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Dzień Edukacji Narodowej



Kiedyś Dzień Nauczyciela, dziś Dzień
Edukacji Narodowej – czyli święto wszys-
tkich pracowników oświaty.
Funkcjonujący od 1982r. DEN powołano
na mocy ustawy Karta Nauczyciela.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej utworzonej w 1773
roku z inicjatywy króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego.

Tego dnia w placówkach oświatowych
odbywają się wydarzenia celebrujące
wieloletnią tradycję. 
W naszym mieście zwyczajem stało się
doroczne spotkanie pracowników oświaty
z burmistrzem. To podziękowanie władz
miasta za odpowiedzialną, wymagającą,
pracę edukacyjno-wychowawczą. 
Okolicznościowe spotkanie miało miejsce
w przeddzień narodowych obchodów 
– 13 października w sali kinowej MOKSiR.

- To jedno z najwspanialszych świąt,
głównie przez to, że to dzięki Państwu ci,
którzy będą po nas przychodzić będą kształ-
towali naszą rzeczywistość. Jesteście
rzeźbiarzami, twórcami tej naszej rzeczy-
wistości – rozpoczął dyrektor MOKSiR
Stanisław Horodecki.

Gości przywitał także burmistrz Jan Serkies.

- To dla mnie wielki honor, że mogę się 
z państwem spotkać, przekazać gratulacje,
podziękowania i życzenia. Dziękuję, za to
wszystko co robicie na rzecz chojnowskich
dzieci i naszej młodzieży. Dziękuję za
naukę, dziękuję za osiągane wyniki, 
a muszę powiedzieć nieskromnie, że -
patrząc na egzaminy, konkursy, różnego
rodzaju zawody sportowe, turnieje ta-
neczne – te wyniki są rewelacyjne. Nie
byłoby tych wyników, gdyby nie Państwa
praca w trudnym, pandemicznym minio-
nym roku szkolnym. Życzę kontynuacji
tych wyników, sukcesów w pracy dydakty-
cznej i pedagogicznej. Tradycją jest
również, że w tym szczególnym dniu na
wniosek dyrektorów burmistrz miasta
przyznaje nagrody dla wyróżniających się
nauczycieli. Tak jest również w tym roku.

Na scenę wywołano dziewięciu pedagogów:
Pani Lucyna Spes - dyrektor Przed-
szkola Miejskiego Nr 1
Pan Mariusz Szklarz - dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3
Pani Małgorzata Cieśla - wicedyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 4
Pani Katarzyna Adamska - nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej Nr 3
Pani Agnieszka Barszczyk - nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej Nr 4
Pani Aneta Czapska - nauczycielka
Szkoły Podstawowej Nr 4
Pani Elżbieta Ferenc - nauczycielka
Przedszkola Miejskiego Nr 3
Pani Ewa Kałużna - nauczycielka
Przedszkola Miejskiego Nr 3
Pani Dorota Pisarska - nauczycielka
Przedszkola Miejskiego Nr 1

Gratulacje, życzenia i podziękowania do-
pełniła wspaniała atrakcja świątecznego
popołudnia – występ Marcina Dańca.
Znany polski satyryk, artysta kabaretowy,
komik i stand-uper dał popis swojego
humoru, znakomitej korelacji z publicz-
nością i umiejętności komika.         
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Szczepienia trzeci¹ dawk¹ 

w Chojnowie
W Chojnowie stale dzia³a Punkt Szcze-
pieñ Populacyjnych przy ul. Matejki 1.
Obecnie na szczepienie trzeci¹ dawk¹ na-
le¿y zapisaæ siê telefonicznie 536-052-680. 
- Aktualnie szczepimy w pi¹tki od 9:00
do 17:00. Zainteresowanie kolejn¹ dawk¹
z dnia na dzieñ roœnie, zatem myœlimy ju¿
o otwarciu punktu w innych dniach. Stale
wykonywane s¹ szczepienia pierwsz¹,
drug¹ i teraz trzeci¹ dawk¹. Wykonujemy
szczepienia równie¿ dzieci - mówi pani
Agnieszka Tabiszewska koordynator
Punktu Szczepieñ w Chojnowie. 
Trzecia dawka szczepionki zalecana jest
osobom: Z NISK¥ ODPORNOŒCI¥, tj.:
osoby w trakcie leczenia przeciwnowo-
tworowego, po przeszczepach narz¹dów,
przyjmuj¹ce leki immunosupresyjne lub
terapie biologiczne, po przeszczepie ko-
mórek macierzystych, z zaka¿eniem HIV,
przyjmuj¹cych leki, które mog¹ hamo-
waæ odpowiedŸ immunologiczn¹, diali-
zowane. WSZYSTKIE OSOBY, które
ukoñczy³y 50 lat (urodzone w 1971 roku
lub wczeœniej), po 6 miesi¹cach od
pe³nego zaszczepienia. 
Na szczepienie mo¿na siê tak¿e zareje-
strowaæ przez Internet na stronie:
https://pacjent.gov.pl/ 

Dotacje celowe 
z bud¿etu miasta

na wymianê pieców
W okresie od 10 maja do 10 czerwca
2021r Gmina Miejska Chojnów pro-
wadzi³a nabór wniosków o udzielenie
dotacji celowych ze œrodków bud¿etu
Gminy na realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹-
zanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie Miasta Chojnowa. Dotacja zos-
ta³a przewidziana w wysokoœci 50%
kosztów, lecz nie wiêcej ni¿ 3.000,00 z³
na zakup nowego, przyjaznego œrodo-
wisku  Ÿród³a ciep³a. Kryteria naboru
wniosków zosta³y okreœlone w og³osze-
niu o naborze wniosków. Do udzielenia
dotacji zakwalifikowane zosta³o 50
wniosków. Przypominamy, ¿e termin
sk³adania wniosków o wyp³atê dotacji
mija dnia 31 paŸdziernika 2021r."

Rzecznik Praw Konsumenta
ostrzega

Znów pokaz handlowy w Chojnowie,
tym razem w sali Menuet. Mieszkañcy
otrzymuj¹ zaproszenie na pseudo spot-
kanie szczepionkowe, podczas którego
zgodnie z zapewnieniami organizatora,
ka¿demu w ramach oficjalnego progra-
mu "zdrowe dolnoœl¹skie" przys³uguje
darmowy pulksoksymetr, w rzeczywis-
toœci taki program nie funkcjonuje i jest
tylko prób¹ zachêcenia do udzia³u w po-
kazie, podczas którego pod wp³ywem

manipulacji mo¿na uszczupliæ swój port-
fel o kilka, a nawet kilkanaœcie tysiêcy
zotych.
Nale¿y wskazaæ, ¿e osoby/firmy pro-
wadz¹ce nieuczciwe pokazy manipuluj¹
konsumentami i wprowadzaj¹ w b³¹d, 
a w konsekwencji nara¿aj¹ na utratê
znacznych sum co mo¿e spe³niaæ
przes³anki art.286 § 1KK: "Kto, w celu
osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, do-
prowadza inn¹ osobê do niekorzystnego
rozporz¹dzenia w³asnym lub cudzym
mieniem za pomoc¹ wprowadzenia jej 
w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niez-
dolnoœci do nale¿ytego pojmowania przed-
siêbranego dzia³ania podlega karze pozba-
wienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8."
Równie¿ organizowanie tego typu wy-
darzeñ w pomieszczeniach zamkniêtych,
a tu nale¿y podkreœliæ dla grupy wieko-
wej w wieku senioralnym, czyli w grupie
najwy¿szego ryzyka zara¿eniem Covid
19 w obecnej sytuacji pandemicznej mo¿e
wype³niaæ przes³anki naruszenia art.160
KK - nara¿enie uczestników na utratê
zdrowia i ¿ycia. 
Obowi¹zkiem Rzecznika Konsumentów
jest, by we wszelkiego rodzaju próbach
nieuczciwych praktyk reagowa³ i zg³a-
sza³ odpowiednim organom wszelkie mo-
g¹ce stanowiæ ewentualne nieprawid³o-
woœci zachowania. Takimi zachowania-
mi s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ organizowane
pokazy, podczas których konsumenci, 
a w tym przypadku seniorzy, s¹ podda-
wani manipulacji na wszystkich etapach,
w konsekwencji czego ponosz¹ znaczne
szkody maj¹tkowe rzêdu nawet 10 tys. z³. 
Proszê pamiêtaæ, ¿e konsument ma 14
dni, by odst¹piæ od umowy zawartej na
pokazie, jak równie¿ od umów za-
wartych przez telefon, w drzwiach swo-
jego domu. Zachêcam równie¿ by zaw-
sze w terminie 14 dni przeczytaæ do-
k³adnie umowê, a najlepiej uczyniæ to
przed jej podpisaniem. 
Apelujê, by wystrzegaæ siê uczestnictwa
w tego typu pokazach, jak równie¿ pro-
szê przestrzec swoich bliskich - zadbaj-
cie Pañstwo o bezpieczeñstwo seniorów.
Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami
b¹dŸ dziadkami o czyhaj¹cych na nich
zagro¿eniach ze strony takich firm dzwo-
ni¹cych z zaproszeniami. 
Pomoc mo¿na uzyskaæ u Miejskiego 
i Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Legnicy. Bêdê wdziêczny za wszelkie
informacje o organizowanych pokazach
oraz nieprawid³owoœciach na Pañstwa
terenie.

Miejski i Powiatowy 
Rzecznik Praw Konsumenta 

Tomasz Strojek

Wydzia³ GGiOŒ informuje
* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Choj-
nowa podaje do publicznej wiadomoœci
informacjê o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w dniach od 08.10.2021 r. do
29.10.2021r. wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do dzier¿awy w dro-
dze bezprzetargowej, czêœci nierucho-
moœci oznaczonych nr 273/22 i nr
17/19 obr. 4 - Zarz¹dzenie Nr 143 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 7.10. 2021 r.
Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie:
http://bip.chojnow.net.pl/
* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U.  z 2020 r. poz.
1990) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
w dniach od 26.10.2021r. do 16.11.2021r.
wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w u¿yczenie:
- czêœæ dzia³ki nr 18/3 z obrêbu 6 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 382/1 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 222/31 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 209/87 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 450/18 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 280/6 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa,
- czêœæ dzia³ki nr 304/9 z obrêbu 4 miasta
Chojnowa
- zgodnie z Zarz¹dzeniem Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 148/2021 z dnia 
20 paŸdziernika 2021 r.
Wykaz dostêpny jest na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl

Serdeczne “Bóg zap³aæ” 
dla ksiêdza Marka Osmulskiego,

oraz podziêkowania 
dla  przyjació³, znajomych 

i s¹siadów, za wsparcie, 
wyrazy wspó³czucia i obecnoœæ 

podczas ostatniej drogi 
œ.p. Grzegorza 

Kobiernika

sk³adaj¹ 

¿ona i bliscy zmar³ego
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12 paŸdziernika Powiatowy Zespó³ Szkó³
w Chojnowie obchodzi³ 20. lecie.
Jubileusz rozpocz¹³ siê od Mszy Œwiêtej
w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
celebrowana przez ks. proboszcza Marka
Osmulskiego, ks. proboszcza Dariusza
Pude³ko, ks. Kamila Bulandê, ks. S³a-
womira Borzycha, ks. Daniela Zaj¹ca,
ks. Przemys³awa Rogusza i ks. Paw³a
Berezkê.

W Miejskim Oœrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji odby³a siê uroczysta Aka-
demia, na której Technikum PZS otrzy-
ma³o imiê Orl¹t Lwowskich wraz ze
sztandarem. 
Przyby³ych goœci powita³ dyrektor PZS
Mariusz Kowalczyk: 
- W tym roku przypada 75. rocznica powsta-
nia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mi-
ko³aja Kopernika, 70. lecie Zespo³u Szkó³
Rolniczych i 60. rocznica szkolnictwa za-
wodowego w Chojnowie - mówi³. - Jubi-
leusz jest okazj¹ do wspomnieñ, które, choæ
minione, zawsze pozostaj¹ w pamiêci.
Przybyli na uroczystoœæ gratulowali 
i dziêkowali za wielkie zaanga¿owanie,
dziêki któremu szko³a ma stale wiele po-
wodów do dumy m.in. przez sukcesy
edukacyjne i zawodowe. 
- Ta szko³a, jest symbolem ma³ej oj-
czyzny. Jest miejscem, które wyznacza
cel dzia³ania, chodzi o to, ¿e wspólnie
pod sztandarem d¹¿ymy do osi¹gniêcia
jak najwy¿szych wyników w nauce.
Godne postawy uczniowskie, a przede
wszystkim umi³owanie ojczyzny, to cel

nadrzêdny zatem szanujmy sztandar, 
w myœl s³ów kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego "Sztandar to symbol, œwiê-
toœæ. Jego miejsce tkwi gdzieœ miêdzy
hymnem narodowym a przysiêg¹ woj-
skow¹" - mówi³a wicestarosta Janina Mazur.
Uroczystoœæ dope³ni³ program przygo-
towany przez nauczycieli i uczniów. Re-
trospekcje wielu wydarzeñ, niepowta-
rzalnych momentów, a przede wszystkim

osób, sta³y siê synonimem wzruszeñ 
i wspomnieñ. By³y wystêpy muzyczne,
poetyckie, taneczne, aktorskie. M³odzie¿
pochwali³a siê wieloma inicjatywami,
projektami, sukcesami, które dumnie
s³awi¹ imiê szko³y. Goœcinnie wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i Tañca Legnica. 

¯yczymy kolejnych wielu piêknych lat! 
KJ

Jubileusz jedynej takiej szko³y! 
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* Ma³a retencja w Parku Piastowskim
G³ównym celem projektu jest zatrzymanie wody z cieku wod-
nego zlokalizowanego w Parku Piastowskim. 
Ma³a retencja w Parku Piastowskim ma zapewniæ:
1. £atwiejszy sposób poboru wody, przez wszystkich zaintere-
sowanych, za spraw¹ zbiornika buforowego w postaci styli-
zowanej studni.
2. Stworzenie miejsca dla rozwoju fauny i flory oraz magazynu
wody na potrzeby pobliskich drzew i roœlin.
3. Pozytywny wp³yw na miejski bilans wody.
4. Uatrakcyjnienie przestrzeni parkowej.

* Mobilne miasteczko rowerowe - boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie
Podstawowym celem projektu jest promocja codziennej jazdy
rowerem wraz z praktyczn¹ nauk¹ bezpiecznego poruszania siê
dzieci w ruchu drogowym w warunkach miejskich i poza
miejskich oraz oswajaniem ich z codziennymi sytuacjami,
które mog¹ wydarzyæ siê na drodze. Specjalnie przygotowane
miasteczko umo¿liwi przeprowadzenie w sposób profesjonalny
praktycznego egzaminu na kartê rowerow¹.

PÓ£NOCNA STRONA MIASTA CHOJNOWA

* Fotoplastykon - Plac Zamkowy (teren Muzeum Regionalnego)
Alternatywna lokalizacja: skwer przy placu Zamkowym i ulicy
Królowej Jadwigi, lub inne zaproponowane miejsce przez
wykonawcê.
Projekt posiada walory kulturalne i edukacyjne, promuje mias-
to, jego historiê i dziedzictwo. Fotoplastykon mo¿na wyko-
rzystaæ równie¿ okolicznoœciowo, np. z okazji ró¿nych œwi¹t
pañstwowych lub innych wydarzeñ poprzez zmianê tematu
ekspozycji.

* Pracownia przedmiotowa Interatkin - Szko³a Podstawowa
nr 3 w Chojnowie
Pracownia przedmiotowa Interatkin jest przeznaczona do pracy
trzydziestu uczniów i jednego nauczyciela. Jej wyposa¿enie
umo¿liwi prowadzenie zajêæ z chemii, geografii, biologii i fizyki.
Multimedia oraz oprogramowanie pozwoli na prowadzenie
interaktywnych zajêæ edukacyjnych na najwy¿szym poziomie,
co z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na podniesienie jakoœci oferty
edukacyjnej Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie z przed-
miotów przyrodniczych.

BBuudd¿¿eett   OObbyywwaattee ll sskkii   22002211

G³osowanie nad projektami odbywa siê do 26 paŸdziernika 2021 roku. 

Przeprowadzane jest za poœrednictwem platformy internetowej https://budzet.chojnow.eu/
oraz w sposób tradycyjny w dni robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

Karty do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami 
s¹ wydawane w sekretariacie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. 

Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie. 

Wyniki g³osowania zostan¹ podane do 29 paŸdziernika 2021 roku. 

Wiêcej na https://budzet-obywatelski.chojnow.eu/
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19 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie

odby³o siê œlubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na wspania³¹ uroczystoœæ przybyli dumni rodzice, którzy 

z przejêciem spogl¹dali na swoje pociechy, w tak wa¿nej

chwili. Odœwiêtnie ubrani pierwszoklasiœci z radoœci¹ zapre-

zentowali przygotowane wierszyki i piosenki. Dzieci dumnie

odœpiewa³y tak¿e ca³y Hymn Polski. 

Po prezentacji uczniów nast¹pi³a ceremonia œlubowania. Paso-

wania dokonali pan dyrektor Mariusz Szklarz, wicedyrektor

Gra¿yna Klucznik oraz przewodnicz¹cy Rady Rodziców pan

Tomasz Gang. 

- ¯yczê wam, aby czas spêdzony tutaj by³ czasem wspania³ych

przyjaŸni, owocnej nauki i wysokich ocen. Drodzy rodzice

przed waszymi dzieæmi lata nauki. To s¹ wyzwania nie tylko 

dla uczniów, ale i dla rodziców. Mam nadziejê, ¿e nasza

wspó³praca bêdzie przebiega³a w atmosferze wzajemnego zau-

fania i zaanga¿owania. Cieszmy siê wspólnie z ka¿dego, nawet

najmniejszego sukcesu - mówi³ dyrektor Mariusz Szklarz.   

Bohaterowie spotkania otrzymali mi³e prezenty, które roz-

dawa³y wychowawczynie: pani Patrycja Wiœniewska i pani

Joanna Godecka. Nastêpnie zadowoleni uczniowie pozowali do

wspólnej fotografii. Ten dzieñ z pewnoœci¹ na d³ugo pozo-

stanie we wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów, rodzi-

ców i nauczycieli. 

¯yczymy wszystkiego najlepszego na wszystkie lata nauki! 

KJ

Pasowanie na Ucznia w SP 3
Przygoda ze szko³¹ oficjalnie rozpoczêta! 



W Punkcie Konsultacyjnym, w Domu
Schrama, stosunkowo od niedawna, dzia³a
pomoc dla osób dotkniêtych przemoca 
w rodzinie. Fachowego wsparcia udziela
psycholog Magdalena Tracz z Legnicy. Jest
psychologiem z 25.letnim doœwiadcze-
niem w zawodzie. Pracuje z dzieæmi,
m³odzie¿¹ i doros³ymi, skoñczy³a kurs
terapii systemowej, interwencji kryzy-
sowej, studia podyplomowe z zakresu
pomocy psychologicznej. Aktualnie, od 14
lat pracuje w poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

Gazeta Chojnowska - Czy mo¿na sformu-
³owaæ krótk¹ definicjê "przemocy w ro-
dzinie"? Jak rozpoznaæ, ¿e jest siê ofia-
r¹ przemocy?
Magdalena Tracz - O przemocy mówimy
wtedy, gdy ktoœ wykorzystuj¹c swoj¹
pozycjê fizyczn¹, ekonomiczn¹ lub psy-
chiczn¹, intencjonalnie podejmuje dzia-
³ania, które naruszaj¹ prawa i dobra oso-
biste drugiej osoby, lub maj¹ na celu
wyrz¹dzenie krzywdy lub doznanie cierpie-
nia, szkód fizycznych lub psychicznych.
Niekoniecznie szkody i cierpienia s¹ wi-
doczne na zewn¹trz, mo¿e to byæ poczucie
upokorzenia, podporz¹dkowania siê,
wywo³anie strachu. Przemoc w rodzinie
dotyczy osób, które s¹ ze sob¹ zwi¹zane
relacj¹ rodzinn¹ lub partnersk¹, wspólnie
mieszkaj¹, deklaruj¹ zwi¹zek. Przemoc
stosuj¹ ci, którzy wykorzystuj¹c si³ê i prze-
wagê zmuszaj¹ innych do okreœlonego
zachowania. Sprawca przemocy nie przyz-
naje siê do swoich intencji, uwa¿a, ¿e
jego dzia³anie jest wymuszone przez oko-
licznoœci lub jego potrzeby, wie lepiej co
jest dobre dla relacji i jest to bez dysku-
syjne, inni s¹ winni jego zachowañ. Sprawcy
nie licz¹ siê z protestami, uczuciami czy
potrzebami swoich ofiar, czêsto obarczaj¹
je win¹. Ofiary przemocy s¹ s³absze i maj¹
ograniczone mo¿liwoœci samoobrony. Czêsto
przyjmuj¹ punkt widzenia sprawcy, maj¹
poczucie winy i przejmuj¹ odpowiedzial-
noœæ za zaistnia³¹ sytuacjê. Ofiary czuj¹
siê bezsilne, maj¹ poczucie, ¿e nic nie
mog¹ zmieniæ, boj¹ siê, ¿e bêdzie gorzej.
Czêsto czuj¹ siê niepewnie, bo nie wiedz¹
co mia³yby zrobiæ, jakie dzia³ania podj¹æ.
Wstydz¹ siê te¿ szukaæ pomocy, boj¹ siê
byæ oceniane ("nie radzi sobie, jak mo¿na
tak ¿yæ"), boj¹ siê konsekwencji ("zabior¹
go do wiêzienia, gdzie bêdê mieszkaæ, za
co ¿yæ"). W du¿ej mierze te¿ nie ufaj¹
innym, boj¹ siê, ¿e inni równie¿ bêd¹
robili coœ wbrew ich woli, odczuciom, lub
¿e system pomocy bêdzie jeszcze gorszy. 

G.Ch. - Przyjê³o siê, ¿e osobami doœ-
wiadczaj¹cymi przemocy w rodzinie s¹
najczêœciej kobiety/dzieci. Pani prakty-
ka zawodowa potwierdza tê tezê? Czy
problem dotyka tak¿e mê¿czyzn?
M.G. - Wœród osób zg³aszaj¹cych siê po
pomoc jest wiêcej kobiet, jednak to nie
znaczy, ¿e mê¿czyŸni nie s¹ równie¿ ofia-
rami przemocy. W zwi¹zkach, w których
np. przemoc stosuj¹ doros³e dzieci wobec

rodziców, mê¿czyŸni/ojcowie równie¿ cier-
pi¹, czuj¹ siê winni, boj¹ siê, w zwi¹zku 
z tym wycofuj¹ siê, obarczaj¹ odpowie-
dzialnoœci¹ i dzia³aniem ¿ony/matki. Jest
im trudno zg³osiæ siê o pomoc. Spo³eczny
przekaz jest taki, ¿e to mê¿czyzna jest sil-
niejszy, a ofiara jest s³aba. To rodzi sprzecz-
noœæ. Trudno przyj¹æ, ¿e nie chodzi o fizy-
czn¹ si³ê, ale o zaburzon¹ relacjê.
Sprawc¹ mo¿e byæ ka¿dy, równie¿ kobiety,
ktoœ kto nie respektuje granicy innych,
uczuæ, wykorzystuje swoj¹ pozycjê do
swoich celów. Czêsto nie od razu pokazuje
siê jako sprawca. Powoli rozwija siê re-
lacja, w której w pewnej chwili ktoœ zdaje
sobie sprawê, ¿e nie czuje siê dobrze, jest
krzywdzony. Nie oznacza to jednak, ¿e od
razu potrafi odpowiednio zareagowaæ.

G.Ch. - Czy przemoc w rodzinie po-
wiela siê w dalszym ¿yciu doœwiadcza-
j¹cych jej dzieci?
M.T. - Nasza osobowoœæ i to jak funkcjo-
nujemy w relacjach z innymi, jak two-
rzymy zwi¹zki, wynika z naszych doœwiad-
czeñ, emocji jakie prze¿ywamy, znanych
sposobów zaspakajania potrzeb. Doœwiad-
czenie przemocy zaburza funkcjonowanie
emocjonalne dzieci, powoduje strach 
i ból, generuje braki i trudnoœci w zacho-
waniach. Jeœli dzieci nie otrzymaj¹ pomocy,
nie uzyskuj¹ wsparcia, ucz¹ siê funkcjono-
wania w zaburzonej relacji. W przysz³oœci
czêsto powielaj¹ dysfunkcyjne schematy
dzia³ania, bo tylko takie znaj¹. Dlatego
wa¿ne jest reagowanie na przemoc i udzie-
lanie pomocy, poniewa¿ dziêki temu maj¹
szansê nauczyæ siê innych wzorców za-
chowañ.

G.Ch. - Uœwiadomi³am sobie, ¿e do-
œwiadczam przemocy… Gdzie pokiero-
waæ pierwsze kroki?
M.T. - W sytuacji nag³ej przemocy, na-
wet jeœli wczeœniej wystêpowa³a, ale jej
pani nie zg³asza³a mo¿na powiadomiæ po-
licjê, zadzwoniæ, pójœæ osobiœcie, lub popro-
siæ kogoœ zaufanego. Mo¿na skorzystaæ 
z telefonu Niebieskiej Linii 800 120 002,
lub z bezp³atnego telefonu wsparcia dla
doros³ych 116 123, pod którym specjaliœci
udzielaj¹ pomocy psychologicznej oso-
bom doœwiadczaj¹cym kryzysu. Sprawê
przemocy mo¿na zg³osiæ pracownikowi
socjalnemu MOPSu lub GOPSu, który ma
obowi¹zek zareagowania, za³o¿enia Nie-
bieskiej Karty i poinformowania innych
s³u¿b. Pomo¿e tak¿e w doraŸnej sytuacji
znaleŸæ rozwi¹zania bytowe, finansowe.
Mo¿na zg³osiæ siê do lekarza, nauczy-
ciela, pedagoga, którzy maj¹ obowi¹zek
zg³aszania przemocy. Pomocy mo¿na
szukaæ w Oœrodkach Interwencji Kryzy-
sowej, najbli¿szy oœrodek funkcjonuje przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy, mo¿na umówiæ siê telefoni-
cznie. W sprawach zwi¹zanych z nadu¿y-
waniem substancji psychoaktywnych
mo¿na szukaæ wsparcia i pomocy w Po-
radniach Zdrowia Psychicznego dla osób
uzale¿nionych od alkoholu, w Monarze

którego poradnia jest równie¿ w Legnicy.
Ponadto warto dowiedzieæ siê jakie mo-
¿liwoœci s¹ w miejscu zamieszkania. W Choj-
nowie w Domu Schrama funkcjonuje
Punkt Konsultacyjny, mo¿na tu uzyskaæ
wsparcie specjalistów: terapeuty uzale¿-
nieñ, doradcy rodzinnego, pedagoga i psy-
chologa.

G.Ch. - Chojnów, to niewielkie miasto.
W pani ocenie problem przemocy mo¿e
mieæ pod³o¿e terytorialne/œrodowis-
kowe? Czy praca w Chojnowie czymœ
pani¹ zaskoczy³a?
M.T. - Osoby, które doznaj¹ przemocy s¹
wszêdzie, nie ma to znaczenia czy miasto
jest du¿e czy ma³e. Badania wskazuj¹ na
wzrost przemocy w œrodowiskach zwi¹-
zanych z du¿ym bezrobociem, wzrostem
frustracji mieszkañców, brakiem celów i mo-
¿liwoœci ¿yciowych, trudnych sytuacji
takich jak pandemia. W wiêkszych mias-
tach jest wiêcej instytucji mog¹cych
udzieliæ pomocy, ale w mniejszych ta
pomoc mo¿e byæ bardziej bezpoœrednia,
wiemy gdzie siê po ni¹ zwróciæ. Miesz-
kañcy znaj¹ osoby, które udzielaj¹ im
wsparcia. Niestety w wielu sytuacjach
musz¹ pojechaæ do wiêkszych oœrodków,
co utrudnia podejmowanie decyzji o zg³a-
szaniu przemocy. Czasem mieszkañcy
mówi¹ o tym, ¿e Chojnów to ma³e miasto
i wszyscy siê znaj¹, ale dla tych, którzy
zdecydowali siê powiedzieæ o swoich pro-
blemach nie jest to ju¿ przeszkod¹. Jest to
bariera zakorzeniona w przekonaniach,
które zmieniaj¹ siê wraz z doœwiadczeniem.

G.Ch. - Pani zdaniem osoby doœwiad-
czaj¹ce przemocy s¹ wystarczaj¹co
objête ochron¹/pomoc¹ w naszym kraju?
Jakich narzêdzi ewentualnie brakuje?
M.T. - Jednostki samorz¹dowe staraj¹ siê
aby na terenie ka¿dej gminy, powiatu za-
pewniæ pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Do tych zadañ wyznaczone s¹ oœrodki
pomocy spo³ecznej, oœrodki kryzysowe,
powstaje wiele inicjatyw finansowanych
przez PARPA, rzecznika praw obywatel-
skich czy rzecznika praw dziecka. Wci¹¿
brak jest rozwi¹zañ kompleksowych, ³¹-
cz¹cych ró¿ne formy wsparcia: psycho-
logiczne, materialne i prawne. W dalszym
ci¹gu ma³o jest miejsc, gdzie mo¿e schro-
niæ siê osoba uciekaj¹ca przed przemoc¹. 

G.Ch. - Pani ambicj¹ zawodow¹ jest… 
M.T. - Chcia³abym, ¿eby korzystanie ze
wsparcia psychologicznego, czy w ogóle 
z pomocy specjalistycznej by³o naturalne,
bez wstydu i strachu, nie by³o ostatecz-
noœci¹, po któr¹ zwracaj¹ siê ci, którzy s¹
"pod œcian¹". By pomoc dociera³a do
potrzebuj¹cych zanim sytuacja stanie siê
"kryzysowa".

G.Ch. - Dziêkujêmy za rozmowê.
Zainteresowanych odsy³amy na stronê 
https://punktkonsultacyjny.chojnow.eu/

Doœwiadczasz przemocy? Pomó¿ sobie i bliskim! 
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Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Le-
gnicy ostrzegaj¹ o oszustwach dokony-
wanych metod¹ "na policjanta", "na
wnuczka" lub "na pracownika admini-
stracji". W dalszym ci¹gu przestêpcy
wykorzystuj¹ bezradnoœæ, podesz³y
wiek, ³atwowiernoœæ i stan zdrowia osób
starszych. Prosimy o przekazywanie
informacji rodzicom, dziadkom, s¹-
siadom, a szczególnie osobom miesz-
kaj¹cym samotnie o mo¿liwoœci wyko-
rzystania ich ¿yczliwoœci i zaufania do
pope³nienia przestêpstwa na ich szkodê.

Pomimo tego, ¿e œwiadomoœæ seniorów
znacznie wzros³a, to nie zniechêci³o
oszustów i robi¹ wszystko co w ich mocy,
¿eby swoje dzia³ania przestêpcze jak
najbardziej uwiarygodniæ. 
Sprawcy coraz czêœciej wykorzystuj¹
zaufanie spo³eczeñstwa do funkcjonar-
iuszy Policji i wy³udzaj¹ pieni¹dze me-
tod¹ "na policjanta".
Ofiarami przestêpców padaj¹ g³ównie
osoby starsze, schorowane czy te¿ miesz-
kaj¹ce samotnie. Sprawcy podszywaj¹c
siê pod policjanta b¹dŸ cz³onka rodziny, 
wy³udzaj¹ pieni¹dze, które czêsto sta-
nowi¹ oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia.

Metoda "na policjanta" jest uwa¿ana za
bardziej wiarygodn¹ przez osoby po-
krzywdzone. Dzwoni¹cy podaje siê za
funkcjonariusza CBŒP lub Policji, poda-
je wymyœlone nazwisko, a nawet numer
odznaki. Na ogó³ przestêpca informuje
rozmówcê o tym, ¿e jest potencjaln¹ ofiar¹
oszustwa. Mówi, ¿e nieznana osoba ma
dostêp do danych w jednym z banków 
i pieni¹dze rozmówcy s¹ zagro¿one, 
a nastêpnie przestêpca informuje o tym,
¿e oszust zosta³ namierzony. Nalega, aby
pokrzywdzony wyp³aci³ okreœlon¹ sumê
pieniêdzy z banku i przekaza³ j¹ wyzna-
czonej osobie lub prosi o wykonanie
przelewu bankowego na wskazany nu-
mer konta. W trakcie prowadzenia roz-
mowy telefonicznej sprawcy oszustw
wywieraj¹ na ofiarach równie¿ presjê
czasu. Nie pozwalaj¹ im zastanowiæ siê,
czy sprawdziæ informacje o dzwoni¹cym.
Przekonuj¹ starsze osoby, ¿e ich pie-
ni¹dze pomog¹ w schwytaniu przestêp-

ców. Wskazuj¹, ¿e gotówka przecho-
wywana na koncie nie jest bezpieczna 
i mo¿e paœæ ³upem oszustów. Czasem
pieni¹dze, które ma przekazaæ osoba, do
której dzwoni¹ maj¹ zostaæ wykorzys-
tane na pokrycie szkód po wypadku dro-
gowym, na wa¿n¹ operacjê czy na zakup
samochodu.
Z uwagi na zaufanie, jakim spo³eczeñ-
stwo darzy Policjê, podawane dane przez
oszusta nie s¹ w ¿aden sposób weryfi-
kowane, bo wydaj¹ siê w pe³ni wiary-
godne. Zazwyczaj oszuœci w trakcie roz-
mowy umiejêtnie manipuluj¹ rozmówc¹
tak, by uzyskaæ o nim jak najwiêcej in-
formacji. Tu¿ po przekazaniu pieniêdzy
kontakt siê urywa, a przestêpcy znikaj¹ 
z oszczêdnoœciami ofiary. 
Takie zachowanie natychmiast powinno
obudziæ czujnoœæ seniora, który po za-
koñczonej rozmowie i od³o¿eniu s³u-
chawki telefonu powinien skontaktowaæ
siê z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji i poin-
formowaæ o takim zdarzeniu.

Apelujemy!
Funkcjonariusze Policji NIGDY nie

informuj¹ o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie.
Policjanci NIGDY nie prosz¹ 
o przekazywanie pieniêdzy.

asp. Anna Grzeœków
https://legnica.policja.gov.pl

"Dzieñ dobry, tu policja. Prowadzimy tajn¹ akcjê…" 

Funkcjonariusze ostrzegaj¹ o oszustwach 
dokonywanych na szkodê seniorów

PRZYCHODNIA 
REJONOWA 

W CHOJNOWIE
UL. LEGNICKA 12

ZAPRASZA 

DO WSPÓ£PRACY

LEKARZY

Mile widziane 
specjalizacje:

Medycyna rodzinna, 
Choroby wewnêtrzne,

Pediatria

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie
umowy o pracê lub umowy
cywilno-prawne (kontrakt)

- mo¿liwoœæ rozwoju i dosko-
nalenia posiadanych umiejêt-
noœci

- bardzo dobre warunki za-
trudnienia.

Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt 

z sekretariatem 
Przychodni Rejonowej 

w Chojnowie 
pod nr tel. 

76-8178095



Dzia³ dla Doros³ych
Anna Augustyn-Potas 

"Beata Tyszkiewicz: portret damy"
Wydawnictwo S³owne, 2021

Jaka ona jest? Pamiêtam, jak pyta³am 
o to przypadkowe osoby. Zawsze poja-
wia³ siê zachwyt - ¿e piêkna, ¿e z klas¹ 
i ¿e ma cudowne poczucie humoru. Zdu-
miewa³o mnie, jak ¿ywe reakcje i jak¹
czu³oœæ wywo³uje w innych kobietach.
Ale prawdziwie zaskakuj¹ce okaza³y siê
rozmowy z jej znajomymi. Powszechnie
znany portret wielkiej damy nabra³ do-
datkowego kolorytu. Postaæ z niego oka-

za³a siê nadspodziewanie barwna. Nie-
szablonowa. A do tego jej fascynuj¹ce
¿ycie staæ by siê mog³o kanw¹ filmo-
wego scenariusza.
Ta ksi¹¿ka to nie jest typowy biograficzny
zapis faktów z ¿ycia s³ynnej aktorki. To
opowieœæ rozpisana na g³osy. Nieznane
dot¹d fakty przytaczaj¹ miêdzy innymi
Daniel Olbrychski, Juliusz Machulski,
Hanna Baku³a czy Iwona Pavloviæ. Przy-
pominaj¹ zdarzenia, obrazy i s³owa,
które rzucaj¹ nowe œwiat³o na tê nie-
zwyk³¹ postaæ i na jej czasy. Kobietê,
która dosta³a od losu urodê i talent. Ale -
proszê mi wierzyæ - nie tylko to.

https://www.empik.com

Dzia³ dla Dzieci
Emilia Dziubak 

"Co buduj¹ zwierzêta"
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2020
Zwierzêta to prawdziwi mistrzowie ar-
chitektury! Emilia Dziubak w swym nie-
zwyk³ym atlasie przedstawia ich naj-
ciekawsze dokonania: budowle naziemne
i podziemne, domy na wodzie i pod wod¹,
domy jednorodzinne i kawalerki, osiedla,
domy przenoœne i tymczasowe. Wœród

licznych przyk³adów znalaz³y siê miêdzy
innymi: gniazdo uszyte przez krawczyka,
gniazda ze œliny, jedna z najwiêkszych
ptasich budowli, czyli kopiec lêgowy
nogala zmiennego, spi¿arnia dziêciura
¿o³êdziowego, ogromna konstrukcja
tkaczy towarzyskich, altanka ogrodnika
brunatnego, papierowe gniazdo osy po-
spolitej, gniazdo pszczó³ i innych owa-
dów, kopce mrówek, ale równie¿ mosty 
i tratwy mrówek legionistek, termitiery,
pu³apki paj¹ków, kawalerki larw chruœ-
cików, rozbudowane nory golców pias-
kowych, ¿eremia bobrów, krecie tunele 
i wiele innych.

https://www.empik.com
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NAJMRO. 
KOCHA, KRADNIE, SZANUJE

22/23/24.10. - godz. 17.00

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to ko-
media akcji inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami z ¿ycia Zdzis³awa Naj-
mrodzkiego, legendarnego celebryty pó³-
œwiatka, który oœmiesza³ w³adze PRL
wymykaj¹c siê 29 razy organom œciga-
nia. Kobiety go kocha³y, a mê¿czyŸni
podziwiali. Milicja dawa³a za g³owê Naj-
mrodzkiego milionowe nagrody, a jego
brawurowe wyczyny œledzi³a ca³a Polska.

¯EBY NIE BY£O ŒLADÓW
22/23/24.10. - godz. 19.00
Polska, 1983 roku. W kraju wci¹¿ obo-
wi¹zuje, mimo zawieszenia, wprowa-
dzony przez komunistyczne w³adze stan
wojenny, maj¹cy na celu zduszenie soli-
darnoœciowej opozycji. 12 maja Grze-
gorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki
Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany
i ciê¿ko pobity przez patrol milicyjny.

Przemyk umiera po dwóch dniach ago-
nii. Jedynym œwiadkiem œmiertelnego
pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza,
Jurek Popiel, który decyduje siê walczyæ
o sprawiedliwoœæ i z³o¿yæ obci¹¿aj¹ce
milicjantów zeznania. 

AINBO
- STRA¯NICZKA AMAZONII

23/24.10. - godz. 15.00

Ainbo dorasta w ma³ej wiosce ukrytej 
w prastarej czêœci amazoñskiej d¿ungli.
Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa,
¿e raj, w którym ¿yje, jest zagro¿ony, a jej
plemiê to bynajmniej nie jedyni ludzie na
œwiecie. Wkrótce Ainbo bêdzie musia³a
broniæ swego ludu przed chciwoœci¹,
zniszczeniem i s³ugami podstêpnego
w³adcy ciemnoœci. 

WYSZYÑSKI 
- ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE?

29/30/31.10. - godz. 17.00
Jest rok 1944, w ferworze wojny pozna-
jemy m³odego ksiêdza Wyszyñskiego,
który niedawno zosta³ mianowany ka-

pelanem oddzia³u na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej. Równolegle dzia³a on w pow-
stañczym szpitalu. Wszyscy znaj¹ go tam
pod pseudonimem "Radwan II". Wojen-
na rzeczywistoœæ jest dla ks. Wyszyñ-
skiego kuŸni¹ charakteru, walk¹ o na-
dziejê i mi³oœæ, szczególnie wobec nie-
przyjació³. Jak w wojennej codziennoœci
mamy wybaczaæ - pyta bohater, zwra-
caj¹c siê do Ÿród³a swego powo³ania. 

WESELE
29/30/31.10. - godz. 19.00
Wesele Anno Domini 2021. Gromada
podchmielonych goœci szaleje na par-
kiecie w rytm disco polo, druhny zaciê-
cie rywalizuj¹ ze sob¹ w konkursach,
ktoœ nagrywa wideo ¿yczenia dla m³odej
pary. Wesele jakich wiele, jednak pod
pozorem dobrej zabawy kryje siê gorzka
prawda o nas. 

RODZINA ADAMSÓW 2
30/31.10. - godz. 15.00
06/07.11. - godz. 15.00
U Addamsów daje o sobie znaæ konflikt
pokoleñ. Etap buntu nie omija doras-
taj¹cych Wednesday i Pugsleya. Choæ
Addamsowie niekoniecznie wpisuj¹ siê
w model tradycyjnej rodziny, nawet
Morticiê martwi, ¿e potomkowie po raz
kolejny nie stawiaj¹ siê na kolacji. Jak na
powrót wznieciæ ogieñ w rodzinnym
ognisku i podtrzymaæ wiêzy? 

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
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Kajê Za³êczn¹ znaj¹ wszyscy sympatycy pi³ki rêcznej w Polsce.
By³a kapitan Zag³êbia Lubin oraz reprezentantka Polski w pi³ce
rêcznej, po 19 sezonach gry na parkietach Superligi, w maju
2017 roku zagra³a ostatni swój mecz o punkty dla Zag³êbia
Lubin. Od tego czasu minê³y ju¿ 4 lata. Wtedy to w³aœnie naro-
dzi³ siê pomys³ Akademii Sportfuture, który systematycznie
rozwija. W paŸdzierniku 2021 roku rozpoczê³y siê w Choj-
nowie zajêcia sportowe z elementami pi³ki rêcznej. 

Gazeta Chojnowska - Sk¹d pomys³ na zajêcia w Chojnowie?
Kaja Za³êczna - Zajêcia w Chojnowie planowaliœmy ju¿ od
dawna, ale okres pandemii nie sprzyja³ rozwojowi akademii.
Po udanym przyjêciu naszych zajêæ w Chocianowie naturalnym
kierunkiem rozwoju by³ Chojnów. Spotka³am siê z burmistrzem
Janem Serkiesem i cieszê siê, ¿e z takim entuzjazmem podszed³
do mojego pomys³u. Wiem, ¿e pi³ka rêczna jest obecna w Choj-
nowie od wielu i dlatego powinno byæ ³atwiej rozwin¹æ pasjê
do niej wœród m³odszych dzieci. 

G.Ch. - A jak to wygl¹da w innych miastach?
K.Z. - Minê³y ju¿ 4 lata od pierwszych zajêæ w Lubinie, gdzie
dzieci podzielone s¹ teraz na 4 grupy wiekowe. Od trzech lat
prowadzimy zajêcia w Legnicy, a od ponad roku w Chocia-
nowie. Zajêcia ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.
£¹cznie bierze w nich udzia³ prawie 200 uczestników. Staran-
nie dobieramy nowych trenerów, którzy gwarantuj¹ nam wysoki
poziom prowadzenia zajêæ. Mamy wiele planów, ale musimy je
wdra¿aæ po kolei, ¿eby wszystko by³o przemyœlane i dopiête na
ostatni guzik. Chcemy siê wci¹¿ rozwijaæ i zara¿aæ dzieci pasj¹
do sportu, ale musi to byæ dopasowane do ich wieku i umiejêt-
noœci. 

G.Ch. - Czy to s¹ zajêcia dla wszystkich dzieci?
K.Z. - W nowych lokalizacjach zawsze zaczynamy zajêcia dla
dzieci w wieku od 5 do 9 lat. W zale¿noœci od zainteresowania,
zajêcia dzielimy w póŸniejszym czasie na grupy wiekowe. Dzieci
trenuj¹ w grupach mieszanych (dziewczynki z ch³opcami).
Zajêcia trwaj¹ godzinê i odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. W Choj-
nowie obywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i czwartek o godz. 17.00 
w hali Szko³y Podstawowej nr 4 przy ul. Kiliñskiego. Ca³y cykl
szkoleniowy polega na jak najlepszym wyszkoleniu dzieci, aby
mog³y spokojnie trafiæ do 4 klasy o profilu sportowym.

G.Ch. - Czyli ju¿ 5-6-latki graj¹ w pi³kê rêczn¹?
K.Z. - To nie jest takie proste (œmiech). Przede wszystkim chcê
zaciekawiæ dzieci sportem. To ma byæ œwietna zabawa i zdoby-
wanie nowych doœwiadczeñ. Opracowa³am w³asny program
zajêæ, który dla najm³odszych ukierunkowany jest na ogólny
rozwój dziecka. Muszê powiedzieæ, ¿e to wspania³e uczucie
patrzeæ, jakie postêpy robi¹ dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia,
ich zaanga¿owanie i wysi³ek jaki wk³adaj¹ w wykonanie po-
stawionych przed nimi zadañ, jak pokonuj¹ swoje lêki i obawy
oraz nawi¹zuj¹ nowe przyjaŸnie. Jednak nie mo¿na zapomnieæ
o roli rodzica, który tak¿e ca³y czas musi wspieraæ, motywowaæ
i dawaæ dobry przyk³ad, bo to rodzice s¹ najwa¿niejszymi oso-
bami, idolami dla swoich dzieci.

G.Ch. - Podobno zajêcia to nie wszystko?
K.Z. - Oczywiœcie zajêcia s¹ najwa¿niejsze, ale oprócz nich
organizujemy ró¿ne eventy, które równie¿ rozwijaj¹ dzieci. Co
rok rozgrywamy turniej Sportfuture Cup, w którym bior¹ udzia³
równie¿ dzieci z innych miejscowoœci. Podczas treningu z mi-
strzem goœcimy znanych sportowców, we wczeœniejszych latach
byli nimi: Tomasz Rosiñski, Kinga Grzyb czy te¿ Bart³omiej
Jaszka. Na koniec maja wszyscy spotykamy siê podczas pikniku
rodzinnego, gdzie rodzice wraz z dzieæmi bior¹ udzia³ w kon-
kurencjach sportowych. Przede wszystkim liczy siê wspólnie
spêdzony czas, a my mo¿emy podziêkowaæ dzieciom za ca³y rok
uczêszczania na zajêcia. W tym roku zorganizowaliœmy pier-
wszy obóz sportowy w Œwieradowie Zdroju, w którym wziê³o
udzia³ 57 dzieci w wieku od 7 lat. By³o super i bêdziemy to kon-
tynuowaæ.

G.Ch. - Nauka pi³ki rêcznej poprzez zabawê...
K.Z. - Oczywiœcie!!! Wiem jak szybko dzieci zniechêcaj¹ siê,
gdy zajêcia przebiegaj¹ w sposób, który ich nie zainteresuje, dlatego
pierwsze zajêcia zawsze s¹ bezp³atne. Trzeba tylko przyjœæ 
z dzieckiem i zobaczyæ, czy takie zajêcia bêd¹ dla niego cie-
kawe… Oczywiœcie wczeœniej trzeba choæby zadzwoniæ lub
napisaæ maila.

G.Ch. - Dziêkujemy za rozmowê.
K.Z. - Dziêkujê i pozdrawiam wszystkich czytelników Gazety
Chojnowskiej.

Chojnów na mapie Akademii Kai Za³êcznej!Chojnów na mapie Akademii Kai Za³êcznej!

Jak zapisaæ dziecko do Akademii Kai Za³êcznej?
Wystarczy zadzwoniæ na numer 502 13 14 04

lub wys³aæ zg³oszenie na maila biuro@sportfuture.pl.
W zg³oszeniu proszê podaæ dane: imiê i nazwisko, miejscowoœæ, wiek dziecka, 

a tak¿e e-mail oraz tel. do rodzica. 
Wiêcej informacji na temat akademii rodzice znajd¹ na stronie www.sportfuture.pl
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Pi³ka no¿na
Do gry w lidze okrêgowej aspiruje kilka dru¿yn z A klasy.

Boleœnie przekona³a siê o tym nasza dru¿yna. 

W wyjazdowym meczu z D¹b Stowarzyszenie Siedliska gospo-

darze obronili siê i wygrali 3:1, choæ mog³o byæ na odwrót. 

Przypomnijmy: awans uzyskuj¹ liderzy i najlepsza dru¿yna 

z drugiego miejsca z trzech grup.

Dobrze, ¿e po przegranej, pojedynek u siebie z Radziecho-

wiank¹ Radziechów zakoñczy³ siê wynikiem iœcie hokejowym

- 11:0! Widaæ wiêc jaka jest przepaœæ pomiêdzy dru¿ynami 

z pierwszych pozycji tabeli a ostatnimi. Kolejny mecz bia³o-

niebieskich zakoñczy³ siê trochê mniej spektakularn¹ wygran¹.

Chojnowianka Chojnów - Orze³ Zagrodno 4:0.

W meczu z B³êkitnymi Koœcielec Chojnowianka pokaza³a

charakter. Do przerwy wynik spotkania - 0:1. W drugiej

po³owie, ju¿ w 48 minucie by³ remis. Gdy siê wydawa³o, ¿e

nasi pi³karze pójd¹ za ciosem, od ok. 60 minuty zaczêli graæ 

w dziesi¹tkê. Drug¹ ¿ó³t¹ kartkê ujrza³ Jêdrusiak. Efektem by³a

kartka czerwona. W os³abieniu przysz³a mobilizacja. Kadra

trenera Miros³awa Zielenia zaczê³a ofensywê. Goœcie opadli 

z si³, a chojnowianie zdobyli dwa kolejne, upragnione gole.

Brawo!

Chojnowianka Chojnów - Orlik Okmiany 3:2
D¹b Stowarzyszenie siedliska - Chojnowianka Chojnów 3:1
Chojnowianka Chojnów - Radziechowianka Radziechów 11:0

Orze³ Zagrodno - Chojnowianka Chojnów 0:4
Chojnowianka Chojnów - B³êkitni Koœcielec 3:1

pm

Szeœcioosobowa reprezentacja Chojnowskiego Klubu Taekwondo
Olimpijskiego wróci³a z 5 medalami z Miêdzywojewódzkich
Mistrzostw M³odzików, które odby³y siê 16.10.2021 w Chróœcinie.

Srebro wywalczyli Hanna Rudziak, Jakub RzeŸnikiewicz oraz
FIlip Nowacki zaœ br¹z Nadia Kot i Alicja Wiszniowska. Wiktor
Kaleta tym razem bez medalu, ale tu¿ za podium!

Wszyscy zaliczyli bardzo udany wystêp. W walkach fina³owych
zadecydowa³a ró¿nica kilku punktów. 
Ogromne brawa za determinacjê i podjêcie wyzwania.

Taekwondo Chojnów

M³odzicy na medal

fot. e-legnickie.pl
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“K£AMSTWO”   W   CHOJNOWIE
Dwie pary ma³¿eñskie, dwie pary przyjació³, dwie pary kochanków, a ich nadal
tylko czworo, jak to jest mo¿liwe? Wszystkiego dowiecie siê Pañstwo podczas
spektaklu „K³amstwo”! (…) Francuski dramaturg Florian Zeller spróbowa³
k³amstwo zweryfikowaæ w warunkach scenicznych. Uda³o mu siê to na tyle, ¿e 
w ca³ej Europie widzowie podczas przedstawieñ spadaj¹ z krzese³ z rozbawienia,
za chwilê wracaj¹ na miejsca, dyskretnie zerkaj¹c wokó³ i szukaj¹c wsparcia 
i zrozumienia u innych kobiet i mê¿czyzn.
„K³amstwo” do obejrzenia w Chojnowie 19 grudnia (niedziela) 2021, 

godz. 18:00, w sali Domu Kultury. 

W obsadzie same znakomitoœci: Milena Suszyñska, Katarzyna Skrzynecka,
Miko³aj Roznerski i Piotr Szwedes.  Brakuje – tylko Pañstwa! 

Bilety w cenie 100 i 90 z³ ju¿ do nabycia w sekretariacie MOKSiR, ul. Ma³achowskiego 7, 
w godz. 8:00 – 15:00 od pn. do pt.

Zapraszamy?

W paŸdzierniku postanowiliœmy, inaczej

ni¿ zwykle, zrealizowaæ z uczestnikami

trening ekonomiczny. 14 paŸdziernika

cz³onkowie Warsztatu Terapii Zajêcio-

wej wybrali siê do wroc³awskiego ZOO.

By³ to dzieñ pe³en atrakcji!

Uczestnicy, z pomoc¹ terapeutów, za-

kupili bilety wstêpu, a kiedy zrobili siê

g³odni, poszliœmy do restauracji. Nasi

podopieczni cierpliwie stali w kolejce,

aby z³o¿yæ zamówienia, które potem

sami odbierali.

Zwiedziliœmy s³ynne Afrykarium - z ca³¹

gam¹ piêknych i egzotycznych zwierz¹t,

odwiedziliœmy ostojê wilków, niedŸ-

wiedzi i ¿ubrów. Mieliœmy okazjê po-

g³askaæ kozy i owce na dziedziñcu. 

Widzieliœmy te¿ kotiki, które za jedzenie

potrafi¹ wykonywaæ ró¿ne sztuczki! 

Z wycieczki wróciliœmy zmêczeni, ale

zadowoleni. I wiecie co? Mamy ju¿ po-

mys³y na kolejne treningi!

wtz

EEkkoonnoommiiaa ,,   eekkoo lloogg iiaa ,,   pprrzzyyjjeemmnnooœœcc ii……  --   WWTTZZ  wwee   wwrroocc ³³aawwsskkiimm  ZZOOOO
Burmistrz Miasta Chojnowa

zaprasza 
przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych 
i innych podmiotów

prowadz¹cych dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego 

na terenie miasta Chojnowa 
do konsultacji projektu

Programu wspó³pracy Miasta
Chojnowa z organizacjami

pozarz¹dowymi 
i innymi podmiotami

prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego 

na rok 2022. 

Konsultacje trwaæ bêd¹ 
do 2 listopada 2021 r. 

Zg³oszenia ewentualnych uwag
i opinii wraz z uzasadnieniem

mo¿na sk³adaæ pisemnie 
w sekretariacie 

Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, pok. nr 6 

lub przes³aæ za poœrednictwem
poczty elektronicznej na adres:

um.sekretariat@chojnow.eu
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Zarz¹dzeniem Nr  159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
16 grudnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy (pe³-
ni¹cy do niedawna funkcjê Urzêdu Stanu Cywilnego), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszanej i mniej-
sze budynki wielorodzinne.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Choj-
nowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
Przetarg odbêdzie siê 09.11.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.11.2021 r.
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji przetar-
gowej: 
* dowód to¿samoœci,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomoœci przez ma³¿onków, do do-
konywania czynnoœci przetargowych konieczna jest obecnoœæ
obojga ma³¿onków lub jednego z nich, z potwierdzonym notarial-
nie pe³nomocnictwem drugiego ma³¿onka, zawieraj¹cym zgodê
na odp³atne nabycie nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w przetargu
(art. 37 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy -
Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ maj¹tkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej,  dodatkowo aktualny wyci¹g
z w³aœciwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentuj¹ce
podmiot oraz w³aœciwe pe³nomocnictwa do udzia³u w przetargu;
* oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacjê wyniku przetargu, 
* pisemne oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ og³oszenia 
o przetargu, jego warunkach i przyjêciu ich bez zastrze¿eñ,
* oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem technicznym i praw-
nym nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Ro-
zporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia

przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatyw-
nym, na konto przez nich wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nierucho-
moœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie
zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do czasu pod-
jêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹, dotychcza-
sowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy niniejszego
lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane 
z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci
wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych
udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 4 750,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê w dniu
01.04.2021 r., drugi 14.07.2021 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.)
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.09.2021 r. - 02.11.2021r. 
w godz. 900 do 1400 - po uprzednim uzgodnieniu terminu 
- tel. 76 81-86-684. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1 w budynku po³o¿onym przy ul. J. Kiliñskiego 5
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 o powierzchni 436 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00019306/8.
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

PaŸdziernik

24.10. - STOKROTKA 
31.10. - CENTRUM 

Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie               76 818 82 85
MOPS 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  112,    999;
Stra¿ Po¿arna 112,    998;   76 856 74 71
Policja  112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994;    76 818 83 95
Pogotowie gazowe 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne                                991
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14

Cmentarz Komunalny    76 818 66 80
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5,
o powierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następują-
cych pomieszczeń: 
- pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2, 
- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, 
- pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, 
- pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, 
- pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2,  
- pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, 
- łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu
przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. 
Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w
instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą (c.o.
etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000.
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Miasto prowadzi procedury

związane ze sprzedażą 

działek przeznaczonych 

pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

przy ul. Sikorskiego 

w Chojnowie.

Chojnowski Festiwal Smaków Świata
9 i 10 października na chojnowskim Rynku odbył się Festiwal
Smaków Świata. Słoneczny weekend sprzyjał kosztowaniu
różnych kuchni. Food Trucki w sercu miasta zrobiły prawdzi-
wą furorę. W powietrzu unosiły się zapachy smacznych dań,
które z chęcią próbowali dorośli i dzieci. Popularnością u naj-
młodszych cieszyły się bąbelkowe gofry, starsi wybierali
spośród wielu propozycji potraw i przekąsek. Pasibus, Wolna
Amerykanka, Zakręcona Frytka, Fabryka Frytek, Meat Lovers,
Tajski Miś, Souvlaki Greek Truck, Tradycyjne Beskidzkie Sery
Góralskie, Złote Paluchy Churros, Kawa i Lemoniada oraz
Piwo Sowie… kusiły smakoszy. 
Przyjemności jedzenia sprzyjały atrakcje dla maluchów. Nie
zabrakło waty cukrowej oraz dmuchańców. Smakowity week-
end za nami… 
Do smacznego zobaczenia!                                                   KJ



Chojnowskie dzieciaki Chojnowskie dzieciaki 20.lecie 
Powiatowego Zespołu Szkół

Wiktoria Turczyńska ma 2 latka. Jest ży-
wiołowa, skacze, robi fikołki. Lubi naleśniki 
z dżemem i kotlety mielone. Chętnie bawi się
na placu zabaw z siostrą Emilką. 

PASOWANIE NA UCZNIA
w SP3


