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Œwiêto Przyjació³

Chojnowianin na Mistrzostwach Œwiata
Wojciech Huk pokona³ blisko 300 zawodników.

W rocznicê wybuchu
Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Motocykliœci Chojnów

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

X Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki 2015
Gabriela - pasja to moc

Wakacje z MOKSiR
Dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczy³y w zajêciach
zorganizowanych przez MOKSiR.

W jubileuszowym przegl¹dzie wziê³o udzia³
trzydziestu czterech uczestników.

Szukamy Nastêpców Olimpijczyków
Po³¹czenie zabawy z rywalizacj¹
skutecznie przyci¹gnê³o chêtnych.
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Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystoœci
Zgodnie ze zmian¹ ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, popularnie zwan¹ "ustaw¹ œmieciow¹",
gmina miejska jest zobowi¹zana do przekazania rozliczeñ za odbiór "œmieci" zarz¹dcom budynków.
W wyniku zmiany ustawy obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci wspólnej oraz w³aœciciela lokalu, obci¹¿aj¹
Wspólnotê Mieszkaniow¹ albo Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Planuje siê, ¿e od 1.11.2015 r. deklaracje na odbiór odpadów mieszkañcy bêd¹ sk³adaæ w Spó³dzielni
Mieszkaniowej, w ChZGKiM, u zarz¹dców Wspólnot Mieszkaniowych i tam bêd¹ wnosiæ op³aty za œmieci.
Wspólnoty Mieszkaniowe, Spó³dzielnie Mieszkaniowe, ChZGKiM na podstawie z³o¿onych deklaracji bêd¹
wnosiæ op³aty do Urzêdu Miejskiego za wszystkich lokatorów i w³aœcicieli mieszkaj¹cych w zarz¹dzanych
nieruchomoœciach.
Przypominamy jednoczeœnie, ¿e:
* w³aœciciel nieruchomoœci (posiadacz konta ewidencyjnego) ma obowi¹zek z³o¿enia deklaracji w przypadku zmian
na nieruchomoœci w ci¹gu 14 dni od zaistnienia zmiany polegaj¹cej na:
- nabyciu lub zbyciu nieruchomoœci,
- zmiany iloœci osób - urodzenie siê dziecka,
- zgon cz³onka rodziny,
- przybycie nowych lub ubycie dotychczasowych mieszkañców,
- zmiany sposobu gromadzenia odpadów z segregacj¹ lub bez segregacji,
- zmiany adresu do korespondencji;
* w³aœciciel nieruchomoœci (posiadacz konta ewidencyjnego) ma prawo dokonywania przed zaistnieniem zmiany,
zmian w op³atach spowodowanych d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c przebywaniem poza nieruchomoœci¹ w postaci:
wy³¹czenia z op³at okresu wyjazdu do sanatorium, za granicê, do rodziny poza miasto Chojnów.

Œwiêto przyjació³
14 lipca ca³a Francja hucznie obchodzi
jedno z wa¿niejszych narodowych œwi¹t
- rocznicê wybuchu Wielkiej Rewolucji
Francuskiej z 1789 r., zapocz¹tkowanej
zdobyciem Bastylii. Wtedy zosta³a obalona monarchia absolutna we Francji. Od
226 lat tego dnia, w Pary¿u odbywa siê
efektowna wojskowa defilada, a w wielu
miastach organizowane s¹ koncerty, bale
i pokazy sztucznych ogni.

bolicznie uczcili rocznicê wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 14 lipca pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej kwiaty
z³o¿y³ burmistrz Chojnowa Jan Serkies,
przedstawiciele Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich
i mieszkañcy.
Gest niewielki, ale wyra¿aj¹cy solidarnoœæ i przyjaŸñ.

Odznaczony za zas³ugi
2 VII 2015 roku w Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu, Wojewoda Dolnoœl¹ski Tomasz Smolarz oraz Wicewo-jewoda Joanna Bronowicka uhonorowali

Solidaryzuj¹c siê z naszymi przyjació³mi
z francuskiego Commentry, z inicjatywy
grupy mieszkañców urodzonych we
Francji, chojnowianie, kolejny raz, sym-
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zas³u¿onych za pracê na rzecz spo³eczeñstwa polskiego Z³otymi, Srebrnymi i Br¹zowymi Krzy¿ami za Zas³ugi, Medalem
za Ofiarnoœæ i Odwagê oraz Odznakami
Honorowymi "Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej".
Wœród odznaczonych by³ nasz chojnowianin Harcmistrz Zygmunt Artur Reichert,
który za zas³ugi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za dzia³alnoœæ na rzecz kszta³cenia moralnoœci i patriotycznej postawy
polskiej m³odzie¿y otrzyma³ Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi nadany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronis³awa
Komorowskiego.

Gazeta na urlopie
Informujemy naszych Czytelników, ¿e
najbli¿sze wydanie Gazety Chojnowskiej
uka¿e siê za miesi¹c - dok³adnie 21
sierpnia. Ze wzglêdu na porê urlopow¹,
w sierpniu, podobnie jak w latach poprzednich, wydajemy tylko jeden numer.
Biuro redakcji pracuje jednak ka¿dego
dnia roboczego - w poniedzia³ki, œrody
i czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki do godz. 16.30, w pi¹tki do
godz. 14.30.
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Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków
i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa,
którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 wraz
z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹
sk³adaæ wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.).

Druki wniosków s¹ do pobrania od dnia 12.08.2015r.
w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa)
oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pok. nr 5 (parter)
w godz. 8.00 - 15.00.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie pokonywania
barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin.

Informacja dla wnioskodawców
Dochody za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku nale¿y
udokumentowaæ poprzez m.in.:
- zaœwiadczenie pracodawcy o wysokoœci dochodów netto
uzyskanych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,
- oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków
gospodarstwa domowego o wysokoœci dochodów netto uzyskanych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,
- zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawaniu bez pracy
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku (z prawem lub
bez prawa do zasi³ku) lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- oœwiadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosi¹ganiu dochodu w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku (dotyczy
osób niezarejestrowanych w Urzêdzie Pracy),
- decyzja, kserokopia decyzji, zaœwiadczenie z Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o otrzymywanych œwiadczeniach
(zasi³ek sta³y, zasi³ek okresowy, zasi³ek rodzinny, zasi³ek
pielêgnacyjny) - nie nale¿y ujmowaæ zasi³ków celowych, lub
oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków
gospodarstwa domowego o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej,
- decyzja, kserokopia decyzji lub oœwiadczenie o otrzymanym
dodatku mieszkaniowym,
- zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posiadanego gruntu rolnego
(hektarów przeliczeniowych) lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- wyroki s¹dowe lub ich kserokopie o wysokoœci zas¹dzonych
alimentów, zaœwiadczenia komornika, dowody op³aty alimentów lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- zaœwiadczenie lub oœwiadczenie wnioskodawcy o otrzymywanym innym stypendium,
- odcinek renty lub emerytury (w przypadku braku odcinka decyzja o wysokoœci emerytury lub renty albo jej kserokopia)
lub oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków
gospodarstwa domowego o wysokoœci renty lub emerytury,
- oœwiadczenie o wysokoœci dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych,
- osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedstawiaj¹
informacjê o dochodach z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
(PIT) lub sk³adaj¹ oœwiadczenie o wysokoœci uzyskanego dochodu w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku.

Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedn¹ osobê
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej, tj.456 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza
zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania - po
przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu
przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie
okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup
podrêczników i innych pomocy edukacyjnych - realizowane
w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³
poprzez dokonanie przez nie zakupu podrêczników i innych
pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz
Miasta Chojnowa uzna, ¿e udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe.
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Wakacyjne inwestycje
Budowa ¿³obka miejskiego
przy ul. Maczka-Sikorskiego

Pod koniec maja, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja
2015, rozpoczêto budowê nowego miejskiego ¿³obka przy ul. Sikorskiego-Maczka.
Przez ostatnie tygodnie wykonano ³awy fundamentowe, œciany konstrukcyjne zewnêtrzne i wewnêtrzne, strop nad ni¿sz¹ czêœci¹
budynku, ¿elbetowe s³upy i nadpro¿a w konstrukcji œcian. Miasto liczy na dotacje tej inwestycji w wysokoœci 1mln 600 tys. z³.
Warunkiem jej otrzymania jest zakoñczenie budowy i rozpoczêcie dzia³alnoœci ¿³obka do koñca 2015r.

Remont dachu Przedszkola Miejskiego nr 1

Ukoñczono prace przy wymianie pokrycia dachu na budynku
Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
Po³acie dachowe docieplono we³n¹ mineraln¹ obudowan¹
p³ytami gipsowo-kartonowymi. Obiekt zyska³ nowe rynny
i rury spustowe oraz instalacjê odgromow¹.

Wymiana instalacji w Gimnazjum nr 2

W Gimnazjum nr 2 wymieniana jest instalacja hydrantowa
i przeciwpo¿arowa oraz czêœæ instalacji wody zimnej.

Nowe place zabaw

- we wnêtrzu kwarta³u w rejonie ulic:
Kolejowa-Witosa-Koœciuszki- Pl. Dworcowy
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- na terenie rekreacyjnym przy Morskim Oku

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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X Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki 2015
10 lipca w Muzeum Regionalnym odby³
siê wernisa¿ jubileuszowej wystawy miejscowych artystów.
Po raz pierwszy swoje prace chojnowscy
twórcy zaprezentowali w Muzeum
Regionalnym w 1990 r. Æwieræ wieku,
które up³ynê³o sk³ania do refleksji,
stanowi te¿ okazjê, by przypomnieæ
uczestników pierwszego przegl¹du.
Wziê³o w nim udzia³ zaledwie kilka
osób: Waldemar Ferenc, Zbigniew
Halikowski, Jadwiga Jêdrzejczyk,
Ireneusz Józefczuk, Ewa Lijewska
i Gra¿yna Wróbel.

wiecza, cieszy wiêc, ¿e do grona twórców bior¹cych udzia³ w przegl¹dach
do³¹czy³y ostatnio tkaczki.
W obecnym jubileuszowym przegl¹dzie
bierze udzia³ trzydziestu czterech uczestników. Jest to rekordowa liczba, rekordowa jest tak¿e liczba zaprezentowanych
prac. Poœród wystawiaj¹cych odnajdujemy absolwentów Pañstowych Liceów Sztuk
Plastycznych, uczelni artystycznych we
Wroc³awiu, Zielonej Górze i Cieszynie,
nauczycieli wychowania plastycznego,
przedstawicieli ró¿nych profesji, poœród
których s¹ absolwenci wy¿szych uczelni.

Pocz¹tkowo przegl¹dy odbywa³y siê nieregularnie. Z czasem zaczê³y siê cieszyæ
coraz wiêkszym zainteresowaniem. Od
2005 r. s¹ organizowane cyklicznie co
dwa lata. To, co je wyró¿nia, to bardzo
otwarta formu³a umo¿liwiaj¹ca udzia³ zarówno profesjonalistom, jak i tym, którzy
swoj¹ twórcz¹ pasjê traktuj¹ jako dope³nienie zawodowej aktywnoœci.
Pierwsze przegl¹dy gromadzi³y g³ównie
osoby zajmuj¹ce siê malarstwem, póŸniej
do³¹czyli fotograficy i rysownicy. Doœæ
wczeœnie na wystawach pojawiaæ siê
zaczê³o rzemios³o artystyczne i rêkodzie³o. Swoje prace prezentowa³y osoby
zajmuj¹ce siê ceramik¹, szk³em artystycznym, haftem krzy¿ykowym i p³askim.
Chojnów to miasto o bogatych tradycjach
tkactwa siêgaj¹cych czasów œrednio-

Przegl¹dy s¹ znakomit¹ okazj¹, by przyjrzeæ siê tutejszemu œrodowisku twórców
i wy³owiæ osobowoœci, które warto promowaæ. Najczêœciej odbywa siê to poprzez
organizowanie indywidualnych wystaw
w chojnowskim muzeum i Baszcie Tkaczy,
która jest jego oddzia³em.
Wiele inicjatyw, które siê zrodzi³y w naszym
mieœcie ma swoje korzenie w³aœnie w przegl¹dach. Da³y one swojego czasu asumpt
do powo³ania Stowarzyszenia Mi³oœników Sztuki. Jak bardzo bogaty jest
obraz kultury plastycznej w naszym
mieœcie œwiadczy wydany w 2008 r.
"Almanach artystyczno-kulturalny Ziemi
Chojnowskiej", który zawiera szeœædziesi¹t dziewiêæ biogramów twórców
zwi¹zanych z Chojnowem.
Ci¹gle pozostaj¹ aktualne za³o¿enia przyœwiecaj¹ce kolejnym spotkaniom chojnowskich twórców, które chyba najtrafniej zosta³y wyeksplikowane we wstêpie
do jednego z katalogów. Ich nadrzêdnym
celem jest pobudzenie kreatywnoœci,
integracja miejscowego œrodowiska,
stworzenie odpowiedniego dlañ forum
wymiany doœwiadczeñ i umo¿liwienie
zaprezentowania siê szerszemu ogó³owi.
Nade wszystko zaœ, wypracowanie takiej

formu³y, która dawa³aby szansê skupienia wokó³ idei przegl¹dów jak najwiêkszej grupy zainteresowanych twórczoœci¹
plastyczn¹, bez wzglêdu na status w œrodowisku plastycznym, wynikaj¹cy z wykszta³cenia o kierunku artystycznym.
Przypomnieæ te¿ nale¿y, ¿e u podstaw
przegl¹dów leg³o za³o¿enie, ¿e nie bêd¹
one polem konfrontacji wymiany doœwiadczeñ. ¯e bêd¹ stanowi³y zachêtê
i podnietê do dalszej pracy i doskonalenia warsztatu.
Jubileuszowy, X Przegl¹d Chojnowskiej
Plastyki i dwudziestopiêciolecie jego powo³ania do ¿ycia stanowi szczególn¹ okazjê
do spojrzenia wstecz.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ tych,
którzy od nas odeszli: Czes³awê Borys,
Jana Putyrê oraz Gra¿ynê Wróbel.
Jerzy Janus
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca sierpnia.

Na wystawie swoje prace prezentuj¹:
Bo¿ena Janina Aleksy, Jolanta Anton,
Krzysztof Bakalarz, Monika Chmielewska, Maria Cieœlak, Krytyna Cibiniak, Mariusz G³ód, Teresa Halikowska, Zbigniew Halikowski, Jadwiga
Jêdrzejczyk, Ireneusz Józefczuk, Jakub
Józefczuk, Szymon Józefczuk, Natalia
Kabanow, Barbara Kaleta, Marian
Karasek, Zofia Kasprzak, Rozalia
Kêsik, Maria K³os, Lilla Konieczna,
Bogus³awa Kruk, Jan Ksi¹¿ek, Alicja
Niejska, Julian Pamu³a, Anna Pauch,
Marek Putyra, Kamil Szlegier, Lech
Wagel, Robert Wierzbicki, Wies³aw
Wojciechowski, Magdalena Wo³oszyn,
Rafa³ Wyciszkiewicz, Renata Zarzeczna,
Miros³aw Zatorski.
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Wakacyjna miejscówka
Pragn¹c ciekawie spêdziæ urlop czy nawet ca³e wakacje, nie musimy specjalnie nadwyrê¿aæ domowego bud¿etu. Lokalne œrodowiska kulturalne maj¹ wiele interesuj¹cych
propozycji, z których warto skorzystaæ indywidualnie b¹dŸ w towarzystwie. Oferty
kierowane s¹ zarówno do dzieci jak i doros³ych. Wystarczy poœwiêciæ trochê czasu
i w Internecie, wyszukaæ coœ co nas zainteresuje. Dla zachêty podajemy "na tacy" kilka
wakacyjnych ofert, które, naszym zdaniem zas³uguj¹ na uwagê.

Z naszego podwórka
MBP
* 3-7 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na drug¹ ods³onê
tegorocznych zajêæ wakacyjnych oscyluj¹cych, tym razem, w prehistorycznych
klimatach.
MOKSiR
* na 15 sierpnia placówka zaplanowa³a
festyn wakacyjny. Spotykamy siê
w Parku Œródmiejskim, a bawiæ nas bêdzie
zespó³ wykonuj¹cy greck¹ muzykê.
* w ostatni tydzieñ sierpnia Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji poprowadzi kolejne artystyczne spotkania dla
najm³odszych z rêkodzielnictwem, tañcem
i scen¹ aktorsk¹.
* w wyremontowanym Domu Kultury
korzystaæ mo¿na z nowoczesnej sali fitness i krêgielni. Pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e na salê trzeba mieæ zmienne obuwie
i rêcznik, a na krêgielniê, ze wzglêdu na
du¿e zainteresowanie, trzeba ustalaæ termin. Fitness i krêgielnia s¹ dostêpne od
wtorku, do niedzieli w godz. 15.00 - 21.30.
* na zewn¹trz czeka plenerowa si³ownia
- æwiczenia na œwie¿ym powietrzu mog¹
byæ dodatkow¹ przyjemnoœci¹.

Muzeum Regionalne
* podczas tegorocznych wakacji muzeum prezentuje dzie³a chojnowskich
artystów - plastyków, fotografików, rzeŸbiarzy, hafciarek i innych. W sumie do
obejrzenia jest ponad sto ciekawych prac.
* na wystawach sta³ych warto zapoznaæ
siê m.in. z ekspozycjami - "Pradzieje
Ziemi Chojnowskiej, Wystawa archeologiczna", "Dawne œl¹skie œlusarstwo
i kowalstwo", "Œl¹skie konwisarstwo",
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"Broñ bia³a i palna", "Lapidarium. Kamieniarka od XVI do XX w.",
* przyjemnie mo¿na spêdziæ czas w muzealnym ogrodzie, gdzie te¿ znajdziemy
elementy miejskiej historii. Ponadto
w muzealnych zbiorach s¹ meble,
malarstwo, grafika, zegary, ceramika,
szk³o, monety…

promocyjne ceny biletów: ulgowy 3z³/h; rodzinny - 3z³/h; normalny - 6z³/h.
P³ywalnia czynna jest do godz. 22.00
i oferuje k¹piele w basenie g³ównym,
basenie rodzinnym z hydromasa¿em,
gejzerem i rw¹c¹ rzek¹, saunê parow¹,
such¹, ³¹kê solarn¹ oraz jacuzzi.

Po s¹siedzku
Z³otoryja
* w Muzeum Z³ota w Z³otoryi w miesi¹cach wakacyjnych, mo¿na obejrzeæ obrazy
pani Jolanty Duszy malowane kaw¹.

* z ca³¹ rodzin¹ wybraæ siê mo¿na na Basztê
Tkaczy, gdzie we wnêtrzach prezentowane s¹ ciekawe wystawy, a z punktu
widokowego mo¿na podziwiaæ panoramê naszego miasta i odleg³y horyzont.
Squosch
* W Szkole Podstawowej nr 4 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 15:00 - 21:00,
w weekendy 10:00 - 21:00 dostêpna jest
sala do squoscha. Rezerwacji dokonywaæ
nale¿y w kasie basenu. Cena wynajmu
sali, sprzêtu, dostêpu do szatni i pryszniców wynosi 25 z³.

Orlik
* chêtnych do skorzystania z boiska do
pi³ki no¿nej , koszykówki i siatkówki na
chojnowskim Orliku, odsy³amy do opiekuna obiektu, z który ustala siê termin
wejœcia.
Basen Miejski
* w czasie wakacji od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10:00 - 15:00 obowi¹zuj¹

Legnica
* zaprasza do swoich kin - Helios, Piast,
Ognisko, a Kinderplaneta Ferio Legnica
na seanse 5D.
* 30 sierpnia premier¹ sztuki "Car Samozwaniec" legnicki teatr koñczy sezon artystyczny 2014/2015.
Boles³awiec
* Œwiêto Ceramiki - 19-23 lipca.
Z³otoryja
* IV Miêdzynarodowy Zlot Fanów Ewy
Farnej rozpocznie siê 1 sierpnia (sobota)
o godzinie 14:30 na z³otoryjskim Rynku.
Lubin
* 29 lipca o godz. 12.00 "Ale Cyrki!" wystêp cyrkowo - teatralny clowna
Feliksa - pokaz familijny - CK Muza sala kameralna, bilety 15. z³.
* 8 sierpnia - od godz. 20.00 w Klubie
Pod Muzami impreza taneczna prowadzona przez DJ Arka - "Tanecznie Pod
Muzami!" Bilety w cenie 20 z³.
* 26 sierpnia o godz. 12.00 "Kozio³ek
Mato³ek i jego przygody" - spektakl
muzyczno - teatralny dla dzieci od lat 5 CK Muza - du¿a sala, bilety 15 z³.

***
To tylko u³amek tego co mo¿na znaleŸæ
w sieci przegl¹daj¹c strony interesuj¹cych nas miast i instytucji.
Poœwiêcaj¹c kilka chwil mo¿na zaplanowaæ bardzo atrakcyjny wypoczynek.
opr. eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Stwardnienie rozsiane - przewlek³a, zapalna choroba, w której dochodzi do
wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej, dotyka w naszym kraju statystycznie
1 osobê na 1000. Na œwiecie szacunkowo choruje na ni¹ oko³o 2,5 miliona ludzi.

Gabriela -pasja to moc

Kilka tygodni temu, na serwisie You Tube
opublikowano niezwykle przejmuj¹cy i wzruszaj¹cy film autorstwa Ilony Bidzan pt.
"SM". Jedn¹ z trzech g³ównych postaci tej
osobistej opowieœci jest mieszkanka naszego miasta - Gabriela Zenka.
Maratoñczyk, malarka i tancerka opowiadaj¹ o zderzeniu z chorob¹ i nieustaj¹cej
z ni¹ walk¹. Najskuteczniejszym orê¿em w tej
batalii s¹ ich pasje.
Nieuleczalna choroba, paradoksalnie wzmacnia zapa³ i chêæ czerpania z ¿ycia jak najwiêcej. Film powierzchownie tylko dotyka
tematu SM. Przepe³niony emocjami, opo-

wiada o walce z nieuleczaln¹ chorob¹, na
któr¹ niezawodnym lekarstwem, wed³ug bohaterów, jest pasja. Pasj¹ Gabrieli jest taniec.
Gabrysia od dziecka szlifuje swój warsztat.
Wci¹¿ siê rozwija, ciê¿ko nad sob¹ pracuj¹c,
a dziœ dzieli siê doœwiadczeniami z innymi.
Jest wspania³¹ tancerk¹. Zdoby³a tytu³ instruktora rekreacji ruchowej w Egurolla Dance
Studio w Warszawie.

Ostatnio wróci³a z 2. tygodniowego obozu
tanecznego Akademii Sportowej Przygody.
Obecnie, wspólnie z Maciejem Perlakiem
(kolejnym pasjonat¹) pracuje nad w³asnym
teledyskiem.
Determinacja, pasja i kult ¿ycia daj¹ jej
niewyobra¿aln¹ moc. Wsparcie wielu przyjació³ i najbli¿szych pozwala "przenosiæ góry"
i wierzyæ, ¿e wymarzone szczyty zostan¹
zdobyte.
eg
fot. www.artpapier.com; www.mariuszryz.pl; Paulina M.

Ponad rok temu, z inicjatywy chojnowskich motocyklistów, w naszym mieœcie powsta³a
grupa motocyklowa, o której szybko w grodzie nad Skor¹ zrobi³o siê g³oœno - dos³ownie
i w przenoœni. Rzecznikiem formacji jest Czes³aw Skorupa - mi³oœnik, sympatyk
i pasjonata jednoœladów.

Motocykliœci Chojnów
Gazeta Chojnowska - Jakie cechy charakteryzuj¹ sympatyków tej formy podró¿owania?
Czes³aw Skorupa - To œrodowisko skupia
ludzi ró¿nych profesji, ale ³¹czy ich wiele
wspania³ych cech. Wszyscy jesteœmy ciekawi
œwiata, lubimy obcowaæ z natur¹, z innymi
ludŸmi. Wszyscy czujemy potrzebê wspierania innych, pomagania potrzebuj¹cym i sprawiania radoœci najm³odszym. Odpowiadaj¹c zatem na pani pytanie - wed³ug mnie
motocykliœci charakteryzuj¹ siê otwartoœci¹
i serdecznoœci¹. Kochaj¹ ¿ycie, œwiat i ludzi.
G.Ch. - Dlaczego chojnowscy motocykliœci postanowili siê po³¹czyæ?
Cz. S. - Jak to mówi¹: w grupie si³a i jako si³a
stowarzyszaj¹ca ludzi Chojnowa oraz bezpoœrednio z nim zwi¹zanych, chcemy promowaæ miasto nie tylko w regionie, ale równie¿ na terenie ca³ego kraju i Europy.
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Poza g³ównym celem, jakim jest propagowanie ruchu motocyklowego i promowanie
turystyki motocyklowej na liœcie swoich
priorytetów bardzo wysoko stawiamy pomoc
charytatywn¹ i spo³eczn¹. Dotychczas zorganizowaliœmy w Osadzie Danieli piknik
motocyklowy z grillem i atrakcjami oraz
Miko³aja dla dzieci z chojnowskiego Domu
Dziecka.
Wspólnie z w³adzami miasta zorganizowaliœmy te¿ festyn motocyklowy - udan¹
imprezê, w której uczestniczyli mieszkañcy
i ponad 100 maszyn ró¿nego "kalibru”.
Chêtnie odpowiadamy na zaproszenia, w³¹czaj¹c siê w ró¿nego rodzaju inicjatywy.
G. Ch. - Co tak ujmuj¹cego maj¹ w sobie
motocykle?
Cz. S. - Nie potrafiê odpowiedzieæ na to
pytanie. Nie wiem, co maj¹ w sobie ujmuj¹cego, ale wiem, ¿e w maszynie, która
wzbudza nasze zainteresowanie, po prostu
siê zakochujemy. Mo¿e to nieco banalne,
ale tak to jest. Motocykl, dla zdecydowanej
wiêkszoœci sympatyków, to mi³oœæ numer
jeden, któr¹ z trosk¹ otaczamy bezinteresownym uczuciem.

Do chojnowskich motocyklistów mo¿e
do³¹czyæ ka¿dy. Nie ma znaczenia ile ma
lat, jakim motocyklem jeŸdzi ani jak d³ugo.
Wœród naszych motocyklistów s¹ doœwiadczeni motocykliœci z wieloletnim sta¿em,
ale tak¿e tacy, dla których ten sezon jest
dopiero pierwszym. Podobnie jest z maszynami - nie liczy siê marka, typ ani moc.
Chojnowska grupa dysponuje ca³ym wachlarzem motocykli - od chopperów przez
nakedy czy sportowe, a¿ po enduro i turystyki.
Jeœli interesuj¹ Pañstwa konkretne motory
b¹dŸ historie z nimi zwi¹zane, zapraszamy
do w³aœcicieli. Z pewnoœci¹ podziel¹ siê
doœwiadczeniami i udziel¹ odpowiedzi na
pytania.
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Warsztat zamieniony
na wulkaniczne wzniesienie

8 lipca budynek Warsztatu Terapii w Chojnowie opustosza³, a pracownie i zajêcia
w tym dniu zosta³y przeniesione na ³ono
natury, dok³adniej na Pogórze Kaczawskie, gdzie znajduje siê wulkaniczne
wzniesienie „Ostrzyca” o wysokoœci 501 m
n.p.m. Wycieczka maj¹ca na celu pobudziæ nasz¹ aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zacieœniæ wiêzi wypad³a wyœmienicie.
Zwieñczeniem wyjazdu by³o wspólne
ognisko i zabawy integracyjne.

Miejsce to jest godne polecenia, dla
wszystkich, którzy czerpi¹ radoœæ z obcowania z natur¹ i sprawdzania w³asnych
si³ w górzystych terenach.

Udany debiut
Anety Adamek

Jakiœ czas temu informowaliœmy, ¿e
now¹ wokalistk¹ wroc³awskiej punkrockowej grupy "BLADE LOKI" zosta³a
chojnowianka, Aneta Adamek.

Wakacje z MOKSiR
W dniach 6-10 lipca odbywa³y siê zajêcia dla najm³odszych mieszkañców naszego miasta. Dzieci w wieku 6-13 lat
uczestniczy³y w ró¿norakich zajêciach
zorganizowanych przez MOKSiR.
W poniedzia³ek uczestnicy podjêli trud
rywalizacji na krêgielni, zaœ we wtorek,
korzystaj¹c z przepiêknej pogody, wziêli
udzia³ w baloniadzie. Dzieci zamiast
pi³ek do siatkówki u¿ywa³y balonów
nape³nionych wod¹ i zwyk³ych rêczników pla¿owych.
Œrodowe spotkanie by³o poœwiêcone
tañcom i zabawom z Klanz¹.
W czwartek poznawaliœmy tajniki filcowania kwiatka na mokro, zaœ w pi¹tek
wykonywaliœmy smoki, talerze z ornamentem roœlinnym i ksiê¿niczki z gliny.
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Imponuj¹ce tempo prób sprawi³o, ¿e
doœæ szybko przyszed³ czas na debiut.
04 lipca na imprezie pn. "Zlot
Motocyklowy nad Wd¹" (okolice nadmorskie) wed³ug Andrzeja Dudzica –
basisty zespo³u – "Aneta wypad³a bardzo
dobrze. Scena to jej ¿ywio³. Publicznoœæ
j¹ zaakceptowa³a."
Po wakacjach "B.L." planuj¹ kolejne
koncerty.
Warto zaprosiæ ich do Chojnowa.
Ale¿ by³oby to wydarzenie!
pm;
fot. b.m.; facebook zespo³u
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Niezwyk³y czas relaksu
W latach 1978-2002 mieliœmy w Chojnowie kapelê podwórkow¹ z prawdziwego zdarzenia. Nazywa³a siê "WACUSIE".
Umilali muzyczne chwile na przeró¿nych imprezach i uroczystoœciach miejskich. Sk³ad ci¹gle siê zmienia³. Z ró¿nych zreszt¹
powodów. G³ównym wokalist¹ by³ jednak niezmiennie Zbigniew Misikiewicz. Z ciekaw¹ przesz³oœci¹ bigbitow¹. W latach
60-tych pana Zbyszka mo¿na by³o zobaczyæ na scenie m.in.
z "CZERWONO-CZARNYMI" i "CZERWONYMI GITARAMI".
Po œmierci wokalisty - mojego taty (21.12.2013) zainteresowa³em siê archiwalnymi kasetami z zarejestrowanymi koncertami "WACUSI". W grudniu ubieg³ego roku podj¹³em decyzjê o przygotowaniu koncertowej p³yty chojnowskiej kapeli
podwórkowej. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e wieloletni akordeonista
kapeli, Leszek Marzec, w swoich archiwach te¿ posiada kasety
z nagraniami "WACUSI". Okaza³o siê jednak, ¿e p³yta bêdzie
zbyt krótka czasowo. B³yskawicznie wiêc podj¹³em decyzjê
o umieszczeniu oblicza rockowego mojego zespo³u "JUBEL".
Ojciec i syn na jednym kr¹¿ku? A czemu by nie? Mia³em
jeszcze trochê niewykorzystanego materia³u.
¯mudna machina powstawania p³yty ruszy³a na dobre. Krok po
kroczku. Elemencik po elemenciku. Znów nieoceniona okaza³a
siê pomoc Leszka Marca. "Przerzuci³" (mastering) nagrania
z kasety magnetofonowej na format audio (p³yta kompaktowa).
Poprawienia jakoœci nagrañ (remastering) podj¹³ siê Korneliusz
Wargosz. Dobrze, ¿e sponsorzy nie zawiedli. Za co serdecznie
dziêkujê.

Problemem wci¹¿ jednak pozostawa³a koncepcja ok³adki i tytu³
p³yty. Jak to zwykle przy twórczym impasie bywa, pomóg³
przypadek. Podczas kolporta¿u "G.Ch." u jednej ze sta³ych czytelniczek trwa³ remont mieszkania. Do wyrzucenia zosta³a tzw. wspó³czesna niemiecka DESA. Rysunek przedstawia³ jegomoœcia
z kuflem piwa. By³o to przys³owiowe "bingo!" Ostateczn¹ wersjê ok³adki zaprojektowa³a Emilia Grzeœkowiak.
Pozosta³a tylko kwestia dopiêcia bud¿etu, druk ok³adek (UNIFOT), kopiowanie i nadruki p³yt (Janusz Szlêk) oraz zakup
pude³ek na p³yty (sklep "Radiola"). Tytu³ – "Czas relaksu" –
nasun¹³ siê logiczn¹ kolej¹ rzeczy.
15 czerwca br. to oficjalna data premiery p³yty. Najstarsi górale
twierdz¹, ¿e taki p³ytowy split, na którym znajduje siê folklor
miejski w wydaniu pokoleniowym jest pierwszym w Polsce,
a mo¿e i w Europie. Niech wiêc "Czas relaksu" s³u¿y wszystkim i przypomina o czasach, które ju¿ bezpowrotnie minê³y.
Piotr Misikiewicz

Rockowy przekrój Castle Party
Jest jakiœ magiczny urok w "Festiwalu Rocka
Gotyckiego". Od dziewiêtnastu lat impreza
na dobre zagoœci³a w niewielkim Bolkowie.
Miasteczko, jakich wiele w kraju, ale posiadaj¹ce imponuj¹ce zamczysko. Obiekt ten
jest niew¹tpliwie atrakcj¹ turystyczn¹.

Co roku, w to miejsce, na Castle Party, zapraszani s¹ wykonawcy, którzy s¹ w stanie
zaspokoiæ wiele gustów. Nie inaczej by³o
w tym roku. Ca³oœæ jednak podzielono tak,
¿e mo¿na by³o spokojnie siê przemieszczaæ
z koncertu na koncert.
Nasza chojnowska ekipa zawita³a ju¿ pierwszego dnia festiwalowego. Magnesem by³y
koncerty rzeszowskiego 1984 i ARTROSIS
z Zielonej Góry. Mia³y one miejsce w nieczynnym Koœciele Ewangelickim zaadaptowanym na cele komercyjne.
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A na zamku, dzia³o siê oj dzia³o. Kto by
pomyœla³, ¿e na kolana mo¿e powaliæ
brzmienie gotyk-punka z Liverpoolu?
Wszystko za spraw¹ ZOMBINA AND
THE SKELETONS. Szaleñczy rock'n'roll
przez ca³y wystêp. By³o s³ychaæ echa
s³ynnej czwórki z tego miasta. Naszym
wys³annikom uda³o siê poznaæ wokalistkê
tej kapeli - Zombinê!

G³ówn¹ gwiazd¹ tegorocznego festiwalu
by³ PARADISE LOST. Panowie nie zawiedli. Blisko pó³toragodzinna uczta metalowa zadowoli³a wszystkich.
Z dolnoœl¹skich akcentów nale¿y wspomnieæ o lubiñskim PERCIVALU SCHUTTENBACH. Zespó³ znany jest m.in.
z muzyki do œwiatowego przeboju gier
komputerowych - "WiedŸmina 3".

Muzyczny œwiat ich wystêpu, opowiadaj¹cy o prastarych s³owiañskich wierzeniach
i obyczajach, jest jednym z najbardziej oryginalnych pomys³ów jaki powsta³ w Polsce.
Kto chcia³ odpocz¹æ od koncertów móg³
siê pobawiæ w klubie "Sorento" przy muzyce
DJów. Od zmierzchu do œwitu i od œwitu
do po³udnia. Przekrój setów wyklucza³ disco,
techno, hip-hop. By³o ambitnie.

Kilka tysiêcy ludzi, jakie zjecha³o niemal
z ca³ej Europy do Bolkowa prezentowa³o
bardzo oryginaln¹ modê. Zdjêcia tylko
mog¹ odzwierciedliæ trend pomys³ów na
ubiory.
Có¿, wszystko przemija, wiêc i ta impreza
przesz³a do historii. Za rok powstanie jej
kolejny rozdzia³. To jest ju¿ pewne.
pm; fot: bm
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

,,Ka¿de

dziecko mo¿e nauczyæ siê zasad,
czyli klika s³ów o skutecznym wyznaczaniu granic"

U dzieci z rozwijaj¹cymi siê zaburzeniami zachowania pierwszym symptomem jest najczêœciej niechêæ lub brak umiejêtnoœci przestrzegania zasad obowi¹zuj¹cych w danym systemie rodzinnym lub w danym spo³eczeñstwie w ogóle.
Zadaniem wychowawczym dla rodzica bêdzie wprowadzenie
jasnych granic zachowania w celu rozwoju decyzyjnoœci dziecka
oraz odpowiedzialnoœci za w³asne dzia³ania.
Pierwszym krokiem jest odpowiedŸ na pytanie, jaki styl wychowania rodzic preferuje i jakie s¹ jego efekty, w jakim stopniu
rodzic pozwala dziecku wykszta³ciæ pewnoœæ siebie w podejmowaniu decyzji równolegle z poczuciem odpowiedzialnoœci
za ich konsekwencje. W kontekœcie odpowiedzi na to pytanie
u¿yteczny bêdzie podzia³ na trzy podstawowe style wychowania.
Styl autorytarny pozostawia ca³¹ decyzyjnoœæ w rêkach rodziców, których przekonania mo¿na zawrzeæ w stwierdzeniach
typu: ,,Jeœli nie boli, to dziecko siê nie uczy" lub ,,Panowanie
nad dzieæmi i rozwi¹zywanie za nie problemów jest moim
zadaniem". W myœl powy¿szych stwierdzeñ to rodzice przejmuj¹ ca³kowit¹ kontrolê nad wszystkimi problemami i narzucaj¹ swoje sposoby ich rozwi¹zania, podejmuj¹c za dziecko
kluczowe decyzje. Dzieci ucz¹ siê wtedy, ¿e nie warto podejmowaæ prób samodzielnego rozwi¹zywania problemu w drodze dialogu, poniewa¿ metody komunikowania i rozwi¹zywania problemów s¹ bolesne. Tym samym w licznych sytuacjach
reaguj¹ gniewem, uporem, zemst¹, buntem, wycofaniem lub
podporz¹dkowaniem pe³nym lêku.
Drugi ze stylów wychowania to styl uleg³y. Zak³ada on, ¿e
rodzice powinni s³u¿yæ dzieciom, a egzekwowanie konsekwencji wywo³uj¹cych zdenerwowanie dziecka nie jest dopuszczalne. Tym samym rodzice oddaj¹ ca³¹ w³adzê decyzyjn¹
w rêce dzieci, za to sami realizuj¹ decyzje dziecka i ponosz¹
konsekwencje. Dzieci ucz¹ siê w ten sposób zale¿noœci w dzia³aniu, braku szacunku dla autorytetów oraz koncentracji uwagi
wy³¹cznie na sobie. Czêsto w nastêpstwie takiego stylu wychowania podwa¿aj¹ i ignoruj¹ obowi¹zuj¹ce zasady oraz to, co
siê do nich mówi.
Trzeci ze stylów tzw. demokratyczny zak³ada, ¿e dzieci na
miarê w³asnych mo¿liwoœci s¹ zdolne do samodzielnego
rozwi¹zywania problemów, a skutecznym motywatorem do
podejmowania decyzji jest zachêta ze strony autorytetów. Tym
samym dzieci otrzymuj¹ tyle kontroli i w³adzy, by mog³y sobie
z ni¹ poradziæ. Proces rozwi¹zywania problemów oparty jest na
wspó³pracy i wzajemnym szacunku, przez co dzieci ucz¹ siê
odpowiedzialnoœci, samokontroli, niezale¿noœci oraz szacunku
do zasad i autorytetów. Tym samym dzieci coraz powa¿niej
traktuj¹ s³owa rodziców oraz ucz¹ siê rozwi¹zywania w³asnych
problemów poprzez wspó³pracê. Warto przyjrzeæ siê poni¿szemu
zestawieniu pod k¹tem autodiagnozy osobistego podejœcia do
wychowania dziecka, a co za tym idzie konsekwencji w stawianiu wyraŸnych i jasnych z granic z poszanowaniem godnoœci
dziecka.
Jeœli powy¿sze zestawienie uœwiadomi³o rodzicowi, ¿e warto
poprawiæ relacjê z dzieckiem poprzez wyjœcie poza utrwalony
kr¹g schematów wychowawczych, poni¿ej znajduj¹ siê warunki i wskazówki dla rodziców dotycz¹ce okreœlania sta³ych i jasnych granic wobec zachowañ dziecka:
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1. Komunikat powinien dotyczyæ zachowania, a nie dziecka:
,,Nie podoba mi siê kiedy zostawiasz brudne ubrania na pod³odze"
zamiast ,,Jesteœ ba³aganiarzem".
2. B¹dŸ bezpoœredni i konkretny: ,,ZejdŸ z krzes³a" zamiast
,,Nigdy wiêcej nie wchodŸ na krzes³o".
3. Mów normalnym g³osem, staraj siê byæ opanowany.
4. Dok³adnie okreœlaj wybory i ich konsekwencje: ,,Masz do
wyboru: albo … albo. Co wybierasz ?". Mo¿esz zastosowaæ
kuchenny minutnik, aby jasno okreœliæ granice czasowe dla
podjêcia decyzji przez dziecko.
5. Popieraj s³owa dzia³aniem, b¹dŸ konsekwentny nawet jeœli
oznacza to poniesienie przez dziecko tzw. naturalnych konsekwencji swoich decyzji.

Jeœli emocje Twoje lub dziecka bior¹ górê, zastosuj technikê
tzw. ,,zejœcia z parkietu" czyli:
- upewnij siê, ¿e dziecko us³ysza³o Twój komunikat, poproœ
o powtórzenie;
- odejdŸ sam w spokojne miejsce lub pozwól ,,obraziæ siê
dziecku", to pozwoli Wam odzyskaæ kontrolê nad sob¹;
- powróæ do rozmowy, kiedy emocje opadn¹, co wzmocni
w dziecku umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konfliktów bez wp³ywu
silnych emocji.
Nie zmieniaj swojego komunikatu w stosunku do dziecka,
je¿eli dziecko bêdzie chcia³o negocjowaæ. Wybór spoœród
opcji, które mu przestawisz jest wystarczaj¹cy do budowania
w dziecku odpowiedzialnoœci za w³asne decyzje. I przede
wszystkim wspólnie z dzieckiem dajcie sobie czas i wzajemne
zaufanie co do zmian, jakie zamierzacie wprowadziæ, wyznaj¹c
zasadê czystego konta zgodnie z cytatem: ,,Dzieci potrzebuj¹
mi³oœci, szczególnie wtedy, gdy wed³ug nas na ni¹ nie zas³uguj¹"
(Henry David Thoreau).
El¿bieta Chlebowska
Psycholog Damian Kaczyñski
PPPP w Chojnowie
Na podstawie:
1. Kiedy pozwoliæ ? Kiedy zabroniæ ? Robert J. MacKenzie.
2. Ka¿de dziecko mo¿e nauczyæ siê regu³. Jak ustanowiæ granice
i wytyczyæ zasady postêpowania od niemowlaka do dziecka w wieku
szkolnym. Annette Kast - Zahn.
3. Krn¹brne zachowanie. Martin Herbert
4. Najpierw wytresuj kurczaka. Karen Pryor
5. Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk piêknych.
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M³odzie¿owy Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki zaprasza
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki funkcjonuj¹
w Polsce od 2007 roku. W naszym mieœcie, DKK dla doros³ych przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jeszcze w tym samym roku. Do
klubu w nastêpnych latach do³¹czy³a
m³odzie¿ z chojnowskich szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Obecnie M³odzie¿owy Dyskusyjny Klub
Ksi¹¿ki jest podzielony na cztery grupy:
w Gimnazjum nr 1 dzia³a jedna grupa,
koordynatorem szkolnym jest Ewa Wo³oszyn; w Gimnazjum nr 2 dzia³aj¹ dwie
grupy, koordynatorem szkolnym jest
Ma³gorzata Graban; w Powiatowym
Zespole Szkó³ dzia³a jedna grupa, koordynatorem szkolnym jest Lucyna Olszewska.

Podczas comiesiêcznych spotkañ Klubu
dyskutujemy na temat wybranej lektury,
poznajemy nowych autorów. Klubowicze
uczestnicz¹ te¿ w nieustaj¹cym konkursie na recenzje ksi¹¿ek, og³oszonym przez
Instytut Ksi¹¿ki, ich recenzje s¹ zamieszczane na stronie Dolnoœl¹skiego DKK
oraz Instytutu Ksi¹¿ki w Krakowie.
Tradycyjnie, na przedwakacyjnym, ostatnim w roku szkolnym spotkaniu, wybieramy
M³odzie¿owy Bestseller Roku. Tegorocznym zwyciêzc¹ zosta³a ksi¹¿ka Marcusa
Zusaka "Z³odziejka ksi¹¿ek". W czerwcu
¿egnamy tak¿e tych, którzy koñcz¹ szko³ê ka¿dy z nich otrzymuje dyplom oraz nagrodê ksi¹¿kow¹.
Ten rok by³ dla m³odych klubowiczów
bardzo pracowity i twórczy. Nie tylko rozmawiali o ksi¹¿kach, ale brali udzia³
w innych dzia³aniach biblioteki. Po raz
pierwszy (i chyba nie ostatni) zainicjowali chojnowskie obchody Œwiatowego
Dnia Czytania Tolkiena, m. in. przygotowali zajêcia dla dzieci z przedszkoli
i uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 3.
Wziêli te¿ udzia³ w projekcie "Na tropie

Szukamy Nastêpców Olimpijczyków

Wakacje i s³oneczna pogoda sprzyjaj¹
nie tylko lenistwu, ale równie¿ doskona³ej zabawie w mieœcie. Przyk³adem
mog¹ byæ zawody rowerowe pn. „Szukamy Nastêpców Olimpijczyków” zorganizowane w sobotê 18 lipca przez
Klub Kolarski UKK „Sigo – Gim 1”,
specjalnie dla najm³odszych mieszkañców Chojnowa i okolic.
Po³¹czenie zabawy z rywalizacj¹ skutecznie przyci¹gnê³o chêtnych. Dopisa³a
zarówno pogoda (chocia¿ gdyby by³o
nieco ch³odniej, nikt by nie narzeka³),
jak równie¿ frekwencja.
Od godziny 10.00 do 11.00 trwa³y
zapisy. Ka¿dy uczestnik musia³ posiadaæ
zgodê rodziców i, co równie wa¿ne, kask
ochronny. Nawet w trakcie zabawy, a mo¿e
szczególnie wtedy, bezpieczeñstwo to
podstawa. Wczeœniej przygotowana zosta³a trasa zawodów.
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Tu¿ po godzinie 11.00 przed budynkiem
Gimnazjum Nr 1 nast¹pi³o uroczyste
otwarcie, po którym zawodnicy i zawodniczki przyst¹pili do rywalizacji, zgodnie
z podzia³em na kategorie wiekowe.
I chocia¿ wydawaæ by siê mog³o, ¿e
takie zawody oka¿¹ siê jedynie okazj¹ do
spêdzenia czasu na œwie¿ym powietrzu,
szybko przekonaliœmy siê, ¿e walka by³a
niezwykle ambitna.
Jako pierwsi ruszyli najm³odsi uczestnicy,
wspierani gor¹co przez rodziców i kibiców.
Nie brakowa³o zwrotów akcji i emocji.
Wraz z kolejnymi grupami wiekowymi,
tempo wyœcigów i presja ros³y. Mimo to,
dziêki dobrej organizacji, zawody przebiega³y szybko i w przyjaznej atmosferze.
Chocia¿ nie wszyscy mogli wygraæ swoje
wyœcigi, tak naprawdê wszyscy byli zwyciêzcami. Nie zapomniano równie¿ o s³od-

tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po
Dolnym Œl¹sku". W ramach tego przedsiêwziêcia uczennice z Gimnazjum nr 1:
Klaudia Bernat, Natalia Kawerska, Natalia
Sankiewicz wysy³a³y na konkurs IX Dolnoœl¹ski Turniej M³odych Recenzentów swoje
prace - Klaudia Bernat zdoby³a wyró¿nienie.

Wszystkich, którzy lubi¹ czytaæ
zapraszamy na nasze ciekawe
spotkania ju¿ we wrzeœniu.
Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK
przy MBP Chojnów

kim poczêstunku dla zawodników, którzy
przecie¿ w³o¿yli wiele wysi³ku w rywalizacjê.
Po godzinie 12.00 mia³a miejsce ceremonia wrêczenia nagród (których by³o tyle,
¿e momentami brakowa³o r¹k), nie zabrak³o natomiast niespodzianek w postaci upominków rozlosowanych wœród
uczestników zawodów.
Imprezie towarzyszy³y uœmiechy i pozytywna atmosfera. Organizatorzy od razu
zapowiedzieli, ¿e je¿eli bêdzie mo¿liwoœæ, zorganizuj¹ kolejn¹ edycjê zawodów.
rb
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Chojnowianin na Mistrzostwach Œwiata
W dniach od 06.07-14.07 .2015 r, w miejscowoœci Bank na
Wêgrzech, odby³y siê Mistrzostwa Œwiata p³ywaj¹cych modeli
redukcyjnych zdalnie sterowanych w klasach NS (silnikowe)
i NSS (¿aglowe).
Na tegoroczn¹ imprezê przyjecha³o oko³o 300 zawodników
z 12 pañstw, którzy przywieŸli prawie 500 w³asnorêcznie
wykonanych modeli statków handlowych, okrêtów wojennych,
jachtów ¿aglowych.
Niew¹tpliwie zaszczytem by³o startowanie w tak doborowym
towarzystwie i w³aœnie tego zaszczytu dost¹pi³ chojnowianin
Wojciech Huk, cz³onek Harcerskiego Klubu Modelarskiego
"Arsena³" przy chojnowskim MOKSiR-ze. Polscy zawodnicy startowali w klasach: F2A, F2B, F4A, F4B, F4C, NSS-A ,
NSS-B, NSS-D, zdobywaj¹c ³¹cznie 12 medali, w tym 4 z³ote.
Pan Wojtek startowa³ w klasie NSS-B modelem kutra gaflowego "VIOLA" . Zaj¹³ 5. miejsce, co mo¿na uwa¿aæ za du¿y
sukces, zw³aszcza ¿e w gronie startuj¹cych by³o kilku mistrzów œwiata.
Mi³ym akcentem na zakoñczenie Mistrzostw by³o przekazanie
flagi Navigi przysz³emu organizatorowi Mistrzostw Œwiata,
które odbêd¹ siê w 2017 roku w Polsce w miejscowoœci Orneta
na Warmii.
Pan Wojtek dziêkuje Burmistrzowi za pomoc w mo¿liwoœci
uczestnictwa w Mistrzostwach Œwiata.

Znany rozk³ad jazdy okrêgówki
Tradycyjnie w po³owie sierpnia rozpocznie siê rywalizacja w legnickiej klasie
okrêgowej. Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej dopi¹³ ju¿ terminarz.
Emocji nie zabraknie od pierwszej kolejki.
Spadkowicz z 4. ligi - Chojnowianka szukaæ bêdzie w pierwszej kolejce punktów w Bieniowicach. A do Kochlic przyjedzie wracaj¹ca "do ¿ycia" Prochowiczanka.
Zbigniew Jakubowski
Terminarz sierpieñ-wrzesieñ
Kolejka 1 15-16 sierpnia
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Konfeks
Legnica
Sparta Grêbocice - Górnik Z³otoryja
Rod³o Granowice - Zamet Przemków
Orla W¹sosz - Iskra Ksiêginice
Odra Chobienia - KuŸnia Jawor
Kaczawa Bieniowice - Chojnowianka Chojnów
Czarni Rokitki - Stal Chocianów
Iskra Kochlice - Prochowiczanka Prochowice
Kolejka 2 22-23 sierpnia
Konfeks Legnica - Chojnowianka Chojnów
KuŸnia Jawor - Kaczawa Bieniowice
Iskra Ksiêginice - Odra Chobienia
Iskra Kochlice - Orla W¹sosz
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Zamet Przemków - Prochowiczanka Prochowice
Górnik Z³otoryja - Rod³o Granowice
Czarni Rokitki - Sparta Grêbocice
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Stal Chocianów
Kolejka 3 29-30 sierpnia
Sparta Grêbocice - Grom Gromadzyñ-Wielowieœ
Rod³o Granowice - Czarni Rokitki
Orla W¹sosz - Zamet Przemków
Odra Chobienia - Iskra Kochlice
Kaczawa Bieniowice - Iskra Ksiêginice
Chojnowianka Chojnów - KuŸnia Jawor
Konfeks Legnica - Stal Chocianów
Górnik Z³otoryja - Prochowiczanka Prochowice
Kolejka 4 5-6 wrzeœnia
Konfeks Legnica - KuŸnia Jawor
Iskra Ksiêginice - Chojnowianka Chojnów
Iskra Kochlice - Kaczawa Bieniowice
Zamet Przemków - Odra Chobienia
Górnik Z³otoryja - Orla W¹sosz
Czarni Rokitki - Prochowiczanka Prochowice
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Rod³o Granowice
Stal Chocianów - Sparta Grêbocice

Odra Chobienia - Górnik Z³otoryja
Kaczawa Bieniowice - Zamet Przemków
Chojnowianka Chojnów - Iskra Kochlice
KuŸnia Jawor - Iskra Ksiêginice
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Prochowiczanka
Prochowice
Kolejka 6 19-20 wrzeœnia
Konfeks Legnica - Iskra Ksiêginice
Iskra Kochlice - KuŸnia Jawor
Zamet Przemków - Chojnowianka Chojnów
Górnik Z³otoryja - Kaczawa Bieniowice
Czarni Rokitki - Odra Chobienia
Grom Gromadzyñ-Wielowieœ - Orla W¹sosz
Stal Chocianów - Prochowiczanka Prochowice
Sparta Grêbocice - Rod³o Granowice
Kolejka 7 26-27 wrzeœnia
Rod³o Granowice - Konfeks Legnica
Prochowiczanka Prochowice - Sparta Grêbocice
Orla W¹sosz - Stal Chocianów
Odra Chobienia - Grom Gromadzyñ-Wielowieœ
Kaczawa Bieniowice - Czarni Rokitki
Chojnowianka Chojnów - Górnik Z³otoryja
KuŸnia Jawor - Zamet Przemków
Iskra Ksiêginice - Iskra Kochlice

Kolejka 5 12-13 wrzeœnia
Sparta Grêbocice - Konfeks Legnica
Rod³o Granowice - Stal Chocianów
Orla W¹sosz - Czarni Rokitki
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Wrzeœniowe referendum
Na 6 wrzeœnia br. zapowiedziano ogólnokrajowe referendum. Wniosek do Senatu RP w sprawie referendum skierowa³ prezydent
Bronis³aw Komorowski po I turze wyborów prezydenckich. W referendum zostan¹ postawione 3 pytania:
1. "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?"
2. "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa?"
3. "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania w¹tpliwoœci co do wyk³adni przepisów prawa
podatkowego na korzyœæ podatnika?"
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej "TAK" oznacza zgodê, zaœ udzielenie odpowiedzi negatywnej "NIE" oznacza brak zgody.
Wynik bêdzie wi¹¿¹cy, jeœli zag³osuje wiêcej ni¿ po³owa uprawnionych do g³osowania.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6.5 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. 2015. 318.)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania, siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do
potrzeb wyborców niepe³nosprawnych dla przeprowadzenia referendum zarz¹dzonego na dzieñ 6 wrzeœnia 2015 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach ds. referendum w godz. 6.00. - 22.00.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego (dot. uprawnionej grupy wyborców) nale¿y zg³osiæ
Burmistrzowi Miasta Chojnowa w terminie do dnia 22 sierpnia 2015r.,
a przez pe³nomocnika do dnia 28 sierpnia 2015r.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/839

13

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy
w trakcie budowy, w centrum Chojnowa
przy ul. Witosa, o pow. u¿yt. 90m 2 +
gara¿ o pow. 22m2. Dom parterowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza. Salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, pom. gosp.
Œciany porotherm, dachówka ceramiczna.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w bloku
po remoncie: p³ytki, kafelki, panele, okna
plastikowe, wewnêtrzne rolety, drzwi antyw³amaniowe, wewn¹trz mieszkania drzwi
drewniane. Cena 160 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Chojnowa, o pow. 45m2, 2 pokoje,
kuchnia + piwnica, du¿y balkon. Cena
do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. (76)-75-40-713.
Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96m2
w centrum Chojnowa, 3 pokoje, IIIp.,
rozk³adowe, s³oneczne, po generalnym
remoncie. Wiadomoœæ: tel. 501-244-158
lub 604-870-083.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
64m2, w³asnoœciowe, w starym budownictwie, po remoncie, Ip., 2 pokoje, aneks
kuchenny, ³azienka, garderoba, centralne
ogrzewanie. Cena do uzgodnienia!
Wiadomoœæ: tel. (76)- 81-88-071 lub
604-062-195.
Sprzedam mieszkanie w bloku IVp.,
68,2m2, wc, ³azienka osobno, do remontu.
Cena 95 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 884-707-529.
Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
65m2 przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Chojnowie. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osobno, balkon + piwnica. Mieszkanie po
remoncie: nowe tynki, wymieniona stolarka okienna i drzwi wejœciowe.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788318-564.
Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m 2 w stanie deweloperskim. Salon
z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka
z wc. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub
788-318-564.
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Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego
o pow. od 40m 2 do 75m 2. Mieszkania
o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ
z balkonami, mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku
z wind¹. W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk parkingowych i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja, ok. 200 m od centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.
Sprzedam kawalerkê 26,6m 2 w Chojnowie, blok przy ul. Drzyma³y. Okna
PCV, panele, g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do zamieszkania bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Mieszkanie jest
ciep³e i s³oneczne, niski czynsz (198 z³,
w tym ogrzewanie i fundusz remontowy). Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia w Chojnowie, niedaleko du¿ego parku, o pow.
44m2. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Auto-M
Moto

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe "Narzêdziowiec" Sp. z o.o. w Chojnowie zatrudni KONSTRUKTORA.
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki
p³acowe. Zainteresowanych podjêciem
zatrudnienia w naszej firmie prosimy
o osobisty lub telefoniczny kontakt
z komórk¹ kadrow¹ Spó³ki. Wiadomoœæ:
tel. 76-8-186-491 wew. 13. Strona internetowa: www.narzediowiec-chojnow.pl.
Zostañ opiekunem seniorów w Niemczech lub w Anglii i zarób 3000 euro
brutto za wyjazd. Organizujemy kurs
j. niemieckiego od podstaw w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Inne
Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV,
grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne, kolektory s³oneczne i akcesoria
do zestawów solarnych. Niskie ceny.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.
Sprzedam du¿y gara¿ o pow. 48m2, w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Sprzedam Skoda Octavia Combi (2004
rok produkcji), 178 000 km, klimatronik,
disel, 110 KM, bogato wyposa¿ona,
przegl¹d - 11 m-cy, OC - 5 m-cy, CDradio w kierownicy, grzane fotele.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz.
16.00.
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach o pow. 286m2, dobra lokalizacja
blisko lasu i jeziora. Projekt drewnianego
domku letniskowego gratis. Wiadomoœæ:
tel. 601-461-113 lub 604-870-005.
Sprzedam rozpoczêt¹ budowê w Bia³ej,
pow. 11,5a, ogrodzona, fundament.
Cena: 52 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.

Praca
Zatrudniê mê¿czyzn przy produkcji, bez
na³ogów, pracowitych, w Chojnowie,
ul. Okrzei 2 PUHP Export-Import
Czes³aw Pi¹tek.
Zatrudniê wykwalifikowanych pracowników budowlanych ze sta¿em 10 lat.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
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Zbiórka
elektroœmieci

Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê

Terminy zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego, elekro-nicznego,
RTV i AGD, sprzêtu zasilanego
na pr¹d i baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie:

19 wrzeœnia,
5 grudnia
Sprzêt
przyjmowaæ
bêd¹ punkty
przy ulicy

Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y
Po¿arnej)
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed
kot³owni¹ WPEC).

BORÓWKA
Sklep z tradycyjn¹
i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

ul. Legnicka 37
tel. 503-191-063
15

Chojnowskie Dzieciaki

Wakacyjne inwestycje
Budowa ¿³obka miejskiego przy ul. Sikorskiego-Maczka

Sophia Nardi

co roku z przyjemnoœci¹ odwiedza babciê, nota bene sta³¹
czytelniczk¹ "G.Ch.". Jej mama
Katarzyna jest chojnowiank¹ na sta³e
mieszkaj¹c¹ w s³onecznej Italii. 7-letnia
Sophia lubi jeœæ pizzê i makaron. Uwa¿a,
¿e chojnowskie place zabaw s¹ œwietne.

Remont dachu
Przedszkola Miejskiego nr 1

Nowe place zabaw

- we wnêtrzu kwarta³u w rejonie ulic:
Kolejowa-Witosa-Koœciuszki- Pl. Dworcowy

- na terenie rekreacyjnym przy Morskim Oku

