: biel 
i czerwień. 
Po 123 latach niewoli Polacy znów mogli
wyznawać swoją wiarę, budować tożsa-
mość, jawnie i godnie czcić tradycje,
pielęgnować kulturę i głośno mówić w ję-
zyku polskim – jesteśmy wolni! Jak pisał
Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać
tego upojenia, tego szału radości, jaki lud-
ność polską w tym momencie ogarnął. Po
120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”.
Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie!
Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To
nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie (…)”. 
Wiele osób zasłużyło się Polsce i przyczy-
niło się do odzyskania niepodległości. Ro-
man Dmowski, Ignacy Jan Paderewski,
Wincenty Witos i inni politycy stale zabie-
gali i troszczyli się o interesy Ojczyzny.

Dyplomata Dmowski walczył o polskość
poza jej granicami. Przekonywał polityków
innych narodów o ważności powrotu
Polski na mapę Europy. Paderewski przy-
czynił się do wyzwolenia Wielkopolski.
Sprawował funkcje premiera i ministra
spraw zagra-nicznych RP. Popularny
pianista i kompozytor zapisał się w historii
jako wybitny mąż stanu. Witos reprezen-
tował ludzi mieszkających i pracujących na
wsi. Był trzykrotnym premierem Polski.
Wierzył, że codzienna wytrwała praca na
rzecz rodziny i kraju przynosi codzienne
pokrze-pienie, a swoją konsekwencją
wywalczy w końcu suwerenność. Podane
postacie opisują i reprezentują jedynie
fragment historii, którą stale należy przy-
pominać i pielęgnować, wielu bowiem
bohaterów tamtych dni zasługuje na
pamięć, cześć i chwałę… 

„Polska”
Antoni Słonimski

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym
słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym
uczynku.

Narodowe Święto Niepodległości 
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Informacja Przychodni
Rejonowej w Chojnowie
Kontakt z rejestracj¹ przychodni odbywa siê
za pomoc¹ numerów: 
76 8188 095 (do godz. 14), 
76 8188 215 (rejestracja dzieciêca), 
76 8188 514, 
tel. komórkowe: 531 543 017 i 531 290 785.

Jesteœ Ozdrowieñcem 
i chcesz oddaæ osocze? 
Koniecznie przeczytaj!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa we Wroc³awiu zwraca siê z gor¹c¹
proœb¹ do osób, które przesz³y zaka¿enie
SARS-CoV-2 o oddawanie osocza. Ratun-
kiem dla ciê¿ko chorych mo¿e byæ poda-
wanie 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 ust¹pienia objawów albo
zakoñczenia izolacji; -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 prze-
toczeniach krwi oraz osoby bez alloprzeciw-
cia³ do antygenów H. Je¿eli przeby³eœ
zaka¿enie SARS-CoV-2 (objawowo lub bez-
objawowo) prosimy skontaktuj siê Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa 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 poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
8.00-17.00) UWAGA! Konieczne jest posi-
adanie wyniku PCR RNA SARS-CoV-2
potwierdzaj¹cego zaka¿enie lub wynik bada-
nia na obecnoœæ przeciwcia³ anty-SARS-
CoV-2.

Pomagamy Seniorom 
Grupa Wsparcia Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie przy wspó³pracy z Miejskim
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej zwraca siê do
osób starszych, samotnych i potrzebuj¹cych.
W czasie pandemii ryzyko zara¿enia korona-
wirusem jest du¿e i wysoce niebezpieczne,
szczególnie dla seniorów. Do obowi¹zków
grupy wsparcia nale¿eæ bêd¹ te czynnoœci,
które wymagaj¹ opuszczenia mieszkania
przez osoby starsze, tj.: zrobienie zakupów,
wyniesienie œmieci, wyprowadzenie psa,
pójœcie na pocztê, do apteki czy odebranie

paczki. Jeœli jest Pan/Pani osob¹ samotn¹ 
i potrzebuj¹c¹ lub znaj¹ pañstwo kogoœ,
komu przyda siê pomocna d³oñ m³odzie¿y,
wystarczy zg³osiæ siê do MOPS w Chojno-
wie, dzwoni¹c na numer: 76 8188 218 lub 
76 8188 597, a uczniowie wraz z opiekunami
podejm¹ z pañstwem wspó³pracê. Z ¿ycze-
niami zdrowia Uczniowie PZS w Chojnowie.

UWAGA W£AŒCICIELE 
DOMÓW JEDNORODZINNYCH
- wa¿na informacja!
Burmistrz Miasta Chojnowa przypomina
w³aœcicielom domów jednorodzinnych 
o obowi¹zku z³o¿enia deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, wynikaj¹cym z ustawy o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach.

Skrócony czas na wype³nienie 
samospisu od pierwszego
logowania
Od 9 listopada br. wprowadzamy wa¿n¹ zmia-
nê dla osób, które dokonuj¹ samospisu - skra-
camy z 14 dni do 5 dni czas na wype³nienie
formularza. Od poniedzia³ku 9 listopada br.
na przeprowadzenie samospisu rolnicy maj¹
5 dni od momentu pierwszego skutecznego
zalogowania do aplikacji. Po up³ywie 5 dni,
logowanie do formularza nie bêdzie mo¿liwe.
Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakoñ-
cz¹ uzupe³niania formularza skontaktuje siê
rachmistrz. Wczeœniej rolnicy mieli na wy-
pe³nienie samospisu 14 dni od daty pierw-
szego skutecznego logowania. Z uwagi na
zbli¿aj¹cy siê termin zakoñczenia spisu czas
na wype³nienie samospisu zosta³ ograniczony
do 5 dni. Przypominamy jednoczeœnie, ¿e Po-
wszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

Chojnów "Pod bia³o-czerwon¹"
Patriotyczna inicjatywa "Pod bia³o-czerwon¹"
objêta honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego przy-
nios³a pozytywny wynik dla Miasta Chojno-
wa. Mieszkañcy wziêli udzia³ w ogólnopol-
skiej akcji i tym samym Chojnów otrzyma
maszt i flagê sfinansowane przez Rz¹d

Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu
jest godne upamiêtnienie zwyciêstwa wojsk
Rzeczypospolitej nad armi¹ bolszewick¹ 
w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w odpowied-
nim miejscu to dowód na to, jak wa¿ne s¹
symbole narodowe w ¿yciu Polaków.
Dziêkujemy wszystkim Mieszkañcom za
udzia³ w patriotycznym projekcie. 

Konkurs Plastyczny 
"Dobre nawyki mamy - o swoje
i innych zdrowie dbamy!"

Grupa Nieformalna "Razem dla dzieciaków"
oraz Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego
Nr 1 w Chojnowie maj¹ zaszczyt zaprosiæ do
udzia³u w Konkursie Plastycznym "Dobre na-
wyki mamy - o swoje i innych zdrowie dba-
my!" Regulamin, cele, terminarz i warunki
uczestnictwa w Konkursie znajduj¹ siê na
stronie internetowej przedszkola w zak³adce
Dla Rodziców/Rok Szkolny 2020/2021.
Nagrod¹ g³ówn¹ jest aparat fotograficzny
natychmiastowy FUJIFILM, przewidziane s¹
tak¿e wyró¿nienia - zachêcamy do uczestni-
ctwa!
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Z wielkim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci naszej Kole¿anki

GENOWEFY CZARNEJ
cz³onka Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego od 1955 r.,

Przewodnicz¹cej Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów w latach 1990-1994.

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia sk³adaj¹ Rodzinie i Najbli¿szym 

Prezes Oddzia³u ZNP w Chojnowie, 
cz³onkowie Zarz¹du, Przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów

oraz Kole¿anki i Koledzy.

Pogr¹¿ona w ¿alu Rodzina

œp. Ireneusza Streckera

z ca³ego serca dziêkuje

Kolegom zmar³ego z Chojnowa 

za udzia³ w ceremonii 

pogrzebowej, która mia³a 

miejsce 10.11 br. w ¯arach.



Wszystkim Pracownikom Socjal-
nym sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia. Dziêkujemy za codzienne
poœwiêcenie, zw³aszcza w dobie
epidemii koronawirusa. Wasze
oddanie, empatia i ¿yczliwoœæ s¹
szczególnie wa¿ne w tym trudnym
czasie. ¯yczymy zdrowia, wy-
trwa³oœci oraz satysfakcji z wyko-
nywanej pracy. 
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Dzieñ Pracownika Socjalnego
21 listopada w Polsce obchodzone jest œwiêto pracowników socjalnych oraz
wszystkich pracowników s³u¿b spo³ecznych. Ustanowienie tego dnia przez
Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej
pracowników socjalnych i pomocy spo³ecznej. Dzieñ 21 listopada upamiêtnia
spotkanie w miejscowoœci Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli
Jacek Kuroñ, Joanna Starêga-Piasek oraz pracownicy pomocy spo³ecznej
szczebla wojewódzkiego. W trakcie tego spotkania poinformowano ze-
branych o tym, ¿e powstan¹ w gminach oœrodki pomocy spo³ecznej, a pomoc
spo³eczna zostanie od³¹czona od resortu zdrowia. Przybli¿ono te¿ ideê
funkcjonowania oœrodków pomocy spo³ecznej. W innych krajach obcho-
dzony jest Dzieñ Pracy Socjalnej. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Pra-
cowników Socjalnych w Europie od wielu lat promowa³o ten dzieñ poprzez
SWAD - Social Work Action Day. Dzieñ Pracy Socjalnej od 1996 roku by³
tradycyjnie obchodzony przez pracowników socjalnych w Europie w drugi
wtorek listopada ka¿dego roku.

Chojnowscy Amicus Librorum 2020

Honorowy tytu³ "Amicus Librorum - Przyjaciel Biblioteki" przy-
znawany jest przez Kapitu³ê Legnickiej Biblioteki Publicznej
osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zas³u¿onym dla
bibliotek publicznych Legnicy i powiatu legnickiego. Wœród
tegorocznych osób wyró¿nionych znaleŸli siê tak¿e nauczyciele 
z chojnowskich szkó³, zg³oszeni przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Chojnowie. Za wieloletni¹ wspó³pracê z nasz¹ bibliotek¹ 
w prowadzeniu M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki 
w Chojnowie Amicus Librorum przyznano: Pani Ma³gorzacie
Graban ze Szko³y Podstawowej nr 4, Pani Lucynie Olszewskiej 
z Powiatowego Zespo³u Szkó³ i Pani Ewie Wo³oszyn ze Szko³y
Podstawowej nr 3. Gratulujemy i dziêkujemy!

Biblioteka jest zamkniêta, ale wypo¿yczamy ksi¹¿ki na zamówienie
Na podstawie §6 ust. 11a rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
ustanowienia okreœlonych ograniczeñ,
nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pie-
niem stanu epidemii, Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie od 7 do 29 listopada
2020 r. jest zamkniêta. Za okres zamkniêcia
biblioteki nie bêd¹ naliczane op³aty za
przetrzymanie wypo¿yczonych zbiorów.
Informujemy, ¿e zgodnie z ust. 11b roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów oraz rekomen-
dacjami Biblioteki Narodowej z dnia 
9 listopada 2020 r. istnieje mo¿liwoœæ
udostêpniania zbiorów na zewn¹trz
budynków, które maj¹ byæ zamkniête dla
u¿ytkowników. Udostêpnienie zbiorów mo¿e

odbyæ siê przed wejœciem do budynku biblio-
teki, z maksymalnym ograniczeniem kontak-
tów bezpoœrednich.
W zwi¹zku z powy¿szym wprowadzamy w
tym okresie specjalne zasady wypo¿yczania
ksi¹¿ek:

1. Czytelnik mo¿e wypo¿yczyæ ksi¹¿ki
wy³¹cznie po wczeœniejszym ich zamówie-
niu.
2. Czytelnik mo¿e zamówiæ wybrane pub-
likacje:
- telefonicznie: 76 818 83 46
- elektronicznie poprzez:
* katalog on-line zamieszczony na stronie
internetowej biblioteki:
www.biblioteka.chojnow.eu

* e-mail: 
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
mbpchojnow.dzieci@gmail.com
Dzia³ dla Doros³ych :
mbpchojnow.dorosli@gmail.com
3. Bibliotekarz po skompletowaniu za-
mówienia Czytelnika ustala z nim termin
odbioru na konkretn¹ godzinê, przy drzwiach
wejœciowych do biblioteki.
4. Odbiór zamówienia bêdzie mo¿liwy, po
okazaniu karty bibliotecznej, od poniedzia³ku
do pi¹tku (z wyj¹tkiem œrody) w godzinach:
10.00 -17.00. Podczas odbioru nale¿y mieæ
zas³oniête nos i usta, zachowaæ bezpieczny
dystans, a kontakt z bibliotekarzem ogra-
niczyæ do minimum. Czytelnicy bêd¹ obs³u-
giwani pojedynczo.
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Przed nami kolejny etap przebudowy
chojnowskiego amfiteatru. Nawierz-
chnia terenu zosta³a utwardzona 
i odnowiona. Obecnie prace bêd¹ sku-
piaæ siê na wykonaniu nowych scho-
dów. Z nowych elementów pojawi siê
zadaszenie nad scen¹ œrodkow¹ z ¿agli
materia³owych montowanych na kon-
strukcji stalowej. Zadaszenie nie
bêdzie elementem sta³ym, montowane
bêdzie podczas koncertów i wydarzeñ
kulturalnych. Amfiteatr stanie siê
dope³nieniem malowniczej przestrzeni
zrewitalizowanego Parku im. Józefa
Pi³sudskiego. Inwestycja jest ini-
cjatyw¹ mieszkañców, którzy wybrali
projekt w wyniku g³osowania w Bu-
d¿ecie Obywatelskim. Na czas pro-
wadzenia remontu prosimy o za-
chowanie szczególnej ostro¿noœci 
w rejonie prowadzonych prac. 

Rewitalizacja Amfiteatru

Modernizacja ulicy Adama Asnyka 
samym uzyska³o dofinansowanie 
w kwocie ok. 585 tys. z³otych. Ca³oœæ
inwestycji wyniesie blisko 840 tys.
z³otych. Miasto pokryje 30% kosztów
przedsiêwziêcia. 
Inwestycja obejmuje: przebudowê
jezdni z mieszanki mineralno - asfal-
towej, budowê chodnika z kostki be-
tonowej, budowê zjazdów i dróg do-
jazdowych z kostki betonowej, budo-
wê kanalizacji deszczowej, budowê
dwóch s³upów oœwietleniowych wraz 
z lini¹ zasilaj¹c¹, wprowadzenie sta³ej
organizacji ruchu (doœwietlenie przejœ-
cia dla pieszych), wykonanie traw-
ników. D³ugoœæ przebudowywanego
odcinka wynosi 322 metry. 
Inwestycje prowadzi firma brukarska
"Granit - Bruk" Miros³aw Furmanek. 
Prosimy o zachowanie szczególnej
ostro¿noœci w rejonie prowadzonych
prac. 

W ostatnich dniach paŸdziernika rozpo-
czê³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹
drogi na ulicy Adama Asnyka w Choj-
nowie. Remontowany odcinek w sposób
bezpoœredni ³¹czy siê z drog¹ krajow¹ 
nr 94, dlatego jego modernizacja przczy-
ni siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa
pieszych i transportu.
Miasto Chojnów sta³o siê beneficjentem
na rz¹dowej liœcie dofinansowania re-
montu dróg w ramach programu Fun-
duszu Dróg Samorz¹dowych 2020 i tym

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
informuje, ¿e od 9 listopada sprawê 
w Urzêdzie Skarbowym w Legnicy bêdzie
mo¿na za³atwiæ po dokonaniu rezerwacji
planowanej wizyty. Wizyty mo¿na rezer-
wowaæ ju¿ od 26 paŸdziernika na 3 sposoby:
przez internet: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl,
klikaj¹c w baner "Wizyta w urzêdzie skar-
bowym - umów", telefonicznie: 76 85 11
506, 784 326 409, 784 325 750, osobiœcie -
podczas wizyty w urzêdzie w punkcie rezer-
wacji wizyt. Mo¿liwoœæ elektronicznej rezer-
wacji wizyty jest ju¿ standardem w wielu
instytucjach, zatem z pewnoœci¹ sprawdzi siê
równie¿ w administracji skarbowej. Wpro-
wadzenie zasady, ¿e bezpoœrednio w siedzi-
bie urzêdu obs³ugiwani s¹ klienci umówieni,
to wiêkszy komfort dla samych klientów,
którzy z wyprzedzeniem bêd¹ mogli zapla-
nowaæ za³atwienie swoich spraw podat-
kowych. Ograniczenie liczby osób równo-
czeœnie przebywaj¹cych w urzêdzie, to
równie¿ wiêksze bezpieczeñstwo podat-
ników. Wprowadzane nowe rozwi¹zanie
pozwoli na zapewnienie jeszcze wy¿szych
standardów obs³ugi klienta.

Umów wizytê 
w Urzêdzie Skarbowym

Infolinia wsparcia dla kobiet

Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki informuje,
¿e uruchomiona zosta³a nowa, bezp³atna
infolinia do wspierania kobiet. Infolinia
przeznaczona jest dla pe³noletnich kobiet,
które znajduj¹ siê w trudnym ¿yciowo
momencie i potrzebuj¹ rozmowy ze specjali-
st¹ dla znalezienia korzystnych rozwi¹zañ 
w obszarze osobistym, rodzinnym i zawo-
dowym. Terapeuci Fundacji pe³ni¹ dy¿ury 
w poniedzia³ki (17.00 - 21.00) oraz w czwart-
ki (10.00 - 14.00) pod bezp³atnym numerem
telefonu 800 909 444. Konsultanci na
infolinii oferuj¹ pomoc informacyjn¹ m.in. 
w sytuacjach prze¿ywania silnego stresu,
obni¿onego nastroju, depresji, k³opotów 
w zwi¹zku i relacjach z ludŸmi, trudnoœci
wychowawczych, problemów w ¿yciu
zawodowym, nieradzenia sobie z trudnymi
emocjami, traum¹, uzale¿nienia, doœwiad-
czenia przemocy psychicznej i fizycznej.
Specjaliœci kieruj¹ siê zasad¹ poufnoœci
zas³yszanych treœci oraz anonimowoœci
dzwoni¹cego. Ponadto, dbaj¹ o posza-
nowanie ka¿dej osoby, która zwraca siê 
o pomoc, bez jej oceniania i wartoœciowania
postaw czy zachowañ.
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Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, którzy przy³¹czyli siê do dzia³añ ma-
j¹cych na celu wsparcie fundacji "Stacyjka Maltusia" - uczniom i ich rodzicom, zw³asz-
cza klas 1-6.  "Stacyjka Maltusia" od lat zajmuje siê pomoc¹ zwierzêtom. Pomimo pan-
demii coroczna akcja pomocy zwierzakom prowadzona w naszej szkole odby³a siê i za-
koñczy³a sukcesem. Zebrano 703 kg kasztanów, za które otrzymano 423 z³ oraz wiele
puszek karmy i materia³ów przydatnych w opiece nad zwierzêtami. Wszystko zostanie
przekazane przedstawicielom fundacji. Warto pomagaæ! Dziêkujemy!

SP4

Miêdzynarodowy Miesi¹c Bibliotek
Szkolnych w 2020 r. przebieg³ pod
has³em "Z ksi¹¿k¹ Ci do twarzy". Julia
Kozerska, uczennica I klasy LO zapra-
sza wszystkich do lektury "Assassin's
Creed" autorstwa Olivera Bowdena.
Seria ksi¹¿ek "Assassin's Creed"
opowiada o - jak sama nazwa wskazuje -
zakonie Asasynów, który od wieków
walczy z inn¹ organizacj¹ - Templa-
riuszami. Ka¿da ksi¹¿ka opisuje historiê
jakiegoœ Asasyna (lub Templariusza) 
z ró¿nych czasów i epok - zaczynaj¹c od
staro¿ytnej Grecji a koñcz¹c na rewo-
lucji przemys³owej w XIX-wiecznym
Londynie. Ca³a seria jest oparta na grach
akcji o tym samym tytule, które zyska³y
miêdzynarodow¹ s³awê. Dziêki temu, ¿e
to uniwersum zosta³o stworzone na kan-
wie wydarzeñ historycznych, mo¿emy
przyk³adowo zobaczyæ, jak wygl¹da³y
staro¿ytne greckie polis, poznaæ Leo-
narda da Vinci, Kleopatrê III albo
Jerzego Waszyngtona czy uczestniczyæ
w rewolucji francuskiej. W uniwersum
jest te¿ rozwiniêty w¹tek wydarzeñ 
w teraŸniejszoœci, w co przerodzi³y siê
obie organizacje, ale w ksi¹¿kach zosta³
on pominiêty (mnie osobiœcie ciekawi³

ten w¹tek, ale rozumiem, ¿e Bowdenowi
mog³o siê nie podobaæ takie przeskaki-
wanie w czasie). Ka¿da ksi¹¿ka jest
pisana w innym stylu, np. "Tajemna
Krucjata" jest opowieœci¹ jednego 
z uczniów protagonisty, tymczasem
"Czarna Bandera" jest dziennikiem 
z podró¿y g³ównego bohatera. Mimo
ró¿nic w charakterach bohaterów, ich
narodowoœci i czasów, w których ¿yli,
mo¿na znaleŸæ powi¹zania w ich czy-
nach i wartoœciach, którymi czêœciowo
siê kieruj¹. Z chêci¹ polecam ka¿demu
seriê tych ksi¹¿ek, s¹ ciekawe dziêki
ró¿norodnoœci tematów i przyjemnemu
do czytania stylowi pisania. Ka¿da 
z ksi¹¿ek ma w sobie coœ, co zachêca do
zapoznania siê z ni¹, a fabu³a ca³ego uni-
wersum jest naprawdê wci¹gaj¹ca.
Kupi³am te ksi¹¿ki, postanowi³am 
je przeczytaæ i czêsto polecam je zna-
jomym.

Kozerska Julia, kl. I LO

Zapraszamy ka¿dego, kto chcia³by pole-
ciæ innym przeczytan¹ ksi¹¿kê, z któr¹
Mu do twarzy.
Kontakt: j.matys@pzs-chojnow.pl

PZS

Pragniemy poinformowaæ o wielkim sukcesie naszej
kole¿anki Emilki Dziurbiel (kl.2aLO), która zajê³a 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Akrobatyce
sportowej w Chorzowie. By³y to najwa¿niejsze zawody 
w roku w tej dyscyplinie sportowej. Emilka startowa³a 
w dwójce ¿eñskiej wraz z Laur¹ Stefanowsk¹ w kategorii
Senior. GratulujemyEmilko i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Wspaniale godzisz obowi¹zki szkolne z Twoj¹ bardzo
wymagaj¹c¹ pasj¹, jesteœ dla nas inspiracj¹!

PZS

Pomagamy zwierzakom 

Z ksi¹¿k¹ Mi do twarzy

II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Akrobatyce sportowej

W naszej szkole we wrzeœniu 
i w paŸdzierniku prowadzona
by³a akcja zbiórki kasztanów 
i karmy dla zwierz¹t. Organi-
zatorki - pani Barbara S³otwiñs-
ka i pani Alina Kozubska dziê-
kuj¹ wychowawcom za pomoc
w przeprowadzeniu akcji.

Dzia³ dla Doros³ych
Anthony Everitt - "Chwa³a Rzymu: jak tworzy³o siê
imperium"
Pasjonuj¹ca opowieœæ o tym, jak z ma³ej osady nad
Tybrem Rzym przekszta³ci³ siê w imperium, które
zmieni³o oblicze œwiata.
Jacek Komuda - "Wizna"
Niemiecki korpus pancerny genera³a Heinza Guderiana
uderza z ca³¹ moc¹, usi³uj¹c zamkn¹æ kleszcze wokó³
wycofuj¹cych siê spod Warszawy polskich armii.
Zak³adano, ¿e jego sukces przyniesie klêskê stronie pol-
skiej po zaledwie dziesiêciu dniach oporu.
Barry Lopez - "Arktyczne marzenia"
Niepowtarzalna opowieœæ o dalekiej Pó³nocy i jej cudach:
skar³owacia³ych lasach, zorzach polarnych i skutych
lodem morzach, o wo³ach pi¿mowych, niedŸwiedziach
polarnych i narwalach. Lopez przybli¿a historiê rdzen-
nych Inuitów i - czêsto zakoñczonych tragicznie -
wypraw œmia³ków marz¹cych o eksploracji lodowych
wybrze¿y.  
David McCullough - "Pionierzy. Ludzie którzy zbu-
dowali Amerykê" 
Dramatyczna panorama pocz¹tków Ameryki nakreœlona
piórem dwukrotnego zdobywcy Nagrody Pulitzera! 
Po wojnie o niepodleg³oœæ zakoñczonej pokojem wersal-
skim w 1783 roku Amerykanie wzbogacili siê o nowe
tereny, nad którymi dotychczas panowali Brytyjczycy.
Ogromne, bogate w surowce terytorium na pó³nocny
zachód od rzeki Ohio czeka³o na bia³ych osadników. 
Andrzej Ocha³ - "Orla stra¿. Kiedy œwiat udaje, ¿e nie
widzi"
To swoisty reporta¿, w którym autor przedstawia nam
fundacjê Orla Stra¿, pomagaj¹c¹ na Bliskim Wschodzie
ofiarom ISIS. Opowiada historiê wielkiej, niedostrzegal-
nej przez œwiat zachodni tragedii i niesprawiedliwoœci,
oraz dzia³añ Polaków maj¹cych choæby w minimalnym
stopniu naprawiæ z³o, które siê wydarzy³o. 
Zofia z Odrow¹¿-Pieni¹¿ków Sk¹pska - "Dziwne jest
serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie" 
Jest to lektura dla czytelnika, który sk¹din¹d znaj¹c
dzieje polityczne Polski, odnajdzie tu zapis emocji,
marzeñ, nadziei, radoœci i smutków dziesi¹tków barw-
nych postaci z krwi i koœci, których wielow¹tkowe losy
wpisane s¹ w kontekst ledwo co zarysowanych wydarzeñ
wielkiej historii.

Dzia³ dla Dzieci
Pawe³ Berêsewicz - "Skandal w stolicy nudy"
Nocny wypadek cysterny z czekolad¹ burzy spokój 
w sennych Owczynach. Setki tysiêcy z³otych p³yn¹ 
po asfalcie z tonami s³odkiej masy. W miasteczku huczy
od plotek. Czy na pewno winien by³ pech i trudne warun-
ki na drodze? A mo¿e plan "wypadku" zrodzi³ siê w czy-
jejœ g³owie? Mo¿e to, co dla jednych by³o strat¹, innym
przynios³o korzyœci? Takie pytania spêdzaj¹ sen z oczu
dwunastoletniego Grzeœka Marchfelda. 
Megumi Iwasa - "Z pozdrowieniami, ¯yrafa"
Zabawnie napisana i zilustrowana minipowieœæ epistolar-
na rozgrywaj¹ca siê w œwiecie zwierz¹t. B³yskotliwa
opowieœæ o tym, ¿e ze s³ów mog¹ wynikn¹æ œmieszne
nieporozumienia, ale i tak wa¿niejsza od nich jest przy-
jaŸñ.  
"Kolorowe listy œwinki Peppy"
Kolorowa ksi¹¿eczka w twardej oprawie i du¿ym forma-
cie. Ka¿dy tom jest w ca³oœci poœwiêcony bohaterom
bajek pt. “Œwinka Peppa”.
Artur Pacu³a - "Gdzie jest korona cara?"
Pierwszy tom przebojowej serii, wyró¿nionej przez
Forum Mi³oœników Pana Samochodzika.

Wiêcej informacji na stronie:
https://biblioteka.chojnow.eu/index.php?strona=772

Miejska Biblioteka Publiczna: 
POLECANE NOWOŒCI 

listopad 2020 r. 
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pasj¹ Pani Pauliny Œwi¹tek
jest pieczenie tortów! S³odkie 
i jednoczeœnie pyszne hobby
narodzi³o siê przypadkiem, 
talent rozkwita z miesi¹ca na
miesi¹c. Bohaterka naszego
cyklu wykonuje cukiernicze
dzie³a sztuki. W ostatnim cza-
sie na piedestale tortowych
inspiracji stoi piêkna Beza
Pavlova, która wbrew pozorom
nie jest wcale ³atwa do zrobie-
nia. Dlatego trzeba bardzo siê
staraæ, ale tak¿e mieæ wielkie
zdolnoœci do wykonywania
kunsztownych i wyj¹tkowych
wypieków. Pani Paulina stale
szuka inspiracji i rozwija swój
cukierniczy majstersztyk,  a dzie-
l¹c siê z nami przepisem na
bajeczn¹ bezê, byæ mo¿e da
komuœ impuls do odkrycia 
w sobie s³odkiego talentu!

Gazeta Chojnowska: Od kiedy
trwa fascynacja piêknymi wy-
piekami i jak siê zaczê³a Pani
przygoda z tortami?
Paulina Œwi¹tek: Przygoda 
z tortami trwa od po³owy 2017
roku, a zaczê³a siê zupe³nie przy-
padkowo. Moja przyjació³ka
organizowa³a imprezê urodzi-
now¹, postanowi³am zrobiæ jej
niespodziankê i upiek³am pier-
wszy tort. Efekt by³ dla mnie

zadowalaj¹cy i tak to wszystko
siê rozpoczê³o. Zaczê³am piec
dla rodziny i znajomych, ucz¹c
siê ró¿nych dekoracji, w celu
zwiêkszenia umiejêtnoœci ucze-
stniczy³am w kursie z podstaw
stylu angielskiego oraz w kursie
z rêcznie robionych kwiatków 
z masy maœlanej, co zosta³o
uwiecznione dyplomami.
G.Ch. - Dziœ torty siê tynkuje,
ozdabia kwiatami, rêcznie
robionymi personalizowanymi
figurkami... Jakie s¹ najmod-
niejsze trendy w obecnym cza-
sie?

P.Œ. - Od d³u¿szego czasu modne
s¹ torty drip cake, czyli polane
czekolad¹, dodatkowo ozdobione
¿ywymi kwiatami, rêcznie
robionymi kwiatami z masy
maœlanej, lizakami bezowymi,
figurk¹, obrazkiem wydru-
kowanym na masie cukrowej,
wszystko przede wszystkim
zale¿y od okazji.
G.Ch. - Które wypieki smakuj¹
Pani najbardziej? Kunszt 
i precyzja wykonywanych
przez Pani¹ wypieków zachwy-
ca. W czym tkwi sekret tej per-
fekcji?
P.Œ. - Nale¿ê do grupy tych
osób, które uwielbiaj¹ prakty-

cznie wszystko to, co s³odkie, ale
moim faworytem jest tort
bezowy Pavlova z mas¹ na bazie
œmietanki i mascarpone oraz ze
œwie¿ymi owocami. Torty s¹
moj¹ pasj¹ i spe³niam siê w tym.
Do ka¿dego wypieku podchodzê
indywidualnie, zadowolenie 
z wykonanej pracy mobilizuje
mnie do szukania i realizowania
nowych inspiracji.
G.Ch. - Czy próbuje Pani tylko
sprawdzone przepisy, czy
raczej stale poszukuje Pani
inspiracji i nowoœci?
P.Œ. - Mam swoje sprawdzone
przepisy, ale równie¿ szukam
nowych.
G.Ch. - Czy mo¿e Pani po-
dzieliæ siê jakimœ trafionym
sposobem na dobr¹ masê, 
idealn¹ bezê b¹dŸ najlepszy
biszkopt?
P.Œ. - Tak, je¿eli chodzi o masê,
zawsze sprawdzi siê klasyczne
po³¹czenie œmietanki 36% i ma-
scarpone w stosunku 2:1 
z dodatkiem cukru pudru, mo¿na
dodaæ œwie¿e owoce. Do przygo-
towania bezy potrzebujemy tak
naprawdê dwóch sk³adników-
bia³ek jajek i drobnego cukru. 
Na jedno bia³ko przypada 50
gram cukru. Iloœæ sk³adników

dobieramy w zale¿noœci od tego,
jak¹ wielkoœæ chcemy otrzymaæ,
jedno bia³ko przypada na dwie
porcje. W misie miksera ubijamy
bia³ka z dodatkiem odrobiny soli
na sztywn¹ pianê, stopniowo
dodajemy po ³y¿ce cukier, na
koniec ³y¿ka soku z cytryny 
i ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej-
m¹kê ziemniaczan¹ mieszany 
ju¿ rêcznie. Na papierze do
pieczenia formujemy bezê 
i wk³adamy do rozgrzanego do
110 stopni piekarnika na pó³
godziny, po tym czasie zmniej-
szamy temperaturê do 100 stopni
i pieczemy jeszcze przez 3 go-
dziny. Bezy bywaj¹ kapryœne,
dlatego trzeba pamiêtaæ o tym,
aby bia³ka by³y w temperaturze
pokojowej, do bia³ek nie mo¿e
dostaæ siê ani odrobina ¿ó³tka.
Misa, w której ubijamy musi byæ
sucha.
G.Ch. - Czy ma Pani inne zain-
teresowania poza cukier-
nictwem?
P.Œ. - Pracujê na pe³ny etat 
w aptece, pasja do tortów zajmu-
je mi spor¹ czêœæ wolnego czasu
tak¿e ju¿ mi go brakuje na inne
zainteresowania.
G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za
udzielenie wywiadu. ¯yczymy
wielu pysznych wypieków!
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Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajek
W pi¹tek 4 listopada obchodziliœmy w naszym przedszkolu jedno 
z najsympatyczniejszych œwi¹t - Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci 
z Bajek! 
Bajki i baœnie pe³ne s¹ niesamowitych przygód, ich bohaterowie
walcz¹ ze z³em i pokonuj¹ wszelkie trudnoœci. Postacie z bajek
staj¹ siê bliskimi przyjació³mi dzieci, towarzysz¹ im przez wiele
lat, ucz¹ i pomagaj¹ w przezwyciê¿aniu barier. Przedszkolaki wy-
s³ucha³y fragmentów bajek, rozpoznawa³y bajkowe postacie i ty-
tu³y bajek, rysowa³y swoj¹ ulubion¹ bajkow¹ postaæ i weso³o siê
bawi³y. Ten dzieñ sprawi³ wszystkim wiele radoœci!

Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie 
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Europejski Dzieñ Zdrowego Jedzenia i Gotowania
w ¯³obku Miejskim 

Na straganie Na straganie w dzieñ targowy takie s³yszy siê roz-
mowy: "Mo¿e pan siê o mnie oprze, Pan tak wiêdnie, panie
koprze." "Có¿ siê dziwiæ, mój szczypiorku, le¿ê tutaj ju¿ od
wtorku!" Rzecze na to kalarepka: "Spójrz na rzepê - ta jest krzep-
ka!" - Jan Brzechwa

Dzieci ze ¯³obka Miejskiego w Chojnowie nie tylko piêknie 
i grzecznie siê bawi¹, ale te¿ ucz¹! Na pocz¹tku listopada Tygryski
mia³y lekcje zwi¹zan¹ z Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania, który zosta³ zainicjowany w 2007 roku przez
Komisarza Unii Europejskiej i Euro - Toques- organizacjê
zrzeszaj¹c¹ szefów kuchni. Celem œwiêta jest promowanie
zdrowego jedzenia wœród najm³odszych (i nie tylko), dobrych
nawyków ¿ywieniowych, spo¿ywania regularnie posi³ków, infor-
mowanie o konsekwencjach z³ej diety. Maluchy z zaciekawieniem
s³ucha³y jak wa¿ne jest zdrowe jedzenie, chêtnie ogl¹da³y, 
a potem smakowa³y owoce i warzywa. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/92110

Seniorze, uwa¿aj na siebie! W du¿ych skupiskach ludzi koronawirus i
inne wirusy ³atwiej siê rozprzestrzeniaj¹. Dlatego te¿ - ogranicz wyjœ-
cia z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproœ bliskich o pomoc 
w codziennych czynnoœciach. Skorzystaj z infolinii, dziêki której
otrzymasz pomoc w zrobieniu zakupów.
Jeœli nie mo¿esz zostaæ w domu, korzystaj z godzin dla seniorów i idŸ
do sklepu w godzinach 10:00 - 12:00. 
Przede wszystkim jednak - zas³aniaj nos i usta. 

22 505 11 11 -  infolinia Solidarnoœciowy Korpus Wsparcia
Seniorów dla osób powy¿ej 70. roku ¿ycia

Dla w³asnego bezpieczeñstwa ogranicz wychodzenie z domu. Musisz
zrobiæ zakupy, albo wykupiæ leki w aptece? Skorzystaj ze specjalnej
infolinii:
• Zadzwoñ na infoliniê. 
• Osoba z infolinii przeka¿e Twój numer do oœrodka pomocy spo³ecz-
nej w Twojej gminie. 
• Czekaj na telefon pracownika oœrodka, który skontaktuje siê z Tob¹ 
i ustali wszystkie szczegó³y. 
• Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosi³eœ.
• Przeka¿ pieni¹dze za zakupy wolontariuszowi.

Skorzystaj z teleporady medycznej
Dbanie o w³asne zdrowie, profilaktyka i leczenie schorzeñ jest nie-
zwykle wa¿ne, nie zapominaj o tym. Skorzystaj z teleporady i uzyskaj
niezbêdn¹ pomoc, dziêki temu nie bêdziesz musia³ wychodziæ z do-
mu. Zadzwoñ do swojej przychodni i umów siê na rozmowê telefoni-
czn¹ z lekarzem. Podczas rozmowy lekarz poinformuje Ciê, na jakich
zasadach odbywa siê teleporada. Podejmie te¿ decyzjê, czy teleporada
jest wystarczaj¹c¹ form¹ kontaktu. Podczas rozmowy lekarz mo¿e
wydaæ receptê, skierowanie na dodatkowe badania, mo¿e tak¿e po-
prosiæ o wizytê w przychodni lub zaleci wizytê domow¹.
Je¿eli zauwa¿ysz u siebie podwy¿szon¹ temperaturê, katar, kaszel,
bóle miêœni, dusznoœci - koniecznie zadzwoñ do przychodni i umów
siê na teleporadê z lekarzem rodzinnym. Te objawy mog¹ œwiadczyæ 
o zaka¿eniu koronawirusem. W przypadku zagro¿enia ¿ycia, dzwoñ
na pogotowie pod numer 999 lub 112 i uprzedŸ, ¿e mo¿esz mieæ koro-
nawirusa.
Musisz wyjœæ z domu? Przestrzegaj zasad bezpieczeñstwa!
Godziny dla seniora 
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:00 - 12:00 w sklepie, dro-
gerii, aptece oraz na poczcie mog¹ przebywaæ wy³¹cznie osoby powy-
¿ej 60. roku ¿ycia. Jeœli musisz wyjœæ z domu, skorzystaj z tego czasu,
aby bezpiecznie zrobiæ zakupy oraz zaopatrzyæ siê w leki. 
Pamiêtaj o zas³anianiu nosa i ust 
Nie mo¿esz zostaæ w domu? Pamiêtaj o obowi¹zku zas³aniania ust 
i nosa w przestrzeni publicznej. Mo¿esz to zrobiæ za pomoc¹ masecz-
ki, ale tak¿e chusty, apaszki, szalika lub przy³bicy. To bardzo wa¿ne -
dziêki temu chronisz siebie i innych. Osoby, które s¹ zaka¿one koro-
nawirusem, ale przechodz¹ chorobê bezobjawowo, nie bêd¹ nieœwia-
domie zara¿aæ innych. 
Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ od innych osób
Jeœli musisz wyjœæ z domu, pamiêtaj, aby zachowaæ co najmniej 1,5 m
odleg³oœci od innych osób, które mijasz na ulicy, w sklepie czy w par-
ku. Zrezygnuj te¿ z podawania rêki na powitanie. 
Pobierz aplikacjê STOP COVID - ProteGO Safe
Twój telefon równie¿ mo¿e byæ pomocny w walce z koronawirusem.
Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe jest w pe³ni bezpieczna, bez-
p³atna i dobrowolna. Im wiêcej osób bêdzie z niej korzystaæ, tym szy-
bciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasiêg rozprzestrzeniania siê
koronawirusa. 
• Pobierz aplikacjê STOP COVID - ProteGO Safe na swój telefon. 
Poproœ bliskich o pomoc w jej zainstalowaniu. 
• Aplikacja powiadomi Ciê o mo¿liwym kontakcie z koronawirusem. 
Gdy u¿ytkownik aplikacji, z którym mia³eœ kontakt, zachoruje, otrzy-

masz odpowiednie powiadomienie.
• Regularnie wype³niaj prost¹ ankietê. 
To pozwoli Ci dowiedzieæ siê, w jakiej grupie ryzyka jesteœ. Otrzy-
masz kilka porad, bêdziesz wiedzia³, co zrobiæ i gdzie szukaæ pomocy
w razie potrzeby.
• ProwadŸ swój dziennik zdrowia.
Dziêki aplikacji mo¿esz kontrolowaæ swój stan zdrowia. Zapisuj in-
formacjê o tym, jak siê czujesz, w razie pogorszenia samopoczucia
bêdzie to pomocne narzêdzie dla lekarza.
Najwa¿niejsze zasady bezpieczeñstwa
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
D³onie ka¿dego z nas dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹ byæ
zanieczyszczone wirusem. Dotkniêcie oczu, nosa lub ust zanieczysz-
czonymi rêkami, mo¿e spowodowaæ przeniesienie siê wirusa z po-
wierzchni na siebie. 
Czêsto myj rêce
Pamiêtaj o czêstym myciu r¹k wod¹ z myd³em, a jeœli nie masz takiej
mo¿liwoœci - dezynfekuj je p³ynami lub ¿elami na bazie alkoholu
(min. 60%). Dotykanie ró¿nego rodzaju przedmiotów i powierzchni to
ryzyko przeniesienia wirusa. Czêste mycie r¹k zmniejszy prawdopo-
dobieñstwo zaka¿enia.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie 
Mycie r¹k to nie wszystko! Pamiêtaj o regularnym przecieraniu po-
wierzchni i przedmiotów, których u¿ywasz. Biurka, sto³y, klamki,
w³¹czniki œwiat³a, czy porêcze czyœæ za pomoc¹ wody z detergentem
lub œrodkiem dezynfekuj¹cym. 
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas
jedzenia
Równie¿ na powierzchni telefonów komórkowych bardzo ³atwo gro-
madz¹ siê chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego pamiêtaj o regular-
nym dezynfekowaniu swojego telefonu. Jak to zrobiæ? Na przyk³ad za
pomoc¹ wilgotnych chusteczek, które s¹ nas¹czone œrodkiem dezyn-
fekuj¹cym. Nie k³adŸ telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas
jedzenia. 
Zakryj usta i nos podczas kichania lub kaszlu
Podczas kaszlu i kichania pamiêtaj o zakryciu ust i nosa zgiêtym ³ok-
ciem lub chusteczk¹. Pamiêtaj, aby jak najszybciej wyrzuciæ chus-
teczkê do zamkniêtego kosza i umyæ rêce wod¹ z myd³em lub zdezyn-
fekowaæ je œrodkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i no-
sa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu siê zaraz-
ków, w tym wirusów. 
Od¿ywiaj siê zdrowo i pamiêtaj o nawodnieniu organizmu
Odpowiednia dieta równie¿ zmniejsza ryzyko zachorowania na koro-
nawirusa. Stosuj zrównowa¿on¹ dietê. Unikaj wysoko przetworzonej
¿ywnoœci. Pamiêtaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw
i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 li-
try p³ynów - najlepiej wodê. 
Korzystaj ze sprawdzonych Ÿróde³ wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku wystêpowania nowego
zagro¿enia. Korzystaj ze sprawdzonych Ÿróde³ wiedzy opartych na
dowodach naukowych, które publikowane s¹ na stronach interneto-
wych:
GIS (https://www.gov.pl/web/gis)
MZ (https://www.gov.pl/web/zdrowie)
Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzêdzie w walce z korona-
wirusem.
Wesprzyj seniora
Osoby, które chc¹ weprzeæ i pomóc seniorom mog¹ zg³osiæ siê:
• telefonicznie - dzwoni¹c na infoliniê
• przez internet - wype³niaj¹c ankietê na stronie www.wspierajsenio-
ra.pl
• osobiœcie zg³aszaj¹c siê do lokalnego oœrodka pomocy spo³ecznej
Wolontariuszem mo¿e zostaæ osoba, która ukoñczy³a 18 rok ¿ycia.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow
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Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z ChojnowaRok 2020 na Dolnym Œl¹sku by³ wyj¹-
tkowy. Tylko cztery miesi¹ce startów 
w uaktualnionych kalendarzach kolar-
skich i obawy czy wyœcigi siê odbêd¹.
Sezon startowy kolarzy dobieg³ koñca, 
a oto podsumowanie wed³ug DZKol. 
W klasyfikacji koñcowej Challenge'u
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Kolarskiego, dla
MTB i szosy nasi zawodnicy uplasowali
siê na nastêpuj¹cych pozycjach.

SUKCESY UKKS ORIENS! 

SZOSA:
Juniorka m³odsza:
ALEKSANDRA KROWICKA- 2 MIEJSCE Z 137,5 PUNKTAMI 
Tym samym Ola zostaje WICEMISTRZYNI¥ DOLNEGO ŒL¥SKA juniorek
m³odszych.
M³odzik:
KONRAD JE¯EWSKI - 6 MIEJSCE 34 PUNKTY 
MICHA£ KIE£BOWICZ - 29 MIEJSCE 3 PUNKTY
ARKADIUSZ JAROS£AWSKI - 32-36 MIEJSCE 2 PUNKTY
MI£OSZ PU£KA - 37-38 MIEJSCE 1 PUNKT

MTB:
M³odzik:
KONRAD JE¯EWSKI - 2 MIEJSCE Z 92 PUNKTAMI W KLASYFIKACJI
KOÑCOWEJ 
Tym samym Konrad zostaje WICEMISTRZEM M£ODZIKÓW w kolarstwie
MTB na DOLNYM ŒL¥SKU I WICEMISTRZEM MMM. 
ARKADIUSZ JAROS£AWSKI - 9 MIEJSCE Z 14 PUNKTAMI
MI£OSZ PU£KA - 19 MIEJSCE Z 6 PUNKTAMI

Gratulujemy! Jesteœmy z Was dumni! 
Wielkie brawa dla wszystkich zawodników i trenerów! 
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W okresie wczesnego dzieciñstwa nie
wszystkie dzieci zajadaj¹ siê warzywami.
Warzywa s¹ wa¿nym elementem diety
dziecka bo przede wszystkim dostarczaj¹
witamin i soli mineralnych niezbêdnych
dla prawid³owego funkcjonowania orga-
nizmu. Mo¿na porównaæ te sk³adniki do
dobrej zaprawy murarskiej. Jeœli ceg³y
bêd¹ nawet najlepszej jakoœci to i tak mur
bêdzie wadliwy. Drugim powodem dla
którego warto wprowadzaæ warzywa do
diety dziecka jest zawartoœæ  zwi¹zków
antyoksydacyjnych, które chroni¹ orga-
nizm przed ró¿nymi infekcjami, stanami
zapalnymi, itp. Trzecim powodem jest to,
¿e zawieraj¹ w sobie du¿o wody, 
a dziecko w tym okresie potrzebuje jej
wiêcej ni¿ doros³y (w przeliczeniu na masê
cia³a) oraz s¹ Ÿród³em b³onnika, który
oczyszcza organizm z toksyn i z³ogów.
Plusów zatem wiele, ale jak postêpowaæ,
¿eby dziecko zaczê³o jeœæ warzywa? 
Co wiêc zrobiæ? Podawaæ warzywa na
si³ê? A mo¿e odpuœciæ w ogóle?
Pierwsza sytuacja wzbudzi w dziecku
uczucie frustracji, a “nienawiœæ” do
warzyw wzroœnie. Druga bêdzie drog¹ do
czêstych infekcji, chorób i umacnianiu siê
z³ych przyzwyczajeñ w przysz³oœci. Jak
zatem dzia³aæ, ¿eby zachêcaæ do warzyw?
Poni¿ej prezentujemy Pañstwu kilka
metod, które mog¹ pomóc.

OSWAJANIE Z WARZYWAMI
Metoda dla wytrwa³ych, ale przynosz¹ca
dobre skutki. Wymaga du¿o czasu i cier-
pliwoœci. Stosujemy j¹ ka¿dego dnia, bo
tylko wtedy ma to sens. Dziecko dostaje na
talerzyku okreœlone danie (np. kanapkê)
obok niej po³o¿one s¹ ró¿ne warzywa
(bardzo ma³o). Dziecku nale¿y daæ swo-
bodê - ono samo zadecyduje co z tymi
warzywami zrobiæ (pognieœæ, polizaæ,
wyrzuciæ). Nie nale¿y nic komentowaæ,
zmuszaæ do jedzenia. Dzieci mog¹ w ten
sposób zapoznaæ siê z konsystencj¹, poz-
naæ smak - (wiele dzieci pow¹cha, poli¿e-
mimo, ¿e smak im nie bêdzie odpowiada³);
zadecydowaæ co z tym zrobiæ osobiœcie.
Po pewnym czasie takich starañ mo¿e
dojœæ, ale nie musi do sytuacji, ¿e dziecko
pokona opór i spróbuje - zwyczajnie zje
dane warzywo. Psychologowie uwa¿aj¹, ¿e
dziecko potrzebuje czasami kilkunastu
prób, ¿eby podj¹æ decyzjê, ¿e coœ zechce
zjeœæ. Dlatego Rodzicu, nie rezygnuj od
razu, daj sobie i dziecku czas - to w³aœnie
czas zadecyduje o tym, czy dziecko zechce
czy nie “coœ” spróbowaæ. Co jest wa¿ne 
w tej metodzie - przede wszystkim na
talerzu tego czego dziecko nie chce zjeœæ

ma byæ bardzo ma³o. Jeœli bêdzie zbyt
du¿o mo¿e spowodowaæ to tak¹ sytuacjê,
¿e dziecko zbuntuje siê na sam widok
talerza. Po drugie - jeœli bêdzie jad³o 
w pojedynkê bêdzie trudniej. U nas 
w ¿³obku jest ³atwiej, bo dooko³a siedz¹
inne dzieci. ZnajdŸ wiêc proszê czas na
wspólny posi³ek wraz z dzieckiem i miej
na talerzu to samo, co ma dziecko - te¿
bêdzie ³atwiej. Z wielu badañ, doœwiad-
czeñ w Naszym ¯³obku oswajanie z now¹
potraw¹ (w tym przypadku z warzywami)
mo¿e trwaæ miesi¹cami. Pamiêtajmy, ¿e
bêd¹ takie potrawy do których dziecko nie
przekona siê w ogóle. Przecie¿ ka¿dy z nas
czegoœ nie lubi. Wa¿ne jest, ¿e dziêki 
tej metodzie z pewnoœci¹ spróbuje 
i z pewnoœci¹ wiele warzyw stanie siê
dziecka ulubionymi.

DAJMY PRZYK£AD
Okres wczesnego dzieciñstwa to etap
naœladowania. Dziecko uwielbia od
wzorowywaæ innych - dotyczy to równie¿
preferencji ¿ywieniowych. Pani, która je
wspólnie z dzieæmi posi³ek, daj¹ca do
zrozumienia sw¹ mimika twarzy, ¿e to co
je, jej smakuje, wzbudza zainteresowanie.
W domu równie¿. Dlatego w jedzeniu
nowych potraw nale¿y w³¹czaæ siê
w³asnym przyk³adem. Czy chcê nauczyæ
dziecko jeœæ rzodkiewkê? Jeœli tak, jem j¹
przy dziecku, razem przy stole. Dziecko to
dobry obserwator - pamiêtajmy o tym.
Oczywiœcie nie nale¿y robiæ sensacji 
z jedzenia danego warzywa, bo to te¿
zadzia³a w druga stronê. Po prostu zja-
dajmy w obecnoœci dziecka coœ, do czego
dziecko nie chce siê przekonaæ, nak³a-
dajmy te same produkty na wszystkie
talerze - bez zbêdnego umoralniania, ¿e to
zdrowe, ¿e to takie dobre, itp. 

PRZEMYCANIE 
To metoda, która mo¿e nie wyrabia “przy-
jaŸni” do warzyw, ale pomaga uzupe³niæ
dietê dziecka w wa¿ne sk³adniki. Trzeba
uciekaæ siê do metod, które pozwol¹
osi¹gn¹æ nam cel. Poni¿ej podajemy
w³asne pomys³y przemycenia dziecku do
diety warzyw. 

• Zupy kremy (dzieci lubi¹ tak¹ konsys-
tencjê, mo¿emy w takiej zupie przemyciæ
dos³ownie wszystko co tylko chcemy).
Pamiêtajmy, ¿eby przemieniaæ zupy kremy
z innymi zupami (dziecko w tym okresie
powinno gryŸæ, prze¿uwaæ);

• Smakowe mas³a (wystarczy zmiksowaæ
mas³o z dowolnymi warzywami (zielenina,

czosnek, papryka, broku³y, jarmu¿, itp.);

• Kotleciki z warzyw (wyrabia siê je jak
pulpety/mielone, a zamiast miêsa dodaje
siê ugotowane, rozdrobnione warzywa: 
np. kalafior, broku³y, seler, w³oszczyzna);

• Pulpety warzywno-miêsne (jak zwyk³e
mielone, dodajemy nie za du¿o warzyw:
mo¿e byæ w³oszczyzna, broku³y, mieszan-
ka warzyw, itp.);

• Sos warzywny (dzieci uwielbiaj¹ ziem-
niaczki lub miêso z sosem , wystarczy
podgotowaæ w ma³ej iloœci wody dowolne
warzywa, podprawiæ m¹k¹, zabieliæ
jogurtem i ca³oœæ zmiksowaæ na g³adk¹
masê);

• Koktajle, musy owocowo-warzywne
(chêtniej spróbuj¹ jeœli to owoców bêdzie
wiêcej);

• Puree warzywne (dzieci uwielbiaj¹ ziem-
niaczki w formie puree, wystarczy dorzu-
ciæ kilka ró¿yczek broku³ów i mamy
zielone ziemniaczki; albo ugotowan¹ dyniê
i bêd¹ pomarañczowe; w smaku niewiele
bêd¹ siê ró¿niæ, a jeœli siê je poda atrak-
cyjnie, to dzieci chêtnie zjedz¹);

• Pasty do pieczywa (zmiksowaæ dowolne
warzywa z miêsem, ryb¹ lub jajami);

• Ciasta (na bazie dyni, marchewki, bu-
raków) s¹ to doœæ s³odkie warzywa i ciasta
z ich udzia³em œwietnie smakuj¹;

• Ciasto naleœnikowe z dodatkiem dyni,
szpinaku lub buraków zmieni¹ kolorystykê
placka i te¿ bêd¹ ciekawym urozmaice-
niem diety dziecka;

• Placuszki z warzyw (tak jak placuszki
ziemniaczane, tylko zamiast ziemniaków
mo¿na dodaæ dowolne warzywa - u nas
dzieci uwielbiaj¹ placuszki z cukinii 
i z dyni)

Warzywa jeœæ nale¿y. Okres wczesnego
dzieciñstwa to najlepszy czas na to, ¿eby
wzbudziæ w dziecku chêæ do ich jadania.
PóŸniej jest ju¿ coraz trudniej. Warto
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, systematycznie
podejmowaæ ró¿nego rodzaju próby, a na
pewno siê uda.

Pozdrawiam 
Uroda Ma³gorzata

¯³obek Miejski

JAK PRZEMYCIÆ DZIECKU WARZYWA W DIECIE
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* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie 
ul. Kiliñskiego 5; tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

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

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca

zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte

zosta³o ma³¿eñstwo).

* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.

Medale dla ma³¿onków

Praca w dolnoœl¹skiej Policji!
Dolnoœl¹ska policja prowadzi nabór do
s³u¿by w policji. 
Osoby zainteresowane podjêciem
s³u¿by w Policji powinny osobiœcie
z³o¿yæ dokumenty w punkcie obs³ugi
interesantów w:
• Wydziale Doboru i Szkolenia Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji we
Wroc³awiu, ul. Po³bina 1,
• Wydziale Kadr Komendy Wojewó-
dzkiej Policji we Wroc³awiu, ul.
Podwale 31/33, 
• siedzibach komend miejskich i po-
wiatowych Policji województwa dol-
noœl¹skiego. 
Oferowane jest wynagrodzenie w
kwocie 3880,31 z³ netto. Jeœli nie masz
ukoñczonych 26 lat ¿ycia Twoja pens-
ja, bêdzie wynosiæ 4223,31 z³ netto.
W Policji funkcjonuj¹ wydzia³y:
prewencji, ruchu drogowego, krymi-
nalny, dochodzeniowo-œledczy, prze-
stêpstw gospodarczych, nieletnich, czy
pododdzia³y antyterrorystyczne, poli-
cji wodnej oraz konnej. W ka¿dym 
z tych wydzia³ów i na ka¿dym stano-
wisku prowadzone s¹ bezp³atne 
i ciekawe szkolenia, pocz¹wszy od
zaawansowanej jazdy motocyklem,
poprzez strzelania, taktyki interwencji,
analizy spraw kryminalnych, infor-
matyczne i wiele innych.

S£U¯BÊ W POLICJI MO¯E
PE£NIÆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii; 
• który nie by³ skazany prawomocnym
wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe; 
• korzystaj¹cy z pe³ni praw pub-
licznych; 
• posiadaj¹cy co najmniej œrednie wy-
kszta³cenie; 
• posiadaj¹cy zdolnoœæ fizyczn¹ i psy-
chiczn¹ do s³u¿by w formacjach
uzbrojonych, podleg³ych szczególnej
dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów
jest siê podporz¹dkowaæ; 
• daj¹cy rêkojmiê zachowania tajemni-
cy stosownie do wymogów okreœlo-
nych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych. 

SK£ADANIE DOKUMENTÓW:
Postêpowanie kwalifikacyjne rozpo-
czyna siê w z chwil¹ z³o¿enia przez
kandydata do s³u¿by w Policji
nastêpuj¹cych dokumentów:
1. Podanie o przyjêcie do s³u¿by 
w Policji; 
2. Kwestionariusz osobowy kandydata
do s³u¿by w Policji - obowi¹zuje od 
5 sierpnia 2020 r.; 
3. Dokumenty potwierdzaj¹ce posiada-
ne wykszta³cenie i kwalifikacje zawo-
dowe (kserokopie - orygina³y doku-
mentów do wgl¹du), w przypadku
wystawienia tych dokumentów 
w jêzykach obcych - ich t³umaczenie; 
4. Kserokopie œwiadectw pracy lub
s³u¿by z poprzednich miejsc pracy lub
s³u¿by (orygina³y dokumentów do
wgl¹du), je¿eli wczeœniej kandydat do
s³u¿by pozostawa³ w stosunku pracy
lub s³u¿bie; 
5. Ksi¹¿eczka wojskowa zawieraj¹c¹
wpis potwierdzaj¹cy odbycie zasad-
niczej s³u¿by wojskowej lub prze-
niesienie do rezerwy; 

PRZEBIEG POSTÊPOWANIA KWA-
LIFIKACYJNEGO:
1. Test wiedzy z zakresu funkcjonowa-
nia Policji 
2. Test psychologiczny 
3. Rozmowa kwalifikacyjna 
4. Ustalenie przez komisjê lekarsk¹
zdolnoœci fizycznej i psychicznej do
s³u¿by w Policji 
5. Postêpowanie sprawdzaj¹ce okre-
œlone w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych 
Wiêcej informacji na stronie: 
https://legnica.naszemiasto.pl/praca-
w-dolnoslaskiej-policji-zarobki-na-
poczatek-to-ponad/ar/c15-7994201
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MALI PATRIOCI Z I B - Uczniowie klasy I b nawet podczas zdalnej nauki wykazali
się patriotyzmem i pamiętając o Narodowym Święcie Niepodległości uczcili je poprzez
wykonanie Kokardy Narodowej. Przyczepione do piersi piękne, w narodowych barwach
Kokardy, prezentują się wspaniale, a pierwszoklasistów rozpiera duma, że są Polkami 
i Polakami. (G. Kośnik, K. Humecka)
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku 11 listopada jest bardzo ważnym
dniem dla Nas Polaków. Ostatnie zajęcia w świetlicy szkolnej miały rozbudzić zaintere-
sowania dzieci tym świętem, kształtować postawy patriotyczne i przynależność naro-
dową. Podczas zajęć dzieci z klas I b i l c poznały symbole narodowe, poszerzyły wiedzę
historyczną poprzez poznanie "Legendy o Lechu, Czechu i Rusie", śpiewały hymn naro-
dowy, słuchały pieśni patriotycznych. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały godła
Polski oraz kotyliony w barwach narodowych. (Wychowawca świetlicy Justyna Olech)

W holu głównym wywieszona została gazetka
informująca o Święcie Niepodległości i zaprosze-
nie do wspólnego odśpiewania hymnu 11 listopada
o godz. 12:00. Dzień wcześniej na lekcjach
nauczyciele poruszali tematy historyczne. W świe-
tlicy dzieci wykonały gazetkę tematyczną – 
w rolach głównych była nasza Ojczyzna – Polska.
Szkoła udekorowała się biało – czerwonymi flaga-
mi, aby podkreślić wagę i istotę 102 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z okazji Święta Niepodległości dzieci 
z grupy Tygrysków wysłuchały hymnu
państwowego. Na zajęciach plasty-
cznych wykonały flagi w barwach
ojczystych. Nauczyły się rozpoznawać 
i nazywać symbole narodowe i przyj-
mować właściwą postawę słuchając
hymnu. 

Pielęgnując polskie tradycje 10 listopada 2020 r. w naszym
przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Głównym celem spotkania, które zgromadziło
małych patriotów było kształtowanie miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych. Dzieci ze wszystkich grup uroczyście świętowały
ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień, oddając słowem 
i piosenką szacunek symbolom narodowym, symbolom walki 
o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. W ustach
kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo
znane, lecz wymowne: ,,Kto ty jesteś? Polak mały’’. Został też
wspólnie odśpiewany – w postawie „na baczność“ – hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Mamy nadzieję, że ten dzień
na długo pozostanie w pamięci naszych małych
Przedszkolaków, a ufundowane przez Radę Rodziców patrioty-
czne przypinki będą przypominały, że 11 listopada to data waż-
na dla każdego Polaka. 

Z okazji Święta
Niepodległości
małe Polki i mali
Polacy chcąc
podkreślić tak
ważny dzień dla
naszej Ojczyzny
przedstawili róż-
ne formy patrio-
tyzmu. Dzieci
pod okiem rodzi-
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Tak Dzieci Świętowały Niepodległość! 

ców wykonali piękne prace plastyczne. 
W grupie Żabki odbyło się krótkie przed-
stawienie o Lechu, Czechu i Rusie. Grupa
Pajacyki powiedziała wiersz, zaś Karol 
i Zosia z gr. Grzybki wykonali piosenki, 
a Natalka z gr. Krasnale zaprezentowała
wiersz. Dziękujemy za tak wspaniałe
świadectwa patriotyzmu. 
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Jaś Nawrocki
Ma 15 miesięcy, lubi owoce i za-
bawy na świeżym powietrzu. Po-
maga również w robieniu ba-
łaganu.

102. Rocznica odzyskania Niepodległości


