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Jubilatka – 50 lat minê³o
Jubilatka – to nie tylko lokal, to g³ównie pani Alicja Dul,
która tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê tego miejsca.

Egelsbach oczami swoich artystów
5 sierpnia 2015 r. - Baszta Tkaczy wernisa¿ prac twórców
z partnerskiego miasta w Niemczech.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Jerzy Turowski - prezes UKK Oriens

15 sierpnia w Chojnowie
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny i Œwiêto Wojska Polskiego,
to dwie wa¿ne dla Polaków i katolików uroczystoœci.

Festyn w Parku Œródmiejskim - grecki zespó³ “Zorba”

Koloniœci w Jaros³awcu nad morzem
Od kilku lat dzieci z chojnowskich szkó³ maj¹ mo¿liwoœæ wspólnego wypoczynku na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Legnickiej.

Raz, dwa, trzy - dinozaurem jesteœ ty!
"Wielka parada pragada" - II etap "Wakacji z Bibliotek¹".
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15 sierpnia w Chojnowie
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny
i Œwiêto Wojska Polskiego, to dwie wa¿ne
dla Polaków i katolików uroczystoœci przypadaj¹ce na 15 sierpnia.
Œwiêto koœcielne w ca³ym kraju jest obchodzone bardzo uroczyœcie, jednak najwiêksze uroczystoœci maj¹ miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywaj¹ siê
inscenizacje Zaœniêcia Maryi oraz jej Wniebowziêcia, a tak¿e na Jasnej Górze, dok¹d
zmierzaj¹ pielgrzymki z ca³ej Polski.
Uroczystoœci œwiêta narodowego najwiêkszy wymiar maj¹ w stolicy. Przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza odprawiana jest
z udzia³em Najwy¿szych W³adz Pañstwowych Honorowa Zmiana Warty, odbywa
siê tu tak¿e efektowna defilada wojskowa.
W ca³ym kraju w koœcio³ach, w tym tak¿e
w polowych, odprawiane s¹ Msze œw.
w intencji poleg³ych na polu chwa³y, na
cmentarzach pamiêæ ¿o³nierzy czci Apel
Poleg³ych.
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* jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
* bony zasiedleniowe.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e œrodki
w ramach projektów pozwalaj¹ na zawieranie umów trwaj¹cych maksymalnie do
30.11.2015 roku.
Zapraszamy pracodawców oraz osoby
bezrobotne do udzia³u w projektach!
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w siedzibie PUP w Legnicy Filii w Chojnowie,
ul. Rynek 20, pokój nr 2 i 3 lub u swojego doradcy klienta.

Zapisy na Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie og³asza nabór w roku szkolnym
2015/2016 na nastêpuj¹ce instrumenty:
pianino, skrzypce, keyboard, akordeon,
gitara klasyczna, klarnet, saksofon.
Zapisy od 31.08.2015 r. od godz. 13:00
do 16:00. Plac Zamkowy 2 (I piêtro).
Tel. 76-81-88-352.

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 782 j.t.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
10.09.2015 r.
3) w dniach od 04.08.2015 r. do
25.08.2015 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego nr 10
przeznaczonego do sprzeda¿y w formie przetargu, po³o¿onego przy ul.
Samorz¹dowej 4c w Chojnowie wraz
ze sprzeda¿¹ gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 319 w udziale
wynosz¹cym 30/1000 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 sierpnia 2015 r. Nr 86/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 782 j.t.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
15.09.2015 r.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Mieszkañcy Chojnowa, podobnie jak inni
rodacy, tego dnia uczestniczyli w nabo¿eñstwie, które, w koœciele pw. NPNMP koncelebrowa³ ks. Proboszcz Miros³aw Makowski, ks. Tomasz Œlazyk i diakon Piotr.
Po Mszy œw. wierni w asyœcie kap³ana i pocztów sztandarowych, udali siê pod pomnik przy ul. Chmielnej, gdzie przedstawiciele w³adz miasta i gminy z³o¿yli wieniec.
Po po³udniu natomiast chojnowianie
bawili siê na festynie w Parku Œródmiejskim (wiêcej na str. 5) zorganizowanym przez Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji.

PUP informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego
og³asza nabór wniosków na nastêpuj¹ce
formy wsparcia:
* sta¿e,
* szkolenia i bony szkoleniowe,
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 j.t.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 30.07.2015 r. do
20.08.2015 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 3 i ul. Wincentego Witosa 17 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2015 r. Nr 85/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 782 j.t)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
10.09.2015 r.
2) w dniach od 30.07.2015 r. do
20.08.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej oznaczonej
numerem geodezyjnym 13/11 na
poprawê warunków zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej po³o¿onej w obrêbie 6 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30
lipca 2015 r. Nr 84/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Referendum 2015

Niebawem obywatele naszego kraju ponownie
bêd¹ mieli okazjê skorzystaæ z przys³uguj¹cego im prawa wyborczego. 6 wrzeœnia
odbêdzie siê referendum ogólnokrajowe, zarz¹dzone przez Prezydenta RP, w którym zostan¹
zadane 3 pytania.
Pierwsze, dotycz¹ce wprowadzenia JOWJednomandatowych Okrêgów Wyborczych,
drugie, w którym g³osuj¹cy opowiedz¹ siê za
utrzymaniem lub zmian¹ dotychczas obowi¹zuj¹cego systemu finansowania partii politycznych. W ostatnim pytaniu obywatele maj¹
odpowiedzieæ, czy s¹ za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania w¹tpliwoœci co
do wyk³adni przepisów prawa podatkowego
na korzyœæ podatnika.
Jak zapewne wszyscy wiemy, pierwsze pytanie by³o jednym z najg³oœniejszych i najciekawszych punktów debat w czasie tegorocznych
wyborów prezydenckich. Finansowanie partii
politycznych od lat stanowi kontrowersyjny
element rozwa¿añ o polskim systemie politycznym, niejednokrotnie wzbudzaj¹cy emocje. Z kolei pytanie nr 3, nie mniej wa¿ne, dotyczy zasad
funkcjonowania systemu podatkowego oraz
pozycji podatnika w tym systemie.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, upowa¿nieni do wziêcia udzia³u w referendum s¹
wszyscy obywatele, którzy ukoñczyli 18-ty rok
¿ycia oraz nie posiadaj¹ ograniczonego prawa
wyborczego, odpowiadaj¹c "TAK" lub "NIE"
na ka¿de z powy¿szych pytañ.
Referendum, jako jeden z mechanizmów partycypacji obywateli w decydowaniu o losach
pañstwa, stanowi niezwykle wa¿ny element
demokracji bezpoœredniej oraz wyra¿enia
opinii spo³ecznej. A przecie¿ to nasza opinia
ma fundamentalne znaczenie w kwestii rz¹dzenia krajem.
Dlatego te¿ namawiamy do wziêcia udzia³u
w g³osowaniu, skorzystania z przys³uguj¹cych
nam praw.
G³osowanie odbêdzie siê
w lokalach ds. referendum
w godz. 6.00. - 22.00.
Wynik bêdzie wi¹¿¹cy, jeœli zag³osuje wiêcej
ni¿ po³owa uprawnionych do g³osowania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/840
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Kalendarz imprez w mieœcie
wrzesieñ-paŸdziernik
04.09 - "Narodowe Czytanie. Lalka Boles³awa Prusa"
MOKSiR/MBP
wrzesieñ, paŸdziernik - "Twarz dziecka" Wystawa kolekcji Rodziny Mroczkowskich
Muzeum
wrzesieñ - paŸdziernik - "W drodze" - wystawa fotograficzna Marty Kondrackiej MBP
wrzesieñ - Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych
SP 4
***
02-04.10. - V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
MOKSiR
paŸdziernik - Koncert w DK
MOKSiR
paŸdziernik - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa
MOKSiR
paŸdziernik - Wystawa prac V Konkursu Ró¿añcowego
MBP
paŸdziernik - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB
SZS Wroc³aw, UM Chojnów, SP 4

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Og³oszenie s¹dowe
S¹d Rejonowy w Z³otoryi Wydzia³ II Karny informuje wszystkie osoby, wystêpuj¹ce w postêpowaniu przygotowawczym jako pokrzywdzeni, i¿ S¹d prowadzi proces karny przeciwko
Henrykowi Borysowi pod sygnatur¹ akt K 234/15. Terminy rozpraw wyznaczono na nastêpuj¹ce dni: 21 wrzeœnia 2015r., 28 wrzeœnia 2015r., 12 paŸdziernika 2015r., 19 paŸdziernika
2015r., 26 paŸdziernika 2015r., 09 listopada 2015r., 16 listopada 2015 r., 23 listopada
2015 r., (ka¿dorazowo godzina 9:00 sala 118).
S¹d informuje, i¿ z uwagi na znaczn¹ iloœæ pokrzywdzonych
zawiadomienia nie bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Osoby chêtne do uczestniczenia w rozprawie w charakterze publicznoœci b¹dŸ maj¹ce zamiar
z³o¿yæ oœwiadczenie o wystêpowaniu w charakterze oskar¿yciela posi³kowego mog¹ taki
wniosek z³o¿yæ w formie pisemnej, gdy¿ z uwagi na prawid³owy tok procesu i pojemnoœæ
sali s¹dowej, S¹d ogranicza iloœæ przedstawicieli publicznoœci oraz oskar¿ycieli posi³kowych
do dwudziestu osób (decydowaæ bêdzie kolejnoœæ z³o¿enia wniosku).
S¹d informuje ponadto, i¿ osoby chêtne do zapoznania siê z dodatkowym drukiem pouczeñ dla
pokrzywdzonego (obejmuj¹cym zmiany obowi¹zuje od 1 lipca 2015 r.) mog¹ po takie pouczenie
zg³osiæ siê do Biura Obs³ugi Interesanta w siedzibie s¹du.

Przerwa
na basenie
W zwi¹zku z koniecznoœci¹
przeprowadzenia prac
naprawczo-konserwacyjnych
basen miejski bêdzie nieczynny
od 24 sierpnia do 6 wrzeœnia.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wszystkim
uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze

œp.
Edmunda Pisarskiego
serdeczne Bóg zap³aæ
sk³ada
pogr¹¿ona w ¿alu
rodzina i przyjaciele
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Jubilatka – 50 lat minê³o
Ciekawe ile miast w Polsce mo¿e poszczyciæ siê lokalem gastronomiczno-rozrywkowym, istniej¹cym nieprzerwanie od 50
lat? Nie wiadomo. Wiadomo jednak na pewno, ¿e w naszym
mieœcie od pó³ wieku status najstarszego lokalu dzier¿y kawiarnia "Jubilatka". W³aœnie w tym roku mija 50 lat, odk¹d ten
przybytek rozrywki i kultury rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ.
"Jubilatka" – to nie tylko miejsce, to g³ównie pani Alicja Dul,
która tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê tego miejsca.
Z okazji niezwyk³ego jubileuszu, w sobotê 25 lipca w "Jubilatce" odby³a siê historyczna feta, nazwana ju¿ przez niektórych "niez³ym jublem". Zjawi³o siê tylu goœci, ¿e szczelnie
zape³nili wnêtrze kawiarni. G³ównymi prowadz¹cymi byli
Andrzej Mytkowski i Zdzis³aw Równanek. Barwnie przedstawili historiê szacownej jubilatki, ubarwion¹ garœciami anegdot i dowcipów. Wszyscy mogli siê zapoznaæ z galeri¹ zdjêæ,
przygotowan¹ specjalnie na tê chwilê - fotografie przedstawiaj¹ fakty, ludzi i wydarzenia dotycz¹ce "Jubilatki". Okaza³o
siê te¿, ¿e wierni sympatycy lokalu przygotowali niespodziankê w postaci ksi¹¿ki pt. "Jubilatka – pó³ wieku legendy."
(wiêcej na ten temat na str. 10).
Nastêpnie okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ burmistrz
Chojnowa – Jan Serkies, który w imieniu wielu mieszkañców
naszego miasta, na rêce Pani Dul z³o¿y³ list gratulacyjny:
W imieniu w³adz miasta i kilku pokoleñ mieszkañców
Chojnowa sk³adam serdeczne gratulacje z okazji piêknej
rocznicy 50.lecia dzia³alnoœci kawiarni „Jubilatka” – najd³u¿ej
funkcjonuj¹cej kawiarni w mieœcie.
Lokal, który prowadzi Pani od dziesi¹tek lat, to miejsce w naszym œrodowisku wyj¹tkowe, przywo³uj¹ce wspania³e wspomnienia. Wiele osób kojarzy z nim swoj¹ m³odoœæ, niezapomniane
wydarzenia, spotkania muzyczne, towarzyskie i rodzinne. Za
spraw¹ tworzonej przez Pani¹ niezwyk³ej atmosfery, do dziœ
odbywaj¹ siê tu znakomite imprezy, które przyci¹gaj¹ zarówno
starszych jak i m³odych goœci.
Dziêkuj¹c za wieloletni¹ pracê i zaanga¿owanie w kultywowanie chojnowskich tradycji oraz promocjê amatorskich
zespo³ów muzycznych pragnê ¿yczyæ Pani wszelkiej pomyœlnoœci,
wielu kolejnych inicjatyw, powodzenia w ¿yciu osobistym i nastêpnych jubileuszy.
W podobnym tonie w³aœcicielka przyjmowa³a wiele kolejnych
¿yczeñ, podziêkowañ, gratulacji.
Po czêœci oficjalnej, zaczê³a siê czêœæ rozrywkowa. Na scenie
pojawi³ siê znany z dancingów zespó³ Viper. W kolejnych
muzycznych setach zeprezentowali siê muzycy znani z pierwszych dancingów. Byli to: Edward D¹browski – gitara, Piotr
Kukliñski – klawisze, Tadeusz Krawczyk – klawisze, czyli
KANIBALE. Nastêpnie przy rock'n'rollu przypomnieli siê
Marian i Zbigniew Kociuba, wspomagani przez basistê Ireneusza Matysa i Boles³awa Kozaka – klawisze.
Na parkiecie zaœ trwa³a wspania³a zabawa. Przy takiej atmosferze mo¿na by³oby biesiadowaæ do niedzieli. Dobra zabawa
bêdzie dalej trwaæ. Na dancingach, wieczorkach muzycznych
i innych imprezach. Do koñca œwiata i o jeden dzieñ d³u¿ej.
A gdzie? Tylko w chojnowskiej "Jubilatce".
pm
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15 sierpnia w Chojnowie
- festyn w Parku Œródmiejskim
Kilkanaœcie dni sierpniowego upa³u zapowiada³o s³oneczn¹,
ciep³¹ aurê na zaplanowany w Parku Œródmiejski wakacyjny
festyn. Na pó³ godziny przed zapowiadan¹ godzin¹ rozpoczêcia
plenerowych koncertów, nad Chojnowem pojawi³a siê z³owieszcza chmura i lun¹³ deszcz. Przyroda oczekiwa³a tego
zjawiska od dawna, ale festynowicze niekoniecznie.

Imprezie towarzyszy³y stoiska gastronomiczne i niezawodni
motocykliœci oferuj¹cy krótkie przeja¿d¿ki nie tylko najm³odszym.
eg

Koncerty rozpoczê³y siê niemal godzinê póŸniej, ale jak to
mówi¹, nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Po burzy
rzeœkie powietrze zdecydowanie bardziej zachêca³o do wyjœcia
na spacer i wkrótce pierwsze dŸwiêki festynowej muzyki przyci¹gnê³y mieszkañców.

Zespó³ Zorba powsta³ w 1984 roku na bazie istniej¹cych
wczeœniej zespo³ów "Hellen" i "Kwiaty Akropolu". Za³o¿y³
go i prowadzi do dziœ Konstantinos Bogdos. W okresie swej
wieloletniej dzia³alnoœci koncertowa³ w kraju i za granic¹.
W repertuarze "ZORBY" znajduj¹ siê najwiêksze przeboje
wspó³czesnej i ludowej muzyki greckiej, a tak¿e utwory
oparte na motywach orientalnych.

Na pocz¹tek, na scenie wyst¹pi³ zespó³ Zorba. Greckie melodie
porusz¹ ka¿dego, st¹d gromkie brawa, nieœmia³e tañce i ogólne
zadowolenie s³uchaczy.
Potem mo¿na by³o pos³uchaæ czerpi¹cej z ³emkowskich korzeni
formacji Nadija, która udanie ³¹czy rock i folk z domieszk¹
reggae i ska. Takie klimaty rzadko goszcz¹ na chojnowskiej
scenie z sympati¹ zatem przyjêto szeœciu m³odych, charyzmatycznych wykonawców.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/840

Zespó³ Nadija powsta³ w 2008 roku. W sk³ad zespo³u
wchodzi 7 m³odych mê¿czyzn kochaj¹cych dobre granie.
Muzyka, któr¹ graj¹ to mieszanka, rocka, funka, folku.
Rozrzut stylistyczny wynika z faktu odmiennych gustów
muzycznych, które ka¿dy z muzyków reprezentuje.
S¹ autorami piosenek, które graj¹. Tworz¹ nowoczesne
aran¿acje do dobrze znanych folkowych piosenek ukraiñskich oraz ³emkowskich nadaj¹c im nowego brzmienia.
Wystêpuj¹ koncertuj¹c po ca³ej Polsce. W 2012 roku zespó³
wyda³ swój pierwszy album zatytu³owany DeBiut?

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
W tym roku Uczniowski Klub Kolarski
"ORIENS", dzia³aj¹cy przy Gimnazjum
nr 2 obchodzi swoje piêciolecie. To okazja do podsumowañ wielu osi¹gniêæ
klubu i wyró¿nienia zaanga¿owanych
spo³ecznie dzia³aczy. Wœród nich jest
Jerzy Turowski – prezes UKK "ORIENS",
dla którego kolarstwo to pasja, której
oddaje siê od wielu lat.

nym momencie klub zosta³ bez kierownictwa. ¯al by³o dzieciaków, które z zapa³em oddawa³y siê swojej pasji. Szybko
zdecydowa³em, ¿e podejmê siê trudnej
funkcji prezesa. Z podobnymi do mnie
pasjonatami stworzyliœmy nowy zarz¹d
i dzia³amy trzeci rok. Odkry³em, ¿e moje
dotychczasowe hobby i kolarska logistyka
doskonale siê uzupe³niaj¹. Funkcja prezesa
to ci¹g³a nauka, ale z przyjemnoœci¹ zajmujê siê prowadzeniem klubu.
G.Ch. - Jak ocenia Pan zaanga¿owanie
dzisiejszej m³odzie¿y? Czy Pana zdaniem du¿o m³odych ludzi interesuje siê
kolarstwem?
J. T. - Problemy jakie pojawiaj¹ siê w klubie natychmiast s¹ omawiane na forum
zarz¹du, a wnioski i propozycje s¹ sukcesywnie wdra¿ane. Rozmawiam z rodzicami zawodników, bywam na treningach

Gazeta Chojnowska - Pamiêta Pan kto
nauczy³ Pana jazdy na rowerze?
Jerzy Turowski - Jak w ka¿dej rodzinie,
to ojciec by³ odpowiedzialny za naukê
jazdy na rowerze i tak by³o w moim
przypadku. Ma³y rowerek z prowadnikiem to by³ mój pierwszy pojazd dwuko³owy. Gdy mia³em 9-10 lat jeŸdzi³em
ju¿ na du¿ym mêskim rowerze. Jecha³o
siê z boku roweru pod ram¹.
G.Ch. - Czy od tego momentu rower
czêsto Panu towarzyszy³?
J.T. - Nie tak czêsto jakbym chcia³. Dopiero gdy przeszed³em na emeryturê
kupi³em rower Kross przeznaczony do
turystyki i tak zaczê³y siê wyjazdy jednodniowe. Razem z dzisiejszym trenerem
KK "Oriens" Waldemarem £ysyganiczem wyprawialiœmy siê w trasê, pokonuj¹c od 80-130 km dziennie i tak 2-3
razy w tygodniu. Mam jeszcze w planie
du¿y wyjazd wielodniowy, ale to na
dzisiaj tylko plan. Obowi¹zki ograniczaj¹
czas wolny.
G.Ch. - Funkcja prezesa absorbuje?
J.T. - Tak, ale sprawia te¿ wiele satysfakcji. Kiedy poprzedni zarz¹d zrezygnowa³ ktoœ musia³ przej¹æ grupê.
Wczeœniej anga¿owa³em siê jako
spo³ecznik pomagaj¹c przy przewózkach, wspieraj¹c dzia³ania klubu i fotografuj¹c kolarskie wydarzenia. W pew-
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i czasami je¿d¿ê na zawody jako kierowca.
Na pocz¹tku wspó³pracy z klubem m³ody
zawodnik jest bardzo zaanga¿owany. W razie
niepowodzeñ i gorszych wyników zapa³
do treningów siê zmniejsza. Zainteresowanie sportem kolarskim w Chojnowie
jest w mojej ocenie du¿e. Problem bywa
w sprzêcie sportowym. Nie ka¿dego
rodzica staæ na kupno odpowiedniego
roweru, a klub nie zawsze jest w stanie
u¿yczyæ taki sprzêt. Poœwiêcony czas na
dzia³ania dla klubu zaczyna procentowaæ
po jakimœ czasie. Warto wykazaæ siê
cierpliwoœci¹. "£adujê siê" na rowerowych
wyprawach. Brak czasu nie pozwala
zaj¹æ siê d³u¿sz¹ jazd¹, ale zawsze znajdzie siê chwila by pokrêciæ siê po okolicy
na dystansie 30-40km.

G.Ch. - Czym jest dla Pana ta pasja?
J.T. - Realizacj¹ planów i postanowieñ.
Poza tym ogromn¹ przyjemnoœci¹.
G.Ch. - Ma Pan inne zainteresowania?
J.T. - Jestem ... zbieraczem. Nale¿ê do
Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wroc³awiu. Kolekcjonujê karty telefoniczne
polskie i z ca³ego œwiata. Kiedyœ próbowa³em policzyæ ile mam kart, doszed³em
do 1000 i przesta³em liczyæ.
G.Ch. - Ooo, to temat do kolejnego
wywiadu. Tymczasem... jakie ma Pan
marzenia zwi¹zane z chojnowskim
klubem?
J.T. - Najwiêksze marzenie to wzmocnienie ekonomiczne klubu. Wspólnie z zarz¹dem obecnie nad tym pracujemy. Chcielibyœmy mieæ w³asne samochody klubowe,
przystosowane do transportu zawodników i sprzêtu rowerowego. W dalszym
ci¹gu chcemy dzia³aæ przy Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Mamy tu
dobre warunki i bardzo dobrze uk³ada siê
nam wspó³praca z Dyrekcj¹. Dziêkujê
Panu Burmistrzowi za wspieranie naszej
dzia³alnoœci. Dziêkujê sponsorom i rodzicom za pomoc.
G.Ch. - A my dziêkujemy za rozmowê.
¯yczymy spe³nienia klubowych marzeñ
i wspania³ej, rowerowej wyprawy.
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EGELSBACH OCZAMI SWOICH AR TYSTÓW
5 sierpnia 2015 r. w Baszcie Tkaczy mia³
miejsce wernisa¿ prac twórców z partnerskiego miasta Chojnowa w Niem-

miasta, inne w polemiczny sposób komentuj¹ postawy czy zachowania wspó³mieszkañców. Z pewnoœci¹ warto wybraæ siê
w sierpniu do Baszty Tkaczy i obejrzeæ
wystawê.
S³owa podziêkowania za jej przygotowanie po stronie niemieckiej kierujemy
do pana Kosty Poleganowa. To jego pasja
i zaanga¿owanie doprowadzi³y do utworzenia w Egelsbach odpowiednika naszej
Gildii, a teraz - wystawy w Chojnowie.
sh

czech. Niemal wszystkie dzie³a traktuj¹
o ma³ej ojczyŸnie plastyków, st¹d i tytu³
ekspozycji: "Egelsbach oczami swoich
Artystów". Na wystawie podziwiaæ
mo¿na fotografie, pastele, rysunki,
obrazy olejne czy wykonane technik¹
mieszan¹. Czêœæ z nich sentymentalnie
ukazuje architektoniczne ciekawostki

Niemiecka prasa
o wydarzeniach w Chojnowie
W poprzedniej “Gazecie Chojnowskiej” publikowaliœmy wydania francuskiej prasy, w ktorej znaleŸliœmy wzmianki o wizycie
partnerskich miast w Chojnowie. W tym numerze prezentujemy
doniesienia z Niemiec.
Co? Minê³o ju¿ dziesiêæ lat....?- Miasta partnerskie œwiêtowa³y dziesiêcioletni¹ przyjaŸñ. Pod takimi tytu³ami w niemieckich gazetach regionalnych Neue Presse i Langener
Zeitung ukaza³y siê artyku³y o obchodach w Chojnowie 10-tej
rocznicy podpisania umowy o partnerstwie miast miêdzy
Chojnowem i niemieckim Egelsbach w Hesji.
Obie gazety oprócz opisu przebiegu uroczystoœci jubileuszu
podczas tegorocznych Dni Chojnowa zamieszczaj¹ konkluzje
o znaczeniu wspó³pracy miêdzy narodami na p³aszczyŸnie
lokalnej, która dziêki partnerstwu zbli¿a ludzi, jak i o tym, ¿e
partnerstwo miast przynosi korzyœci wszystkim uczestnicz¹cym
w nim stronom.
Obydwa artku³y informuj¹ o roli kontaktów miêdzy nasz¹
m³odzie¿¹, wymiany kulturalnej, oœwiatowej, sportowej,
spotkañ obywateli w urzeczywistnianiu idei zjednoczonej
Europy.
Podkreœlali to architekci partnerstwa z polskiego Chojnowa,
niemieckiego Egelsbach i francuskiego Commentry. Na
zamieszczonych zdjêciach widaæ sumboliczny uœcisk d³oni
trzech burmistrzów i korowód rozpoczynaj¹cy Dni Chojnowa,
gdzie niesione s¹ trzy flagi: polska, niemiecka i francuskasymbolizuj¹ce marsz trzech narodów.
Na koniec obie gazety zamieszczj¹ ¿yczenia dalszej przyjaŸni
i wspó³pracy.
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Raz, dwa, trzy - dinozaurem jesteœ ty!
Od trzeciego do siódmego sierpnia, pod has³em "Wielka parada
pragada", realizowaliœmy II etap "Wakacji z Bibliotek¹".
Podczas tego tygodnia poznawaliœmy dinozaury - niebezpieczne gady, które wymar³y bardzo dawno temu.

Dzieci dowiedzia³y siê m.in. co jad³y te "straszne jaszczury"
(od tych s³ów pochodzi nazwa dinozaur) i dlaczego wyginê³y.
Na zajêciach plastycznych powsta³o wiele groŸnych, ale i piêknych dinozaurów, które potem oswoiliœmy.
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W programie:
zajêcia
plastyczne,
teatralne,
taneczne
i sportowe.
UWAGA!!!
Zapisy w poniedzia³ek (24.08)
od godz. 9.45 tylko z sob¹ doros³¹.
Na zajêciach obowi¹zuje obuwie
zmienne sportowe!!!
Iloœæ miejsc ograniczona!
Zapraszamy!
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Ponadto jak co roku, w ramach akcji "Sieciaki na wakacjach",
wybraliœmy siê te¿ na sieciakowy, edukacyjny piknik.

Dzieci, podzielone na grupy, z wielkim zaanga¿owaniem wykona³y przyjaciela Sieciaków - robota o imieniu NetRobi oraz
rozwi¹zywa³y krzy¿ówki i zadania dotycz¹ce bezpieczeñstwa
w Internecie. Wszystkie piêkne i kolorowe prace wykonane na
naszych wakacyjnych spotkaniach mo¿na zobaczyæ w bibliotecznej Galerii M³odych do koñca sierpnia. Zapraszamy!
ml,at

Wakacyjna Galeria M³odych
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych wykonanych przez dzieci
na zajêciach wakacyjnych.
Te piêkne kolorowe prace to plon lipcowych i sierpniowych spotkañ:
„Na tropie wakacji- detektyw na wakacjach”
oraz „ Wielka parada pragada”.
Kola¿owe postaci detektywów, a tak¿e portrety uczestników zajêæ s¹
bardzo pomys³owe. Trochê kleju i gazet, i wystarczy, by stworzyæ dzie³o.
A dinozaury, które powsta³y w ci¹gu
ostatniego tygodnia zamieni³y nasz hol
biblioteki w ma³y park jurajski.
Prace dzieci mo¿na ogl¹daæ tylko
do koñca wakacji.
Szkoda... bo wystawa jest wyj¹tkowa.
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Muzykanci
z Bremy
Ju¿ po raz kolejny, 22 lipca MBP goœci³a aktorów ze Studia Ma³ych Form
Teatralnych ART – Re z Krakowa. Tym
razem zaprezentowali spektakl „Muzykanci z Bremy” na podstawie baœni
braci Grimm. Opowiada on o przygodach czterech zwierz¹t - os³a, psa, kota
i koguta - które zosta³y zmuszone do
opuszczenia swojego domu. Podczas
wspólnej podro¿y do Bremy zwierzêta
zaprzyjaŸniaj¹ siê, a dobra wspó³praca
i pomys³owoœæ pomagaj¹ im zdobyæ
nowy dom.

Mimo upalnej pogody frekwencja
dopisa³a, przedstawienie obejrza³y m.in.
dzieci z Przedszkola nr 3 oraz uczestnicy
Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnowie.

Nowe mo¿liwoœci i zagro¿enia wspó³czesnego Internetu
za pomoc¹ Tandem oraz Zintegrowanym
Informatorem Pacjenta (ZIP).
Prowadz¹cy wyjaœni³ te¿ na jakie niebezpieczeñstwa powinni zwróciæ uwagê
u¿ytkownicy Internetu: rozpowszechnianie wirusów poprzez Facebook, socjotechnikê, cryptowirusy, dziurawe technologie i zagro¿enia mobilne.
Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach programu "Orange dla bibliotek".
Kolejny raz, z cyklu "Komputerowy Œwiat
dla Ka¿dego" 22 lipca, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie przybli¿aj¹ce wiedzê na temat
Internetu. Tym razem informatyk Arkadiusz Rybczyñski omówi³ temat "Nowe
mo¿liwoœci i zagro¿enia wspó³czesnego
Internetu". Uczestnicy zajêæ zapoznali
siê m.in. z pojêciami IoT i IoE, serwisem
przewiduj¹cym i monitoruj¹cym burze,
nowym sposobem nauki jêzyków obcych

Maska Teatralna
- wyniki konkursu
Na towarzysz¹cy Przegl¹dowi SILEBIA
konkurs na wykonanie Maski Teatralnej,
og³oszony przez Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji wp³ynê³o ³¹cznie
17 prac. W wiêkszoœci pochodzi³y one
od uczniów chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów, ale trafi³y te¿ maski
wykonane poza granicami naszego miasta.

Najm³odsi chêtnie w³¹czali siê do spektaklu, anga¿uj¹c siê w profesjonaln¹ grê
aktorów. Nie tylko œwietnie siê bawi³y,
ale tak¿e uczy³y - mi³oœci do zwierz¹t,
szacunku do staroœci.
Treœæ baœni, gra aktorów, piêkne stroje,
scenografia i muzyka sprawi³y, ¿e
przedstawienie z pewnoœci¹ pozostanie
na d³ugo w pamiêci dzieci, jak te¿
doros³ych widzów.
MBP
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Po debacie jury postanowi³o nagrodziæ:
w kat. szkó³ podstawowych I miejscem
Gabrysiê Spes ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Chojnowie, II miejscem
Kacpra Rubika ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie, III miejscem
Annê Or³owsk¹ ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

W kat. gimnazjum I miejsce przypad³o Dominice £asowskiej z Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu, II miejsce
Ma³gorzacie Ma¿uchowskiej, a III
miejsce Carlocie Gajdzie (obie z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie).

Wszystkim uczestnikom organizator
dziêkuje za wspóln¹ zabawê z teatraln¹
konwencj¹.
Nagrody zostan¹ przekazane do szkó³ na
pocz¹tku wrzeœnia br.
Wystawê prac mo¿na ogl¹daæ do koñca
sierpnia w holu Domu Kultury.
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Sympatycy o Jubilatce
Przy okazji jubileuszu 50-lecia kawiarni
"Jubilatka" (relacja z uroczystoœci na str
04) pewne grono sympatyków tego
lokalu przygotowa³o nie lada niespodziankê. To œwietnie napisana ksi¹¿ka pt.
"Jubilatka – pó³ wieku legendy".

Historia lokalu, pocz¹tki dzia³alnoœci,
wspomnienia Pani Ali nierozerwalnie
zwi¹zanej z tym miejscem, okraszone
anegdotami i uzupe³nione archwalnymi
zdjêciami, sk³adaj¹ siê na pozycjê, z któr¹
ka¿dy chojnowianin powienien siê zapoznaæ.
Dodamy jeszczce, ¿e tekst jest pisany tak
“lekkim piórem”, ¿e czyta siê to jednym
tchem. POLECAMY!
Ksi¹¿ka jeszcze do nabycia w Drukarni
UNI-FOT przy ul. Okrzei.
fan

***
Dla zachêty wstêp:
Kiedy dobry Pan Bóg zapyta³ Pani¹ Alê,
co woli w swoim lokalu: klimatyzacjê czy
klimat, bez wahania odpowiedzia³a, ¿e
klimat. I sta³ siê klimat, i trwa, i trwaæ bêdzie a¿ po skoñczenie œwiata. A w œwiecie
równoleg³ym to kto wie – mo¿e i d³u¿ej?

Pasjonuj¹ca to lektura. Sk³ada siê na ni¹
m.in. wywiad z Alicj¹ Dul i prezentacja
zespo³ów muzycznych koncertuj¹cych
na przestrzeni pó³wiecza. To nie tylko
przesz³oœæ kawiarni, ale przy okazji tak¿e
Chojnowa.

Powiedzieæ o "Jubilatce", ¿e to lokal kultowy to tak, jakby powiedzieæ o RollsRoyce, ¿e to "fajne autko". Owszem,
w "Jubilatce" nie ma klimatyzacji – ale za to
jest klimat. Nie ma zatykaj¹cego oddech
wystroju – ale jest nastrój. I nie ma przepychu, bo to nie jest przerost formy nad
treœci¹, jak w Kongresowej. Tutaj klimat,
nastrój i atmosferê buduj¹ muzycy, którzy
tu graj¹, i goœcie, którzy siê tu bawi¹.

To miejsce emanuje czymœ oryginalnym,
czymœ, dla czego w presti¿owych przewodnikach kulinarnych po prostu brakuje
gwiazdek.
Nowinki i gad¿ety techniczne mo¿na sobie
kupiæ. Podobnie jak wstawiæ najmodniejsze meble. Zamontowaæ lasery i wodotryski. Ale takie inwestycje i tak nie dadz¹
tego, co najwa¿niejsze – niepowtarzalnej
atmosfery, tego "czegoœ", co trudno jest
nawet nazwaæ, zdefiniowaæ, okreœliæ, co
siê czuje gdzieœ tam, g³eboko w swoim
wnêtrzu. Bo na tak¹ opiniê pracuje siê
ciê¿ko latami, a nie kupuje za bankowy
kredyt, który i tak bêd¹ musieli sp³aciæ
klienci.
Je¿eli do tego obrazu dodamy muzykê –
¿yw¹, ró¿norodn¹ muzykê, któr¹ graj¹
wykonawcy z ró¿nych stron Polski – i ci ju¿
znani, i ci, którzy dopiero zaczynaj¹ i kto
wie, dok¹d dojd¹ – mamy pe³ny obraz
tego niezwyk³ego miejsca. Niezwyk³ego,
bo ile jest w polskich miasteczkach
takich lokali? Ile jest estrad otwartych
dla m³odych muzyków?
Czy mamy wiêc teraz pe³ny obraz? O nie!
Bo najwa¿niejsza jest osoba, która wziê³a
na swoje barki prowadzenie zwyk³ego
lokalu i zamieni³a go w miejsce – jako
siê rzek³o – niezwyk³e i wrêcz kultowe, a
na pewno niepowtarzalne. Oto krótka
opowieœæ o niezwyk³ym cz³owieku
i niezwyk³ym miejscu...

Sierpniowa Gildia
Pomimo skwaru i spiekoty, wakacyjnej laby, chojnowscy
artyœci skupieni w Gildii Artystów Chojnowa (GAC) na
spotkanie wybrali tym razem Basztê Tkaczy. Powód by³
bowiem znamienity. W œrodê 5 sierpnia w tym w³aœnie obiekcie mia³o miejsce otwarcie wystawy prac plastycznych mieszkañców naszego niemieckiego miasta partnerskiego z Egelsbach. Do licznie przyby³ych goœci przemówienie wstêpne
wyg³osi³ dyrektor MOKSiRu, Stanis³aw Horodecki.
Przedstawi³ pokrótce historiê nawi¹zania kontaktów pomiêdzy
Chojnowem a Egelsbach oraz genezê powstania, na wzór
naszej GAC, tamtejszego Stowarzyszenia Artystycznego.
Prace niemieckich przyjació³ mo¿na obejrzeæ na górnych
kondygnacjach Baszty. Techniki prac s¹ zró¿nicowane, ale
sprowadzaj¹ siê do jednego tematu - Egelsbach widzianego
oczami artystów. Ich wizje obrazuj¹ w¹tki religijne, spo³eczne
i obyczajowe.
Wystawa godna uwagi i niew¹tpliwie inspiruj¹ca.
gildianin
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Powrót kolonistów do Jaros³awca nad morzem
W czasie wakacji wiele osób wyje¿d¿a na urlopy, aby nabraæ
si³ przed kolejnymi obowi¹zkami. Wszak wypoczynek jest
wa¿n¹ czêœci¹ naszego ¿ycia. Od kilku lat dzieci ze szkó³ podstawowych oraz z gimnazjów w Chojnowie maj¹ mo¿liwoœæ wspólnego wypoczynku na koloniach organizowanych przez Caritas
Diecezji Legnickiej w wybranym oœrodku nad morzem.
Tegoroczne kolonie odby³y siê w przepiêknej nadmorskiej
miejscowoœci Jaros³awiec w terminie od 25.07. do 07.08. 2015 r.
Oœrodek kolonijny "Solar" by³ dobrze znany wielu uczestnikom, gdy¿ przed dwoma laty tutaj spêdzali swoje wakacje.

Pierwszy tydzieñ up³yn¹³ pod znakiem niekorzystnej pogody.
Brakowa³o s³oñca, czêsto zdarza³y siê przelotne opady deszczu,
temperatura powietrza jak na œrodek lata równie¿ nie by³a
wysoka. Dziêki kadrze wychowawców w tym czasie przeprowadzono wiele zajêæ integracyjnych w grupach, dziêki którym
dzieciaki dobrze siê bawi³y i nie mia³y czasu na nudê.
Odby³ siê kolonijny pokaz mody, wystêp karaoke, konkurs
piêknych fryzur, kalambury, by³y te¿ wieczorne dyskoteki.
Podczas pierwszego tygodnia pobytu koloniœci odwiedzili
latarniê morsk¹ w Jaros³awcu sk¹d roztacza³a siê wspania³a
panorama na okolicê, pojechali te¿ na ca³odniow¹ wycieczkê
do miejscowoœci Paproty, gdzie znajduje siê Wioska Labiryntów. Kilkugodzinna zabawa w leœnych zakamarkach i wykonywanie przygotowanych przez organizatorów zadañ by³o nie
lada atrakcj¹ dla wszystkich uczestników. Na trasie znalaz³a siê
te¿ bolesna niespodzianka. Trzeba by³o zmierzyæ siê z groŸnymi osami, które niespodziewanie uwi³y sobie gniazdo w pobli¿u trasy. Jednak szybka reakcja Pani Pielêgniarki Basi
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z³agodzi³a skutki tego wydarzenia, a po spotkaniu z osami
niektórzy otrzymali "pami¹tkê" w postaci piek¹cego b¹bla.
Gdy pozwala³a na to pogoda koloniœci odwiedzali morze spaceruj¹c wzd³u¿ pla¿y i wdychaj¹c œwie¿e, pe³ne jodu powietrze.
W drugim tygodniu pogoda przynios³a fantastyczne chwile w promieniach s³onecznych oraz z wysok¹ temperatur¹. Panie wychowawczynie wraz z grupami dzieci wiele czasu spêdzi³y nad
morzem. Upa³y dawa³y siê we znaki wszystkim. Szukano
och³ody w k¹pielach morskich. Wiele osób za¿ywa³o tak¿e
k¹pieli s³onecznych, aby po powrocie pochwaliæ siê piêkn¹
opalenizn¹. Wieczorami odbywa³y siê zajêcia w ca³ej grupie.
By³ czas na znan¹ terenow¹ grê "Podchody", ognisko z prezentacj¹ grup, czy wspólne zabawy taneczne. Koloniœci odwiedzili
tak¿e "Dolinê Charlotty" - urokliwe miejsce z mini ZOO oraz
fokarium. Wra¿enia z pobytu nie popsu³y niedyspozycje
¿o³¹dkowe, które w ostatnich dniach czêœci osób da³y siê we
znaki. Okaza³o siê, ¿e by³y one spowodowane bakteri¹ e-coli
znajduj¹c¹ siê w morzu, a wracaj¹c z Jaros³awca dowiedzieliœmy siê, ¿e zamkniêta zosta³a pla¿a.
Najwa¿niejsze s¹ jednak wra¿enia, które przywieziono z wypoczynku. Wspólnie spêdzony czas, nawi¹zanie nowych znajomoœci, poznanie nadmorskiej okolicy, wiele zabawnych
momentów - to urok ka¿dego wyjazdu kolonijnego i nawet têsknota za bliskimi, choæ czasem dokucza³a to jednak szybko
mija³a. Jaros³awiec zdobyty po raz drugi.

Na koniec jako koordynator tegorocznych kolonii pragnê podziêkowaæ ca³ej kadrze kolonijnej za ofiarn¹ wspó³pracê:
Panu Robertowi Fritzowi - kierownikowi kolonii oraz Pani
Barbarze Dyrce - pielêgniarce kolonijnej.
Wychowawcom kolonijnym:
Helenie Malak-Fotiadis, Urszuli Bisiorek, Urszuli Suchodolskiej, Ma³gorzacie Giedrojæ-Sypieñ, Oldze Niemasik, Anecie
T³uœciak oraz grupie 96 dzieci i m³odzie¿y z Chojnowa i Lwówka
Œl¹skiego.
Dziêkujê tak¿e Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi, Pani
Miros³awie Kamiñskiej, Pani Ma³gorzacie Matli wraz z pracownikami oraz Ksiêdzu Proboszczowi Markowi Osmulskiemu
za wszelk¹ pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tegorocznego
wyjazdu.
Ks. Jaros³aw Górecki - koordynator kolonii
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Zabawa przy Niewinnych
Jest sobota 8 sierpnia. Wakacje w toku. Epicentrum letniego ¿aru.
W³aœnie tego dnia kawiarnia "Jubilatka" organizuje wieczorek
muzyczny.
Na scenie – Niewinni. Jak siê okazuje, chojnowska m³odzie¿ gremialnie korzysta z wypoczynku. Jubilatkowa publicznoœæ, to ju¿
doros³e osoby. Niespodziank¹ jest fakt, i¿ daje siê zauwa¿yæ wielu
chojnowian, którzy na sta³e mieszkaj¹ za granic¹ (Niemcy, Anglia).
Urlop spêdzaj¹ wiêc w rodzinnym mieœcie. Dali siê zaprosiæ na
imprezê. A i fama o dostojnej 50-letniej Jubilatce tylko podgrza³a ca³¹
sytuacjê.
Przy trzecim secie muzycznym na parkiecie pl¹saj¹ pierwsze osoby.
Potem jest ich coraz wiêcej i wiêcej. Robi siê pozytywna atmosfera.
Zespo³owi zaczyna siê graæ inaczej, lepiej. Polskie standardy rockowe i zagraniczne tylko zaprasza³y do zabawy. Dzia³o siê, oj dzia³o
tamtej soboty. Standardowo niez³a "d¿ampreza".
mi

Na Woodstocku
fajnie jest
Przystanek Woodstock to jedna z flagowych imprez organizowanych przez Fundacjê W.O.Œ.P. G³ówn¹ zaœ twarz¹ jest od
zawsze obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych, Prezes Stowarzyszenia Chiñskich Rêczników – Jurek Owsiak.
Za nami ju¿ XXI edycja tej letniej zadymy w œrodku wakacji. Na
P.W. nie chodzi o jakoœæ muzyki. Tam liczy siê g³ównie klimat,
ludzie i wydarzenia. Z Chojnowa byli tacy œmia³kowie, ¿e do
Kostrzyna nad Odr¹ pojechali na tydzieñ przed oficjalnym otwarciem imprezy. Nasza sta³a ekipa z ró¿nych powodów na P.W.
zjawi³a siê w drugi dzieñ. Podobno dzieñ otwarcia na du¿ej scenie
by³ najlepszy muzycznie. Zagrali m.in. Illusion, Ania Rusowicz,
Organek. Na ma³ej zaœ: Domowe Melodie, Big Day, Mrozu. Có¿,
mówi siê trudno. Wiadomo by³o, ¿e wszystkiego siê nie ogarnie.
Za to trzeba by³o wprowadziæ w ¿ycie jeden obowi¹zek i rytua³.
W tym pierwszym przypadku to harmonogram pilnowania namiotu. Licho nie œpi, a okazja czyni z³odzieja. Co do rytua³u to: "flaga
na maszt, Woodstock jest nasz". Bia³o-niebieskie barwy towarzysz¹ nam od drugiej edycji Przystanku, który mia³ miejsce
w Szczecinie D¹biu w 1996 r. Taka flaga przy namiocie to niez³y
punkt orientacyjny. Rzecz bezcenna przy 500-tysiêcznym t³umie.
Wioska Hare Krischna zawsze jest pomijana w relacjach przystankowych. Tym razem nasze oko obserwacyjne wyj¹tkowo
skupi³o siê na tym miejscu. Oprócz obrazków religijnych i kulturowych jest tam te¿ umiejscowiona kolejna scena muzyczna. Na
pewno do historii XXI P.W. przejd¹ koncerty weteranów krajowej
sceny punkrockowej – Gaga – Zielone Zabki i Sex Bomby.
Wy¿ywienie i napoje te¿ by³y i to o wiele tañsze ni¿ gdzieindziej
przez co tworzy³y siê gigantyczne kolejki.
Non stop pojawia³ siê temat narkotyków i dopalaczy. W takiej
masie ludzi zawsze znajdzie siê czarna owca. Na ca³e szczêœcie
by³ to tylko margines. Zosta³ on bardzo szybko zniwelowany przez
odpowiednie s³u¿by. Wiele pracy mia³y te¿ s³u¿by medyczne omdlenia, udary s³oneczne, z³amania koñczyn, skaleczenia itp.
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Mimo to policja twierdzi, ¿e w tym roku by³o wyj¹tkowo spokojnie.
Odskoczni¹ od muzyki by³a Akademia Sztuk Przepiêknych.
Spotkania z ludŸmi z przeró¿nych sfer – podró¿nicy, ksiê¿a, artyœci,
politycy. Nie brakowa³o tematów kontrowersyjnych i legendarnych. Na tym w³aœnie polega fenomen ASP.

Wróæmy jednak na ma³e podsumowanie tego co siê dzia³o na
g³ównej scenie - zabrak³o tam bluesa. Nie samym D¿emem Polska
¿yje. To bardzo dziwna nieobecnoœæ tego gatunku muzyki na P.W.
Kto zaœwieci³ jednak mocnym blaskiem? M.in. Kamil Bednarek.
Co prawda by³y to tylko trzy numery, ale za to jakie? Klasyczne
s³owiañskie reggae z lat 80-tych.
W promieniach s³oñca, w tumanach piasku, w przes³aniu has³a
"Mi³oœæ-PrzyjaŸñ-Rock'n'roll", minê³y 4 dni totalnego wyluzowania.
Szkoda tylko ¿e odwo³ano tzw. Scenê amatorsk¹. Mia³ tam zagraæ
nasz POLISH FICTION. Jak zwykle te¿ razi³y w oczy pozostawione po woodstockowiczach wszechobecne œmieci. Czy ludzie
nie potrafi¹ ¿yæ w czystoœci? Takiego stanu rzeczy chyba nigdy
nie uda siê wyt³umaczyæ.
Za rok powtórka. Wiadomo ju¿, ¿e XXII P.W. dojdzie do skutku,
a wtedy zaœpiewamy – "na Woodstoku fajnie jest".
pm;
fot. bm
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Cenna inicjatywa – mi³y gest
Jeœli dobrze siê przyjrzeæ to w naszym
mieœcie terenów budowy wci¹¿ przybywa.
Obok inwestycji miejskich, w wielu przypadkach inwestorem jest lokalna firma
PHU DS Dariusz Sywak, która nie tylko
oferuje nowe lokale mieszkalne. Pomaga
te¿ przy za³atwianiu wszelkich formalnoœci podczas brania kredytu dla swoich
potencjalnych klientów. Ale nie tylko.

Ciekawa historia mia³a miejsce przy ul.
Rejtana, gdzie w/w firma stawia³a kolejny, wielorodzinny dom. Budynek s¹siaduje z poniemieck¹ kamienic¹, której blask
ju¿ dawno zgas³ i co tu du¿o mówiæ,
przy eleganckim obiekcie, jej uroda
jeszcze bardziej straci³a. Wra¿liwa na
estetykê dusza budowlañca nakazywa³a
zmieniæ ten stan rzeczy. Ca³kowita renowacja elewacji kamienicy wymaga
niema³ych nak³adów finansowych.
Dariusz Sywak zwróci³ siê zatem
z proœb¹ do ChZGKiM o mo¿liwoœæ
wspólnej inwestycji remontowej.
Dyrektor Edward Koœnik ze zrozumieniem podszed³ do tej cennej inicjatywy
i wspó³praca sta³a siê faktem. Prace
remontowe ruszy³y z kopyta i niebawem
kolejna czêœæ miasta zyska na krasie.
Firma PHU DS wci¹¿ siê rozwija. Na jej
inwestycjach korzystaj¹ miejscowi przed-

siêbiorcy. To z kolei daje zatrudnienie
naszym mieszkañcom.
Chojnowskie inwestycje budowlane
widaæ tak¿e w Boles³awcu, Legnicy
i Zgorzelcu.
Nowy materia³ budowlany – keramzyt –
i gotowe pó³fabrykaty rz¹dz¹ teraz
w budowlance. Ale tradycyjne metody
te¿ s¹ w u¿yciu. Z korzyœci¹ dla naszego
miasta. Wizualnie zmienia siê ono na
lepsze.
pm; fot. bm

"Nie daj siê oszukaæ - sprawdŸ paragon"
Zachêcenie kupuj¹cych nie tylko do brania, ale tak¿e do sprawdzania paragonów
wydawanych z kas fiskalnych - to cel
akcji "Nie daj siê oszukaæ - sprawdŸ
paragon". Tegoroczna nowa ods³ona
prowadzonej od lat przez Ministerstwo
Finansów akcji "WeŸ paragon" ruszy³a
w lipcu.
Chcemy zwróciæ uwagê, ¿e obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiaj¹
te¿ paragony niefiskalne. S¹ one wystawiane przed fiskalizacj¹ kasy i nie powinny
byæ przekazane kupuj¹cemu jako dowód
zakupu, je¿eli sprzedawca jest zobowi¹zany do ewidencjonowania obrotów na
kasach rejestruj¹cych.
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie stanowi¹ce, ¿e w przypadku œwiadczenia takich czynnoœci jak
np. us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, us³ugi opieki
medycznej œwiadczonej przez lekarzy
i lekarzy dentystów, us³ugi zwi¹zane
z wy¿ywieniem œwiadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne
konieczne jest stosowanie kas rejestruj¹cych. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzglêdnego
ewidencjonowania zdecydowano siê na
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wprowadzenie okresu przejœciowego na
zainstalowanie kasy (2-3 miesiêcy od
rozpoczêcia ich wykonywania). Oznacza
to, ¿e podatnik nowootwieraj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ np. w zakresie us³ug
fryzjerskich (który nie prowadzi³
wczeœniej w ogóle dzia³alnoœci) ma 2-3
miesi¹ce (w zale¿noœci od tego kiedy
w miesi¹cu dokona pierwszej czynnoœci)
na zainstalowanie kasy.
Przyk³adem bran¿y, w której zjawisko
paragonów niefiskalnych jest szczególnie zauwa¿alne, jest gastronomia. Jako
paragon funkcjonuje tu czêsto tzw.
rachunek lub paragon kelnerski. Dlatego
dziœ zwracamy uwagê konsumentów nie
tylko na egzekwowanie paragonu - prosimy równie¿ o jego sprawdzenie. Ka¿dy
paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak: centralnie
umieszczony napis paragon fiskalny;
NIP wystawcy, jego nazwê i adres;
nazwê towaru lub œwiadczonej us³ugi;
cenê; logo i numer unikatowy kasy.
Akcja skierowana jest przede wszystkim
do konsumentów, bo to oni otrzymuj¹
paragony i maj¹ mo¿liwoœæ ich sprawdzenia. Chcemy zwróciæ uwagê, ¿e
zarówno w przypadku niewydania

paragonu, jak równie¿ wydania paragonu
niefiskalnego, wartoœæ podatku i tak z regu³y jest pobierana od konsumenta. To
konsument p³aci podatek w cenie towaru
lub us³ugi, podatek, który nie zawsze
trafia do bud¿etu, czasami do "kieszeni"
nieuczciwego sprzedawcy.
US Legnica
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy w trakcie budowy, w centrum Chojnowa przy ul.
Witosa, o pow. u¿yt. 90m2 + 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 rozpoczêt¹ budowê w Bia³ej, 11,5a,
ogrodzona, fundament. Cena: 52.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.
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.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia w Chojnowie, niedaleko du¿ego parku, o pow. 44m2.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
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 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow. 52m2
w stanie deweloperskim. Salon z kuchni¹,
sypialnia, przedpokój, ³azienka z wc.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego
o pow. od 40m2 do 75m2. 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.
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Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, centralne
ogrzewanie miejscowe, balkon, IIIp., ul.
D¹browskiego, Chojnów. Wiadomoœæ: tel.
518-357-424.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Chojnowie ul. Legnicka 77, IIp., dostêpne w ca³oœci 127m2, w czêœciach I - 55m2, II - 72m2.
Cena 2000z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 794-568-539.
Sprzedam kawalerkê 26,6m2 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.
Zamieniê mieszkanie lub sprzedam, w Jaroszówce, ok 70m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, pomieszczenia gospodarcze,
du¿a komórka i piwnica. Du¿e podwórko
z ogródkiem. Wiadomoœæ: tel. 664-980-177.

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.
Pinie sprzedam 2 gara¿e w Chojnowie przy
ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 509-603-754
lub 509-603-751.
Pilnie sprzedam gara¿ podwójny (bez
œciany œrodkowej dziel¹cej) w Chojnowie
przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 509603-754 lub 509-603-751.

BORÓWKA

Praca
Firma z terenu Polkowic zatrudni na umowê
o pracê do dzia³u utrzymania ruchu mechanika maszyn i urz¹dzeñ oraz elektrykaautomatyka. Wiadomoœæ: tel. 664-999-437
lub e-mail: praca@alken.pl
Pracuj jako Opiekun seniorów w Niemczech lub w Anglii. Zadzwoñ i sprawdŸ.
Wysokie zarobki.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.
Zatrudniê osoby (mê¿czyzn) przy produkcji, bez na³ogów - pracowitych, w Chojnowie.Ul. Okrzei 2 PUHP Export-Import
Czes³aw Pi¹tek.
Zatrudniê pracowników budowlanych, sta¿
min. 8 lat, bez na³ogów. Wiadomoœæ: tel.
609-496-736.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach o pow. 286m 2 , dobra lokalizacja
blisko lasu i jeziora. Projekt drewnianego
domku letniskowego gratis. Wiadomoœæ:
tel. 601-461-113 lub 604-870-005.
Sprzedam lub zamieniê dzia³kê budowlan¹
12ar w NiedŸwiedzicach. Wiadomoœæ: tel.
503-758-450.

Sklep z tradycyjn¹
i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

ul. Legnicka 37
tel. 503-191-063
Firma GB w Chojnowie
zatrudni osoby na stanowiska:
- monter stolarki okiennej
i drzwiowej
- serwisant - pomiarowiec

Wymagane doœwiadczenie w bran¿y
oraz prawo jazdy kategorii B.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ
drog¹ mailow¹ na adres:
biuro@gbokna.pl
lub dostarczaæ bezpoœrednio do
salonu GB przy ul. Kiliñskiego 37
w Chojnowie.
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê

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

Zbiórka
elektroœmieci
Terminy zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego, elekronicznego,
RTV i AGD, sprzêtu zasilanego
na pr¹d i baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie:

19 wrzeœnia,
5 grudnia
Sprzêt
przyjmowaæ
bêd¹
punkty
przy ulicy:
D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y
Po¿arnej)
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed
kot³owni¹ WPEC).
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Chojnowskie Dzieciaki

Jaœmina Noga - 16 miesiêcy
Tañczy do muzyki disco-polo i lubi
ekstremalne zabawy oraz domowe
obiadki.

15 sierpnia w Chojnowie
- festyn w Parku Œr ódmiejskim

