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To się wydarzyło 109 lat temu... 
Przyzwyczajeni jesteśmy do obchodów okrą-
głych rocznic. Szczególnie zachwycają nas 50,
100, czy 200. lecia. Przewrotnie chciałbym
zwrócić uwagę dostojnych czytelników na 109
latka i jego ciekawą historię. Dokładnie 109 lat
temu, 28 listopada 1911 r. nastąpiła uroczysta
konsekracja chojnowskiego kościoła pw. Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Pomysł zbudowania nowej świątyni przezna-
czonej dla katolików wysunął w 1905 roku 
chojnowski proboszcz Karl Kuhnert. Przyczy-
na była prozaiczna. Kościół, którym od 1774 r.
dysponowali katolicy, z końcem XIX w., okazał
się zbyt mały. Chojnowska parafia liczyła wów-
czas około 2000 „dusz”.  Z czego 600 osób
mieszkało w mieście, pozostali zaś pochodzili 
z 48 wiosek – również należących do parafii.
Dodatkowo liczba wiernych zwiększała się 
o około 600 osób w miesiącach letnich. Było to
spowodowane napływem pracowników sezo-
nowych, którzy podejmowali zatrudnienie w
rolnictwie. Ze wspomnień Fritza Klinkerta
wynika, iż byli to głównie Polacy z Galicji. 
W efekcie uczestniczący w niedzielnym nabo-
żeństwie zapełniali nie tylko niewielki, baroko-
wy kościółek, ale także pobliskie uliczki i plac.
Ogromnym wysiłkiem i nieustającymi starania-
mi proboszcz Kuhnert doprowadził do urucho-
mienia budowy nowej świątyni. Projekt został
przygotowany przez wybitnego architekta Os-
kara Hossfelda. Pracami budowlanymi kierował

chojnowski mistrz murarski Hirch.
Neoromański kościół zyskał poli-
chromie oraz witraże autorstwa braci
Ottona i Rudolfa Linnemannów. Pra-
ce rzeźbiarskie w marmurze, w tym
Chrystusa Nauczyciela, wykonał mis-
trz rzeźbiarski Bürger z Berlina. Or-
gany, posiadające łącznie 25 głosów,
pochodzą z warsztatu braci Späth 
z Ennetach-Mengen w Wirtembergii.
Wiernych na mszę przywoływały trzy
brązowe dzwony, które pochodziły 
z Radziechowa (Märzdorf). 
Konsekracja kościoła odbyła się 28
listopada 1911 r. Ceremonii przewod-
niczył biskup wrocławski kardynał dr
Georg Kopp. Tego dnia, obok uro-
czystości kościelnych, odbyły się
także świeckie. Swoją obecnością

uświetnił je prezydent rejencji wro-
cławskiej (Regierungspräsident von
Breslau) Georg von Tschammer und
Quaritz, który odznaczył osoby naj-
bardziej zasłużone na rzecz budowy
nowego kościoła Orderem Królew-
skim Koronnym. Kościół nadal służy
katolikom. Za rok będziemy świę-
towali jego 110 lecie.  

Tekst powstał w oparciu o artykuł: 
F. Klinkert, Katholische Pfarrkirche
zu Haynau, „Goldberg-Haynauer
Heimat-Nachrichten” 5, 1950, 
s. 49-51.

Mariusz Garbera 
Dyrektor Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie 

Nowy kościół katolicki  konsekrowany 28 IX 1911 r.  Pocztówki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie 

Barokowy kościółek z 1774 r. 
Pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie
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PRZYPOMINAMY

wszystkim mieszkañcom 
o bezwzglêdnym zakazie 

spalania odpadów
Pamiêtajmy, ¿e od jakoœci powietrza, którym
oddychamy zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie. 
Nie pozwólmy wiêc, by ktoœ zatruwa³ œro-
dowisko, w którym ¿yjemy! Nie trujmy siê sami.
Apelujemy, aby w piecach domowych
spalaæ tylko i wy³¹cznie odpowiedni dla
pieca materia³ opa³owy, co przyczyni siê do
poprawy jakoœci ¿ycia nas wszystkich.
W Polsce obowi¹zuje ustawowy zakaz spala-
nia odpadów w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Reguluj¹ to m.in. przepisy art. 16.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701).

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego
drewna, a mianowicie:
* odpadów drewnianych pokrytych substan-
cjami konserwuj¹cymi, impregnatami, la-
kierami, klejami (np. - ramy okienne, meble,
odpady z p³yt meblowych, panele pod³ogowe,
parkiety, odpady drewniane pochodz¹ce z bu-
dowy, remontów itp.),
* trocin (wióry, œcinki) pochodz¹cych z obróbki
p³yt wiórowych.
* innych odpadów niebezpiecznych, szcze-
gólnie plastiku i zu¿ytych pampersów.
Palenie tych przedmiotów w kot³ach po-
woduje, wydzielanie siê truj¹cych substancji.
Bardzo toksyczny jest równie¿ popió³ z pie-
ców, w których spalane s¹ œmieci. 
Osoby fizyczne mog¹ wykorzystywaæ jako
paliwo:
* "czyste" odpady drewniane, które nie s¹ za-
nieczyszczone pow³okami ochronnymi lub im-
pregnatami,
* trociny, œcinki z "czystego" drewna,
* odpady drewna z pielêgnacji zadrzewienia.
Spalanie odpadów ma równie¿ negatywny
wp³yw na stan przewodów kominowych,
powoduj¹c odk³adanie siê tzw. "mokrej sa-
dzy" w kominach. To z kolei mo¿e byæ powo-
dem zapalenia siê komina, po¿aru budynku,
czy nawet zaczadzenia rodziny.
Zgodnie z art. 155 ww. ustawy "termiczne
przekszta³cenie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie
w spalarniach odpadów lub we wspó³spalar-
niach odpadów".
Art. 191. okreœla: Kto, wbrew przepisowi art.
155, termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹ od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny.
W zwi¹zku z powy¿szym artyku³em, za pale-
nie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna.
Prosimy zatem zwracaæ uwagê na materia³y
spalane w przydomowych kot³ach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbaj¹c przy tym o do-
bro w³asne oraz mieszkañców gminy. 

Fakt spalania niedozwolonych substancji
prosimy zg³aszaæ na adres mailowy 
smog-alarm@chojnow.eu lub na telefon 
Urzêdu Miejskiego 76 8186684; 604-834-339
oraz na Komisariat Policji tel. 76 876 14 20.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/Dz. U.  z 2020 r. poz. 65 ze. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. urzêdu
w dniach od 30.11.2020 r. do 21.12.2020 r. -
wykazu obejmuj¹cego  nieruchomoœæ zabudo-
wan¹ gara¿em po³o¿on¹ przy ul.W.Witosa - ob-
rêb 4 m. Chojnowa przeznaczon¹ do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
(dz. nr 33/18 i udzia³ 1/11 w dz. nr 33/28) - 
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
Nr 150/2020 z dnia 26 listopada 2020r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 11.01.2020 r.
Wykaz dostêpny jest  na stronie internetowej
urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

Harmonogram Odbioru Odpadów
Szanowni Pañstwo, informujemy, ¿e opubliko-
wane zosta³y harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych na terenie miasta Chojnowa na
miesi¹ce grudzieñ 2020 r. i styczeñ 2021 r.
Strona www.chojnow.eu w zak³adce Gospodar-
ka odpadami. 

INFORMACJA DLA
MIESZKAÑCÓW O ZMIANIE 
TARYFY ZA DOSTAWÊ WODÊ 
I ODPROWADZANIE ŒCIEKÓW
OD 03.12.2020 R.
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Oddzia³ Wod-Kan uprzejmie
informuje mieszkañców Chojnowa, ¿e zgodnie
z Decyzj¹ WR.RZT.70.17.2020.JW z dnia
17.11.2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu Pañstwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
og³asza zatwierdzon¹ taryfê, która ma obowi¹-
zywaæ przez okres 3 lat. Z dniem 03.12.2020 r.
nast¹pi zmiana taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków na terenie gminy miejskiej Chojnów.
Obowi¹zuj¹ca stawka od 03.12.2020 r. do
02.12.2021 r. za 1m 3 dostarczonej wody wy-
nosi 4,99 z³ brutto, cena za 1m 3 odprowadza-
nia œcieków wynosi 5,72 z³ brutto. Treœæ og³o-
szonej decyzji jest dostêpna na stronie interne-
towej https://chzgkim.chojnow.eu w zak³adce
Og³oszenia.

Bezpieczny WTZ
Dziêki umowie Gminy Miejskiej Chojnów za-
wartej z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, Warsztat Terapii
Zajêciowej w Chojnowie zostaje doposa¿ony 
w materia³y oraz sprzêt, który powinien zapew-
niæ bezpieczne warunki dzia³ania placówki. Za-
kupy zostan¹ zrealizowane w ramach projektu
grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja
spo³eczno-zawodowa osób z niepe³nosprawnoœ-
ciami.

Zakup zbiorów z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
Informacja dotycz¹ca dofinansowania w kwo-
cie 9 154 z³, otrzymanego przez Miejsk¹ Bib-
liotekê Publiczn¹ w Chojnowie w 2020 roku 
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 -
Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek
publicznych. Zrealizowano ze œrodków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa - zakup ksi¹¿ek: 419 wol.,
zakup audiobooków: 1 egz.

JESTEŒ OZDROWIEÑCEM? 
POMÓ¯!
B¹dŸmy solidarni - oddaj¹c krew mo¿emy ura-
towaæ ¿ycie i zdrowie! Oddawanie osocza trwa
oko³o 30 minut. Zawiera ono przeciwcia³a,
które wspomagaj¹ leczenie chorych na koron-
awirusa. Kto mo¿e oddaæ osocze? Osoby, które
przechorowa³y COVID-19 i zosta³y uznane za
wyleczone i czuj¹ siê zdrowe, osoby, które
przesz³y bezobjawowe zaka¿enie wirusem
SARS-CoV-2, a od wykonania ostatniego bada-
nia, które by³o ujemne, minê³o 14 dni, osoby 
w wieku 18-60 lat, osoby, które nie otrzyma³y
w przesz³oœci transfuzji krwi lub jej sk³adni-
ków, kobiety, które nie by³y w ci¹¿y.

Pomoc w czasie pandemii 
Grupa Wsparcia Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie przy wspó³pracy z Miejskim
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej zwraca siê do
osób starszych, samotnych i potrzebuj¹cych. 
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 Chojnowie, dzwoni¹c
na numer: 76 8188 218 lub 76 8188 597, 
a uczniowie wraz z opiekunami podejm¹
wspó³pracê z pañstwem. Z ¿yczeniami zdrowia
Uczniowie PZS w Chojnowie.

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.

Basen otwarty od 25.11.2020 
Basen Miejski w Chojnowie od 25.11.2020 zapra-
sza wszystkie osoby uprawiaj¹ce sport w ramach
wspó³zawodnictwa sportowego. Wejœcie na nasz¹
p³ywalniê bêdzie mo¿liwe w poniedzia³ki i œrody
od 15:00 do 21:00 oraz we wtorki i czwartki od
14:00 do 19:00. Warunkiem wstêpu jest z³o¿enie
w kasie basenu oœwiadczenia o uprawianiu sportu
w ramach wspó³zawodnictwa sportowego. Do dys-
pozycji klientów bêdzie tylko basen sportowy.
Sauny, jacuzzi oraz basen rekreacyjny s¹ wy³¹-
czone z eksploatacji.



4 GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/962oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

WIERNA WATAHA w Chojnowie
24 listopada chojnowscy mi³oœnicy Mel-
pomeny mieli po raz kolejny okazjê do
spotkania z Teatrem Modrzejewskiej z Leg-
nicy. Tym razem - w zwi¹zku z pandemi¹
Covid-19 - w wersji on-line. A wszystko
dziêki funkcjonuj¹cemu od kilku lat pro-
gramowi TEATR POLSKA, w którym z ogól-
nopolskiej oferty teatralnej wy³aniane s¹
spektakle najciekawsze, najbardziej noœne,
kulturo- czy te¿ spo³ecznotwórcze i dziêki
dofinansowaniu udostêpniane mieszkañ-
com miejscowoœci pozbawionych w³asnej,
sta³ej sceny teatralnej. "Modrzejewska" do
œcis³ego grona kwalifikowa³a siê wielokrot-
nie, a my mieliœmy dziêki temu okazjê do
obcowania na miejscu, w Chojnowie 
z kreacjami znacz¹cymi, wa¿nymi.
Nie inaczej by³o i tym razem, choæ nie
brak³o tak¿e sceptyków, twierdz¹cych, ¿e
teatr w telewizorze czy na ekranie monito-
ra przypomina konsumowanie czekolady
przez "sreberko" opakowania. Có¿, jeœli nie
mo¿na inaczej, warto - moim zdaniem -
choæby tak. Zw³aszcza ¿e "telewizyjna"
wersja sztuki WIERNA WATAHA zrealizo-
wana zosta³a bardzo profesjonalnie, a bu-
dowane napiêcie zdawa³o siê co i raz
prze³amywaæ szklan¹ barierê…

Historia ma³ego miasteczka, w którym
wszystko zdaje siê toczyæ odwiecznym,
uœwiêconym zwyczajami rytmem, zosta³a
napisana i scenicznie opowiedziana tak, ¿e
praktycznie dzieje siê "zawsze/wszêdzie".
Dylematy i rozterki, ¿ycie dzienne "dla lu-
dzi" i ¿ycie nocne, w którym rz¹dz¹ chucie
i namiêtnoœci; próba zaspokajania oczeki-
wañ, norm i wartoœci grupy zderzona z in-
dywidualn¹ potrzeb¹ realizacji siebie mu-
sz¹ doprowadziæ do tragicznego fina³u. 
I tak siê dzieje. Wataha wierna pozostaje
jedynie wilczemu prawu natury, choæ ofic-
jalnie g³osi, ¿e realizuje boskie plany…
Zainteresowanych pog³êbion¹ analiz¹ sen-
sów utworu Paw³a Wolaka i Katarzyny
Dworak (PiK) odsy³am do œwietnego tekstu
Jolanty Kowalskiej "Ludzie i wilki", który
ukaza³ siê w styczniowym (2018) "Dialo-
gu". Warto, choæby po to, by lepiej dos-
trzec i zrozumieæ, z jak bogatym znacze-
niowo dzie³em przysz³o nam obcowaæ.
Podziêkowania nale¿¹ siê programowi/
projektowi "Teatr Polska", bo dziêki niemu
praktycznie co rok mamy okazjê do spot-
kañ z wartoœciow¹ literatur¹ sceniczn¹.
Równie wielkie s³owa wdziêcznoœci nale¿y
skierowaæ do dyrektora Jacka G³omba i ca-

³ego zespo³u teatralnego legnickiej sceny,
bo to im zawdziêczamy mo¿liwoœæ prze-
¿ywania, emocjonalnego "przetrawiania"
wa¿kich dla naszej polskiej spo³ecznoœci
problemów.
DZIÊKUJEMY

Stanis³aw Horodecki
Zdjêcia: www.teatr.legnica.pl 

Drodzy Widzowie,
w tym roku Kino KULTURA obchodzi 5. urodziny!

Pomimo smutnej atmosfery wywo³anej
pandemi¹ koronawirusa z nadziej¹ pa-
trzymy w przysz³oœæ… To bardzo trudny
rok dla ca³ej bran¿y filmowej. Produkcje s¹
wstrzymywane, premiery przek³adane na
kolejny rok, a nawet dwa lata. Stworzenie
repertuaru by³o dla nas prawdziwym wyz-
waniem. Z dnia na dzieñ dystrybutorzy
odwo³ywali seanse, nie otrzymywaliœmy
zamówionych kopii dysków. Mimo wszys-
tko g³êboko wierzymy, ¿e niebawem rz¹d
wyrazi zgodê na wznowienie pracy kin 
i oœrodków kultury…  
Nie mo¿emy siê doczekaæ, by znów goœciæ
Was w budynku MOKSiR!!! 

5 ciekawostek o naszym kinie: 
1. Pierwszy seans odby³ siê 14 listopada
2015 r. o godzinie 15.00. Wyœwietlony
zosta³ film animowany "Hotel Transylwa-
nia" w formacie 3D, na sali zgromadzi³o
siê 179 widzów! 
Trzeba przyznaæ, ¿e zaliczyliœmy doskona³y
debiut!
2. Jak dot¹d, najwiêcej widzów obejrza³o
film "Kler". Zagraliœmy ³¹cznie 6 seansów,
a sala za ka¿dym razem by³a wype³niona
po brzegi! 
3. Przez pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci ki-
no nie posiada³o nazwy. Dopiero w dru-
giej po³owie stycznia 2016 r. Widzowie
poznali nazwê kina - KULTURA. Warto
podkreœliæ, ¿e nazwê kina zawdziêczamy
pewnej sympatycznej mieszkance Chojno-
wa. Jeszcze raz dziêkujemy, Pani Ma³go-
rzato! 
4. W repertuarze kina przewa¿aj¹ polskie
filmy. Wœród rodzimych produkcji, oprócz
wspomnianego wy¿ej "Kleru", najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê: "Kobiety mafii",
"Listy do M.3" i ""Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wis³ockiej".
5. Od stycznia 2020 r. pracujemy w opar-

ciu o system biletowy Ticket Manager, któ-
ry pozwala nam usprawniæ proces sprze-
da¿y w kasach, sprzeda¿y on-line oraz ge-
nerowania raportów do ZAiKSu, Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, Pañstwowego
Instytutu Sztuki Filmowej, Dystrybutorów
Kinowych itd. Sprzeda¿ on-l ine jest
mo¿liwa od 2019 r.

Cytuj¹c Katarzynê Nosowsk¹: "¿yczymy
sobie i Wam, by nas by³o staæ na œwiêty
spokój. Szczêœcia ile siê da, mi³oœci w bród.
M¹drych ludzi wokó³" 
Do zobaczenia w Kinie KULTURA! 

Magdalena Stefanicka 
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Polska Szczêœliwych Rodzin - konferencja naukowa 
poœwiêcona projektom prorodzinnym

Polska Szczêœliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach
konkursu grantowego "Po pierwsze Rodzina!" Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spo³ecznej.  25 listopada odby³a siê konferen-
cja naukowa on-line na Dolnym Œl¹sku w ramach 16 spotkañ we
wszystkich miastach wojewódzkich. By³o to dotychczas spotkanie
rekordowe pod wzglêdem uczestników. Blisko 140 osób spotka³o
siê w wirtualnej przestrzeni, aby dzieliæ siê wnioskami
dotycz¹cymi zagadnienia wielowymiarowego, jakim jest Polska
Rodzina. 

Konferencjê otworzy³ Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw
Obremski, który zapowiedzia³ powo³anie Rady Rodziny jako
organu opiniodawczego przy Dolnoœl¹skim Urzêdzie Woje-
wódzkim we Wroc³awiu. Przedstawiciele samorz¹dów, autorytety
œwiata nauki, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz
wszyscy, którzy dzia³aj¹ w obszarze polityki prorodzinnej, zostali
zaproszeni do sk³adania kandydatur - Niech polska rodzina bêdzie
rodzin¹ siln¹! - zaznaczy³ gospodarz spotkania w swoim wyst¹pie-
niu. Goœciem specjalnym spotkania by³a podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  Rodziny i Polityki Spo³ecznej i pe³nomocnik rz¹-
du ds. polityki demograficznej Barbara Socha, która zaznaczy³a,
¿e polityka prorodzinna stale potrzebuje kompleksowych dzia³añ
umacniaj¹cych pozycjê rodziny. Wiceminister podkreœli³a, ¿e
celem wspólnej pracy na rzecz podstawowej grupy spo³ecznej
maj¹cej swoj¹ autonomiczn¹ wartoœæ jest wspieranie ogólnopol-
skich organizacji, jak i lokalnych inicjatyw bêd¹cych odpowiedzi¹
na potrzeby rodziny.  

Jacek Sapa - koordynator projektu Polska Szczêœliwych Rodzin 
i prezes Fundacji oraz Pawe³ Woliñski - odpowiedzialny za nad-
zór merytoryczny nad projektem Polska Szczêœliwych Rodzin
wprowadzili do projektu, bêd¹cego wyzwaniem intelektualnym.
Poruszone zosta³y aspekty diagnozy rodziny, analiza samorz¹dów,
modele wspó³pracy i komunikacji. 
Dzia³ania wspieraj¹ce rodziny - model wspó³pracy zaprezentowa³
Micha³ Kot - cz³onek Rady Rodziny. Prelegent zaznaczy³, ¿e
wed³ug badañ szczêœcie rodziny jest najwa¿niejsze dla Polaków,
na kolejnych miejscach znalaz³y siê: dobre zdrowie, spokój czy
grono przyjació³, wykres zamyka wykszta³cenie, dobrobyt 

i bogactwo. Idealn¹ formê rodziny Polacy wyobra¿aj¹ sobie, jako
rodzina z³o¿ona z dzieci i rodziców, ze wskazaniem rodziny
wielopokoleniowej. Przygotowana prezentacja ukaza³a równie¿
wielowymiarowoœæ strategii wspierania rodziny. 

W drugiej czêœci konferencji Pawe³ Soproniuk przedstawi³ model
komunikacji. - Celem wspólnotowym jest uznanie, ¿e rodzina jest
wa¿na. Wspólnota powinna koncentrowaæ swoje dzia³ania, ¿eby
rodzinie ¿y³o siê jak najlepiej. Zale¿y nam, aby ka¿dy cz³owiek od-
najdywa³ swe szczêœcie, wierzymy, ¿e droga do szczêœcia prowadzi
przez rodzinê. - mówi³ prelegent. 
Kolejny wyk³ad poprowadzi³ Krajowy Duszpasterz Rodzin 
ks. Przemys³aw Dr¹g: -Wspólnota Koœcio³a Katolickiego, zaan-
ga¿owani ludzie, doradcy ¿ycia rodzinnego, kap³ani i duszpasterze
tworz¹ pewne struktury, które maj¹ pomóc w tworzeniu stabilnej 
i spokojnej wspólnoty osób. W tej chwili Koœció³ w Polsce jako
jedyny prowadzi do przygotowania zwi¹zku ma³¿eñskiego - mówi³
ks. Dr¹g. 

Perspektywê dzia³añ biznesu na rzecz rodziny zaprezentowa³
B³a¿ej Marzoch z KGHM, który przedstawi³ inicjatywy i pro-
gramy maj¹ce na celu promowanie i szanowanie rodzin. Koniec
konferencji zwieñczy³a wypowiedŸ burmistrza Nysy Kordiana
Kolbiarza. Przedstawiciel samorz¹du podkreœli³ znaczenie
rodziny w istotnej strukturze buduj¹cej lokaln¹ spo³ecznoœæ. 
Trzeci¹ czêœæ spotkania poprowadzi³a Renata Nicpoñ - certy-
fikowany, profesjonalny coach, akredytowany przez International
Coach Federation. Warsztat rozwoju osobistego - sztuka pozyty-
wnego dzia³ania, wp³yn¹³ na dyskusjê wœród uczestników, jaka
nawi¹za³a siê w myœl zaproponowanych æwiczeñ. 
Konferencja Polska Szczêœliwych Rodzin by³a owocnym
spotkaniem ³¹cz¹cym dialog z analizami, dyskusjê ze spostrze-
¿eniami, pomys³y z ich mo¿liwymi realizacjami. Zaprezetowane
wyk³ady podkreœli³y znaczenie wspólnej pracy na rzecz rodziny.
Sukcesem podejmowanych dzia³añ bêdzie zawsze wspó³praca na
p³aszczyznach lokalnych, krajowych, a byæ mo¿e globalnych.
Aktywny plan dzia³añ wraz z rozwojem œwiadomoœci istoty
interesów rodziny mo¿e byæ gwarantem rozwi¹zañ trudnoœci, ale 
i umacniania rodziny jako naturalnej grupy spo³ecznej. 

K.Burzmiñska
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Jak nie wiele trzeba aby sprawiæ przyjemnoœæ drugiemu cz³owiekowi. 
Za nami kolejny dzieñ akcji dla seniora. Tym razem dzia³aliœmy na terenie miasta i gminy
Chojnów. Wszystko to, dziêki wspó³pracy z Fundacj¹ KGHM, która reprezentuje Biznes
Odpowiedzialny Spo³ecznie i czynnie wspiera mieszkañców Dolnego Œl¹ska.
Sprawnoœæ przebiegu akcji zawdziêczamy wolontariuszom Fundacji KGHM, Stowarzy-
szenia Imelda, ERM i Ruchu Focolari. Dziêkujemy i zachêcamy do dalszej wspó³pracy.
Pomoc w obs³udze logistycznej zamówienia towaru udzieli³ nam sklep Lidl Chojnów,  za
co dziêkujemy zaanga¿owanej ekipie.

Prezes stowarzyszenia Imelda
p.  Agnieszka Malik  Demiańczuk

Stowarzyszenie Imelda - "Pomagamy seniorom!"  

Konkurs plastyczny rozstrzygniêty!
wnoœci dzieci. Spoœród wszystkich prac jury
wy³oni³o zwyciê¿czyniê! Nagrodê g³ówn¹-
aparat fotograficzny natychmiastowy FUJI-
FILM otrzyma Alicja Breœ z Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. Jury przyzna³o
5 wyró¿nieñ: Ida Król - Przedszkole Miejskie
Nr 1, Maja Dziarmaga -Przedszkole Niepub-
liczne "Skrzat", Ania Konsewicz - Przedszko-
le Niepubliczne "Skrzat", Tosia Filipowicz -
Przedszkole Miejskie Nr 1 Nadia Rudziak -
Przedszkole Miejskie Nr 1.
Autorzy wyró¿nionych prac otrzymaj¹ atrak-
cyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy dosta-
n¹ dyplomy i upominki. Wszystkie nagrody 
i upominki ufundowa³y organizatorki konkur-
su - Grupa Nieformalna "Razem dla dziecia-
ków" oraz Rada Rodziców Przedszkola Miej-
skiego Nr 1 w Chojnowie. Dyplomy i nagro-
dy zostan¹ przekazane wszystkim uczestni-
kom w przysz³ym tygodniu. Dziêkujemy
wszystkim przedszkolakom, którzy podjêli

wyzwanie i wziêli udzia³ w konkursie. Zwy-
ciêzcom gratulujemy i zachêcamy do wziêcia
udzia³u w kolejnych konkursach. Zapraszamy
do obejrzenia prac w galerii!

Zasady funkcjonowania Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie jest otwarta dla Czy-
telników, ale na specjalnych zasa-
dach. Ze wzglêdu na ograniczenie
transmisji koronawirusa, konieczne
jest wprowadzenie takich zasad
œwiadczenia us³ug bibliotecznych,
by zarówno Czytelnicy, jak i pra-
cownicy Biblioteki mieli poczucie
bezpieczeñstwa.
Dzia³alnoœæ MBP jest ograniczona
do podstawowych us³ug - wypo¿y-
czania zbiorów bibliotecznych 
i przyjmowania zwracanych zbio-
rów. Zaleca siê wczeœniejsze zamó-
wienia zbiorów bibliotecznych.
Nieczynne s¹ czytelnie, w tym sta-
nowiska komputerowe. W najbli¿-
szym czasie nie bêd¹ prowadzone
zapisy nowych Czytelników.
GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI 
Wypo¿yczalnia Dzia³u dla Dzieci 

i M³odzie¿y, Wypo¿yczalnia Dzia³u
dla Doros³ych:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek: 10.00 - 17.00
- œroda, sobota: nieczynna 
WEJŒCIE
Do siedziby Biblioteki mog¹ jedno-
razowo wejœæ tylko 2 osoby: 1 oso-
ba do Dzia³u dla Doros³ych i 1 oso-
ba do Dzia³u dla Dzieci i M³odzie-
¿y (dzieci do lat 7 mog¹ wejœæ
z opiekunem). 
Ka¿dy wchodz¹cy musi mieæ ma-
seczkê ochronn¹. Osób bez mase-
czek nie obs³ugujemy (ta zasada nie
dotyczy dzieci do lat 4).
Ka¿dy przed wejœciem do holu
Biblioteki jest proszony o zdezyn-
fekowanie r¹k. 
STANOWISKA W HOLU
W holu, przed wejœciem do dzia-
³ów, s¹ ustawione stanowiska, 
w których bibliotekarze obs³uguj¹
Czytelników. Nie ma wolnego
dostêpu do ksiêgozbioru. 

Obowi¹zuje zasada zachowania
bezpiecznego dystansu (min. 1,5 m)
od innych osób.
ZAMÓWIENIA
Zamawiaæ zbiory mo¿na:
1. Telefonicznie, w dniach:
poniedzia³ek - pi¹tek (z wyj¹tkiem
œrody) w godz.10.00 - 17.00, tel. 76
818 83 46
2. 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 
E-BOOKI
Czytelnikom naszej Biblioteki
udostêpniamy bezp³atny dostêp do
e-booków w Legimi oraz IBUK
Libra. Kody dostêpu do e-booków
w Legimi oraz IBUK Libra mo¿na
otrzymaæ drog¹ mailow¹. Aby

otrzymaæ kod nale¿y wys³aæ maila
na adres:
biblioteka.chojnow@gmail.com 
W treœci maila nale¿y podaæ swoje
dane (imiê i nazwisko, datê uro-
dzenia) oraz numer karty biblio-
tecznej. W przypadku czytelnika
niepe³noletniego mail wysy³a rodz-
ic/opiekun prawny i podaje dane
czytelnika niepe³noletniego (imiê 
i nazwisko, datê urodzenia) oraz
numer karty bibliotecznej.
KWARANTANNA
ZWRÓCONYCH ZBIORÓW
Zbiory zwracane przez Czytelnika
s¹ poddawane 7-dniowej kwaran-
tannie, a dopiero po tym okresie
usuwane z jego konta. 
PRZED£U¯ENIE TERMINU 
ZWROTU ZBIORÓW 
Termin zwrotu zbiorów, które po-
winny byæ zwrócone w okresie
zamkniêcia Biblioteki z powodu
koronawirusa (7-29.11.2020 r.), jest
przed³u¿ony do 31 stycznia 2021 r.

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie 

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e konkurs
plastyczny pt. "Dobre nawyki mamy - o
swoje i innych zdrowie mamy!" zorganizo-
wany w ramach realizacji projektu "Dzia³aj
lokalnie" zosta³ rozstrzygniêty! Do organi-
zatorek konkursu wp³ynê³o ponad 40 cie-
kawych prac. Celem konkursu by³o m.in.
kszta³towanie w³aœciwych postaw maj¹cych
na celu troskê o zdrowie swoje i innych oraz
rozwijanie wyobraŸni plastycznej i kreaty-
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Emilia Dziurbiel w wieku 7 lat zaczê³a
trenowaæ akrobatykê sportow¹.
Obecnie uczêszcza do klubu ZTA
"Aurum" w Z³otoryi i mimo epidemii
nie przestaje rozwijaæ swojej pasji. Na
pocz¹tku listopada Emilia zajê³a II
miejsce w Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce sportowej 
w Chorzowie. By³y to najwa¿niejsze
zawody w tej dyscyplinie w tym roku!
Wielki sukces idzie w parze z ciê¿k¹
prac¹. Treningi s¹ okupione wielo-
godzinnymi æwiczeniami i ogromnymi
pok³adami cierpliwoœci. Akrobatyka
sportowa wymaga perfekcyjnego
panowania nad w³asnym cia³em. Nasza
bohaterka ma wielkie marzenia - jed-
nym z nich jest zdobycie z³ota na
Mistrzostwach Polski, a dalej mo¿e
otworz¹ siê drzwi do œwiatowej karie-
ry… Emilka jest osob¹ obowi¹zkow¹
i wymagaj¹c¹, przez co inspiruje
innych do spe³niania swoich marzeñ! 

Gazeta Chojnowska: Akrobatyka
sportowa dla wielu to nieodkryta dzie-
dzina aktywnoœci. Jak wygl¹da³y po-
cz¹tki Twojej drogi? 

Emilia Dziurbiel: Pamiêtam dok³adnie…
By³ to paŸdziernik 2012 roku. Mia³am 
7 lat, gdy zaczê³a siê moja przygoda 
z akrobatyk¹ sportow¹. By³am bardzo
energicznym dzieckiem, wszêdzie by³o
mnie pe³no! Bardzo lubi³am aktywnie
spêdzaæ czas. W wolnych chwilach sz³am
na rolki czy rower… Mój chrzestny
kiedyœ uczêszcza³ na akrobatykê, dlatego
moi rodzice pomyœleli, ¿e i mnie móg³by

siê ten rodzaj sportu spodobaæ. Na
pocz¹tku by³a to pewnego rodzaju forma
zabawy. Chodzi³am do grupy po-
cz¹tkuj¹cej 2 razy w tygodniu bez
¿adnych zobowi¹zañ i tak by³o przez 1,5
roku. Potem przepisano mnie do zaawan-
sowanej grupy i sta³am siê jej zawod-
nikiem! Zaczê³am æwiczyæ w zespole,
zwiêkszy³a siê tak¿e iloœæ treningu do 4
tygodniowo po 3 godziny! 

G.Ch. - Jak wygl¹da Twój dzieñ
treningu?

E.D. - Na pocz¹tku oczywiœcie jest roz-
grzewka. Po niej wykonujemy æwiczenia
si³owe lub skocznoœciowe, a nastêpnie
skoki i æwiczenia w zespo³ach. Przed
zawodami trening troszkê siê ró¿ni, po-
niewa¿ od razu po rozgrzewce wykonuje-

my pe³ne programy startowe w zespole, a
nastêpnie poprawiamy i udoskonalamy to. 

G.Ch. - Co jest najtrudniejsze w tym
sporcie? 

E.D. - Moim zdaniem najtrudniejsze
mo¿e byæ prze³amanie barier, które ka¿dy
z nas w sobie ma. Prze³amywanie lêku 
i strachu jest stale obecne podczas
æwiczeñ, a potem zawodów, gdzie
dochodzi jeszcze spora dawka stresu.  

G.Ch. - Czy uprawianie takiej trudnej
dyscypliny sportowej ma wp³yw na
Twój charakter? 
E.D. - Zdecydowanie tak. Bardzo siê
zmieni³am. Przede wszystkim jestem

bardziej dojrza³a. Mam w sobie du¿e
pok³ady œmia³oœci i odwagi. Myœlê, ¿e
dziêki sportowym nawykom staje siê 
z roku na rok coraz bardziej samodzielna
i bardzo zorganizowana. Dlatego ka¿de-
mu polecam wdra¿anie sportowego stylu
¿ycia do swojej codziennoœci. 

G.Ch. - Sportowe sukcesy na pewno
bardzo Ciê motywuj¹. Jakie masz
plany, marzenia zwi¹zane z akro-
batyk¹ sportow¹? 

E.D. - Moim marzeniem jest z³oto na
Mistrzostwach Polski i wystêp na
Mistrzostwach Europy i Œwiata! Co do
planów, to trudno mi teraz stwierdziæ.
Czas poka¿e.

G.Ch. -  Jak zachêci³abyœ do uprawia-
nia tego rodzaju sportu? 

E.D. - Akrobatyka sportowa to sport
bardzo wymagaj¹cy… cierpliwie trzeba
d¹¿yæ do celu. Myœlê jednak, ¿e ka¿dy
mo¿e spróbowaæ, jeœli ma wolê i przede
wszystkim chêci. Bez tego raczej siê nie
uda… 

G.Ch. - Czy myœlisz, ¿e to bêdzie Twoja
pasja na ca³e ¿ycie? 

E.D. - Bardzo bym chcia³a i do tego d¹¿ê! 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udziele-
nie wywiadu! ¯yczymy wielu
sukcesów! 

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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"Kobiety ze s³ynnych polskich obrazów: 
boskie, natchnione, przeklête" 

Historia nie jest ³atwa. Mnóstwo dat, postaci, wyda-
rzeñ… nie sposób zapamiêtaæ wszystkiego… Jednak,
gdy zaprezentuje siê j¹ tak, jakbyœmy uczestniczyli 
w ¿yciowej perspektywie, staje siê przystêpniejsza,
lekka i przyjemna. - Tematyka kobiet i opisywanie
ich losów jest bardzo ciekawe. Kobiety z obrazów
s¹ to kobiety na ogó³ niezwyk³e - mówi³a p. Iwona
Kienzler na spotkaniu online, które odby³o siê 26 lis-
topada. 
Na interesuj¹cy wyk³ad zaprosi³a Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie i Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
£GARZ. Autorka ponad 80 ksi¹¿ek z zakresu historii,
leksykonów i s³owników. Pasjonatka ciekawszej
strony historii, zw³aszcza mi³osnych sfer i ¿yciowych
wyborów s³ynnych postaci zaprosi³a s³uchaczy na
ucztê ciekawostek i ploteczek ze œwiata wielkich
królów, artystów, twórców… Iwona Kienzler zapre-
zentowa³a kilka interesuj¹cych w¹tków z ¿ycia takich
gwiazd jak np.: Teodora Matejko, Helena Modrzejew-
ska, Barbara Radziwi³³ówna czy Pola Negri. Ka¿da
opowieœæ to barwne dzieje, trudne decyzje, wielkie
sukcesy, ¿yciowe rozdro¿a,  które mog¹ poruszyæ i za-
ciekawiæ…

Matka Boska Wileñska 
a Barbara Radziwi³³ówna
Obraz wi¹¿e siê z histori¹ mi³oœci Zyg-
munta Augusta i Barbary Radziwi³³ównej.
Ma³¿onkowie nie cieszyli siê d³ugo swym
uczuciem. Barbara zmar³a, a Zygmunt Au-
gust zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu po jej
œmierci. Rodzina zmar³ej królowej - wielki
ród Radziwi³³ów, nie chcia³a straciæ wp³y-
wów i honorów króla, a chc¹c go pocie-
szyæ, poinformowali Zygmunta Augusta,
¿e to Barbara Radziwi³³ówna pozowa³a do
obrazu Matki Boskiej Wileñskiej. By³o to
spektakularne oszustwo, ale wizerunek ro-
dziny zosta³ podreperowany…

Anna Orzelska - szczêœliwa hrabina 
August Mocny Sas mia³ mnóstwo kochanek!
Szacuje siê, ¿e podatny na kobiece wdziêki
król mia³ 360 potomków. Co to oznacza?
Ka¿dy z nas ma geny kochliwego króla!
August Mocny Sas nie uzna³ jednak wszyst-
kich dzieci. Ze swoj¹ ¿on¹ mia³ jednego syna.
Niektóre z dzieci uzna³, jak ukoñczy³y 20 lat.
Annê pozna³, gdy by³a ju¿ panienk¹ i ponie-
wa¿ bardzo j¹ polubi³, uzna³ j¹ za córkê i na-
da³ jej nazwisko Orzelska - prawdopodobnie
od or³a. Przyzna³ jej tytu³ hrabiny i mog³a
brylowaæ na dworach. Mia³a szalone powo-
dzenie, Wilhelm II król Pruski zakocha³ siê 
w niej bez pamiêci… Na obrazie Anna Orzel-
ska pozuje z mopsem. Mopsy by³y symbolem
wolnomularstwa u kobiet, które nazywano
mopsicami, by³y to pieski bardzo popularne
wœród arystokratycznych kobiet. 

Teodora Matejko - Rozkwit³a
Ró¿a Wielkiego Mistrza
Teodora Matejko w sukni œlubnej
to kolejne dzie³o sztuki! Obraz
wprawdzie powsta³ 15 lat po œlubie
pañstwa Matejków. Dlaczego tak
póŸno mistrz namalowa³ swoj¹
lub¹? Dlatego, ¿e pierwszy obraz
Oœka zniszczy³a w afekcie. Jan
namalowa³ bratanicê Teodory.
Piêkna Kasztelanka, czyli Stanis-
³awa Serafiñska zachwyca³a kun-
sztem i urod¹, czego zazdrosna
¿ona nie mog³a znieœæ. Teodora
mia³a trudny charakter, jednak nie
mo¿na jej odmówiæ wielkiej, acz-
kolwiek zaborczej mi³oœci do swe-
go Jaœka. Ma³¿eñstwo prze¿ywa³o
wzloty i upadki. Byli jednak bar-
dzo ciekaw¹ par¹ i do dziœ inspiru-
j¹ wielu swoim nietypowym zwi¹-
zkiem. Matejko uwielbia³ swoj¹
¿onê, by³a jego muz¹ i najwiêksz¹
mi³oœci¹… 

Rozterki Malczewskiego 

Od m³odych lat Jacek Malczewski przejawia³ talent malars-
ki. Podobnie jak kolega Wyspiañski w Pary¿u zarazi³ siê
chorob¹ weneryczn¹, która na koniec ¿ycia bardzo siê uak-
tywni³a. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, ¿e Malczewski
ukrywa³ sw¹ chorobê przed swoj¹ muz¹. Maria Balowa
by³a jego kochank¹ i natchnieniem, ale p³omienny romans
skoñczy³ siê, gdy kobieta dowiedzia³a siê, ¿e malarz ma
ki³ê. Zanim Balowa oczarowa³a artystê, wiód³ ¿ycie u bo-
ku ¿ony i dwójki dzieci. Wraz z ¿on¹ uwielbiali hazard. 
Z wielk¹ namiêtnoœci¹ grali w karty, przegrywali pieni¹dze,
a potem malarz musia³ malowaæ, ¿eby sp³acaæ d³ugi. ¯ona
Malczewskiego nie interesowa³a siê jego artystycznymi
wizjami. Traktowa³a malarza jak rzemieœlnika. Przez co niæ
porozumienia miêdzy nimi siê zerwa³a … I tak pozna³
Mariê Balow¹, której podarowa³ sw¹ artystyczn¹ mi³oœæ,
mimo ¿e, duchowo potêpia³ niesakramentalne spotkania… 



Apolonia Chalupiec 
czyli amerykañski sen Poli Negri 
Pola Negri gwiazda kina niemego - przecu-
downa i urocza zdoby³a Amerykê. By³a 
w zwi¹zku z Charlie Chaplinem, a potem 
z Rudolfem Valentino. Mi³oœæ z Charlie
Chaplinem zakoñczy³a siê, bo by³ sk¹py,
a Valentino zmar³, zanim zd¹¿yli siê pobraæ.
Pola aktorsko ubolewa³a nad jego œmierci¹.
Po pewnym czasie zwi¹za³a siê z operatorem
filmowym. Jednak rozeszli siê, a Pola Negri
uszczêœliwi³a siê zwi¹zkiem z Margaret
West, sw¹ d³ugoletni¹ przyjació³k¹… 

Interesuj¹ce w¹tki s¹ jedynie kropl¹ 
w morzu historii zaprezentowanych boha-
terów przez p. Iwonê Kienzler, dlatego
wszystkich mi³oœników ksi¹¿ek zachêcamy
do czytania ich dalszych losów. "Piastowie
od Mieszka do Kazimierza: mi³oœæ i w³a-
dza", "Polki w³adczynie Europy", "Ko-
biety niepodleg³oœci: bohaterki, ¿ony, po-
wiernice" to tylko niektóre pozycje pisar-
ki, które poleca Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Chojnowie. 
Spotkanie trwaj¹ce blisko dwie godziny
uœwiadomi³o, jak ju¿ wszyscy têskni¹ za
wydarzeniami w mieœcie bez ograniczeñ…
Niestety, na takie bêdziemy musieli jeszcze
poczekaæ…
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"Kobiety ze s³ynnych polskich obrazów: 
boskie, natchnione, przeklête" 

Sza³ uniesieñ i z³oœci 
"Sza³ uniesieñ" W³adys³awa Podkowiñskie-
go faktycznie skoñczy³ siê sza³em. Rudow³o-
sa modelka, która pozowa³a malarzowi, nie
zosta³a ujêta w ca³oœci. To znaczy, Podko-
wiñski wykorzysta³ jedynie jej twarz, a cia³o
nale¿a³o do obiektu jego uczuæ Ewy Kotar-
biñskiej. Niestety skandal po wystawieniu
obrazu zakoñczy³ akt sza³u artysty, który
poci¹³ dzie³o (co ciekawe niszczy³ cia³o mo-
delki)… Obraz jest w Muzeum Narodowym,
widaæ œlady pociêcia, na szczêœcie nie uda³o
siê go do koñca zniszczyæ… 

Smutny los Elizy Pareñskiej 
Portret Elizy Pareñskiej Stanis³awa Wys-
piañskiego prezentuje jedn¹ z najsmutniej-
szych dziewczynek œwiata. Niestety Eliza
prawdopodobnie urodzi³a siê z depresyjnymi
genami. Wizerunek przegranej, walcz¹cej 
z ca³ym œwiatem panienki determinuje 
w efekcie jej los. Od dziecka rodzice pozwa-
lali jej na wszystko. Maj¹c 8 lat, zaczê³a pa-
liæ i piæ alkohol, póŸniej dosz³y narkotyki. 
Z roku na rok by³o coraz gorzej. Zakocha³a
siê w Edwardzie Leszczyñskim, którego
poœlubi³a. Ma³¿eñstwo jednak by³o dope³-
nieniem pog³êbiaj¹cego siê upadku Elizy.
Opium i tabletki psychotropowe dokonywa³y
zniszczenia w jej umyœle. Pareñska trafi³a na
leczenie do Szwajcarii. Mi³oœæ do syna
Witolda nie przezwyciê¿y³a  depresyjnego
charakteru Elizy. Maj¹c 35 lat, pope³ni³a
samobójstwo. 

Sukcesy piêknej Modrzejewskiej 
Helena Modrzejewska mia³a du¿o wdziêku 
i wyj¹tkowy talent aktorski. Klasa, piêkno,
przyci¹ganie, by³y jej nieodzownymi atuta-
mi. Jednak pocz¹tki jej drogi do ³atwych nie
nale¿a³y. Partner wykorzystywa³ Modrze-
jewsk¹, nawet bowiem po rozstaniu go
utrzymywa³a. Pozna³a arystokratê Ch³apow-
skiego i zosta³a jego ¿on¹. PóŸniej wyjechali
do Stanów, tam zdoby³a s³awê i pieni¹dze.
W kilka miesiêcy nauczy³a siê jêzyka. Za-
chwyci³a Amerykanów. Pokona³a wszystkie
trudnoœci, powali³a amerykañsk¹ pulicznoœæ
na kolana, zdoby³a s³awê i pieni¹dze. Kiedy
jako absolutna gwiazda wróci³a do Polski
pomaga³a Ignacemu Paderewskiemu w ksz-
ta³ceniu, dziêki czemu sta³ siê œwiatowej
klasy pianist¹. 

K.Burzmiñska 
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Koniec ostatniego jesiennego miesi¹ca jest okresem szczególnym,
poniewa¿ jest to czas magii i wró¿b odprawianych w wigiliê œw.
Andrzeja. W dalszej czêœci wpisu przedstawiamy, czym s¹ popu-
larne Andrzejki, sk¹d siê wywodz¹, a tak¿e obrzêdy, które pomog¹
uchyliæ r¹bka tajemnicy przysz³oœci. Wszystkich Andrzejów (i nie
tylko) zapraszamy do lektury. 
Wigilia œw. Andrzeja przypada na wieczór 29 listopada, lecz œwiê-
towanie trwa do nocy dnia nastêpnego i jest to niesamowita okazja
do wspólnej zabawy przed nadchodz¹cym adwentem. Warto jed-
nak pamiêtaæ, ¿e Andrzejki nie s¹ zwyczajem chrzeœcijañskim, 
a zosta³y zaadaptowane przez Koœció³. Ich Ÿród³a badacze dopatru-
j¹ siê w tradycji greckiej, co jest zwi¹zane z etymologi¹ imienia
Andrzej - Andreas, którego pierwszy cz³on oznacza "mê¿czyznê",
a w³aœnie pytania dotycz¹ce wyboru przysz³ego mê¿a by³y w noc
wró¿b najbardziej popularne. Kolejny trop prowadzi do staroger-
mañskiego Frejra, boga roœlinnoœci, p³odnoœci i radoœci, którego
kult ³¹czy siê z matrymonialnym charakterem andrzejek. Podobne
skojarzenie przywodzi s³owiañski Godun, bêd¹cy bogiem uroczys-
toœci weselnych, którego œwiêto obchodzone jest 30 listopada. 

Pocz¹tkowo andrzejki zarezerwowane by³y dla panien na wydaniu
i wró¿by mia³y charakter indywidualny. Analogicznie kawalerowie
œwiêtowali w wigiliê œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, próbowali
wtedy wywró¿yæ sobie to¿samoœæ przysz³ej wybranki serca. 
A jakie by³y sposoby na poznanie swoich przysz³ych losów? 
Najbardziej znan¹ wró¿b¹ jest oczywiœcie ceromancja, czyli lanie
roztopionego wosku przez klucz, który otworzy przed zaintere-
sowanymi tajemnice przysz³oœci. Powsta³e w wodzie woskowe
kszta³ty interpretuje siê przy migocz¹cym œwietle œwiec wprost 
z d³oni lub kszta³tu ich cieni na œcianie.
Przysz³y wybranek mo¿e odwiedziæ m³ode kobiety we œnie w tê
pe³n¹ magii noc. Aby wyœniæ swoj¹ drug¹ po³ówkê nale¿y przed
snem zjeœæ coœ s³onego, a potencjalny m¹¿ objawi siê we œnie ze
szklank¹ wody. 
Wró¿ono samemu, w grupie, ale równie¿ ze swoim czworono¿nym
przyjacielem! Ka¿da z niezamê¿nych kobiet przygotowywa³a sma-
ko³yk dla psa. Ta panna, której smako³yk zosta³ pierwszy zjedzony
przez pupila mog³a czekaæ na rych³e zam¹¿pójœcie. Co wiêcej,
strona, od której zaszczeka³ pies mia³a byæ kierunkiem, z którego
nadejdzie przysz³y ma³¿onek.
Na koñcu pragniemy serdecznie pozdrowiæ wszystkich Andrzejów
w dniu ich œwiêta! ¯yczymy przede wszystkim wiele zdrowia oraz
radoœci w nadchodz¹cej przysz³oœci!

Muzeum Regionalne w Chojnowie 

O Andrzejkach 
s³ów kilka… Œwiatowa pandemia boleœnie dotknê³a chojnowsk¹ kulturê.

Przekonali siê o tym te¿ nasi lokalni twórcy skupieni wokó³
Gildii Artystów Chojnowa. Zawieszono comiesiêczne spotka-
nia. Co jednak nie oznacza zaniku ich aktywnoœci. W mija-
j¹cym roku swój dorobek w imponuj¹cym stylu powiêkszy³a
Pani Danuta Schmelling: 
1. "Pszczo³a Klotylda" - ksi¹¿ka 

i p³yta 
2. Antologia - 5 lat - Peron Lite-

racki 
3. Antologia - Peron Literacki dla 

Cynki 
4. Moja przestrzeñ kultury - czas na

poezjê 

Ponadto profesor Stanis³aw Górka

promowa³ na swoim koncie fb po-

ezjê naszej gildianki. Jest wyk³adowc¹ w Akademii Teatralnej

w Warszawie. Ciekawym prezentem pod choinkê bêdzie

niew¹tpliwie trzecia czêœæ serii pt. "Zawczasu" pana Jaros³awa

Macewicza. Czytelnicy znów znajd¹ dwanaœcie krótkich 

i zwiêz³ych opowiadañ autora. Rzecz ciekawa o frapuj¹cych

treœciach. Zapraszamy te¿ na oficjaln¹ stronê G.A.C. 

gildia chojnow.eu. Jest ju¿ tam dostêpny najnowszy projekt

fotograficzno - poetycki autorstwa Piotrka Misikiewicza 

pt. "Flower power - si³a kwiatów" w zak³adce - "s³owo" autora.

Uczta dla koneserów romantycznych chwil i doznañ. 
PM 

"£yk chojnowskiej twórczoœci" 

Pi³ka No¿na 
Czy kryzys kadry Zbigniewa Grzybowskiego zacz¹³ siê od
przegranej meczu z Przysz³oœæ Prusice O:1? Wygl¹da na to, ¿e
tak. Ostatecznie Chojnowianka w lidze okrêgowej w rundzie
jesiennej zajê³a 13 miejsce na 16 dru¿yn. Mog³o byæ lepiej.
Œwiadczy o tym, pocz¹tek rozgrywek. Czy z³a koñcówka
rundy spowodowa³a decyzjê prezesa klubu pana Krzysztofa
Pud³o o rezygnacji z funkcji. Mo¿na tak domniemaæ. W grud-
niu mo¿na siê spodziewaæ walnego zebrania klubu i wybraniu
nowego prezesa. Zapadn¹ kluczowe decyzje, co do dalszego
funkcjonowania, w jak¿e trudnym okresie pandemicznym,
który dotyka tak¿e chojnowski football. Wyniki bia³oniebies-
kich z ostatnich czterech kolejek spotkañ: 

KS Chojnowianka Chojnów - Zawisza Serby 
1:4 

Zamêt Przemków - KS Chojnowianka Chojnów 
5:3 

KS Chojnowianka - Chojnów - Zryw K³êbanowice 
1:3 

Iskra Kochlice - KS Chojnowianka Chojnów 
5:0 

B¹dŸmy jednak dobrej myœli i wiary nie gaœmy. Ka¿da z³a pas-
sa mija. 

PM 
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Z ¿ycia Szko³y Podstawowej nr 4...

Nasz Patron Szko³y - Janusz
Korczak ju¿ blisko sto lat temu
napisa³:
Nie ma dzieci - s¹ ludzie oraz
Dziecko - ju¿ mieszkaniec, oby-
watel i ju¿ cz³owiek. 
Nie dopiero bêdzie, a ju¿. […].
Lata dzieciêce - to ¿ycie rzeczy-
wiste, nie zapowiedŸ.
Choæ wiele siê zmieni³o w Pol-
sce w podejœciu do dzieci przez
ostatnie sto lat, to wci¹¿ prawa
dziecka nie s¹ w pe³ni respek-
towane, a wiele osób uzale¿nia
respektowanie praw od wype³-
niania przez dzieci obowi¹zków.

Wci¹¿ pokutuje przekonanie, ¿e
dzieci nie s¹ jeszcze pe³no-
prawnymi ludŸmi i dlatego
prawa cz³owieka im w pe³ni nie
przynale¿¹. JEST WPROST
PRZECIWNIE! Chcielibyœmy,
¿eby by³ to dzieñ, w którym
bardzo wyraŸnie,a zarazem kom-
petentnie, przypominamy o tym,
¿e prawa cz³owieka zaczynaj¹ siê
od praw dziecka, ¿e prawa dzie-
cka to nie jest jakiœ przywilej,
który dzieciom siê nale¿y, jak s¹
grzeczne, one im siê nale¿¹ bo -
tylko i a¿ - s¹ DZIEÆMI, s¹
LUDŹMI. 

Szanowni Rodzice, mamy za-
szczyt poinformowaæ, i¿ Wasze
Dzieci bior¹ udzia³ w ogólnopol-
skim konkursie pod tytu³em:
"Szko³a dobrego wychowania".  
Celem konkursu jest zapoznanie
uczniów ze standardami dobrego
wychowania oraz wskazanie jaki
ma ono wp³yw na codzienne
¿ycie, jak i relacje rówieœnicze.
W pierwszym etapie, czyli od
23.10 do 05.11  wychowawcy 
kl. 4-8 przeprowadzili debatê

uczniowsk¹  na temat dobrego
wychowania oraz opracowali
Szkoln¹ Kartê Zasad Dobrego
Zachowania, na podstawie której
Pani Natalia Halikowska stwo-
rzy³a plakat, który zosta³ zawie-
szony w ka¿dym budynku
Szko³y. Zaœ Panie ze Œwietlicy
wraz z uczniami kl. 1-3 przygo-
towali piêkne prace plastyczne. 

O etapie drugim bêdziemy
Pañstwa na bie¿¹co informowaæ.

Na zajêciach kó³ka czytelniczego uczniowie klasy I b udzielali
dobrych rad chciwemu i nie maj¹cemu umiaru w jedzeniu bohaterowi
wiersza Stanis³awa Jachowicza Chory kotek. Aby przemówiæ do
rozs¹dku cierpi¹cemu kotu wykorzystali zdobyt¹ na lekcjach wiedzê
na temat zasad zdrowego ¿ywienia oraz w³asnorêcznie zrobione
kukie³ki z warzyw.
Spo¿ywanie zdrowych produktów, a w szczególnoœci owoców 
i warzyw, æwiczenia gimnastyczne, ruch na œwie¿ym powietrzu, jazda
na rowerze - to najwa¿niejsze rady pierwszoklasistów. I to nie tylko
dla kotka, ale dla nas wszystkich. 

Z ¿yczeniami zdrówka - pierwszoklasiœci i G. Koœnik

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ PRAW DZIECKA 

ŒWIATOWY DZIEÑ ¯YCZLIWOŒCI 
I POZDROWIEÑ

KREATYWNI TRZECIOKLASIŒCI

SZKO£A DOBREGO WYCHOWANIA

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Idea Dnia ¯yczliwoœci narodzi³a
siê w 1973 r. w Stanach Zjedno-
czonych. By³a to odpowiedŸ na
konflikt Egiptu i Izraela. Ini-
cjatywa mia³a za zadanie prze-
konaæ rz¹dz¹cych do rozwi¹-
zywania problemów w sposób
pokojowy. Obecnie to œwiêto jest
ju¿ obchodzone w ponad 180
krajach i ma nieco inny wymiar,
mniej polityczny, a bardziej spo-
³eczny. Jego cele s¹ nastêpuj¹ce: 
*uwra¿liwianie ludzi oraz
wzbudzanie w nich pozytywnych
emocji, 
*zachêcanie do dialogu miêdzy-
pokoleniowego, 
*wyra¿enie protestu przeciwko
nienawiœci, antypatii i nietole-
rancji.

Co charakteryzuje cz³owieka
¿yczliwego? Wra¿liwy cz³owiek
to osoba nastawiona przychylnie,
przyjaŸnie, dobra i serdeczna.
Z czego sk³ada siê ¿yczliwoœæ?
Wystarczy zsumowaæ uœmiech,
mi³e s³owo i ciep³e spojrzenie.
Dziêkujê, ¿e jesteœ, Wszystkiego
najlepszego czy Mi³ego dnia! -
niby proste, znane wszystkim
s³owa, a wywo³ywa³y radoœæ
oraz niezapomniany uœmiech na
twarzy obdarowanego. 

¯yczliwe s³owa przyjació³ mog¹
byæ krótkie i ³atwe do

wypowiedzenia, ale ich dzia-
³anie jest naprawdê wielkie.

Matka Teresa z Kalkuty

Uczniowie klasy IIIa w trakcie real-
izacji zagadnieñ z edukacji przyrod-
niczej dotycz¹cych rezerwatów 
i pomników przyrody mieli za
zadanie stworzyæ, na podstawie
poznanych wczeœniej informacji,
ma³y rezerwat przyrody i wykonaæ
go z plasteliny. Ich pomys³y,
starannoœæ i sposób wykonania
okaza³y siê niezwykle ciekawe.
Uczniowie pokazali tym samym, ¿e
w trakcie zdalnej edukacji pracuj¹
nie tylko sumiennie, ale te¿ kreaty-
wnie.

Wychowawca - Agnieszka
Barszczyk
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Od 28 listopada  - etap odpowiedzialnoœci

Zaplanowaliœmy optymalny plan powrotu do normalnoœci po epide-
mii koronawirusa. Z ogromn¹ rozwag¹ podchodzimy do wprowadza-
nia nowych zasad bezpieczeñstwa. Od naszej wspólnej odpowiedzial-
noœci zale¿y to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Od soboty,
28 listopada wprowadzamy nowe zasady i ograniczenia. W œcis³ym
re¿imie sanitarnym przywracamy funkcjonowanie sklepów oraz us³ug
w galeriach i parkach handlowych. Dopuszczamy funkcjonowanie
bibliotek. W wigiliê, 24 grudnia, rezygnujemy z godzin dla seniora. 
Nowe zasady bêd¹ obowi¹zywa³y przez najbli¿szy miesi¹c - od sobo-
ty 28 listopada do 27 grudnia. O tym, co bêdzie dalej, zadecydujemy
my sami. To od nas zale¿y, czy etap odpowiedzialnoœci znacz¹co
wp³ynie na ograniczenie rozprzestrzeniania siê wirusa i pozwoli na
dalsze znoszenie obostrzeñ.
Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialnoœci
1. Przemieszczanie siê:
• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu siê dzieci i m³odzie¿y poni¿ej 16.
roku ¿ycia. Od poniedzia³ku do pi¹tku (w dni nauki szkolnej) w godz.
8:00 - 16:00 mog¹ poruszaæ siê jedynie z rodzicem lub opiekunem
prawnym.
2. Gastronomia - wy³¹cznie dzia³anie "na wynos" i "na dowóz".
3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne - funkcjonowanie w re¿imie sa-
nitarnym - co najmniej 1,5 m odleg³oœci miêdzy stanowiskami oraz
nie wiêcej ni¿ 1 osoba na 1 stanowisko obs³ugi z wyj¹tkiem obs³ugi.
4. Biblioteki publiczne i naukowe - mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³al-
noœci przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przez-
naczonej do udostêpniania zbiorów.
5. Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie
publicznym:
• 50% liczby miejsc siedz¹cych albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedz¹cych i stoj¹cych, przy jedno-
czesnym pozostawieniu w pojeŸdzie co najmniej 50% miejsc sie-
dz¹cych niezajêtych.
6. Kult religijny:
• ograniczenie liczby osób w koœcio³ach - maksymalnie 1 osoba na
15m2;
• obowi¹zek zachowania odleg³oœci minimum 1,5 m od innych osób
oraz zakrywania nosa i ust.
7. Zgromadzenia i spotkania:
• w zgromadzeniu mo¿e uczestniczyæ maksymalnie 5 osób, przy czym
odleg³oœæ miêdzy zgromadzeniami nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 100 m;
• imprezy organizowane w domu - z udzia³em maksymalnie 5 osób
(do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszaj¹cej na imprezê oraz
osób, które wspólnie mieszkaj¹ lub gospodaruj¹ z t¹ osob¹).
8. Wspó³zawodnictwo i wydarzenia sportowe - mo¿liwe wy³¹cznie
bez udzia³u publicznoœci.
9. Kasyna oraz obiekty dzia³alnoœci zwi¹zanej z eksploatacj¹ auto-
matów do gier hazardowych na monety - 1 osoba na 15 m2 powierz-
chni dostêpnej dla klientów, przy zachowaniu odleg³oœci 1,5 m, 
z wy³¹czeniem obs³ugi.
Dzia³alnoœci zawieszone
1. Wydarzenia kulturalne i kina - z wyj¹tkiem dzia³añ niezbêdnych do

przygotowania wydarzeñ artystycznych, takich jak próby i æwiczenia,
nagrañ fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeñ transmitowa-
nych za pomoc¹ œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na
odleg³oœæ - bez udzia³u publicznoœci.
2. Hotele - z wyj¹tkiem goœci przebywaj¹cych w podró¿y s³u¿bowej,
sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
3. Targi i wydarzenia - wy³¹czenie w formie on-line.
4. Wesela, komunie i konsolacje 
5. Parki rozrywki 
6. Si³ownie, kluby fitness i aquaparki 
7. Dyskoteki i kluby nocne
Przywrócenie us³ug w galeriach handlowych z wyj¹tkiem sal
zabaw
Utrzymuj¹ca siê wysoka liczba zachorowañ na COVID-19 nie pozwa-
la na daleko id¹ce znoszenie restrykcji i ograniczeñ. Od 28 listopada
2020 r. przywracamy jednak mo¿liwoœæ funkcjonowania sklepów 
i us³ug w galeriach i parkach handlowych w œcis³ym re¿imie sanitar-
nym. Wyj¹tek stanowi dzia³alnoœæ sal zabaw. W sklepach, galeriach
handlowych i placówkach pocztowych bêdzie obowi¹zywa³ limit
osób:
- 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie wiêkszych ni¿ 100 m2,
- 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów wiêkszych ni¿ 100 m2.
Nadal bêd¹ obwi¹zywaæ godziny dla seniora - od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10:00 - 12:00.
Obowi¹zkowa kwarantanna ju¿ w dniu skierowania na test
Od soboty, 28 listopada zmianie ulega obowi¹zek poddania siê kwa-
rantannie, kiedy otrzymamy skierowanie na test od lekarza podstawo-
wej i nocnej opieki zdrowotnej. Ju¿ w dniu, kiedy lekarz skieruje nas
na wykonanie testu jesteœmy zobowi¹zani poddaæ siê kwarantannie.
Co wa¿ne, kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu (dro-
ga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie
kwarantanny lub izolacji ma miejsce, tak¿e kiedy musimy udaæ siê do
lekarza. W tych sytuacjach nie musimy zg³aszaæ siê do sanepidu.
Zmiany po konsultacjach spo³ecznych
Konstruktywne uwagi, które otrzymaliœmy w trakcie konsultacji spo-
³ecznych pozwoli³y na zmiany w rozporz¹dzeniu. Dopuszczamy dzia-
³alnoœæ bibliotek publicznych i naukowych przy zachowaniu limitu 
1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostêpniania zbio-
rów. Rezygnujemy tak¿e z godzin dla seniora 24 grudnia, z uwagi na
zwyczajowo skrócony czas pracy w tym dniu.
Stosuj zasadê DDMA+W
Pamiêtajmy, ¿e wci¹¿ obowi¹zuje nas zakrywanie ust i nosa w prze-
strzeni publicznej. W dalszym ci¹gu apelujemy o przestrzeganie za-
sady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka. Rozszerzyliœmy podsta-
wowe zasady i zachêcamy tak¿e do korzystania z aplikacji STOP
COVID ProSafe GO oraz czêste wietrzenie mieszkañ i pomieszczeñ,
w których przebywamy.
Kolejne etapy zale¿ne od sytuacji epidemicznej
Na bie¿¹co obserwujemy wykaz nowych zachorowañ na COVID-19.
Nasz plan dzia³ania szeroko omawiamy z gronem ekspertów. Nad no-
wymi rozwi¹zaniami dyskutujemy w ramach posiedzeñ Rady Medy-
cznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rz¹dowego Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego, a tak¿e z analitykami i legislatorami Kan-
celarii Premiera i Rz¹dowego Centrum Legislacji. Na chwilê obecn¹
przewidujemy, ¿e wiêkszoœæ z wymienionych ograniczeñ bêdzie obo-
wi¹zywaæ do 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu podejmiemy decyzje
w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeñ lub ich zmiany.
Podstawa prawna
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w spraw-
ie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹-
zku z wyst¹pieniem stanu epidemii 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2091
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SKLEPOWE WÊDLINY, PASZTETY I PASTY MIÊSNE - NIE WNOSZ¥ 
DO DIETY NIC DOBREGO, A DZIECIOM Z NIEDOBOREM ODPORNOŒCI, 

Z ALERGI¥  NIE S£U ¥̄ PODWÓJNIE!

Ró¿owe, soczyste wêdliny ze sklepowej
pó³ki to wg mnie jeden z wielu produktów,
które nie powinny spo¿ywaæ ma³e dzieci.
To ¿adne Ÿród³o dobrej jakoœci bia³ka, ¿e-
laza i witamin z grupy B tak wa¿nych dla
prawid³owego wzrostu. Wêdliny (nawet
najdro¿sze, zawieraj¹ce 99% miêsa) z uwa-
gi na szkodliwe dodatki i du¿¹ zawartoœæ
sodu nie nale¿¹ do odpowiednich produk-
tów dla ma³ych dzieci.  
Nasze dzieci w wieku 1-3 maj¹ niewielkie
zapotrzebowanie na sód.  Dzienna dawka
soli nie powinna przekraczaæ 2 g (mniej ni¿
1/2 ³y¿eczki) czyli 750 g sodu/ dobê. Jakie
to g³ównie sztuczne dodatki? Chodzi
g³ównie o azotyn sodu, fosforany i wzmac-
niacze smaku w postaci glutaminianu sodu.
Fosforany (najczêœciej w postaci difosfo-
ranów w wêdlinach)  - nadmiar tego do-
datku uszkadza nerki. Ma³e dzieci nie bez
powodu maj¹ mniejsze zapotrzebowanie na
ró¿ne sk³adniki mineralne  np. poleca siê
wody Ÿródlane, a mineralne, zw³aszcza wy-
sokozmineralizowane jak muszynianka,
staropolanka zakazuje. Nerki ma³ego
dziecka nie funkcjonuj¹ tak jak nerki do-
ros³ego. Fosforany nale¿¹ do grupy zwi¹-
zków, które obci¹¿aj¹, ciê¿k¹ prac¹ nerki.
Fosforany poza tym potrafi¹ wi¹zaæ wapñ 
i mog¹ w ten sposób wp³ywaæ na zmniej-
szenie wapnia w koœæcu - sprzyjaj¹ rozwo-
jowi osteoporozy w wieku póŸniejszym.
Wapñ w okresie wczesnego dzieciñstwa
(1-7 lat) jest bardzo wa¿nym pierwiast-
kiem! Nie mo¿e go brakowaæ w diecie
dziecka. Zdrowy koœciec to podstawa.
Dzieci z alergi¹ pokarmow¹ na bia³ka mle-
ka krowiego tym bardziej nie powinny ja-
daæ sklepowych wêdlin z uwagi na szkodli-
we dzia³anie fosforanów na przyswajanie
wapnia, którego takie dziecko dostarcza
zazwyczaj mniej w diecie.
Azotyn sodu - przede wszystkim trzeba
zacz¹æ od tego, ¿e jest zakazany dla dzieci
poni¿ej roku. Producenci ¿ywnoœci dla nie-
mowl¹t takiego dodatku u¿yæ nie mog¹.
Dlaczego jest taki szkodliwy? Otó¿ wê-
dliny same w sobie zawieraj¹ du¿o soli 
(z uwagi, ¿e dobrze konserwuje ¿ywnoœæ).
I teraz po³¹czenie azotynu sodu i soli to
najgorsze co mo¿e byæ. W ¿o³¹dku panuje
kwaœne œrodowisko. I co to powoduje? Pod
wp³ywem kwasoty, ten nasz azotyn sodu 
z sol¹ tworzy nitrozaminy - okropne zwi¹-
zki!!! - nawet dla doros³ych! Takie nitroza-
miny uszkadzaj¹ œluzówkê ¿o³¹dka, jelit,
mog¹ dzia³aæ rakotwórczo. Nic to dobrego

dla ma³ego dziecka. Poza tym zaobserwo-
wano w wielu badaniach, ¿e zwi¹zek ten 
w diecie dzieci nasila ró¿nego rodzaju re-
akcje alergiczne (egzemy, wysypki, bie-
gunki, itp.). Czasami mo¿e zdarzyæ siê tak,
¿e szukamy przyczyny alergii u dziecka,
odstawiamy mleko, jaja, a problem nie zni-
ka. Azotyn sodu mo¿emy znaleŸæ równie¿
w popularnych  serach ¿ó³tych (tam te¿
du¿o soli) wiêc odradzam kupowaæ tego
typu produkty, które zawieraj¹ konserwan-
ty, zw³aszcza azotyn sodu. 

Sód - wêdliny zawieraj¹ du¿o sodu. Sód to
bardzo wa¿ny pierwiastek. Niedobór i nad-
miar bywa szkodliwy. Wêdliny to grupa
produktów odznaczaj¹cych siê du¿¹ zawar-
toœci¹ sodu. Norma na sód to 750 mg. Na-
tomiast na sól (bo to ju¿ ca³kiem co inne-
go) to oko³o 2g. Jak przeliczyæ sód z ety-
kiety na sól? Trzeba pomno¿yæ zawartoœæ
sodu  przez 2,5. Przyk³ad: szynka wieprzo-
wa w plasterku 15 g zawiera  oko³o 180 mg
sodu, czyli odpowiada to 450 mg soli (czyli
oko³o 0,5 g soli). Jest to 1/4 dziennej dawki
soli dla dziecka w wieku 1-3. Du¿o jak na
jedn¹ dawkê. Sód mamy w mleku, pieczy-
wie, maœle, s³odyczach, itp. Nie mówi¹c 
o dosalaniu codziennych potraw. 
Produkcja wêdlin od czasu, kiedy weszliœ-
my do Unii Europejskiej, rz¹dzi siê gorszy-
mi normami i dlatego coraz czêœciej na-
rzekamy na ich jakoœæ. Przewodnione, na-
faszerowane wieloma zbêdnymi dodatka-
mi, kilka dni w lodówce i nie nadaj¹ siê do
niczego. Z uwagi, ¿e ma³e dziecko to nie
doros³y, warto w diecie uwzglêdniæ za-
miast sklepowych wêdlin pieczone miêsa.
W Naszym ¯³obku przestrzegamy tego,
¿eby nie podawaæ niskiej jakoœci po¿ywie-
nia. Dopilnowuj¹ tego Nasze wspania³e
Kucharki, które wk³adaj¹ wiele serca i pra-
cy w przygotowanie w³aœciwych dla ich

wieku potraw. Nie id¹ na ³atwiznê. Przygo-
towuj¹ codziennie domowe posi³ki - tak¿e
wêdliny. Poni¿ej kilka naszych przepisów
na to jak przygotowaæ wêdlinê o niskiej
zawartoœci sodu, bez azotynu sodu, fosfo-
ranów i innych zbêdnych dodatków.

Pieczony filet z piersi indyka/karkówka/
wo³owina extra/polêdwica w zio³ach
Miêso nale¿y dok³adnie umyæ, usun¹æ
zbêdne b³onki, w³o¿yæ do marynaty na kil-
ka godzin do lodówki; nastêpnie w³o¿yæ do
rêkawa do pieczenia i piec tyle ile wa¿y
miêso w 200 - 220 stopniach. Po upiecze-
niu sch³odziæ i przechowywaæ w lodówce
nie d³u¿ej ni¿ 2-3 dni. 
Marynata: Chude miêsa potrzebuj¹ t³usz-
czowej otoczki - zawsze nale¿y dodaæ
t³uszcz, który znosi dobrze wysokie tem-
peratury: olej rafinowany rzepakowy,
smalec, olej kokosowy. Natomiast t³uste
takiej otoczki nie potrzebuj¹. Do t³uszczu
dodajemy czosnek, kurkumê, majeranek,
mo¿na ob³o¿yæ liœciem laurowym, sprosz-
kowan¹ s³odk¹ papryk¹; w³aœciwie wszys-
tkim na co mamy ochotê.

Pasztet
Miêso umyæ (kawa³ek indyka, wieprzowi-
ny, w¹tróbka), zmieliæ przez maszynkê; do
miski wbiæ surowe, zdezynfekowane jaja,
przyprawy, zieleninê; bu³kê tart¹/czerstwe
pieczywo; podgotowane, zmielone warzy-
wa (najlepsza bêdzie w³oszczyzna) - wszy-
stko razem wymieszaæ na jednolita masê;
wy³o¿yæ brytfankê papierem do pieczenia;
w³o¿yæ masê i przykryæ wierzch (¿eby nie
wysech³) piec oko³o 1h w 200 stopniach;
po sch³odzeniu przechowywaæ w lodówce
(warunki ch³odnicze) nie d³u¿ej ni¿ 48 h;
kroiæ w plastry i podawaæ na kanapce. 

Pasta z miêsa i warzyw
Miêso (wo³owe/wieprzowe/drobiowe) wraz
z warzywami (mo¿e byæ w³oszczyzna/
mieszanka warzywna) ugotowaæ w ma³ej
iloœci wody lub na parze; nastêpnie sch³o-
dziæ; zmieliæ na drobnych oczkach; po³¹-
czyæ z zielenin¹, œwie¿ym czosnkiem; do-
prawiæ majerankiem, tymiankiem, czosn-
kiem niedŸwiedzim; przed podaniem dodaæ
oliwê - nie soliæ! Przechowywaæ w warun-
kach ch³odniczych nie d³u¿ej ni¿ dwa dni -
najlepiej podaæ pastê do 24 h po sporz¹dze-
niu.
Zachêcamy do kulinarnych przygód w domu. 

Pozdrawiam  - Ma³gorzata Uroda
¯³obek  Miejski w Chojnowie
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25 listopada nasze Przedszkolaki uczestniczyły w ob-
chodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci
poznały historię tego święta, recytowały wiersze, słu-
chały bajek, bawiły się przy „misiowych” przebojach.
Oczywiście nie mogło zabraknąć promowania postaw 
i zachowań prozdrowotnych – Przedszkolaki poznały
wartości odżywcze miodu, czyli tego, co misie lubią
najbardziej. Niestety, w tym roku pluszowi przyjaciele
nie mogli przybyć do przedszkola, ale dzieci chętnie 
o nich opowiadały, opisywały ich wygląd i wykonały na
ich cześć różnorodne prace plastyczne. Ten dzień był
pełen uśmiechu i wspólnej zabawy!

Przedszkole Miejskie nr 1 

Przedszkolaki 25 listopada obchodziły święto Pluszowego Misia. Dzieci
poznały historię powstania słynnego misia, brały udział w grach i zaba-
wach oraz stworzyły rozmaite prace plastyczne. Choć maluchy nie mo-
gły przynieść swych ulubionych pluszaków, to z chęcią o nich opowie-
działy. 

Przedszkole Miejskie nr 3 



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Mateusz Kil - ma 7 lat, jest zodia-
kalnym Rakiem. Gra w piłkę nożną 
w grupie Chojnowianki ''Młodzi
Gniewni''. W przyszłości chce być
obrońcą w tym klubie. Zdrowo się
odżywia, zajadając warzywa i owoce.

Dzień Pluszowego Misia w Żłobku MiejskimDzień Pluszowego Misia w Żłobku Miejskim


