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Multimedia w Chojnowie

1 sierpnia sieæ telewizji kablowej
funkcjonuj¹ca na terenie naszego miasta
zmieni³a w³aœciciela. Od niespe³na dwóch

miesiêcy kablówka jest w posiadaniu
firmy Multimedia.

Piknik w Niebieskim Parasolu

14 wrzeœnia na terenie Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego
„Niebieski Parasol” odby³ siê piknik pod

nazw¹ „Babie Lato z Niebieskim Parasolem”. 
G³ówn¹ atrakcj¹ pikniku by³ I Turniej Tañca

Towarzyskiego i Œpiewu dla Seniorów.

TERAMO – 35` COPPA
INTERAMNIA cz. IV 

W historii chojnowskiej m³odzie¿owej
pi³ki rêcznej to druga okazja na wygranie
turnieju we W³oszech… I sta³o siê.
Dziewczêta tañcz¹ z radoœci. W oczach
W³oszek ³zy. Nasi kibice g³oœno
skanduj¹: „Dziêkujemy, dziêkujemy”.

Gumowa fotografia
W Muzeum Regionalnym mo¿na
obejrzeæ now¹ wystawê czasow¹ pod
intryguj¹cym tytu³em „Wystawa
fotografii – dylemat nowoczesnego
piktorializmu polskiego”. Jest to
najwiêksza ekspozycja tego typu jaka
odby³a siê w ostatnich latach w Polsce.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
Wydzia³ RG informuje, ¿e zostanie wpro-
wadzony ruch jednokierunkowy w ci¹gach
ulic Królowej Jadwigi-Œciegiennego i Ko-
muny Paryskiej na odcinku od ul. Niemce-
wicza do ul. Ciemnej.
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu
drogowego zwiêkszy bezpieczeñstwo w tym
rejonie miasta.

* kontynuowane s¹ prace przy budowie ul. Tu-
wima i Broniewskiego. Firma budowlana, po
wymianie sieci kanalizacji ogólnosp³awnej
przyst¹pi³a do budowy nawierzchni ulicy z kost-
ki polbrukowej.

* trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii
Sk³odowskiej-Curie.

* rozpoczêto budowê trybuny sportowej na
stadionie KS Chojnowianka. Trzeci przetarg
na realizacjê tego zadania wy³oni³ wykonawcê,
który obecnie prowadzi roboty ziemne.

* zakoñczono modernizacjê chodników przy
ul. Kiliñskiego. Prace remontowe trwaj¹
obecnie przy ul. Drzyma³y.

* kolejny, trzeci ju¿, przetarg na budowê ul. £u-
¿yckiej og³oszono na 20 wrzeœnia. 

* na dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2
wymieniane jest pokrycie. Prace potrwaj¹ do
po³owy paŸdziernika.

* 18 wrzeœnia min¹³ termin przetargu na moder-
nizacjê kaplicy cmentarnej. Nie wp³ynê³a ¿ad-
na oferta, przetarg zostanie zatem powtórzony.

* 19 wrzeœnia zaplanowano przetarg na bu-
dowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci
cmentarza komunalnego. Przetarg nie doszed³
do skutku, poniewa¿ nie wp³ynê³a ¿adna oferta.

* og³oszono przetarg na wymianê okien w Gim-
nazjum nr 2. Rozstrzygniêcie 28 wrzeœnia.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê 
o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pra-
cownikach samorz¹dowych /Dz.U. z 1990 r.
Nr 32, poz. 191 z póŸ. zm./Wydzia³ Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje, ¿e
w dniach od 21.08.2007 r. do 20.09.2007 r.
wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
- protokó³ zdawczo-odbiorczy z dnia 20.08.
2007 r. z przejêcia przez Gminê Miejsk¹
Chojnów dzia³ki nr 22/68 po³o¿onej w obrêbie
2 miasta Chojnowa, bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa,
- protokó³ zdawczo-odbiorczy z dnia 20.08.
2007 r. z przejêcia przez Gminê Miejsk¹
Chojnów dzia³ki nr 50/1 po³o¿onej w obrêbie 4
Miasta Chojnowa, bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa.

***
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze
zmianami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 06.09.2007 r. do 27.09.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat -
dzia³ki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10
po³o¿one w obrêbie Goliszów - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 110/2007 
z dnia 6 wrzeœnia 2007 r.

2) w dniach od 11.09.2007 r. do 02.10.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat -
czêœæ dzia³ki nr 175/1 po³o¿onej w obrêbie
4 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
Nr 113/2007 z dnia 11 wrzeœnia  2007 r.

Szczepienia przeciw grypie
Grypa jest ostr¹ chorob¹ zakaŸn¹, któr¹ wy-
wo³uj¹ trzy typy wirusa – A, B i C. GroŸne
dla ludzi s¹ wirusy grypy typu A i B. Szcze-
gólnie wirus typu A odpowiedzialny jest za
liczne epidemie grypy, które od zarania dziejów
dziesi¹tkowa³y ludnoœæ na œwiecie. Pierwsze
udokumentowane zapiski o epidemiach grypy,
autorstwa m.in. Hipokratesa, pochodz¹ ju¿ 
z 412 r. p.n.e. Wirusy typu C atakuj¹ g³ównie
dzieci. W odró¿nieniu od obszarów tropikal-
nych, gdzie zachorowania na grypê maj¹ cha-
rakter ci¹g³y, w krajach klimatu umiarkowa-
nego obserwuje siê sezonowoœæ zachorowañ
na grypê. W Polsce, sezon ten trwa od jesieni
do wiosny. 
Obecnie uznaje siê, ¿e podstawow¹ i najbar-
dziej op³acaln¹ metod¹ zapobiegania zacho-
rowaniom na grypê jest szczepienie. 
Mieszkañcy Chojnowa mog¹ zaszczepiæ siê
przeciwko grypie w Przychodni Rejonowej, 
w gabinecie zabiegowym gdzie mo¿na tak¿e
nabyæ odpowiedni¹ szczepionkê.

Czekaj¹ na m³odych muzyków
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
informuje, ¿e przyjmuje jeszcze zg³oszenia
chêtnych do nauki gry na akordeonie, skrzyp-
cach, pianinie, gitarze i keyboardzie. Zapisy
odbywaj¹ siê w siedzibie Ogniska - Plac
Zamkowy 2 w godzinach 10.00-14.00. 

Historyczny egzemplarz
W chojnowskim muzeum znajduje siê wyek-
sponowany numer Dziennika Polskiego wy-
danego we Lwowie 19 wrzeœnia 1939 roku
informuj¹cy o wkroczeniu wojsk sowieckich
do Polski. Mi³oœników historii z pewnoœci¹
zainteresuje treœæ tego artyku³u. Gazeta trafi³a
do zbiorów Muzeum Regionalnego, dwa lata
temu dziêki uprzejmoœci jednego z mieszkañ-
ców Chojnowa. 
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S³u¿ba zastêpcza
Komenda Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Legnicy informuje, i¿ istnieje mo¿li-
woœæ odbycia zastêpczej s³u¿by wojskowej 
w tutejszej komendzie.
S³u¿ba zastêpcza w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej jest odbywana na podstawie ustawy
z 28 listopada 2003 r. o s³u¿bie zastêpczej
(Dz. U. z 2003, Nr 223 poz. 2217). Ustawa ta
okreœla zasady ubiegania siê o mo¿liwoœæ
odbywania s³u¿by zastêpczej (zamiast zasad-
niczej s³u¿by wojskowej). S³u¿ba ta trwa 18
miesiêcy, a dla absolwentów szkó³ wy¿szych
- 6 miesiêcy.
O przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej mo¿e

ubiegaæ siê poborowy, który zosta³ przezna-
czony do odbycia zasadniczej s³u¿by wojsko-
wej lub przeszkolenia wojskowego. Orzecze-
nie o przeznaczeniu do s³u¿by zastêpczej
wydaje komisja wojewódzka do spraw s³u¿by
zastêpczej. Poborowy, który zamierza ubie-
gaæ siê o odbycie s³u¿by zastêpczej, powinien
z³o¿yæ wniosek do tej komisji za poœrednict-
wem wojskowego komendanta uzupe³nieñ
(WKU) w³aœciwego dla miejsca zamieszka-
nia (w Komendzie WKU mo¿na uzyskaæ
bli¿sz¹ informacjê na ten temat). Inne szcze-
gó³owe informacje na temat s³u¿by mo¿na
uzyskaæ w Komendzie WKU, lub Wojewódz-
kim Urzêdzie Pracy.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- wrzesieñ -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”
2. Apteka ,,Salix”: 23.09.07
3. Apteka ,,Melisa”: 30.09.07
4. Apteka ,,Farmed”:
5. Apteka ,,Stokrotka”:       

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-mail – urzad.miejski@chojnow.net.pl

tel. 076 81 88 285,  fax 076 81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

przetarg nieograniczony na:
utrzymanie Cmentarza Komunalnego 

w Chojnowie

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych
(CPV): 9371 1110-9 

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia
mo¿na pobieraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, 
tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B lub za poœred-
nictwem poczty. 
Cena specyfikacji - do 20,00 z³ + koszt przesy³ki
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert
wariantowych i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia  12 m-cy od dnia
podpisania umowy 
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê
Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust. 1 
i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm).
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) - znaczenie - 100%;
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹-
cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). 
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 02.10.2007 r.
do godz. 900

7. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 02.10.2007 r.
o godz. 1000 w siedzibie Zamawiaj¹cego, 
II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)
8. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia
02.11.2007 r.
9. W postêpowaniu nie jest wymagane wadium.
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówie-
nia zamieszczona zosta³a na stronie intrnetowej:
chojnow.eu
11. Kontakt w sprawie przetargu: 
Insp. ds. Infrastruktury Miejskiej - Jerzy Machel-
tel. 076 81 86 681

Obwieszczenie 
o rejestracji przedpoborowych – mê¿czyzn urodzonych w 1989r.

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dn. 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.) oraz P 1 ust.1, P 2 ust. 1
i ust.2, P 4, P 5, P6 ust. 1 i ust. 2, P 7 i P 11 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeœnia 2006r. w sprawie rejestracji przed-
poborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) podaje siê do wiadomoœci, ¿e w okresie od
16.10.2007r. do 19.10.2007r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ przedpoborowi, obywatele polscy, urodzeni
w 1989 roku zameldowani na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy ponad dwa miesi¹ce na
terenie miasta Chojnowa.
Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ równie¿ przedpoborowi, urodzeni w latach
1983 – 1988, którzy dotychczas nie stawili siê do rejestracji.
Rejestracji nie podlegaj¹ mê¿czyŸni, którzy stawali ju¿ do poboru i którym wydano wojskowy
dokument osobisty (ksi¹¿eczkê wojskow¹).
Rejestracja odbêdzie siê w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, sala nr 11
od godz. 9.00.
Przedpoborowy obowi¹zany jest zg³osiæ siê osobiœcie do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przed-
poborowego z obowi¹zku zg³oszenia siê do rejestracji.
Przedpoborowy zg³aszaj¹cy siê do rejestracji obowi¹zany jest przedstawiæ dowód osobisty 
lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie jego to¿samoœci.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zg³oszenia siê do rejestracji wskutek kalect-
wa, lub u³omnoœci, obowi¹zek ten mo¿e spe³niæ za poœrednictwem pe³noletniego cz³onka
najbli¿szej rodziny. W takim przypadku osoba dokonuj¹ca zg³oszenia przedpoborowego
obowi¹zana jest przedstawiæ dokument stwierdzaj¹cy niemo¿noœæ osobistego zg³oszenia siê
przedpoborowego, jego dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci
oraz w³asny dowód osobisty.
Przedpoborowi, którzy nie dope³nili obowi¹zku zg³oszenia siê do rejestracji w okreœlonym
terminie i miejscu, s¹ obowi¹zani to uczyniæ niezw³ocznie po ustaniu przeszkody.
Przedpoborowy obowi¹zany jest zawiadomiæ pisemnie, osobiœcie lub za poœrednictwem innej
osoby, Burmistrza o przeszkodach uniemo¿liwiaj¹cych zg³oszenie siê do rejestracji - najpóŸniej
w dniu wyznaczonym na zg³oszenie siê do rejestracji.
Przedpoborowy, który w okresie od dnia og³oszenia do dnia rozpoczêcia rejestracji zmieni³
miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad 2 miesi¹ce, obowi¹zany jest
zg³osiæ siê do Burmistrza, który wyznaczy miejsce i termin stawienia siê do rejestracji.
Przedpoborowy, który po rozpoczêciu rejestracji zamierza zmieniæ miejsce pobytu, obowi¹-
zany jest zg³osiæ siê do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
W razie niezg³oszenia siê przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz
nak³ada grzywnê w celu przymuszenia, albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez
Policjê w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 31 
ust 6 cytowanej wy¿ej ustawy.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zg³osz¹ siê we w³aœciwym czasie 
i miejscu do rejestracji lub nie przed³o¿¹ wymaganych dokumentów podlegaj¹ w myœl art. 224
pkt. 1 powo³anej wy¿ej ustawy grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.

Burmistrz Miasta Chojnowa
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Auto  na  parkingu
Europejski Dzieñ Bez Samochodu, obcho-
dzony corocznie 22 wrzeœnia, jest miêdzyna-
rodow¹ kampani¹, podczas której centra
wielu miast zamykane s¹ dla ruchu samocho-
dowego. 
Chojnów po raz pierwszy przy³¹czy³ siê do
tej ekologicznej akcji, a naszym udzia³em
ma byæ ograniczenie ruchu samochodo-
wego w rynku. Apeluje siê zatem do miesz-
kañców, aby w tym dniu w³¹czyli siê do
akcji i nie wje¿d¿ali do centrum miasta.
Proponujemy pozostawiaæ samochody na
parkingach przy Placu Zamkowym, przy 
ul. Królowej Jadwigi i ul. Niemcewicza.
A mo¿e by tak przesi¹œæ siê na rower lub
przejœæ siê pieszo?!

Idea tego dnia powsta³a w 1998 roku we
Francji. Celem kampanii jest kszta³towanie
wzorców zachowañ proekologicznych, upow-
szechnienie informacji o negatywnych skut-
kach u¿ywania samochodu, przekonanie
Europejczyków do alternatywnych œrodków
transportu, promocja transportu publicznego
oraz pokazanie, ¿e ¿ycie w mieœcie bez samo-
chodu jest nie tylko mo¿liwe, ale tak¿e o wiele
przyjemniejsze. Kampania przyczynia siê
równie¿ do zmniejszenia ha³asu i zanieczysz-
czenia powietrza, przez co wp³ywa na polep-
szenie jakoœci ¿ycia w mieœcie.

W Polsce Dzieñ Bez Samochodu obchodzony
jest od 2002 roku, pod patronatem Mini-

sterstwa Œrodowiska. W 2004 roku do kam-
panii przy³¹czy³o siê 109 polskich miast. Od
tego roku do tego grona nale¿y tak¿e
Chojnów.

opr. eg

1 sierpnia sieæ telewizji kablowej funkcjonuj¹ca na terenie
naszego miasta zmieni³a w³aœciciela. Wœród abonentów kablówki
pojawi³ siê niepokój. Zmiany na ogó³, w przekonaniu p³atników,
maj¹ swoje negatywne konsekwencje. Na proœbê naszych
Czytelników zebraliœmy kilka wstêpnych informacji na temat
nowego w³aœciciela.

Od niespe³na dwóch miesiêcy kablówka jest w posiadaniu firmy
Multimedia.
Chojnów by³ jednym z kilkunastu oœrodków przejêtych w tym czasie
przez tê firmê.
- Zakup 15 nowych sieci pozwoli nam na œwiadczenie us³ug w miastach, 
w których nie byliœmy do tej pory obecni, a które znajduj¹ siê w po-
bli¿u naszego zasiêgu – mówi Andrzej Rogowski, prezes zarz¹du
Multimedia Polska. – Przejmowani przez nas abonenci zyskaj¹ dostêp
do wielu atrakcyjnych us³ug, które, najczêœciej, oferujemy jako pierwsi 
w sieciach kablowych w kraju. Teraz jest to równie¿ HDTV, czyli
telewizja cyfrowa w wysokiej rozdzielczoœci.

Z chwil¹ przejêcia kablówki rozpocz¹³ siê proces przepisywania
umów z abonentami. Nowy w³aœciciel zapewnia, ¿e do koñca roku nie
przewiduje znacz¹cych zmian czy to w zakresie cennika us³ug czy te¿
poszerzenia dotychczasowych us³ug.
- W przysz³ym roku przyst¹pimy do modernizacji sieci w Chojnowie –
wyjaœnia Krystyna Kanownik Dyrektor Biura Public Relations
Rzecznik Prasowy Multimedia Polska - Umo¿liwi to wprowadzenie
standardów obowi¹zuj¹cych w sieci Multimediów tj. równie¿ cyfrowej
telewizji kablowej z programami w wysokiej rozdzielczoœci (HD),
us³ug dodanych np. wideo na ¿¹danie oraz telefonii stacjonarnej.
Wówczas zwiêkszymy zapewne prêdkoœæ Internetu.

Multimedia Polska, jak pisz¹ o sobie na stronie internetowej, jest jed-
nym z czo³owych polskich dostawców us³ugi Triple Play, ³¹cz¹cej 
w jednym pakiecie: telewizjê, szerokopasmowy dostêp do internetu 
i telefoniê stacjonarn¹. Jest tak¿e pierwszym operatorem w kraju,
który wprowadzi³ cyfrow¹ telewizjê kablow¹ w wysokiej rozdziel-
czoœci (HDTV) z sygna³em komunikacji zwrotnej.
Firma dzia³a w ca³ej Polsce w ponad 1,6 tys. miejscowoœciach. 
Z us³ug Multimedia Polska korzysta³o na dzieñ 30 czerwca 2007 r.
³¹cznie 601 tys. 

Spó³ka jest znana w Polsce jako jeden z operatorów, który jako pier-
wszy wprowadza na rynek nowe i innowacyjne produkty oraz us³ugi.
Firma jako pierwsza w kraju wprowadzi³a na wiosnê 2006 r. telewizjê
cyfrow¹ dla klientów telefonicznych (IP TV). Jako jedna z pierwszych
zaoferowa³a us³ugi pakietowe Triple Play, cyfrowe us³ugi telefoniczne
(VoIP) dla abonentów sieci kablowej, a tak¿e szerokopasmowy dostêp
do internetu. Tak¿e jako pierwszy operator w kraju Multimedia Polska, 
w maju 2007 r., wprowadzi³a cyfrow¹ telewizjê kablow¹ w wysokiej
rozdzielczoœci (HDTV) z kana³em komunikacji zwrotnej.
Istotnym elementem przewagi Spó³ki nad konkurencj¹ jest najwiêksza
spoœród polskich operatorów telewizji kablowej - ogólnopolska sieæ
szkieletowa, gotowa do wdro¿enia telewizji cyfrowej. Sieæ posiada
ponad 80 punktów styku z sieciami innych operatorów m.in. TP 
i operatorów komórkowych. Ponadto, Multimedia Polska jako jedyny
operator telewizji kablowej w Polsce œwiadczy us³ugi zarówno za
poœrednictwem sieci kablowych jak i klasycznych sieci telefonicznych
PSTN. 
Plany rozwojowe Multimedia Polska zak³adaj¹ m.in. dalsze zwiêk-
szanie liczby klientów korzystaj¹cych z us³ug pakietowych Double
Play i Triple Play, a co za tym idzie wzrostu œredniego przychodu na
abonenta. Firma wprowadza telewizjê cyfrow¹ dla abonentów kablo-
wych o dodatkowe us³ugi, m.in. wideo na ¿¹danie. Istotnym ele-
mentem strategicznym firmy jest dalsza konsolidacja rozdrobnionego
rynku operatorów kablowych. 

opr. eg

Multimedia w Chojnowie
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Sprz¹tanie œwiata - Polska 2007
Oszczêdzaj. Wy³¹czaj. Odzyskuj. Œwieæ przyk³adem!”

To ju¿ 14. edycja miêdzynarodowej kampanii Clean up the World, 
w Polsce znanej jako „Sprz¹tanie œwiata”. Jak co roku koordynatorem
krajowym kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia, zaœ lokalnymi orga-
nizatorami s¹ tysi¹ce szkó³, samorz¹dów i lokalnych organizacji
spo³ecznych. Ka¿dego roku w kampanii bierze udzia³ ponad 1 milion
wolontariuszy. Jest to najwiêksza spo³eczna i ekologiczna inicjatywa
w Polsce, oraz jedna z najwiêkszych na œwiecie. 
Do tej akcji rokrocznie w³¹cza siê tak¿e chojnowski samorz¹d 
i  m³odzie¿.

Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów, w miniony pi¹tek,
wyposa¿eni w worki i rêkawice, porz¹dkuj¹c wyznaczony teren,
wspólnie z rówieœnikami ca³ej Polski sprz¹tali Ziemiê. Dziêki tej akcji
na miejskie wysypisko trafi³o tego dnia 8 m3 odpadów.
Czy kilkudniowa kampania ma sens? Wed³ug organizatorów tak -
wa¿niejszym ni¿ usuniêcie œmieci zalegaj¹cych poza miejscami przez-
naczonymi do ich sk³adowania, jest wzrost œwiadomoœci ekologicznej
spo³eczeñstw. M³odzie¿ ma jednak na ten temat podzielone zdania.
Pierwsz¹ myœl¹ wiêkszoœci jest czas wolny od zajêæ lekcyjnych,
potem „jak to robiæ, ¿eby siê nie narobiæ”, a na koñcu, kiedy worków
ze œmieciami uzbiera siê spora ha³da, refleksja, ¿e by³o warto. Có¿ 
z tego, kiedy ju¿ nastêpnego dnia ma³o kto pamiêta o wrzucaniu
papierków do kosza.

„Sprz¹tanie œwiata w tym roku rozpoczyna wieloletni¹ kampaniê
edukacyjn¹ zwi¹zan¹ z przeciwdzia³aniem zmianom klimatycznym,
m¹drym gospodarowaniem energi¹ i zasobami naturalnymi, a tak¿e
selektywn¹ zbiórk¹ odpadów i u¿ywaniem produktów z recyklingu.
Bêdzie ona realizowana równolegle i zgodnie z projektem Komisji
Europejskiej i ró¿norodnymi inicjatywami podejmowanymi w krajach
wspólnoty przez zaprzyjaŸnione organizacje ekologiczne. 
Kampania jest przedsiêwziêciem ogólnopolskim, w sposób holistyczny
obejmowaæ bêdzie najwa¿niejsze aspekty edukacji na rzecz zrówno-
wa¿onego rozwoju. Bêdzie informowaæ, ale i motywowaæ do konkret-
nych i efektywnych dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska, zarówno 
w wymiarze lokalnym jak i globalnym. 
Bêdzie ona realizowana we wspó³pracy z innymi organizacjami
spo³ecznymi oraz gospodarczymi, samorz¹dami, przedstawicielami
biznesu i mediów oraz organizacjami odzysku. 
Obejmie m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne w telewizji, radiu 
i w Internecie, kampanie plakatowe, konkursy dla szkó³, liczne konfe-
rencje oraz wspóln¹ organizacjê ogólnopolskich wydarzeñ ekologicz-
nych takich jak akcja “Sprz¹tanie œwiata”, czy obchody Miêdzynaro-
dowego Dnia Ziemi. Jednym z wa¿nych elementów kampanii bêdzie
wspieranie inicjatyw s³u¿¹cych rozwojowi zintegrowanej gospodarki
odpadami, szczególnie w zakresie odzysku i recyklingu. 
G³ównym celem kampanii jest zwiêkszenie œwiadomoœci ekologicznej
Polek i Polaków, poprzez zachêcenie wszystkich do stosowania 

w ¿yciu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecz-
nych dzia³añ. Bêdzie to sprzyjaæ efektywnej ochronie œrodowiska 
i zasobów naturalnych, przyczyniaj¹c siê do zrównowa¿onego rozwoju
naszego kraju. 
Has³o tegorocznej edycji kampanii to: „Oszczêdzaj. Wy³¹czaj.
Odzyskuj. Œwieæ przyk³adem!”. Raport miêdzynarodowej organizacji
ekologicznej World Wildlife Fund pokazuje, ¿e gdyby ka¿de polskie
gospodarstwo domowe zastosowa³o siê do zaleceñ najprostszych
zasad oszczêdnoœci energii zaoszczêdzi³oby jej a¿ 21 procent!

opr. eg
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GGuummoowwaa    ffoottooggrraaffiiaa
W Muzeum Regionalnym w Chojnowie mo¿na
obejrzeæ now¹ wystawê czasow¹, pod intrygu-
j¹cym tytu³em:”Wystawa fotografii-dylematy
nowoczesnego piktorializmu polskiego”. Jej
inicjatorem by³ tutejszy pasjonat fotografii
Andrzej Rudek. Pomys³ ten popar³ znawca daw-
nych technik fotograficznych, i wielki ich
admirator, in¿. Andrzej Pytliñski z Boles³awca.
Nieoceniony wk³ad w jej zorganizowanie
wniós³ Grzegorz Gorczyñski, reprezentuj¹cy
œrodowisko gdañskich fotografów, który na-
wi¹za³ kontakty z gumistami w ca³ej Polsce 
i zachêci³ ich do pokazania na wystawie w Choj-
nowie. Jest to niew¹tpliwie jedna z najwiêk-
szych ekspozycji tego typu, jaka odby³a siê 
w ostatnich latach w Polsce. 
Oprócz gumy, która zdominowa³a wystawê,
mo¿na obejrzeæ inne zapomniane techniki,
pieczo³owicie rekonstruowane, takie jak car-
bo, olej, talbotypia i albumin. Czy siêganie po
te stare techniki to rodzaj passeizmu, estetyz-
mu, próbowano sobie odpowiedzieæ w trakcie
dyskusji, jaka siê wywi¹za³a po wernisa¿u,
œwiadomie sprowokowanej tytu³em, który
nada³ jej m³ody, gdañski fotograf-gumista
Grzegorz Gorczyñski i bardzo erudycyjne wy-
st¹pienie doktora Adama Soboty, kustosza
Dzia³u Fotografii w Muzeum Narodowym we
Wroc³awiu. Dyskusjê, która momentami prze-
rodzi³a siê w rodzaj warsztatów poprowadzi³
z niezwyk³ym wyczuciem i znajomoœci¹
przedmiotu, nie tylko od strony teoretycznej,
ale tak¿e warsztatowej in¿. Andrzej Pytliñski.
Uczestnicz¹cy w wernisa¿u mogli siê te¿
zapoznaæ z najnowsz¹, bardzo kompetentnie
napisan¹ prac¹, na temat gumy Lucjana Sa-
gana z Wroc³awia. 
Technika gumy chromianowej, potocznie
nazywana gum¹ (franc. Gomme bichromatee,
niem. Gummidruck, ang. gum bichromate),
jest na ogó³ ma³o znana. Jest to jedna z dzie-
dzin fotografii artystycznej, nale¿¹ca do tak
zwanych technik szlachetnych. Jej pocz¹tki
siêgaj¹ drugiej po³owy XIX wieku. Niemal
równoczeœnie rozwija³a siê we Francji, Anglii,
Austrii i Szwajcarii, z czasem trafi³a do innych
krajów europejskich, a tak¿e do Ameryki
Pó³nocnej, a nawet Japonii.
W Polsce przyjê³a siê dopiero na pocz¹tku
XX w. Do jej prekursorów nale¿eli dwaj
lwowscy artyœci - Henryk Mikolasch i Józef
Œwitkowski. Obecnie w Polsce jest oko³o
piêædziesiêciu artystów - fotografików, którzy
pos³uguj¹ siê t¹ technik¹. 
Wystawa w chojnowskim Muzeum Regional-
nym zgromadzi³a ponad dwudziestu gumis-
tów z ca³ej Polski, którzy przys³ali oko³o 100
prac, tak¿e wykonane w innych technikach,
jak na przyk³ad: carbo, olej, talbotypia, albu-
min. Podobnie jak guma wszystkie te techniki
maj¹ dziewiêtnastowieczny rodowód. Nie-
podzielnie na wystawie dominuj¹ jednak

prace zrealizowane technik¹ gumy chromia-
nowej. Z przys³anych stu wybrano oko³o 70
prac. S¹ wœród nich znakomite fotogramy gu-
mowe nie¿yj¹cego ju¿ Henryka Rogoziñskigo
(1934-2004), czy Witolda Dederki, syna
Mariana, nestora polskiej gumy, u¿yczone na
wystawê przez in¿. Andrzeja Pytliñskiego.
Poœród nie¿yj¹cych ju¿ gumistów nale¿y wy-
mieniæ ponadto Andrzeja Wiœliñskiego z War-
szawy. Najliczniej reprezentowane jest œro-
dowisko gumistów z Wroc³awia i Warszawy.
Z wiêkszych oœrodków nale¿y wymieniæ:
Gdañsk, Lublin, Poznañ, Bia³ystok, £ódŸ,
Toruñ, a z mniejszych: Jawor, Szprotawê,
Koñskie, Boles³awiec, Chojnów, W¹brzeŸno,
Przysiek. Poœród fotogramów gumistów znaj-
duj¹ siê prace jedynej gumistki - Anny Wróbel.

Uczestnicy bior¹cy udzia³ w wystawie 
w uk³adzie alfabetycznym:

Cezary Chrzanowski (Wroc³aw), Szymon
Dederko (Warszawa), †Witold Dederko,
Grzegorz Gorczyñski (Gdañsk), Mariusz
Mazur (Lublin), Roman Michalik (Wroc³aw),
Tomasz Moœcicki (Warszawa), Maciej Kastner
(W¹brzeŸno), Mariusz Kubielas (Sosnowiec),
Stanis³aw Prêgowski (Pi³a), Andrzej Pytliñski
(Boles³awiec), Reginald Rêbisz (Szprotawa),
†Henryk Rogoziñski, Jacek Ró¿añski (Chrza-
nów), Andrzej Rudek (Chojnów), Lucjan
Sagan (Wroc³aw), Bogdan Sa³aciñski (£ódŸ),
Wies³aw Turno (Koñskie), Pawe³ Wala
(Jawor), Rafa³ Warzecha (Konin), Zbigniew 
Wielgosz (Poznañ), †Andrzej Wiœliñski, Anna
Wróbel (Przysiek), Piotr Wróblewski (Warszawa),
Ryszard Ziêckowski (Bia³ystok).

Wernisa¿ z udzia³em licznie przyby³ych z ca³ej
Polski artystów odby³ siê w pi¹tek, 14 wrzeœ-
nia. Wystawa potrwa do koñca paŸdziernika. 
Serdecznie zapraszamy te¿ do obejrzenia
wystaw sta³ych. 
Oprócz poniedzia³ków i wtorków muzeum
czynne jest od godz. 8 do 16, a w soboty i nie-
dziele od 11 do 16. 
Bilety dla dzieci i m³odzie¿y kosztuj¹ 1 z³,
dla osób doros³ych 3 z³. 
Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy 3, 
tel. 076/8 188 353, E-mail:muzeum@wp.pl

Jerzy Janus
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Rados³aw Bednarski

Z pocz¹tkiem wakacji rozpocz¹³ siê w Kra-
kowie I turnus ogólnopolskiego projektu „Po-
³awiacze Pere³”. Mog³em w nim uczestniczyæ
dziêki mecenatowi Starostwa Powiatowego 
w Legnicy oraz dyrekcji naszej szko³y, które
wytypowa³y mnie do udzia³u w tym przed-
siêwziêciu. Projekt odbywa³ siê w Uniwer-
sytecie Jagielloñskim, ta szacowna uczelnia
zainicjowa³a prezentowane przedsiêwziêcie.
W turnusie brali udzia³ licealiœci z ca³ego kra-
ju podzieleni na cztery campusy o ró¿nych
profilach: antropologicznym, astronomicz-
nym, poetyckim oraz medycznym. Ja nale¿a-
³em do tego pierwszego.
Nasze zajêcia odbywa³y siê we Wszechnicy
UJ, niedaleko Starego Rynku, w Obserwa-
torium Astronomicznym, a tak¿e w budynku
Collegium Medium. Inauguracja zajêæ odby³a
siê w auli Collegium Novum. Po krótkim prze-
mówieniu zaproszono nas na wyk³ad o rozwija-
niu w³asnej osobowoœci. Kolejnym punktem
programu by³y zajêcia warsztatowe, dotycz¹-
ce ró¿nych tematów w zakresie psychologii
spo³ecznej. 
Kolejnego dnia mia³y miejsce pierwsze zajê-
cia artystyczne, podczas których podzielono
nas na trzy grupy o ró¿nych kierunkach: plas-
tycznym, aktorskim oraz muzycznym, który
cieszy³ siê najwiêkszym powodzeniem. Mia³y
one przygotowaæ wszystkich do po¿egnalne-
go koncertu. Rozpoczê³o siê tak¿e zwiedzanie
miasta, by³a wycieczka po piêknej, zabytko-
wej dzielnicy - Kazimierzu.
Nastêpne dni up³ywa³y na stopniowym poz-
nawaniu Krakowa (m.in. zaplanowane by³o
wejœcie na Kopiec Koœciuszki, rejs statkiem
po Wiœle, wizyta w Centrum Sztuki i Techni-
ki Japoñskiej „Manggha”, zwiedzanie Wawelu,
który - niestety - by³ w czêœciowym remoncie,
Muzeum Narodowego, Muzeum Antropolo-
gicznego oraz odwiedzenie Biblioteki Jagiel-
loñskiej (tu du¿ym zainteresowaniem uczest-
ników cieszy³y siê wózki rozwo¿¹ce ksi¹¿ki
po ca³ym gmachu). W po³owie naszego poby-
tu na letnim uniwersytecie opiekunowie zor-
ganizowali grê polegaj¹c¹ na docieraniu do
ró¿nych punktów w obrêbie Starego Rynku.
Zaowocowa³a ona poznaniem przez nas cen-
trum miasta. Uczestników podzielono na
grupy, które mia³y samodzielnie wykonywaæ
kolejne zadania. Wszyscy bardzo przejêli siê
zawodami, wiêc poszczególne zespo³y ner-

wowo kr¹¿y³y po Starówce, biegaj¹c od miejsca
do miejsca. Ostatecznie docieraliœmy do mety
bardzo zmêczeni, ale dumni z siebie. 
13 lipca, czyli dzieñ przed wyjazdem, odby³
siê koncert, podczas którego przedstawione
zosta³y dokonania grup na warsztatach arty-
stycznych. Nazajutrz nast¹pi³o po¿egnanie 
z wychowawcami, wyk³adowcami oraz za-
poznanymi podczas campusu przyjació³mi. 
W mojej ocenie wyjazd by³ bardzo udany.
Pozna³em wielu ciekawych ludzi o ró¿nych
zainteresowaniach, zwiedzi³em Kraków,
przyjemnie spêdzi³em wakacje. 
Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy
umo¿liwili mi udzia³ w tym przedsiêwziêciu,
zw³aszcza Pani dyrektor Ewie Humennej 
i mojej wychowawczyni Pani Beacie Majkut. 

Iga Bielecka

Drugi turnus Szko³y Letniej rozpocz¹³ siê 15
lipca. Tego dnia do Krakowa œci¹gnê³o 45
osób z ca³ej Polski. Podzieleni byliœmy na
cztery ró¿ne campusy:
* historii sztuki,
* dziennikarski,
* biofizyczny,
* informatyczny.
Gdy ju¿ wszyscy dotarli na umówione miejsce 
i o umówionej porze, w klubie studenckim
odby³o siê spotkanie zapoznawcze uczestni-
ków projektu. PóŸniej opiekunowie zorgani-
zowali indywidualne dla poszczególnych
campusów spotkania integracyjne. 
Zakwaterowano nas w domu studenckim “Na-
wojka” przy ul. Reymonta 11 (pani Jadwiga
Matys, nasza bibliotekarka szkolna wspomina³a,
¿e te¿ tam mieszka³a przez pierwszy rok
studiów) znajduje siê on tu¿ obok “Twierdzy
jagielloñskiej” (dla laików - Biblioteki Jagiel-
loñskiej, któr¹ mieliœmy zaszczyt zwiedziæ).
Okaza³o siê, ¿e dzieñ naszego przyjazdu do
Krakowa pokrywa³ siê z fina³em tygodnia
“Don Kichotowskiego”. Z tej okazji, wydzia³
krakowskiego teatru organizowa³ wystêp w
centrum, a my braliœmy w nim udzia³, szliœ-
my w pochodzie przebierañców. Kostiumy
wypo¿yczy³ nam teatr i wraz z aktorami,
zagranicznymi turystami ruszyliœmy ulicami
Krakowa w kierunku rynku. 
Kolejne dni tak¿e pe³ne by³y wra¿eñ, a opiekuno-
wie dbali, abyœmy nie zaznali nudy. W chwilach
wolnych od zajêæ zwiedzaliœmy dawn¹ stolicê. 

Mieliœmy wyj¹tkowe szczêcie, gdy¿ nasi
opiekunowie byli jednoczeœnie wykwalifiko-
wanymi przewodnikami; nie tylko pokazali
nam najciekawsze osobliwoœci Krakowa, ale
tak¿e raczyli nas legendami interesuj¹cymi
anegdotami oraz historiami.
Odwiedziliœmy smoka, na nasz widok zion¹³
ogniem. Wspinaliœmy siê na Kopce: Krakusa
(nie opodal niego znajduj¹ siê kamienio³omy,
w których pracowa³ Karol Wojty³a) i Pi³sud-
skiego, niestety z powodu braku czasu nie
zaliczyliœmy Kopca Koœciuszki. Zwiedziliœ-
my tak¿e obserwatorium astronomiczne.
Byliœmy te¿ w legendarnej szkole Jana Twar-
dowskiego, a oprócz tego w wielu innych piêk-
nych i ciekawych miejscach.
Drugiego dnia pobytu rozpoczê³y siê zajêcia
naukowe, które okaza³y siê niezwykle intere-
suj¹ce. Mój campus, a mianowicie historia
sztuki, liczy³ 9 osób. Nasze zajêcia odbywa³y
siê po czêœci na Wszechnicy UJ, ale tak¿e 
w muzeach i zabytkach architektonicznych.
Byliœmy grup¹ vipowsk¹, gdy¿ dziêki znajo-
moœciom “naszej historyczki” mieliœmy wstêp
nawet do obiektów zamkniêtych dla turystów,
m.in. otwarto dla nas Kaplicê Zygmuntowsk¹
w Katedrze Wawelskiej. Posiedliœmy tak¿e
bardzo przydatn¹ dla ka¿dego krakowskiego
studenta wiedzê (np. gdzie w mieœcie pó³legalnie
sprzedaj¹ “absynt”). Jednak miejscami, które
najbardziej przypad³y wszystkim do gustu,
by³y Collegia Maius i Novum. W Collegium
Novum odby³a siê inauguracja naszej Szko³y
Letniej (poczuliœmy siê jak prawdziwi stu-
denci, gdy¿ w owym miejscu rozpoczynany
jest zwyczajowo rok akademicki).
Oprócz zajêæ tematycznie zwi¹zanych z naszym
kierunkiem, odbywa³y siê warsztaty psycho-
logiczne i artystyczne (muzyczne i teatralne).
Kraków tak zachwyci³ nas swoim piêknem, i¿
wiêkszoœæ z uczestników programu stwierdzi³a,
¿e przyjedzie tu na studia.
Najsmutniejszy by³ jednak dzieñ, w którym
musieliœmy opuœciæ Kraków i porzuciæ nasz¹
weso³¹ kompaniê. Wszyscy obiecaliœmy sobie,
¿e jeszcze tu przyjedziemy i spotkamy siê na
Juwenaliach, aby wspólnie bawiæ siê i œwiêtowaæ.

Wakacje w uniwersyteckiej ³awie
Projekt “Po³awiacze Pere³” powsta³ z myœl¹ o utalentowanej m³odzie-
¿y, dla której przychodz¹cy z zewn¹trz impuls do dzia³ania mo¿e oka-
zaæ siê olbrzymi¹ pomoc¹ w podejmowaniu ¿yciowych decyzji”.
Iga Bielecka i Rados³aw Bednarski – uczniowie klas humanistycznych
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie - uczestniczyli w campusach
naukowych na Uniwersytecie Jagielloñskim. Oto ich relacje i garœæ wra¿eñ.
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KKrroonniikkaa

ttoowwaarrzzyysskkaa
Z okazji zbli¿aj¹cych siê imienin – kochanej synowej
Roksanie Ha³oñ najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia
uœmiechu i zadowolenia z Majeczki i Kubusia, 
a tak¿e z „niesfornego” Arka ¿yczy: teœæ, ojciec i dzia-
dek w jednej osobie – Józefowicz.

Gdy na 5 urodziny
Cudnie œmieje siê s³oneczko
Wszystkie troski i k³opoty
Id¹ szybko w zapomnienie
Karolinka w œwiat dzieciêcy
Idzie razem z marzeniami
Oraz z babci¹, dziadkiem,
wujkiem
I kochanymi rodzicami.
W tym dniu trzeba ¿yczyæ
szczêœcia
Tak jak w bajce o Kopciuszku
Pysznych ciastek i laurek
Bo w laurkach s¹ cacuszka.
Najukochañszej Karolince Pultowicz z okazji
jej 5 urodzin ¿yczenia œl¹ rodzice, babcia z dziad-
kiem oraz wujek Wiesiek.

Serdeczne podziêkowania dla Starosty Legnic-
kiego Jaros³awa Humennego, Pani Lidii
Walasek oraz Pani Stanis³awy Repy za
pomoc i okazane serce dziêkuje mieszkanka
Chojnowa Marzena z synem Kewinem.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa

Najbli¿sza wrzeœniowa sobota zapowiada siê nie lada ciekawie. Tego

dnia kawiarnia Jubilatka zaprasza na wieczorek muzyczny z zespo³em

The Twister. Kapela ta nie pierwszy raz zaprezentuje siê chojnowskim

mi³oœnikom blues-rocka, jednak ostatnimi czasy wieœci z Wêgliñca,

sk¹d pochodzi zespó³, ucich³y. Okaza³o siê, ¿e formacjê dopad³y

k³opoty personalne – na szczêœcie przejœciowe. 

Rok 2007 „twistersiakom” up³ywa pod znakiem nagrywania debiu-

tanckiej p³yty. Materia³ powstaje pod Wroc³awiem, w studio „Echo”.

Kr¹¿ek ma ujrzeæ œwiat³o dzienne jeszcze w tym roku. 

Dwa lata po sukcesie na festiwalu „Blues nad Bobrem”, zespó³ mozol-

nie, ale skutecznie wyp³ywa na szerokie wody krajowych scen rock-

owych. Jak na prowincjê, jak¹ niew¹tpliwie jest Wêgliniec i osiem lat

istnienia grupy, pojawienie siê w ogólnopolskiej „chochli” bluesrocko-

wej jest doœæ sporym osi¹gniêciem. Pocz¹tek imprezy o godz. 19.00.

Zapraszamy melomanów!

P.M.

zdj. B.M.

Nadci¹ga TWISTER
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14 wrzeœnia na terenie Dolnoœl¹s-
kiego Oœrodka Pielêgnacyjno-
Rehabilitacyjnego „Niebieski Pa-
rasol” odby³ siê piknik pod nazw¹
„Babie Lato z Niebieskim Para-
solem”. Piknik mia³ na celu inte-
gracjê mieszkañców Niebieskie-
go Parasola oraz podopiecznych
pobliskich Domów Pomocy Spo-
³ecznej. Na zaproszenie organi-
zatorów do Chojnowa przyjecha-
li mieszkañcy DPS z G³ogowa,
Bolkowa, Legnicy i Jawora oraz
podopieczni grupy terapeutycznej
dzia³aj¹cej przy Miejskim Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej w Jaworze.

G³ówn¹ atrakcj¹ pikniku by³ I Tur-
niej Tañca Towarzyskiego i Œpiewu
dla Seniorów. W konkursie tañca
zawodnicy mieli za zadanie za-
prezentowaæ dwa uk³ady obowi¹z-
kowe – walc angielski i taniec
disco oraz uk³ad dowolny do samo-
dzielnie wybranego podk³adu
muzycznego.
Jak przysta³o na konkurs, wy-
stêpy ocenia³o jury i uczestnicy
zostali poddani klasyfikacji.
W tañcu towarzyskim pierwsze
miejsce zajê³a reprezentacja G³o-
gowa Helena Wolañska i Mateusz

Krauze, na drugim miejscu upla-
sowa³a siê para z Jawora – Bar-
bara Jarecka i Mieczys³aw Ma³ecki,
trzeci¹ lokatê wytañczyli przed-
stawiciele Chojnowa – Stanis³awa
Ba³trukiewicz i Bogdan Oleszczuk.
W tym konkursie by³y te¿ nagro-
dy za taneczne stroje, otrzyma³y
Leokadia Wiêckowiak i Maria
Cichoñ z Bolkowa.

Konkurs wokalny by³ o tyle ³at-
wiejszy, ¿e nie by³o prezentacji obo-
wi¹zkowych – œpiewacy wystê-
powali z wybranymi przez siebie
utworami. Wydaje siê jednak, ¿e
tu trudniejsze zadanie mia³o jury.
Poziom by³ porównywalny i nie
³atwo by³o ustaliæ werdykt. Zasady
konkursów s¹ jednak twarde 
i sêdziowie musieli podj¹æ de-
cyzjê. W tej rywalizacji laury ze-
bra³ Bogdan Oleszczuk pod-
opieczny Niebieskiego Parasola,
tu¿ za nim znalaz³ siê Mateusz
Krauze z G³ogowa, a nagrodê
trzeci¹ odebra³ Mieczys³aw Ma³ecki
z Jawora. By³y te¿ wyró¿nienia,
które otrzyma³y dwie solistki –
Stanis³awa Czajka z Jawora 
i Zofia Nowak z Legnicy.

Uczestnikom pikniku przys³uchi-
wali siê i z zaciekawieniem ogl¹-
dali zaproszeni goœcie. Wœród
nich by³ m.in. starosta legnicki
Jaros³aw Humenny, burmistrz
Jan Serkies, wójt gminy Barbara
Jasiñska i dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Li-
lianna Walasek. Patronat nad
Turniejem obj¹³ rektor Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Andrzej
£êkawski. 

Imprezê zakoñczy³ koncert zes-
po³u Skaner – grupy disco polo,
która g³oœnymi brzmieniami przy-
ci¹gnê³a na teren oœrodka zainte-
resowanych mieszkañców mias-
ta. Wszyscy bawili siê wyœmie-
nicie, a cz³onkowie zespo³u dali
siê poznaæ jako otwarci, ¿yczliwi
ludzie. Chêtnie rozdawali auto-
grafy i rozmawiali z nowymi fa-
nami.

Piknik by³ bez w¹tpienia udany,
nawet pogoda, w ostatnich dniach
kapryœna, tego dnia podnosi³a
nastrój. Niebieski Parasol znany
jest jednak jako organizator nie-
banalnych imprez i oœrodek dba-
j¹cy nie tylko o zdrowotn¹ kon-
dycjê swoich podopiecznych.

Piknik w Niebieskim ParasoluPiknik w Niebieskim Parasolu
tekst sponsorowany, tekst sponsorowany , tekst sponsorowany, tekst sponsorowany

Jubileusz Banku Spó³dzielczego w Chojnowie

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e od
powstania naszego banku

minê³o ju¿ 60 lat. Bez 
w¹tpienia jest to powód 

do dumy i satysfakcji a œlady
dynamicznego rozwoju banku
widoczne s¹ wszêdzie. Zmieni³
siê budynek, podzia³ organiza-

cyjny a tak¿e zmienili siê
ludzie. Wprowadzone zosta³y

innowacje w sferze zarz¹dzania,
które wzmocni³y pozycjê

banku na rynku oraz umo¿liwi³y
pokonywanie coraz to wy¿szych

progów efektywnoœci.

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie œwiadczy us³ugi od 1947

roku. W czasie minionego 60 – lecia sta³ siê nowoczesn¹ i sprawnie

funkcjonuj¹c¹ instytucj¹ finansow¹. Zmieni³a siê filozofia dzia³ania

banku. Za priorytetowe uznano efektywn¹ organizacjê, ambitn¹

strategiê rozwoju, dobrze wyszkolon¹ kadrê oraz przyjazne nastawie-

nie do Klienta.

W minionym roku uruchomiono dwie nowe placówki

banku – Filiê w Trzebieniu oraz Punkt Obs³ugi Klienta w Rokitkach.

Na obecn¹ chwilê do dyspozycji Klientów s¹ dwa bankomaty czynne

24h oraz szereg nowoczesnych produktów bankowych m.in. Internet-

banking, pe³na obs³uga dewizowa, kantor, karty p³atnicze VISA czy

karta kredytowa.

Od wielu lat efektywne dzia³ania banku umo¿liwiaj¹ wsparcie finan-

sowe dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych, kulturalnych, sportowych

oraz szkó³ na terenie dzia³ania Banku.

Ten wspania³y Jubileusz zawdziêczamy wielu dzia³aczom, wiernym

Klientom, ale przede wszystkim oddanym pracownikom naszego

banku, którzy wnieœli swój ogromny wk³ad pracy na przestrzeni minio-

nych lat – za co im wszystkim pragniemy dziœ serdecznie podziêkowaæ.
Zarz¹d Banku

Z okazji 60-lecia Bank oferuje:

KKRREEDDYYTT  JJUUBBIILLEEUUSSZZOOWWYY

oprocentowanie 4%4%
kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  oodd  11..000000,,0000  zzll  ddoo  1100..000000,,0000  zzll

okres splaty ddoo  1122  mmiieessiiêêccyy

* Rzeczywista roczna stopa procentowa dla kwoty 10.000,00 z³ i okresu 12 m-cy wynosi 13,35%
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Ni¿szy zasi³ek pogrzebowy

Od wrzeœnia do listopada ZUS bêdzie wy-
p³aca³ zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³.
- to o 129,60 z³ mniej ni¿ w poprzednim kwartale.
Zasi³ek pogrzebowy stanowi 200 proc. prze-
ciêtnego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
ta³u, obowi¹zuj¹cego w dniu œmierci osoby,
której koszty pogrzebu zosta³y poniesione. 
Zasi³ek przys³uguje w razie œmierci ubezpie-
czonego, osoby pobieraj¹cej emeryturê czy
rentê lub cz³onka rodziny wymienionych osób. 
Zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³
otrzymuj¹ cz³onkowie rodziny, którzy pokry-
j¹ koszty pogrzebu. Gdy wydatki pokryje
inna osoba ni¿ cz³onek rodziny, pracodawca,
dom pomocy spo³ecznej, gmina, powiat, osoba
prawna koœcio³a albo zwi¹zku wyznaniowe-
go, zasi³ek bêdzie przys³ugiwa³ w wysokoœci
udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie
wy¿szej jednak ni¿ wymieniona kwota. Jeœli
pogrzeb organizowany by³ na koszt Pañstwa,
organizacji politycznej lub spo³ecznej, ale
rodzina ponios³a czêœæ kosztów, to przys³ugu-
je jej zasi³ek w pe³nej wysokoœci.

Uwaga pracuj¹cy emeryci
i renciœci

Aktywni zawodowo emeryci i renciœci mog¹
dorabiaæ do swoich œwiadczeñ. Jeœli jednak
kwoty dodatkowych zarobków przekraczaj¹
okreœlone limity przychodów, wp³ynie to na
wysokoœæ pobieranego przez nich œwiadczenia.
Od 1 wrzeœnia zmianie uleg³y kwoty dopu-
szczalnego przychodu powoduj¹ce zmniej-
szanie lub zawieszanie emerytury – renty
oraz renty socjalnej (o 64,80 z³ obni¿y³o siê
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w II
kwartale br. i wynios³o 2644,34 z³). 
Prawo do renty socjalnej ulegnie zawieszeniu,
w przypadku osi¹gniêcia przychodu prze-
kraczaj¹cego kwotê 793,40 z³, tj. 30% prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
Dodatkowe przychody emeryta – rencisty
przekraczaj¹ce kwotê 1851,10 z³, tj. 70%
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia,
spowoduj¹ zmniejszenie œwiadczenia. Kwota
przychodu przekraczaj¹ca 130% przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia tj.
3437,70 z³ spowoduje zawieszenie wyp³aty
emerytury – renty. 
Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym
(tj. 60-letnie kobiety i 65-letni mê¿czyŸni),
inwalidzi wojenni i wojskowi, których nie-
zdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze
s³u¿b¹ wojskow¹ oraz osoby pobieraj¹ce ren-
tê rodzinn¹ po tych inwalidach mog¹ natomi-
ast zarabiaæ bez ¿adnych ograniczeñ.

Zmiany w sk³adkach 
na ubezpieczenia spo³eczne 
od wrzeœnia do paŸdziernika

Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota
nie ni¿sza ni¿ 280,80 z³ (30% kwoty mini-
malnego wynagrodzenia w 2007 r. tj. 936 z³),
sk³adki za wrzesieñ, sierpieñ i paŸdziernik
2007 r. nie mog¹ byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne  - od 54,81 z³
(tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe - od 28,08 z³ (tj. 10%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od 6,88 z³ (tj.
2,45%),

Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarol-
nicz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie
ni¿sza ni¿ 1586,60 z³ (60% kwoty przeciêtne-
go miesiêcznego wynagrodzenia w II kwar-
tale 2007 r. tj. 2644,34 z³), sk³adki za wrze-
sieñ, sierpieñ i paŸdziernik 2007 r. nie mog¹
byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne  - od 309,70 z³
(tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe - od 158,66 z³ (tj. 10%),
- na ubezpieczenie chorobowe  - od 38,87 z³
(tj. 2,45%),

Dla wszystkich ww. osób we wrzeœniu, sierp-
niu i paŸdzierniku 2007 r.: 
- podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe - nie mo¿e przekro-
czyæ 6610,85 z³ miesiêcznie (tj. 250% prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II
kwartale 2007 r.).
- sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne – nie
mo¿e byæ ni¿sza od 189,85 z³ (tj. 9% kwoty
od 75% przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiêbiorstw w II kwar-
tale 2007 r. w³¹cznie z wyp³atami z zysku tj.
2109,46 z³).
Pozosta³e stopy procentowe sk³adek nie uleg-
³y zmianom: 
- 0,67% - 3,60% - sk³adka na ubezpieczenie
wypadkowe, 
- 0,10% - sk³adka na FGŒP, 
- 2,45% - sk³adka na Fundusz Pracy. 
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ 
w ka¿dej jednostce ZUS oraz na stronie inter-
netowej Zak³adu (www.zus.pl).

Wysy³kê odcinków zakoñczono

We wrzeœniu wszystkie osoby pobieraj¹ce
zasi³ki lub œwiadczenia przedemerytalne
na rachunki bankowe otrzymuj¹ z ZUS-u
odcinki, które potwierdzaj¹ zg³oszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego.
Odcinek wysy³any jest do osób pobieraj¹cych
zasi³ki lub œwiadczenia przedemerytalne co
roku – ostatnio we wrzeœniu 2006 r. 
Dokument ten umo¿liwia korzystanie ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej do wrzeœnia
2008 r.
Na odwrocie odcinka znajduje siê tekst:

Zmiany w wysokoœci
wyp³acanych œwiadczeñ 

i zasi³ków przedemerytalnych
dla osób aktywnych zawodowo

Na skutek zmniejszenia sk³adki rentowej ZUS
ponownie ustali kwotê zmniejszenia œwiad-
czeñ (zasi³ków) przedemerytalnych od œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych za sierpieñ br.
W zwi¹zku z obni¿eniem od 1 lipca 2007r. sk³ad-
ki na ubezpieczenia rentowe o 3 punkty pro-

centowe zmianie ulegaj¹ kwoty zmniejszenia,
ustalone dla osób pobieraj¹cych œwiadczenia 
i zasi³ki przedemerytalne. 
Œwiadczenia i zasi³ki przedemerytalne, przy-
s³uguj¹ce osobom osi¹gaj¹cym miesiêczny
przychód w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ gra-
niczna kwota przychodu (dla roku rozliczenio-
wego 2007/2008 jest to kwota 1.666,20 z³)
podlegaj¹ zmniejszeniu, je¿eli ³¹czna miesiêczna
kwota  œwiadczenia (zasi³ku) przedemerytal-
nego i przychodu przekracza dopuszczaln¹
kwotê przychodu (dla roku rozliczeniowego
2007/2008 jest to kwota 1.190,20 z³). 

Kwotê zmniejszenia stanowi ró¿nica miêdzy
dopuszczaln¹ kwot¹ przychodu, a sum¹ œwiad-
czenia (zasi³ku) przedemerytalnego i osi¹ga-
nego przychodu, pomniejszona o sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne nale¿ne od ubez-
pieczonego.  

Dla ustalenia ostatecznej kwoty zmniejszenia
ZUS wykonuje nastêpuj¹ce dzia³ania:

* ustala sumê dodatkowego przychodu oraz
œwiadczenia (zasi³ku) przedemerytalnego,
* od tej sumy odejmuje dopuszczaln¹ kwotê
przychodu, ustalaj¹c tzw. kwotê przekrocze-
nia przychodu,
* od kwoty przekroczenia przychodu odejmu-
je sk³adki nale¿ne od ubezpieczonego.

Obni¿enie o 3 punkty procentowe sk³adki na
ubezpieczenia rentowe w czêœci nale¿nej od
ubezpieczonego, poci¹ga za sob¹ tak¿e obni-
¿enie kwoty, o jak¹ pomniejszana jest kwota
przekroczenia przychodu. Tym samym wiêc,
przy niezmienionej wysokoœci przychodu
(„brutto”, bowiem nast¹pi³ wzrost przychodu
„netto”), kwota zmniejszenia jest wy¿sza od
ostatnio ustalonej. 

Osoby uprawnione do œwiadczeñ i zasi³ków
przedemerytalnych, osi¹gaj¹ce przychód
skutkuj¹cy zmniejszeniem tych œwiadczeñ
(zasi³ków), we wrzeœniu otrzymaj¹ decyzje
ustalaj¹ce kwoty zmniejszenia z uwzglêdnie-
niem obni¿onej sk³adki. Tym samym zmianie
ulegnie wysokoœæ wyp³acanych œwiadczeñ
(zasi³ków) przedemerytalnych. 

Kolejna zmiana kwot zmniejszenia nast¹pi od
nale¿noœci za styczeñ 2008 r., bowiem od 
1 stycznia 2008 r. nast¹pi kolejne obni¿enie
sk³adki na ubezpieczenia rentowe. 

Ostateczne rozliczenie œwiadczeñ i zasi³ków
przedemerytalnych przys³uguj¹cych osobom
osi¹gaj¹cym przychody w wysokoœci powo-
duj¹cej zmniejszenie wysokoœci œwiadczeñ
(zasi³ków) przedemerytalnych, nast¹pi po za-
koñczeniu roku rozliczeniowego 2007/2008.

Z uwagi na to, ¿e w celu prawid³owego roz-
liczenia tych przychodów Zak³ad musi posia-
daæ informacjê o ich wysokoœci w okresach,
w których sk³adka na ubezpieczenia zdrowot-
ne nale¿na od ubezpieczonego obowi¹zywa³a
w zró¿nicowanych wysokoœciach, do wszyst-
kich zainteresowanych zostanie wys³ane pismo
z proœb¹, aby zaœwiadczenie o wysokoœci
przychodów uzyskanych w roku rozliczenio-
wym 2007/2008 uwzglêdnia³o przychody uzys-
kane od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., od
1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od
1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy

Oddzia³u ZUS w Legnicy

WWAA¯̄NNEE    IINNFFOORRMMAACCJJEE    ZZUUSS

SZANOWNI PAÑSTWO

Uprzejmie informujemy, ¿e przekazany wraz z ni-
niejsz¹ informacj¹ odcinek, jest - zgodnie z de-
cyzj¹ Prezesa NFZ - dokumentem umo¿liwiaj¹-
cym korzystanie ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej
DO WRZEŒNIA 2008 r., pod warunkiem, ¿e 
w tym okresie bêdzie pobierane z ZUS œwiadczenie
przedemerytalne albo zasi³ek przedemerytalny.
Jeœli odcinek zagubi siê lub zniszczy, to zawsze
mo¿na zwróciæ siê do swojego oddzia³u ZUS 
o podobne zaœwiadczenie.
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WW
historii chojnowskiej m³odzie¿owej pi³ki rêcznej to druga
okazja na wygranie turnieju we W³oszech. Poprzedni sukces
odnios³y dziewczêta w roku 1996 w Pesaro (rocznik 1981-83)

zajmuj¹c w kategorii do lat 15 pierwsze miejsce. W tym roku nadarzy-
³a siê okazja do odniesienia ponownego sukcesu. Na boisko g³ówne
(Campo 1) w centrum miasta udajemy siê o godz. 20.00. w asyœcie
naszych wspania³ych kibiców. Na trybunach czeka ju¿ spora liczba
kibiców. ”Wsparcia” w kibicowaniu udziel¹ nam jeszcze pozosta³e
polskie ekipy (oko³o 500 osób!), gdy¿ to jedyny fina³ o miejsca 1 -2 
z udzia³em polskiej dru¿yny. Oko³o godziny 21 na trybunach gromadzi siê
oko³o 1.500 widzów! Dwadzieœcia minut przed meczem rozpoczynamy
rozgrzewkê. Kierujemy równie¿ spojrzenia w kierunku naszych prze-
ciwniczek. Jakie¿ jest nasze zdumienie (nie otrzymaliœmy komunikatu
z biura zawodów z kim bêdziemy graæ), gdy¿ okazuje siê, ¿e zagramy
z zespo³em TORELLI TERAMO. W eliminacjach pokonaliœmy ten
zespó³ bardzo wysoko (26:4!),a tu „one” w finale?! Przecie¿ by³y lepsze
zespo³y?! W sk³adzie TORELLI spore zmiany. Pojawi³y siê trzy nowe
wysokie zawodniczki (w tym bramkarka), które wczeœniej nie gra³y.
Widzieliœmy je ju¿ w meczu w kategorii starszej, ale nie mogliœmy
tego udowodniæ! Próbowaliœmy siê wyk³óciæ, ale w koñcu daliœmy za
wygran¹. Niech im bêdzie! Rozpoczynamy zawody. Nasi kibice s¹
wspaniali. Gor¹cy doping niczym na stadionach pi³karskich „Polska
Bia³o-Czerwoni” niesie siê przez ca³y mecz! Jak¿e jesteœmy dumni, ¿e
mo¿emy reprezentowaæ nasz kraj i nasze miasto! Z jednej strony jest
to bardzo buduj¹ce, lecz z drugiej wielka odpowiedzialnoœæ i ta trema!
Pocz¹tek nale¿y do W³oszek. Gramy bardzo nerwowo i nieskutecznie.
Marnujemy kilka tzw. stuprocentowych sytuacji. „Nowe” nabytki
TORELLI trafiaj¹ z dystansu dwa razy w samo „okienko” naszej
bramki. Ada Dziedzic jest bez szans! Konsternacja! Nie damy rady!?
W miêdzyczasie s³abo poczu³a siê jedna z czo³owych „snajperek”
naszej dru¿yny Klaudia ¯elichowska. Konieczna jest szybka zmiana 
i interwencja naszej opieki medycznej w osobie Pani Oli Chrz¹szcz.
Zawodniczki mocno prze¿ywaj¹ zejœcie Klaudii. Pojawiaj¹ siê ³zy niemocy.
Jest 4:2 dla TORELLI. Bierzemy „czas dla trenera”. Zmieniamy
ustawienie w obronie. Kilka zdañ na podbudowanie morale i z okrzykiem
„Nie damy siê!” wracamy do gry. Zmiana rodzaju obrony szybko
zaczyna procentowaæ! Odrabiamy straty. Po interwencji pielêgniarki
wraca do gry Klaudia. Jest ok! Dochodzimy W³oszki na remis 5:5.
Dziewczêta wyraŸnie siê podbudowa³y i zrzuci³y tremê. Kibice szalej¹!
Przed przerw¹ skuteczne przechwyty pi³ki i kontrataki Klaudii Rak 
i Klaudii ¯elichowskiej wyprowadzaj¹ nas na dwubramkow¹ przewagê.
Gwizdki sêdziów. Koniec pierwszej p³owy. Jest 7:5 dla nas! Druga
po³owa meczu rozpoczyna siê idealnie dla nas. Ponownie wymieniona
dwójka zawodniczek przechwytuje podania rywalek i robi siê 10:5!
W³oszki w drugiej czêœci gry trafiaj¹ tylko trzy razy. Na tyle pozwoli³a im
bardzo dobrze broni¹ca Ada Dziedzic. Z naszej strony trwa koncert
gry. Zespó³ TORELLI wyraŸnie s³abnie i traci wiarê w koñcowy
sukces. Jeszcze jeden kontratak z naszej strony i gwizdki koñcowe sêdziów
z W³och. Wynik meczu to 16:8 dla UKS „JEDYNKA” Chojnów!
Dziewczêta tañcz¹ z radoœci. W oczach W³oszek ³zy. Nasi kibice
g³oœno skanduj¹: „Dziêkujemy, dziêkujemy”. Podbiegamy do „naszej”
trybuny i trzymaj¹c siê za rêce dziêkujemy im równie¿ (wznosz¹c
rêce) g³oœnym „hej” za gor¹cy doping. Obrazek jaki mo¿emy spotkaæ
w telewizji. Uff.... nareszcie! Wymarzony koniec. 
Puchar dostaniemy dopiero 10 lipca o godz. 21.30 na uroczystym
zakoñczeniu turnieju. Jest 10 lipca. Jedziemy do Acqua Parku „Onda
Blu” w pobliskim Tortoreto. Jest to wspania³y otwarty kompleks
kilkunastu zje¿d¿alni basenu z sztuczn¹ fal¹, rw¹cego potoku i innych
wodnych atrakcji z pe³nym zapleczem hotelowym i gastronomicznym.
Wra¿enia by³y niesamowite. 
Po atrakcjach acqua parku czas wracaæ do Teramo na uroczyste zakoñcze-
nie. Ostatnie mecze fina³owe odbywa³y siê z udzia³em zespo³ów do lat
21. Z polskich ekip oprócz chojnowskiego zespo³u trzecie miejsce
zaj¹³ zespó³ ch³opców z Wielunia w kategorii do lat 16. Uroczyste

zakoñczenie turnieju mia³o miejsce w centrum miasta na g³ównym
boisku z udzia³em oficjeli. Zdziwienie dziewcz¹t mia³o miejsce przy
odbiorze pucharu, gdy¿ by³ to nietypowy puchar - replika znaleziska
(naczynia) wykopaliskowego z VI wieku - wykonany ze stopu metali 
i zapakowany w oryginalne otwierane pude³ko. Takie puchary wykonane
na zamówienie s¹ niedostêpne w ogólnej sprzeda¿y, a otrzymuj¹ je
tylko zwyciêzcy poszczególnych kategorii wiekowych. Po zakoñczeniu
ceremonii wrêczenia pucharów i uroczystym po¿egnaniu ekip „do przysz-
³ego roku”, zrobiliœmy sobie pami¹tkowe zdjêcie w bramce z „naszym”
kibicem Pani¹ Swietlan¹ Czarneck¹, która jeszcze kilka lat temu broni³a
barw zespo³u ekstraklasy kobiet „Montex-u” Lublin (wielokrotnego
Mistrza Polski) a obecnie mieszka i gra w Teramo oraz z jednym 
z polskich sêdziów tego turnieju Kornelem Habierskim z G³ogowa. 
11 lipca – wszystkie ekipy opuszczaj¹ Teramo. My jeszcze tego dnia robimy
ostatnie zakupy w ulubionych sklepach odzie¿owych i prowiantujemy
siê na podró¿ powrotn¹. Wyje¿d¿amy 12 lipca po drodze zamierzaj¹c
odwiedziæ jeszcze San Marino i Wenecjê. Do Chojnowa wróciliœmy
z baga¿em wspania³ych wra¿eñ, poczucia sukcesu i dumy.

Zespó³ m³odszy pi³karek rêcznych wyst¹pi³ w sk³adzie: Adrianna
Dziedzic, Katarzyna Chojnacka – bramkarki; Klaudia ¯elichowska
(kapitan); Klaudia Rak; Karolina Matuszewska; Aleksandra
Roztoczyñska; Angelika Czajkowska; Martyna Roztoczyñska;
Paulina Pietruszczak; Adriana Zwarycz (najm³odsza uczestniczka
gier); Joanna K³usek.
W sk³adzie zespo³u starszego (do lat 16) wyst¹pi³y: Paulina Matuszewska;
¯aneta Kot; Marta Gu³a; Aneta Grozdanowska; Karolina Pakosz;
Mariola Malik; Dorota Rabiej; Justyna Fundanicz. 
Trener zespo³ów – Andrzej Matuszewski. 

Jako organizator wyjazdu pragnê gor¹co podziêkowaæ za pomoc 
i opiekê medyczn¹ nad ekip¹ Pani Aleksandrze Chrz¹szcz oraz Paniom:
Alinie Roztoczyñskiej; Jolancie Wiœniewskiej; Marioli Wojciechowicz;
Danucie Matuszewskiej za czuwanie nad m³odszymi uczestnikami wyjazdu.
Równie¿ podziêkowania kierujê pod adresem kierowców Pana Kazimierza 
i Pana Józefa z PKS Lubin za odpowiedzialn¹ i profesjonaln¹ jazdê.

Andrzej Matuszewski

TERAMO – 35` COPPA INTERAMNIA cz. IV
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Pi³karska lokomotywa Chojnowianki rozpêdzi³a
siê na dobre. Przeje¿d¿a ka¿dego przeciwnika jak
tylko chce. Ostatnim rywalem naszych pi³karzy
by³a dru¿yna Zawiszy Serby. Nie zlekcewa¿ono
Zawiszy. Gospodarze musieli uznaæ wy¿szoœæ
goœci z Chojnowa i prze³kn¹æ trzy gole jakie nasi
im zaserwowali. 
Kolejna wygrana cieszy³a tym bardziej, ¿e lider
grupy KuŸnia Jawor dozna³ pierwszej pora¿ki 
w tym sezonie - na w³asnym boisku ulegli
Sparcie Rudna 0:2.
Chojnowska lokomotywa jedzie dalej. Na kolej-
nym przystanku spotkanie z Iskr¹ Troglowice.
To beniaminek. W poprzednim sezonie, w klasie
A, nie mia³ sobie równych. Obecnie jednak
wychodzi „œrednio na je¿a”. Wydawa³o siê, ¿e
silne podmuchy wiatru tego dnia bêd¹ mia³y
wp³yw na wynik meczu, doda³ on jednak skrzy-
de³ naszym pi³karzom, szczególnie w drugiej
po³owie. Pad³y wtedy trzy bramki, a ca³y mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 4:0.
Mecz by³ ciekawy, jednak wœród komentarzy
rozgrywek pojawia³y siê tak¿e te na temat re-
montu klubowej bazy sportowej. Modernizacja
stadionu KS Chojnowianki zosta³a zauwa¿ona 
i wydaje siê, ¿e sama wizja nowoczesnego obiek-
tu wp³ynê³a mobilizuj¹co na naszych za-wod-
ników.
Druga nasza dru¿yna kroczy od zwyciêstwa do
zwyciêstwa. Dwa ostatnie mecze mia³y charakter
orki przez 90 minut i zakoñczy³y siê wynikiem
3:2 na nasz¹ korzyœæ co da³o nam pozycje lidera.

Zawisza Serby - Chojnowianka Chojnów              0:3
Chojnowianka Chojnów - Iskra Troglowice         4:0
Chojnowianka II Chojnów - Iskra NiedŸwiedzice 3:2
Konrad Konradówka-Chojnowianka Chojnów  2:3

W nastêpnej kolejce pierwsza dru¿yna jedzie do
Jawora. To bêdzie mecz prawdy. Rezerwy nato-

miast stocz¹ pojedynek po s¹-
siedzku z Michowem w Bu-
dziwojowie. Znów emocje mu-
rowane.

Piotr Misikiewicz

Legnica Klasa Okrêgowa

1. Szczedrzykowice 7 18 36-8
2. Jawor 7 18 25-5
3. Chojnów 7 17 22-3
4. Chobienia 7 17 17-7
5. Rudna 7 15 21-8
6. Legnica 6 12 10-9
7. Zamet 7 10 11-14
8. G³ogów 7 9 14-15
9. Wiatrów 7 8 11-12
10. Polkowice 7 8 11-16
11. Kochlice 7 7 13-17
12. Drog³owice 7 5 6-22
13. Arkon 6 4 6-15
14. Rokitki 7 3 16-19
15. Sichów 7 3 4-45
16. Serby 5 1 3-11

Klasa B

1. Chojnów 4 12 15-4
2. Konradówka 4 9 20-6
3. Odmiany 4 7 7-12
4. NiedŸwiedzice 4 6 10-7
5. Michów 3 5 10-8
6. Rokitki 4 4 9-11
7. Radziechów 4 4 6-10
8. Goliszów 4 4 6-16
9. Budziwojów 3 3 6-5
10. Bia³a 3 1 7-12
11. Witków 3 1 4-9

JJeess iieennnnaa    rruunnddaa

Wiatr doda³ im skrzyde³

Zarz¹d Klubu Sportowego ,,KS. CHOJNOWIANKA” w Chojnowie informuje, ¿e mecz pomiêdzy
Naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej Seniorów, rundy jesien-
nej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê na stadionie Klubu w Chojnowie przy ul. St. Ma³achowskiego 1
w nastêpuj¹cym terminie:

KS. CHOJNOWIANKA - ORKAN Szczedrzykowice 29.09.07 o godz. 16.00
KS. CHOJNOWIANKA - PLATAN Sichów 13.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - SPARTA Rudna 27.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - CZARNI Rokitki 10.11.07 o godz. 13.00

Klub nasz wystêpuje w meczach mistrzowskich w barwach klubowych tj. koszulki - bia³o -
niebieskie pionowe pasy, spodenki i getry - niebieskie. 

Chojnowianin, 21 letni Dawid
Konarski, sprawdza siê w dru-
¿ynie pi³ki rêcznej Zag³êbia
Lubin. 

Pierwsze kroki w tej dyscyplinie sta-
wia³ w szkole podstawowej pod okiem
swojego ojca, nauczyciela wychowa-
nia fizycznego. Ju¿ wówczas wyró¿-
nia³ siê wœród swoich rówieœników
zrêcznoœci¹, sprytem i determinacj¹.
Udzia³ w licznych turniejach, naj-
pierw miêdzyszkolnych, potem re-
gionalnych i wojewódzkich przy-
niós³ zmiany, których mo¿na by³o
siê spodziewaæ. Dawid zosta³ zauwa-
¿ony przez trenerów Zag³êbia Lubin.
Wkrótce trafi³ do grupy juniorów i tu
nabiera³ doœwiadczenia pod kierunk-
iem profesjonalnych trenerów. Inten-
sywne treningi, udzia³ w zawodach
wojewódzkich i mistrzostwach Polski
zaowocowa³y kolejnymi sukcesami. 
W ubieg³ym sezonie Dawid wyst¹pi³
w II lidze Zag³êbia, bêd¹c w niej jed-
nym z wyró¿niaj¹cych siê zawodni-
ków. Po awansie „Miedzi” Legnica
do ekstraklasy nasz chojnowianin
zostaje wypo¿yczony na dwa lata 
z Zag³êbia. Swój debiut w ekstrak-
lasie mia³ 1 wrzeœnia w zwyciêskim
pojedynku z zespo³em Piekar Œl¹s-
kich. W drugiej kolejce wystêpuj¹c
na parkiecie wielokrotnego mistrza
Polski – Wis³y P³ock zdoby³ swoj¹
pierwsz¹ i jak mówi, historyczn¹,
bramkê w ekstraklasie.
Dawid jest jednym z wielu miesz-
kañców Chojnowa, którzy odnosz¹
sukcesy poza granicami rodzinnego
miasta, rozwijaj¹c umiejêtnoœci tu
nabyte. Im wszystkim ¿yczymy dal-
szego powodzenia.

opr. eg

Debiut i pierwsza
bramka 

w ekstraklasie
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Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, 
Dzia³ dla Doros³ych 

- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

DO èRÓD£A SKORY

Filia nr 1 (ul. Sikorskiego 12) pro-
wadzi lekcje z zakresu edukacji re-
gionalnej zwi¹zane z rzek¹ Skor¹.
Lekcje, podczas których omawiany
jest krajobraz przyrodniczy i zabytki
doliny Skory, skierowane s¹ do ucz-
niów szkó³ podstawowych. Zapra-
szamy serdecznie klasy pod opiek¹
nauczycieli. Szczegó³owe informa-
cje: Halina Grz¹dkowska, 
tel. 076 818 65 93.

POROZMAWIAJ 
O KSI•¯CE

26 wrzeœnia o godz.16.00 (œroda) 
w Sali Edukacyjnej odbêdzie siê ko-
lejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki. Tym razem omawiana bê-
dzie ksi¹¿ka Olgi Tokarczuk 
pt. ”Anna In w grobowcach œwia-
ta”. Wszystkich chêtnych serdecznie
zapraszamy. Szczegó³owe informa-
cje: Anna Kopyra, Dzia³ dla Do-
ros³ych, tel. 076 818 83 46.

BIBLIOTECZNE
NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Dr. Seuss - „KTO ZJE ZIELONE
JAJKA SADZONE”
Pe³na absurdalnego humoru bajecz-
ka s³ynnego amerykañskiego autora 
i ilustratora ksi¹¿ek dla dzieci. Za-
mieszczony na koñcu oryginalny tekst
z podkreœlonym rytmem wiersza
u³atwi naukê dzieciom próbuj¹cym
swoich si³ w angielszczyŸnie, a p³yta
CD z anglojêzyczn¹ wersj¹ bajeczki
pomo¿e doskonaliæ wymowê.

Florence Temko - „KIRIGAMI:
okolicznoœciowe kartki i ozdobne
opakowania”
Kirigami, japoñska sztuka wycinania
z papieru, stanowi rozrywkê zarów-
no dla doros³ych, jak i dla dzieci. 
W ksi¹¿ce omówiono 25 projektów,
takich jak kartki walentynkowe,
ubranka dla lalek i inne. Autorka po-
daje zrozumia³e instrukcje oraz przed-
stawia rysunki, które umo¿liwiaj¹ –

krok po kroku – opanowanie sztuki
kirigami, nie zaniedbuj¹c przy tym
elementu zabawy.

Dzia³ dla Doros³ych:

Evan McGilvray - „MARSZ
CZARNYCH DIAB£ÓW: odyseja
Dywizji Pancernej genera³a Maczka”

Doskona³a monografia jednego z naj-
s³ynniejszych polskich oddzia³ów bio-
r¹cych udzia³ w drugiej wojnie œwia-
towej. Autor opisuje rodowód tej for-
macji, jej powstawanie na obczyŸ-
nie, nieuchronne uwik³anie w poli-
tykê i chlubny szlak bojowy w oku-
powanej Europie – poczynaj¹c od
Normandii, przez Belgiê i Holandiê,
a koñcz¹c na niemieckim Wilhel-
mshaven. 1. dywizja odnios³a gorz-
kie zwyciêstwo – na oczach ¿o³nierzy
Stanis³awa Maczka, Polska, która
mia³a odzyskaæ niepodleg³oœæ, ponow-
nie znalaz³a siê pod okupacj¹.

Andrzej Zasieczny - „BROÑ
WOJSKA POLSKIEGO 1939-1945:
lotnictwo, marynarka wojenna”

W leksykonie przedstawiono 55 ty-
pów najwa¿niejszych samolotów
u¿ywanych na wszystkich frontach
II wojny œwiatowej oraz 36 okrêtów
Polskiej Marynarki Wojennej i 24
jednostki Flotylli Rzecznej Mary-
narki Wojennej. Ka¿dy opis ilustro-
wany jest kolorow¹ sylwetk¹ boczn¹
i zdjêciem.

MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

27 wrzeœnia o godz. 18.00 
w sali widowiskowej MDK

koncert ¿eñskiego JAZZ CHÓRU

i zespo³u folklorystycznego 

IVAN da MARIA z Ekaterinburga (Ural)

To bêdzie niew¹tpliwie wydarzenie dla naszego miasta
– JAZZ CHÓR wyst¹pi w Polsce po raz pierwszy.
Najstarsza grupa dziewcz¹t z tego zespo³u to naj-
lepsze wokalistki filharmonii w wieku od 15 do 18 lat,
które jazzowego sposobu œpiewania ucz¹ siê nawet
od 4 roku ¿ycia. Chór wystêpowa³ na scenach ca³ej
Rosji, a tak¿e w Chinach, Czechach i we Francji. Tego
rodzaju zespo³y w Europie nale¿¹ do rzadkoœci.
Niepowtarzalny sposób œpiewania i uk³ad sceniczny
chóru gwarantuje niezapomniane prze¿ycia. Reper-
tuar zespo³u to standardy najwiêkszych g³osów œwia-
towego jazzu. Takich wykonañ i interpretacji Chojnów
jeszcze nie s³ysza³.

Prezentacja chóru z azjatyckiej czêœci Rosji poprzedzi
wystêp kolejnej atrakcji – Zespo³u Folkowego IVAN
da MARIA. 
To grupa, w której wystêpuj¹ zawodowi muzycy,
tancerze i soliœci. Zespó³ wystêpowa³ na scenach 
w ca³ej Rosji. W sk³ad instrumentarium zespo³u
wchodz¹ tak nietypowe dla folkloru instrumenty jak
gitara czy perkusja. Repertuar Iwan da Maria to
¿ywio³owe wykonania folkloru Urala oraz innych
rejonów Rosji. Zespó³ potrafi zaskoczyæ i wci¹gn¹æ
publicznoœæ do znakomitej zabawy. Iwan da Maria to
prawdziwe Uralskie Show Folkowe. Dynamika 
i ¿ywio³owoœæ to ich niezaprzeczalne atuty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Bilety w cenie 5,00 z³ 

do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury
lub w kasie w dniu koncertu.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Pilnie sprzedam dom dwupiêtrowy wraz 
z zabudowaniami po³o¿ony na dzia³ce 65 arów.
Dom (powy¿ej 300 m2) do remontu, dzia³ka 
z mo¿liwoœci¹ podzia³u na mniejsze - z przezna-
czeniem pod budownictwo i us³ugi. Zabudo-
wania po³o¿one w Chojnowie w bliskiej odleg-
³oœci od drogi Legnica - Boles³awiec – super
miejsce dla biznesu. 
Wiadomoœæ: tel. 0695-331-232.

Sprzedam mieszkanie przy ul. £okietka,
pow. 64 m2. Wiadomoœæ: 0602-714-054.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w sta-
rym budownictwie w prywatnym budynku przy
ul. Rynek w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0663-734-384 po godz. 18.

Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m2 w cen-
trum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0602-236-853.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie powy¿ej
100 m2, 4-5 pokojowe lub domek w Chojnowie
lub okolicy (mo¿e byæ do remontu). Wiado-
moœæ: 0506-061-893 lub 0515-435-244.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 37 m2,
pokój, kuchnia, ³azienka, na wiêksze, mo¿e byæ
z zad³u¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0660-313-823.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia 
w starym lub nowym budownictwie, 2-3 pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 0607-807-415.

Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe, 54 m2

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0505-703-511.

Posiadam 3.pokojowe mieszkanie do wy-
najêcia o pow. 54 m2 przy ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. (076)818-18-39 lub 509-479-377.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow.
u¿ytkowej 64,22 m2 (3 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka z wc plus przedpokój i wiatro³ap) po³o-

¿one na 1 piêtrze w miejscowoœci Lisiec gmina
Lubin z dzia³k¹ o pow. 99 m2 z zabudowaniem
gospodarczym (murowana komórka). Cena 63
000 z³ (do negocjacji). 
Wiadomoœæ: tel. 0608 884 061.

AUTO-MOTO

Sprzedam Seata Cordobê CLX, rok prod.
1994, poj, siln. 1400 cm3, w kraju od 2005r.,
kolor czarny metalik, przebieg 114891 km,
immobilajzer, nowe opony, gara¿owany, stan
bardzo dobry, atrakcyjny wygl¹d, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-58
lub 0693-921-258.

US£UGI

Studentka udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum. Wiado-
moœæ: tel. 0695-758-297.

Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom
gimnazjum i szko³y œredniej. 
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Us³ugi ogólnobudowlane – prace wykoñcze-
niowe, tynki, glazura… 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-04.

INNE

Pozosta³y do sprzedania dzia³ki budowlane
po³o¿one w Chojnowie o pow. 933 m2, 1104 m2,
1102 m2, 1083 m2, 942 m2, 986 m2, 1029 m2,
920 m2, 935 m2, 951 m2, w cenie 50 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 18.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 30 arów
z aktualnym pozwoleniem na budowê, dzia³ka
po³o¿ona we wsi Czernikowice, gmina Chojnów. 
Wiadomoœæ: tel. 0601-766-692 lub 0600-471-586.

Sprzedam segment pokojowy, naro¿nik
pokojowy, dwie pufy i ³awê, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0609-808-742.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Bez BIK 
oraz dla osób znajduj¹cych siê 

na CZARNEJ LIŒCIE. 

Bez wykazywania dochodów. 
Pomagamy rozwi¹zywaæ 

najtrudniejsze problemy finansowe.

Kredyty i po¿yczki hipoteczne 
do 130 % wartoœci nieruchomoœci 

- na zakup domu lub mieszkania, 
remont wykup ze spó³dzielni, 
gminy, zakup dzia³ki budowlanej, 

- na refinansowanie kredytów 
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych 
w innych bankach,

- na dowolny cel.

A co najwa¿niejsze -
uzyskasz kredyt maj¹c
nawet z³¹ historiê w BIK i bêd¹c

na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY

POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925

076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Doradca Bankowo
Finansowy

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14

tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, 
wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Agencja Wydawnicza “ARGI” s.c., 
ul. Klimasa 6, 50-515 Wroc³aw

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

FEERUM S.A.
w Chojnowie

sprzeda dzia³ki na terenie 
przemys³owym w Chojnowie 

o powierzchni oko³o 0,89ha i 0,26ha,
znajduj¹ce siê na dzia³ce nr 12/53.

Cena 25z³/m2

Dojazd mo¿liwy od nowo pow-
staj¹cej nawierzchni asfaltowej
ulicy £u¿yckiej.

Kontakt: 0665-177-884

(przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Chojnowie)

Wykonuje us³ugi FOTO-WIDEO 
w zakresie:
wesela
studniówki
komunie
chrzty
imprezy szkolne
plenerowe sesje zdjêciowe
sesje dla dzieci

Wieloletnie doœwiadczenie w bran¿y
fotograficznej

Terminy – od zaraz!
Tel. 0604-724-021

Obejrzyj zdjêcia na www.wyciszkiewicz.prv.pl
Przy zamówieniu wideofilmowania 

– pakiet zdjêæ gratis!

WWWWiiiiddddeeeeooooffff iiii llllmmmmoooowwwwaaaannnniiiieeee
PPrrooffeessjjoonnaallnnaa    jjaakkooœœææ    ––     nniisskkiiee    cceennyy

SSTTUUDDIIOO    FFOOKKUUSS    
RRaaffaa³³     WWyycciisszzkkiieewwiicczz

tel.  0508-2260-2282

PPrryywwaattnnyy    GGaabbiinneett

LLooggooppeeddyycczznnyy

mgr Izabela Firlej-Wielgucka

zaprasza do gabinetu 
w Chojnowie,

ul. Broniewskiego 6

w godz. od 14 do 16
w dni powszednie 

i od 9 do 11 w soboty.

LLLLeeeekkkkaaaarrrrzzzz    wwwweeeetttteeeerrrryyyynnnnaaaarrrr iiii iiii

AAnnnnaa    MMaarrcciinniiaakk



czarnyniebieskiczerwonyżółty
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