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Z³ote Gody Pañstwa Miœków
Krótka ceremonia, gratulacje, serdeczne ¿yczenia, lampka szampana i wspólne zdjêcie, 

z pewnoœci¹ na d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestników.

International Week w Jedynce
Studentki z Brazylii, Hong Kongu i Egiptu poprowadzi³y tygodniowe

warsztaty jêzykowe dla uczniów Gimnazjum nr 1.

Spitsbergen w Chojnowie czyli spotkanie 
z prof. Henrykiem Marsza³kiem

Inwestycje 2015-2016
Rok zamkniêto kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ - po kilku miesi¹cach prac zakoñczono budowê miejskiego ¿³obka.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Wioleta Konieczna
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ma œœrodki
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów,
informuje, ¿e posiada do dyspozycji
œrodki Funduszu Pracy, oraz Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego na akty-
wizacjê osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w tut. Urzêdzie.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e od dnia
01.01.2016 r. zosta³a wprowadzona no-
wa forma pomocy dla osób do 30 roku
¿ycia tj. refundacja czêœci kosztów ponie-
sionych na wynagrodzenia i sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne za skierowanych
bezrobotnych do 30 roku ¿ycia do wyso-
koœci nie przekraczaj¹cej minimalnego
wynagrodzenia i sk³adek na ubezpiecze-
nie spo³eczne od refundowanego wyna-
grodzenia przez okres 12 miesiêcy, pod
warunkiem, ¿e pracodawca zatrudni skiero-
wan¹ osobê przez okres minimum kolej-
nych 12 miesiêcy po okresie refundacji.
Ponadto funkcjonuj¹ wszystkie formy
pomocy obowi¹zuj¹ce do tej pory tj.
m.in. szkolenia, bony szkoleniowe, sta¿e,
bony sta¿owe, prace interwencyjne,
roboty publiczne, refundacje kosztów
wyposa¿enia i doposa¿enia stanowiska
pracy, dofinansowanie wynagrodzenia
dla osoby pow. 50 roku ¿ycia, refundacja
czêœci kosztów wynagrodzenia i sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne za bezrobot-
nego, któremu urz¹d przyzna³ bon zatru-
dnieniowy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pra-
codawców do wspó³pracy. 
Szczegó³owych informacji na temat
wszystkich form pomocy udziela Kie-
rownik Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej - Danuta Rajczakowska, PUP Filia
Chojnów, pokój nr 2; tel. 76 818 85 25,
lub 76 818 69 78 wewn. 22.

Wydzia³ GGGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 j.t.) Wydzia³  Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejs-
kiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 15.01.2016 r. do
05.02.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym dzia³ki 46/18 przeznaczonej
do sprzeda¿y w formie przetargu,
po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Choj-
nowa przy ul. D¹browskiego - Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
Nr 3/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia  26.02.2016 r.

Zmiana ww oop³atach 
za oodpady

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Urzê-
du Miejskiego w Chojnowie informuje,
¿e w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów pra-
wa (ustawa z dnia 28 .11.2014r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach oraz niektórych innych
ustaw/Dz. U. Nr 87 z dnia 17.01.2015r.)
z dniem 01.01.2016 r. nast¹pi³y zmiany
w systemie p³atnoœci op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku powy¿szych zmian:
1. Dotychczasowi wytwórcy odpadów
(mieszkañcy, najemcy, w³aœciciele nieru-
chomoœci) funkcjonuj¹cy w obrêbie Wspól-
not Mieszkaniowych bêd¹ dokonywaæ
przedmiotowych op³at za poœrednictwem
Zarz¹dców, Zarz¹dów Wspólnot Mieszka-
niowych lub ich przedstawicieli na pod-
stawie deklaracji zbiorczej dla ca³ej nieru-
chomoœci obejmuj¹cej wspólnotê.
Operacja zmiany polega na wyzerowaniu
i przeznaczeniu do zamkniêcia dotych-
czasowych indywidualnych kont banko-
wych mieszkañców oraz utworzenia no-
wych, zbiorczych kont dla Wspólnot
Mieszkaniowych. Aby te czynnoœci zos-
ta³y wykonane niezbêdne jest z³o¿enie
przez dotychczasowych posiadaczy kont
indywidualnych tzw. deklaracji zerowej
w Urzêdzie Miejskim z jednoczesnym
z³o¿eniem oœwiadczenia dla Zarz¹dcy,
Zarz¹du Wspólnoty o iloœci osób przeby-
waj¹cych na nieruchomoœci i sposobie
gromadzenia odpadów. Dotychczasowe
konta indywidualne po uregulowaniu za-
leg³oœci zostan¹ zamkniête. Wystêpuj¹ce

nadp³aty bêd¹ zwracane zgodnie z wnios-
kami w³aœcicieli zamykanych kont. 
Jednoczeœnie informujemy, ¿e dotych-
czasowe konta bankowe z ostatnim dniem
dniem 2015r. przesta³y byæ aktywne i pro-
simy o zaniechanie dokonywania na
nie op³at bie¿¹cych.
2. Wytwórcy odpadów zarejestrowani 
w gminnym systemie op³at za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi jako
dzia³alnoœci gospodarcze (firmy, przed-
siêbiorcy, urzêdy, instytucje oraz doty-
chczasowi posiadacze kont indywidual-
nych na nieruchomoœci zabudowane do-
mami jednorodzinnymi) pozostaj¹ w dal-
szym ci¹gu w tym systemie.
Zmiany w systemie op³at od tych wy-
twórców odpadów polegaj¹ tylko na zmia-
nie banku i numeru indywidualnego kon-
ta do wnoszenia nale¿nych op³at.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e dotych-
czasowe konta bankowe do wp³at od tej
grupy wytwórców odpadów komunal-
nych z dniem 31.12.2015 r. przesta³y byæ
aktywne i prosimy o wstrzymanie doko-
nywania op³at bie¿¹cych do uzyskania
informacji o nowym numerze konta.
3. W przypadkach w¹tpliwoœci informacji
udzielane s¹ w pok. nr 10 Urzêdu Miej-
skiego, Pl. Zamkowy 1 oraz telefonicz-
nie pod nr 768186681 wew. 128 lub 131.

Zimowy oobowi¹zek
Zima, chocia¿ przez wielu niezbyt lu-
biana, ma przecie¿ swoje uroki. Bia³y
puch skrzypi¹cy pod nogami, rzeœkie,
ostre powietrze, b³êkitne niebo, promie-
nie s³oñca odbijaj¹ce siê od srebrzystego
œniegu. Taki zimowy obrazek mo¿e
zachwyciæ nawet malkontentów. Ale taki
obrazek wymusza, niestety, tak¿e pewne
obowi¹zki. W mroŸn¹ i œnie¿n¹ zimê na
w³aœcicielach prywatnych posesji  ci¹¿y
obowi¹zek dbania o przyleg³e do ich
terenu chodniki. Odœnie¿anie, posypy-
wanie piaskiem oblodzonej nawierzchni
czy usuwanie poœniegowego b³ota, to
zakres czynnoœci w gestii w³aœciciela nie-
ruchomoœci. Takie same obowi¹zki ci¹¿¹
na wspó³w³aœcicielach, u¿ytkownikach
wieczystych, jednostkach organizacyj-
nych, a tak¿e na zarz¹dcach i innych
u¿ytkownikach nieruchomoœci oraz na
innych podmiotach, które ni¹ w³adaj¹.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nieodœnie¿enie przej-
œcia jest wykroczeniem i podlega karze
grzywny do 1500 z³otych. Dodatkowo
w³aœciciel, który ma obowi¹zek od-
œnie¿yæ i usun¹æ lód z chodnika oraz
terenu posesji, musi liczyæ siê z tym, ¿e
w razie wypadku na tym terenie bê-
dzie musia³ wyp³aciæ odszkodowanie,
rentê lub zadoœæuczynienie osobie po-
szkodowanej.

Dzieci, uczêszczaj¹ce na
zajêcia teatralne 

i taneczne do MOKSiR,
serdecznie zapraszaj¹

wszystkie 

26 stycznia o godz. 17.00
MOKSiR 

- sala widowiskowa. 
Wstêp wolny

Babcie i Dziadków
na Dzi-Wnu czyli
Dziadkom-Wnuki 
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Urodzi³ siê 11 lipca 1926 r. w Dzier-
kowszczyŸnie na WileñszczyŸnie, 
w wielodzietnej rodzinie ch³opskiej;
mia³ trzech braci i dwie siostry. 
W 1941 r., kiedy Niemcy zajêli tereny
Wileñszczyzny, jako 16.letni ch³opiec
zosta³ ³¹cznikiem AK. W 1944 roku, po
wyzwoleniu tych terenów spod okupacji
niemieckiej, zosta³ zmobilizowany do
Armii Radzieckiej i wraz z kolegami wy-
wieziony daleko na pó³nocny wschód
Zwi¹zku Radzieckiego, do miejscowoœci
Wo³ogda, a nastêpnie do Griazowca.
Stamt¹d na pocz¹tku wrzeœnia 1944 roku
zosta³ odes³any do Wojska Polskiego, 
8 Brygady Artylerii Ciê¿kiej, w sk³adzie
której bra³ czynny udzia³ w operacji
pomorskiej i berliñskiej. PóŸniej w sk³a-
dzie II Armii Wojska Polskiego bra³
udzia³ w forsowaniu Nysy £u¿yckiej 
i operacji praskiej. 
9 lutego 1947 r. zdemobilizowany, wró-
ci³ do rodziców, którzy jako repatrianci
przyjechali do Polski. Podj¹³ naukê 
w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum
Rolniczym w P³otach. W 1951 roku
zda³ egzamin dojrza³oœci i zosta³ skie-
rowany do pracy w PGR, gdzie by³ agro-
nomem w Zespole PGR Piotrowice
k/Chojnowa i Miko³owie w pow. lu-
bañskim. W 1956 roku zosta³ przenie-
siony na stanowisko st. agronoma zes-
po³u PGR Dobre Miasto pow. Lidzbark
Warmiñski. W czasie pracy zawodowej
podj¹³ studia w Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu, gdzie uzyska³ stopieñ in¿y-
niera rolnika. W 1970 roku skoñczy³
studium specjalistyczne Organizacji Za-
rz¹dzania i Pracy Kierowniczej w Rol-
nictwie. Po rozwi¹zaniu Zespo³ów PGR
zosta³ przeniesiony do pracy w Biurze
Projektów Organizacji Gospodarstw
Rolnych przy Ministerstwie Rolnictwa,
gdzie pracowa³ przez 9 lat na stano-
wisku projektanta, nastêpnie starszego
projektanta. W 1968 roku zosta³ oddele-
gowany na stanowisko dyrektora Wielo-
zak³adowego Przedsiêbiorstwa PGR
Kwiecewo, pow. Lidzbark Warmiñski,
by zrealizowaæ zadanie produkcyjne
zawarte w za³o¿eniach projektu, którego
by³ autorem. Za zrealizowane zadanie
otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi. 
W 1972 roku zosta³ przeniesiony s³u¿-
bowo do Pañstwowego Oœrodka Ho-
dowli Zarodowej w Chojnowie. 

Za udzia³ w realizacji pracy pt. "Opraco-
wanie i wdra¿anie kompleksowej tech-
nologii uprawy kukurydzy na ziarno,
kiszonkê i susz oraz upowszechnienie
nowych odmian krajowych" otrzyma³
nagrodê 1. stopnia Ministra Rolnictwa.
Na skutek odnawiania siê nabytych w cza-
sie wojny chorób, zranieñ i kontuzji, 
w wieku 55 lat jako inwalida wojenny
przeszed³ na emeryturê, anga¿uj¹c siê 
w pracê spo³eczn¹ w œrodowisku kom-
batanckim. Nieprzerwanie od czterdzie-
stu lat pe³ni³ funkcjê prezesa Ko³a Gmin-
nego Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP
w Chojnowie oraz cz³onka Prezydium
Zwi¹zku Wojewódzkiego, obecnie Okrê-
gowego Zwi¹zku Kombatantów RPi-
BWP w Legnicy. By³ jednym z g³ów-
nych inicjatorów rocznicowych uroczys-
toœci patriotyczno-religijnych, spotkañ 
z m³odzie¿¹ szkoln¹. Pisa³ artyku³y do
prasy i udziela³ wywiadów o historycz-
nych dokonaniach polskiego orê¿a.
Tworzy³ kronikê o kombatantach z na-
szego okrêgu - uczestnikach walk o nie-
podleg³oœæ ojczyzny. 
Za swój udzia³ w walce o niepodle-
g³oœæ ojczyzny, pracê zawodow¹ i spo-
³eczn¹ otrzyma³ wiele odznaczeñ pañ-
stwowych i resortowych, w tym: Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Medale: Medal Zwyciêstwa i Wol-
noœci - Za udzia³ w Walkach o Berlin,
Za Udzia³ w Walkach o Odrê, Nysê 
i Ba³tyk; Medal 40Lecia PRL, Medal
za Zas³ugi dla Woj. Legnickiego,
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej, Kombatancki
Krzy¿ Pami¹tkowy "Zwyciêzcom",
Krzy¿ Czynu Frontowego I i II Armii
Wojska Polskiego, Patent Nr 25671
Weteran Walk o Wolnoœæ i Niepod-
leg³oœæ Ojczyzny, Odznakê Grun-
waldzk¹, Odznakê Zas³u¿ony dla
Zwi¹zku Kombatantów. 
W 1998 roku, w plebiscycie, zosta³ wy-
brany "Chojnowianinem Roku". 
Jego pasj¹ by³o myœlistwo. Tu równie¿
udziela³ siê spo³ecznie, za co zosta³ odzna-
czony Br¹zowym i Srebrnym Medalem
Za Zas³ugi dla £owiectwa. 

CZEŒÆ JEGO PAMIÊCI!

15 stycznia zmar³ Jan Borysionek
- in¿ynier rolnik, porucznik w st. sp., 

weteran walki o niepodleg³oœæ ojczyzny, spo³ecznik. 

Z wielkim bólem ¿egnamy
Wspó³towarzysza i Przyjaciela 

Œ.P.
PPoorruucczznniikkaa 

JJaannaa BBoorryyssiioonnkkaa

Janku, zostaj¹ z nami Twoje polskie
losy naszego pokolenia, Twoje m¹dre
i sprawiedliwe myœli o przesz³oœci.
Zostajesz w naszej pamiêci jako cz³o-
wiek serdeczny wobec innych, a wyma-
gaj¹cy wobec siebie, zawsze wierny
swej patriotycznej postawie.

S³owa wsparcia i wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia kierujemy do ¿ony zmar-
³ego Pani Marii Borysionek - zawsze
s³u¿ymy pomoc¹.

Koledzy i Kole¿anki 
- Przyjaciele 

ze Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych

Z g³êbokim ¿alem i bólem
przyjêliœmy wiadomoœæ,

¿e w dniu 15 stycznia 2016 roku 
w wieku 90 lat, zmar³ 

Porucznik 
Jan Borysionek

wielki orêdownik Rzeczpospolitej
Polskiej, niezast¹piony dzia³acz

spo³eczny, zas³u¿ony mieszkaniec
naszego miasta.

Bliskiej i dalszej Rodzinie,
Przyjacio³om, Znajomym 

oraz Kolegom ZKRPiBWP
w imienu w³adz miasta 

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³ada Burmistrz Jan Serkies 

i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Miniony rok, dla naszego miasta, z pew-
noœci¹ mo¿na uznaæ za udany. W czerw-
cu oddano do u¿ytku najwiêksz¹ ubieg-
³oroczn¹ inwestycjê - przebudowê i roz-
budowê budynku Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul.
Ma³achowskiego 7. 

- Inwestycja by³a dofinansowania ze
œrodków unijnych w ramach funduszu
RPO WD 2007-2013 w wysokoœci
6.448.960,86 z³. - mówi burmistrz Jan
Serkies. - Obiekt naprawdê robi wra-
¿enie i doskonale s³u¿y naszym miesz-
kañcom. Sala do æwiczeñ, krêgielnia i kino
3D s¹ uzupe³nieniem oferty kulturalno-
rekreacyjnej naszego miasta.

Na wniosek grupy chojnowskiej m³o-
dzie¿y przy ul. Kiliñskiego wybudowano
Street Workout Park, przeprowadzono
tak¿e rewitalizacjê terenów w kwartale
ulic: Kolejowa, Witosa, Koœciuszki i Pl.
Dworcowy.
- Rok zamkniêto kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹
- po kilku miesi¹cach prac zakoñczono
budowê ¿³obka miejskiego przy ul. Sikor-
skiego. Placówka przyjmie 40 dzieci. 
W ramach projektu rz¹dowego "Maluch
- edycja 2015" uda³o nam siê pozyskaæ do-
finansowanie w wysokoœci 1.600.000 z³
na budowê. Miasto do³o¿y³o 75 tys. 700 z³
i mamy wspania³y ¿³obek z niezbêdn¹
infrastruktur¹ zewnêtrzn¹. Otwarcie ju¿
za kilka dni. Samorz¹d wyst¹pi³ równie¿

do Wojewody Dolnoœl¹skiego o dotacjê
na dofinansowanie kosztów utrzymania
dzieci, w ramach Programu "MALUCH
2016r.". W zale¿noœci od przyznanej
dotacji, pokryje ona op³aty rodziców lub
zaspokoi je w znacz¹cej czêœci. Czekamy
na rozstrzygniêcie. Z miejskiej kasy natu-
ralnie pokrywane bêdzie utrzymanie
placówki.

Tegoroczny bud¿et, to kolejne œrodki na
inwestycje. W planach na 2016 rok jest
m.in. budowa sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej w ulicach: Witosa (od ul. Kole-
jowej do ul. Koœciuszki), Ma³achow-
skiego, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Niem-
cewicza, Wyspiañskiego, a tak¿e do no-
wych dzia³ek budowlanych w ulicy Si-
korskiego. Przewidziano te¿ budowê 
ulicy Rejtana i Broniewskiego oraz mo-
dernizacjê dachu budynku Gimnazjum Nr 2.
W bud¿ecie zaplanowano blisko milion
z³otych dla CHZGKiM na inwestycje 
i komunalne remonty (dachy, okna, inne).
- Pracujemy tak¿e nad planem powiêk-
szenia przestrzeni naszej przychodni.
Moj¹ ambicj¹ jest rozbudowa oœrodka
zdrowia i zwiêkszenie zakresu jego us³ug.
Obecnie trwaj¹ prace nad zmian¹ miejs-
cowego planu zagospodarowania przes-
trzennego dla tego terenu, które urucho-
mi¹ kolejne dzia³ania. Wierzê, ¿e uda siê
zrealizowaæ tê inwestycjê, dziêki niej nasze
miasto zyska nie tylko nowy obiekt, ale
te¿ nowoczesn¹ pracowniê rentgena, labo-
ratorium analityczne i nocn¹ opiekê zdro-
wotn¹.
Jest tak¿e nadzieja na kolejn¹, now¹
k³adkê nad Skor¹ i nastêpne tereny
rekreacyjne. Do realizacji czekaj¹ przy-
gotowane ju¿ projekty techniczne na
budowê k³adki na wysokoœci ulic Matejki-
Paderewskiego oraz terenów przy chojnow-
skim stawie. Bêd¹ wykonywane w miarê
posiadanych przez miasto œrodków.

eg

Inwestycje 2015-2016 OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przes-
trzennego dla wybranych terenów
w mieœcie Chojnów.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.
199 z póŸn. zm.), art. 39 ust.1 w zwi¹zku z art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku 
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w och-
ronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z póŸn. zm.) oraz uchwa³y Rady
Miejskiej Chojnowa nr XLIII/216/14 z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w mieœcie Chojnów,
zmienionej uchwa³¹ nr VI/22/15 z dnia 29
stycznia 2015 r., zawiadamiam o wy³o-
¿eniu do publicznego wgl¹du projektu
zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla wybra-
nych terenów w mieœcie Chojnów wraz 
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko
w dniach od 1 lutego 2016 r. do 23 lutego
2016r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pokój 
nr 12A, w godzinach pracy urzêdu.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami
przyjêtymi w projekcie ww. zmiany miejs-
cowych planów zagospodarowania przes-
trzennego, odbêdzie siê w dniu 18 lutego
2016 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1,
sala nr 11.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 us-
tawy o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi do ustaleñ planu nale¿y sk³adaæ na
piœmie do Burmistrza Miasta Chojnowa na
adres: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomoœci, której dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 9 marca 2016 r.
Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na œro-
dowisko mog¹ byæ wnoszone zgodnie z art.
40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008r. o udostêpnieniu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko -
w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej bez koniecznoœci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœ-
nia 2001r. o podpisie elektronicznym - w nie-
przekraczalnym terminie do 9 marca 2016 r.
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W tym roku nic nie zapowiada³o takiego sukcesu. Podobnie,
jak w skali kraju, tak i w Chojnowie pad³ kolejny finansowy
rekord. Nasi mieszkañcy okazali siê niezwykle hojni. Mo¿na to
by³o zaobserwowaæ ju¿ na aukcjach, które w domu kultury
prowadzi³ dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki.
- Takie kwoty nigdy w historii naszych Orkiestr nie pada³y.
Koszulka od Jurka Owsiaka np. posz³a za 400 z³, obraz na-
szego lokalnego artysty sprzeda³ siê za 310 z³. W sumie, dziêki
licytuj¹cym zebraliœmy ponad 3 tysi¹ce z³otych.

Kolejne 18 tysiêcy chojnowianie wrzucili do puszek. Na uli-
cach miasta, przez kilka godzin, kwestowa³o ponad 50 wolon-
tariuszy. Z ich relacji wynika, ¿e nikogo z napotkanych nie
trzeba by³o szczególnie namawiaæ - mieszkañcy chêtnie siêgali
do portfeli i kolejny ju¿ raz wsparli Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy.
- Kwota pewnie nieco wzroœnie - mówi dyrektor Horodecki -
bo w puszkach znalaz³y siê te¿ waluty obce oraz z³ote kolczyki,
wiêc na dok³adny wynik przyjdzie nam pewnie jeszcze
poczekaæ, ale tak czy inaczej - mo¿emy byæ dumni. Wszyscy!
Ka¿dy, kto w jakiejœ mierze przyczyni³ siê do sukcesu 24.
Fina³u, tê cz¹stkê dumy ma prawo nosiæ w sercu!

W tym roku zebrane œrodki zostan¹ przeznaczone na zakup
urz¹dzeñ medycznych dla oddzia³ów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Dotychczasowa kwota - ponad 44 milionów z³otych - z pew-
noœci¹ zaspokoi wiele potrzeb. Tegoroczne has³o Fina³u WOŒP
"Mierzymy wysoko!" zmaterializowa³o siê w postaci rekor-
dowo wysokiej sumy.
- Podziêkowania nale¿¹ siê pani Annie Œwidurskiej - szefowej
sztabu i wolontariuszom, którzy niestrudzenie od rana

wyci¹gali w kierunku mieszkañców puszki z proœb¹ o datek. -
wyjaœnia S. Horodecki - Panu dyrektorowi Andrzejowi
Urbanowi, który u¿yczy³ sali na pracê sztabu. Pani Bogus³awie
Mrozik - prezes Banku Spó³dzielczego w Chojnowie i jej pra-
cownikom - za pomoc w liczeniu pieniêdzy. Tym, którzy
przekazali na rzecz Orkiestry "fanty" do licytacji - panu
Kazimierzowi Ferencowi, panu Julianowi Pamule, panu
Józefowi Nodze, panu Jurandowi Kowalskiemu, panu
Maciejowi Perlakowi. Organizacjom i instytucjom - Urzêdowi
Miejskiemu w Chojnowie, Gildii Artystów Chojnowa, Ko³u
Wêdkarskiemu "Skora" Chojnów. Komendantowi Komisariatu
Policji i policjantom, którzy dbali o bezpieczeñstwo imprezy.
Wystêpuj¹cym na scenie - zespo³owi POLISH FICTION,
Jurandowi Kowalskiemu i Maækowi, uczestnikom warsztatów
bêbnów afrykañskich RASOWE RYTMY pod kierownictwem
pana Rafa³a Chrebeli, tancerkom z zespo³ów MA£Y KARAM-
BOL II, MA£Y KARAMBOL oraz KARAMBOL przygo-
towanych przez pani¹ Jagodê Zdersk¹, wreszcie panu £uka-
szowi Kindlowi, który swym udanym debiutem zamyka³ muzy-
czn¹ czêœæ WOŒP w Chojnowie. Dziêkujemy bior¹cym udzia³ 
w licytacjach i tym, którzy przyszli, by po prostu byæ razem
tego dnia. Wspólnie stworzyliœmy Wielk¹ Orkiestrê - oddzia³ 
w Chojnowie!

eg

Rekordowa WOŒPRekordowa WOŒP

Chojnowianie na przestrzeni dekady 
do³o¿yli do WOŒP 

ponad 163 tysi¹ce z³otych

2006r. 11. 310, 19 z³ 
2007r. 12 775,20 z³
2008r. 14.057,22 z³
2009r. 19.647, 73 z³
2010r. 15.518,20 z³.
2011r. 15.898,55 z³
2012r. 17.120, 32 z³
2013r. 6.453,46 z³
2014r. ponad 14 tys. z³.
2015r. 15.258,70 z³

2016r. 21.276,21 z³
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W tradycjê obchodów Œwiêta Trzech
Króli w naszym mieœcie wpisa³ siê ju¿
doroczny koncert Chojnowskiego Chóru
Skoranta w koœciele pw. œw. Ap. Piotra 
i Paw³a. Od ubieg³ego roku chórzystom
towarzyszy dodatkowo Orkiestra Dêta
pod batut¹ Piotra Koziara. 
W tym roku blisko dwugodzinny, wzru-
szaj¹cy koncert poprowadzi³a pani Krys-
tyna Czapska - za³o¿ycielka i kierownik
chóru.
Us³yszeliœmy kolêdy i pastora³ki w wy-
konaniu solistów, chóru, chóru z akom-
paniamentem muzyków czy te¿ samej
orkiestry. Brzmia³y piêknie w gotyckiej
œwi¹tyni, przenosz¹c s³uchaczy w mis-
terium Bo¿ego Narodzenia.

Œwi¹teczny koncert po raz ósmy

9 stycznia, w otoczeniu najbli¿szych
osób, Pañstwo Krystyna i Józef Miœków
obchodzili jubileusz 50.lecia zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Po pó³ wieku wspólnej
drogi kolejny raz stanêli przed urzêd-
nikiem pañstwowym, by tym razem
podziêkowaæ sobie nawzajem za wszys-
tkie wspólnie spêdzone lata, opiekê 
i wsparcie. Z³ote gody Pañstwa Miœków
uhonorowa³ tak¿e Prezydent Rzeczpos-
politej Polskiej. W jego imieniu medale
za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie wrê-
czy³ Jubilatom burmistrz Chojnowa
Jan Serkies.
Chwila niezwykle wzruszaj¹ca wycisnê³a
nie jedn¹ ³zê podczas uroczystoœci.
Krótka ceremonia, gratulacje, serdeczne
¿yczenia, lampka szampana i wspólne
zdjêcie, z pewnoœci¹ na d³ugo zostan¹ 
w pamiêci uczestników.

***
Ta historia swój pocz¹tek ma 51 lat temu.
Na zabawie w Bia³ej 25.letni Józek, wœród
m³odych, tañcz¹cych panienek wypatrzy³
urocz¹, zgrabn¹ dziewczynê. Serce moc-
niej zabi³o, oczka siê zaœwieci³y i ju¿
wtedy w myœlach widzia³ ich oboje na
œlubnym kobiercu. 18. letnia Krysia jed-
nak nie od razu odwzajemni³a jego uczu-
cia. Pó³ roku Józek zabiega³ o jej wzglêdy.
Szarmancki, mi³y ch³opak w koñcu
przekona³ do siebie ukochan¹ i po kolejnych
6 miesi¹cach spe³ni³y siê jego marzenia -
w³o¿yli sobie na palce obr¹czki.
Zamieszkali u jego rodziców. Wkrótce na
œwiecie pojawi³ siê syn, 6 lat potem, drugi.
Ojciec wzorcowej rodziny pracowa³ jako
elektryk w chojnowskim Dolzamecie. Jak
tylko pierworodny podrós³, pracê w tym
samym zak³adzie rozpoczê³a te¿ Krys-

tyna. Ich ulubionym wspólnym zajêciem
by³a dzia³ka. Ona najchêtniej zajmowa³a
siê kwiatkami, on rycersko wykonywa³
ciê¿sze prace. Z upodobaniem pielêgno-
wali roœliny i warzywa, cieszyli siê sta-
wem z rybkami, k¹cikiem rekreacyjnym 
i stref¹ do biesiadowania, a zim¹ z przy-
jemnoœci¹ korzystali z przetworów z w³as-
nych upraw. 
Du¿o te¿ podró¿owali. Grecja, W³ochy,
Tunezja, Hiszpania, Belgia, Anglia,
Holandia, Rosja, Czechos³owacja,
Ukraina - czêœæ podró¿y mia³a charakter
sentymentalny, czêœæ typowo turystyczny. 
Dziœ wci¹¿ s¹ aktywni, ciesz¹ siê ka¿dym
wspólnym dniem, z radoœci¹ obserwuj¹
jak dorasta troje ich wnucz¹t i marz¹, by 
w zdrowiu doczekaæ diamentowych godów.
A jaka jest ich recepta na d³ugoletnie
zgodne po¿ycie?
Pani Krystyna pó³ ¿artem, pó³ serio,
twierdzi, ¿e w zwi¹zku musi byæ jasny
podzia³ hierarchii. Jedna osoba musi
dominowaæ (w ich ma³¿eñstwie to jej
rola), druga s³uchaæ. Dwa mocne charak-
tery nie maj¹ na ogó³ racji bytu. 
Czy Pan Józef podziela tê opiniê? Wobec
stanowiska szacownej Jubilatki, nie œmie-
libyœmy dementowaæ tej teorii.

Wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia
i do zobaczenia na jubileuszu 

60.rocznicy œlubu.
red.

Z³ote Gody Pañstwa Miœków

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie dla osób, które prze¿y³y co najmniej
50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim
nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœred-
nictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Oczekiwanie na medale z Kancelarii
Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie
Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest
to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym
zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ kores-
pondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zain-
teresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639

e-mail: usc@chojnow.eu
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Po raz trzeci, na sto dni przed matur¹
Maturzyœci z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ postanowili zatañczyæ na choj-
nowskim rynku Poloneza. 
- Nasza m³odzie¿ jest zaprawiona w polo-
nezie tañczonym w ekstremalnych wa-
runkach - ¿artowa³ dyrektor PZS Mar-
iusz Kowalczyk. Dwa lata temu tañ-
czono w ulewnym deszczu, przed rokiem
przy siarczystym mrozie. Im gorsze
warunki do tañca - tym lepsze wyniki na
maturach. Bior¹c pod uwagê tegoroczne
warunki to s¹dzê, ¿e tzw. zdawalnoœæ
matur bêdzie idealna b¹dŸ bliska
idea³u...".
Tym razem aura zaskoczy³a maturzys-
tów œniegiem i minusow¹ temperatur¹,
co nie przeszkodzi³o bezb³êdnie zatañ-
czyæ Poloneza wed³ug choreografii pani
Adrianny Leszczyñskiej. By³o na co po-
patrzeæ. Gratulujemy!

Polonezem 
przez Rynek

Gimnazjum Nr 1 po raz kolejny goœci³o egzo-
tycznych goœci. Studentki z Brazylii, Hong
Kongu i Egiptu poprowadzi³y tygodniowe
warsztaty jêzykowe dla wszystkich uczniów
naszej szko³y i nie tylko…. Gimnazjaliœci 
i uczniowie klas szóstych szkó³ podstawo-
wych zdobywali wiedzê z zakresu kultury,
historii, edukacji, geografii i kuchni ojczys-
tych krajów naszych goœci. Wszystkie zajê-
cia odbywa³y siê oczywiœcie w jêzyku an-
gielskim, wiêc ka¿dy mia³ okazjê sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci jêzykowe w praktyce 
i wzbogaciæ s³ownictwo. Niektórzy byæ mo¿e
zdali sobie sprawê, ¿e musz¹ ostro zabraæ
siê za naukê angielskiego i to te¿ by³ jeden 
z celów naszego projektu. 
G³ównymi celami, jak co roku, by³o otwar-
cie m³odzie¿y na œwiat, prze³amanie opo-

rów przed komunikacj¹ w jêzyku obcym i na-
wi¹zanie przyjaŸni z osobami reprezen-
tuj¹cymi inny obszar kulturowy. Te cele osi¹-
gnêliœmy w stu procentach. By³y rozmowy,
by³y ¿arty, nauka pisania po chiñsku i po
arabsku, mnóstwo wspólnych fotografii,
wspólny wyjazd na ³y¿wy, a na koniec oczy-
wiœcie... ³zy i zapewnienia o wielkiej przyjaŸni.
Rana, Alice i Lau prowadz¹ce warsztaty
wyjecha³y zachwycone nasz¹ szko³¹, na-
szym miastem, nasz¹ polsk¹ zim¹, a szcze-
gólnie ciep³o mówi³y o goszcz¹cych je rodzi-
nach. My równie¿ dziêkujemy rodzicom
Karoliny, Julki i Klaudii za goœcinnoœæ i zaan-
ga¿owanie.
Mamy nadziejê ¿e przysz³oroczny Interna-
tional Week bêdzie równie weso³y i owocny.

gim1

International WWeek ww JJedynce

Jak ciekawie mo¿na opowiadaæ o trudach
¿ycia na terenach podbiegunowych, gdzie
œrednia roczna temperatura waha siê od 
-7oC do -4oC, a latem nie przekracza zwyk-
le kilku stopni – przekonaliœmy siê na
spotkaniu 15 stycznia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. 

Ju¿ po raz drugi goœciliœmy w ramach Ga-
lerii M³odych fantastycznego cz³owieka –
dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wroc³awskiego - dr hab. prof.
Henryka Marsza³ka. Profesor z wielkim
entuzjazmem opowiada³ o Spitsbergenie
czyli Ostrych Górach, o uniwersyteckiej
Stacji Polarnej im. Stanis³awa Baranow-
skiego,w której ju¿ kilkakrotnie przebywa³,
prowadz¹c badania. Opowiada³ równie¿ 
o trudnej codziennoœci, nieoczekiwanych

spotkaniach z niedŸwiedziami polarnymi,
o badaniach prowadzonych na Spitsbergenie.
Przez wiêksz¹ czêœæ roku warunki bytowe
na Spitsbergenie s¹ bardzo niesprzyjaj¹ce
dla wszystkich ¿ywych istot. Pomimo tego
s¹ ludzie, którzy marz¹ o tym, by tam ¿yæ.
Gdy nadchodzi krótkie lato, zaczyna siê
dzieñ polarny, a zim¹ - w czasie nocy
polarnej - czêsto niebo rozœwietlaj¹ zorze.
Oba te okresy trwaj¹ ponad trzy miesi¹ce.
Lato jest krótkie, ale za to bardzo intensywne.
Spitsbergen siê zazielenia, tundra kwitnie 
i wszêdzie widaæ wielkie iloœci ptactwa
morskiego. 

Spotkanie ze Spitsbergenem by³o niezwykle
ubogacaj¹ce. Zgromadzeni byli pod wra¿e-
niem profesora Henryka Marsza³ka, wiel-
kiego pasjonaty i badacza. Te mi³e chwile
zawdziêczamy, znanemu nam chojno-
wianom, podró¿nikowi – dr Wojciechowi
Drzewickiemu, a prywatnie przyjacielowi
prof. Marsza³ka. Ten niestrudzony glob-
troter, ju¿ wielokrotnie goszcz¹cy w naszej
bibliotece z niezwyk³ymi relacjami ze swo-
ich podró¿y, wspiera nas i promuje, co owo-
cuje nowymi, wspania³ymi spotkaniami 
z ciekawymi ludŸmi.

AT

Spitsbergen w Chojnowie, czyli spotkanie z prof. Henrykiem Marsza³kiem
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pasjonat to cz³owiek maj¹cy wielkie zami-
³owanie do czegoœ, oddany czemuœ, zaintere-
sowany czymœ. Ka¿da definicja mówi w tym
przypadku o hobbyœcie oddanym jakiejœ jed-
nej wybranej dziedzinie, mi³oœnikowi wybra-
nej sfery, entuzjaœcie interesuj¹cej tematyki. 
Czy mo¿na zatem byæ pasjonatem wielu obsza-
rów? Naturalnie. Przyk³adem jest nasza kolej-
na bohaterka - Wioleta Konieczna.
Gotuje oryginalne dania, piecze niezwyk³e
ciasta, zajmuje siê œlubn¹ galanteri¹, robi
œwietnie zdjêcia swoich prac i prowadzi dwa
blogi…
Gazeta Chojnowska - Czy coœ pominê³am? 
Wioleta Konieczna - Nazbiera³o siê tego tro-
chê... poza wy¿ej wymienionymi rzeczami
ostatnio bawiê siê te¿ w dekoratora wnêtrz -
remontujê swój dom i ca³e dnie spêdzam na
poszukiwaniu pomys³ów i dodatków. Dos-
ta³am nawet przydomek "kierownik budowy".
Moim podstawowym zajêciem jest œlubna
galanteria papiernicza - jej poœwiêcam naj-
wiêcej czasu, a odskoczni¹ od pracy jest pie-
czenie i gotowanie. 

G.Ch. - Wydawaæ by siê mog³o, ¿e tak
wiele zainteresowañ mo¿e prowadziæ do
powierzchownego ich traktowania. Tym-
czasem ka¿de Twoje dzie³o jest dopiesz-
czone, widaæ dba³oœæ o szczegó³y i estetykê.
To cecha wrodzona?
W.K. - Wyznajê zasadê, ¿e jak ju¿ coœ robiæ
to dobrze. Chyba od ma³ego tak mia³am.
Chocia¿ wydaje mi siê, ¿e spory w tym udzia³
mia³a te¿ moja wychowawczyni nauczania
pocz¹tkowego - p. Helena Odrobina - ona
zawsze uczy³a nas systematycznoœci i dok-
³adnoœci. Przy ka¿dym zamówieniu wyob-
ra¿am sobie, ¿e robiê to dla siebie - staram siê
wiêc dopieœciæ ka¿dy szczegó³. Zdajê sobie
sprawê, ¿e œlub to najwa¿niejszy dzieñ w ¿y-
ciu i nie mo¿na zrobiæ czegoœ niedbale, bo
niby taki drobiazg - ale mo¿e wydarzenie
popsuæ. Podobnie jest z pieczeniem - smak 
i wygl¹d ma znaczenie. Jak coœ mi nie sma-
kuje - nie podam tego nikomu i nie podzielê
siê przepisem. W ¿yciu codziennym nie jes-
tem ju¿ tak pedantyczna - lubiê robiæ wszys-
tko spontanicznie i nie lubiê nic planowaæ. 
G.Ch. - Robisz naprawdê wspania³e dania 
i wypieki. Trudno mi mówiæ o ich walo-
rach smakowych, ale na zdjêciach wygl¹-
daj¹ niezwykle apetycznie. Sk¹d czerpiesz
inspiracje?
W.K. - Moja mama zawsze siê œmia³a, ¿e ku-
charza to ze mnie nie bêdzie. Do 22 lat nie
dotyka³am siê garnków, póki nie musia³am...
Wyjecha³am na studia i trochê z musu zaczê-

³am eksperymentowaæ w kuchni. Pierwsz¹
ksi¹¿k¹, któr¹ kupi³am by³a "Kuchnia w³os-
ka" - zaczê³am próbowaæ przepisów i spo-
doba³o mi siê... ba! - ludziom to smakowa³o,
no i... z³apa³am bakcyla. Zaczê³am kupowaæ
ksi¹¿ki, gazety... uwielbiam przepisy, które
³adnie wygl¹daj¹ i oczywiœcie musz¹ dobrze
smakowaæ! - kocham jeœæ! Najwiêksze wra¿e-
nie na mnie wywar³a gazeta Dekoracja Ciast -
nie mog³am oderwaæ wzroku od zdjêæ cudow-
nych ciast i ich dekoracji i zaczê³am sama pró-
bowaæ... Nie lubiê kuchni degustacyjnej
(ma³e porcje dañ, które ³adnie wygl¹daj¹) -
wolê porz¹dne dania, którymi ka¿dy siê naje i ma
ochotê jeszcze raz je ugotowaæ. I g³ównie ta-
kimi dzielê siê na blogu. Marz¹ mi siê praw-
dziwe warsztaty kulinarne - cukiernicze i goto-
wania, bo ch³onê kulinarn¹ wiedzê jak g¹bka.
Kiedy pozna siê podstawowe zasady i sk³adni-
ki kulinarne czy cukiernicze - mo¿na póŸniej
je ze sob¹ ³¹czyæ tworz¹c kolejne smaki i dania.
G.Ch. - Która z tych licznych pasji sprawia
Ci najwiêcej przyjemnoœci? 
W.K. - Chyba najwiêcej pieczenie... Uwiel-
biam piec zw³aszcza muffiny. Ostatnio piekê
te¿ torty - ale tylko dla znajomych. Du¿¹ satys-
fakcjê sprawia mi te¿ ogl¹danie swoich prac
na sali weselnej i zadowolenie Pani M³odej,
bo nie ma nic lepszego ni¿ us³yszeæ tekst "Pani
Wiolu spe³ni³a Pani moje marzenia". 
G.Ch. - Sk¹d wziê³y siê te wszystkie zain-
teresowania?
W.K. - W³aœciwie to sama nie wiem... Jak
by³am m³odsza lubi³am wycinaæ coœ z papie-
ru, ale na d³ugo to odstawi³am. Po skoñczo-
nych studiach z nudów stworzy³am kilka zapro-
szeñ i wystawi³am próbnie na Allegro - by-
³am przera¿ona jak ktoœ po 2 dniach kupi³ 70
sztuk! Pierwsze zamówienie robi³am 2 tygod-
nie, teraz to samo zajmuje mi... 2 dni. Jeœli
chodzi o gotowanie to lubiê jeœæ ci¹gle coœ
nowego, moja mama bardzo dobrze gotuje,
ale w wiêkszoœci kuchniê polsk¹. Brakowa³o
mi innych smaków - zaczê³am  wiêc ekspery-
mentowaæ. Z wypiekami to jest tak, ¿e ko-
cham je piec - lubiê ogl¹daæ jak ³adnie wy-
gl¹daj¹ - ale najwiêcej satysfakcji sprawia mi
czêstowanie nimi znajomych. 
G.Ch. - Wiem, ¿e Twoja praca znajduje
uznanie coraz szerszej rzeszy odbiorców.
Du¿o czasu zabiera Ci realizacja zleceñ?
W.K. - Ciê¿ko powiedzieæ ile czasu, bo z tym
jest ró¿nie. Niektóre 1 dzieñ, inne dobrych
kilka dni. Wszystko dlatego, ¿e robiê szeroki
wachlarz dodatków. Ostatnio robi³am winiet-
ki szyszki - jeden dzieñ zesz³o mi na ich zbie-
ranie, póŸniej trzeba by³o je oczyœciæ, poma-
lowaæ i nadrukowaæ nazwiska... a jak mówi-
my o 3 weselach o ³¹cznej liczbie 400 goœci...
to jest to pracoch³onne. Czasem pracujê po
14h dziennie i mam ochotê zmieniæ zajêcie...
wtedy idê coœ upiec i tak ko³o siê zamyka... 
Coraz wiêcej robiê zamówieñ do Pa³aców 
i sal bankietowych, jakby to uj¹æ na "wesela
na bogato". To satysfakcjonuj¹ce, ¿e osoby,
które maj¹ pieni¹dze i wachlarz mo¿liwoœci,

z ca³ej Polski wybieraj¹ w³aœnie mnie. 
Ostatnio moje przepisy docenione zosta³y przez
zespó³ interia.pl - czêsto l¹duj¹ na g³ównej
stronie portalu - jaka to przyjemnoœæ ogl¹daæ
ponad 2 tysi¹ce wydruków przepisu i ponad
10 tysiêcy wyœwietleñ. Myœlisz sobie - jejku -
tyle osób bêdzie gotowaæ coœ wg moich in-
strukcji? I wtedy kolejna myœl... a mo¿e coœ
jeszcze dodam... mo¿e to im posmakuje...?

G.Ch. - Czy zdarzaj¹ siê jakieœ nietypowe
zamówienia?
W.K. - Tak. Przynajmniej raz do roku zdarza
siê wesele tematyczne, czyli takie z motywem
przewodnim. Robi³am ju¿ wesele z "trupimi
czaszkami", Mickey Mouse, truskawkami,
motylami, w stylu lat '20 czy inspirowane
kolorystyk¹ "Krainy Lodu". Najbardziej jed-
nak wspominam wesele, które nazwa³am "na
przekór przes¹dom" - otó¿ wesele odbywa³o
siê w pi¹tek 13, dekoracja by³a czarno-¿ó³ta
(¿ó³ty podobno symbolizuje zazdroœæ) w bu-
kietach by³y ¿ó³te kalie, Pani M³oda by³a 
w ci¹¿y, a jakby tego by³o ma³o - ca³y dzieñ
pada³ deszcz. Mimo wszystkich tych przeciw-
noœci wesele by³o udane i bardzo weso³e.
G.Ch. - Czy to zatem pasja czy praca
zawodowa?
W.K. - Myœlê, ¿e to pasja przekszta³cona w pra-
cê. Ja nie lubiê robiæ ci¹gle tego samego. Na
szczêœcie w biznesie œlubnym trendy co roku
siê zmieniaj¹ i raz malujê szyszki, innym ra-
zem robiê wesele z Mickey Mouse. Zdarza
mi siê te¿ piec na wesela muffiny czy ciastka
na podziêkowanie dla goœci. 
G.Ch. - Czego mo¿emy ¿yczyæ Ci w No-
wym Roku i na najbli¿sze lata?
W.K. - Na pewno wielu kulinarnych i papie-
rowych inspiracji. Po cichu marzê te¿ o praw-
dziwej cukierni, gdzie mia³abym kontakt 
z ludŸmi i mog³abym codziennie piec coœ no-
wego - ale do tego jeszcze daleka droga uto-
rowana nauk¹, nauk¹ i jeszcze raz nauk¹.
G.Ch. - No wiêc tego Ci ¿yczymy i liczymy
na jak¹œ degustacjê. A zainteresowanych
pracami Wiolety odsy³amy na strony 
fiolinea.blogspot.com
niezlababeczka.blogspot.com
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Spotkania z chojnowskimi emerytami
staj¹ siê coraz bardziej popularne.
Zaplanowany na 9 stycznia bal
op³atkowy cieszy³ siê tak du¿ym zain-
teresowaniem, ¿e organizator - Zwi¹zek
Emerytów Rencistów i Inwalidów - by³
zmuszony odmawiaæ kolejnym chêtnym.
Chojnowscy emeryci ju¿ dawno udo-
wodnili, ¿e jak siê za coœ bior¹, to sukces
murowany.
W sobotnie popo³udnie, w Domu Schra-
ma spotka³o siê 150 mieszkañców, by
poœwiêtowaæ przy dobrej muzyce i w to-
warzystwie przyjació³. Okolicznoœci ku
temu by³o kilka. Pierwsza - jak g³osi³o
zaproszenie - to op³atek. By³a to zatem
okazja, by nie tylko w gronie rodzinnym,
ale te¿ z innymi bliskimi osobami po-
dzieliæ siê tradycyjnym op³atkiem i z³o-

¿yæ sobie ¿yczenia. Druga okolicznoœæ -
czas karnawa³u i rozpoczêcie nowego, 
z pewnoœci¹ szczêœliwego, roku. A trze-
ci¹, jak siê okaza³o, by³y urodziny dwóch
biesiadników, którzy z przyjemnoœci¹
obchodzili swoje œwiêto w tak oryginal-
nym otoczeniu. 
¯yczenia wszystkim przyby³ym z³o¿y³
burmistrz Jan Serkies, a ks. proboszcz
parafii pw. NPNMP Miros³aw Makow-
ski i ks. Jaros³aw Górecki z parafii œw. ap.
Piotra i Paw³a, modlitw¹ rozpoczêli op³at-
kowe spotkanie.
Po wspólnych ¿yczeniach i krótkim kolê-
dowaniu, nadszed³ czas na tañce, œpiew 
i wielogodzinn¹ zabawê. Rytmy do pl¹-
sów wybija³ doskonale znany i lubiany
przez chojnowian rodzinny zespó³ Laszkie-
wiczów. Zabawa trwa³a do œwitu, a goœ-
cie opuszczaj¹cy balow¹ salê ju¿ pytali 
o kolejny termin zabawy z emerytami.

Kiedy Dom Schrama ucich³ i opustosza³
chojnowscy emeryci wci¹¿ jeszcze trwali
na stanowiskach. Bo pracowaæ musi
ktoœ, by bawiæ móg³ siê ktoœ. 
Cz³onkowie ZERiI organizacjê zabaw
maj¹ opanowan¹ do perfekcji, nie znaczy
to, jednak, ¿e nie wk³adaj¹ w to mnóstwa
czasu i energii. Trzeba przecie¿ przygo-
towaæ salê, zrobiæ zakupy, zapewniæ po-
czêstunek (na op³atkowy bal np. p. Zosia
ulepi³a 1200 pierogów), zaj¹æ siê ob-
s³ug¹ goœci (podaæ, wynieœæ, kontro-
lowaæ, co komu potrzeba), a na koniec po-
sprz¹taæ - zmyæ kilkaset naczyñ, powy-
cieraæ kilkaset naczyñ, uporz¹dkowaæ
salê i inne pomieszczenia, z których ko-
rzystano). Uff, od samego wymieniania
robi siê gor¹co. Ogromny szacunek dla
grupy naszych emerytów. Cieszy fakt, ¿e
s¹ w Chojnowie ludzie, którym chce siê
chcieæ.                                                  eg

W pierwszy poniedzia³ek stycznia no-
wego roku, gildianie tradycyjnie spot-
kali siê w "KuŸni".
Poniewa¿ za oknem zima dawa³a siê we
znaki sporym ch³odem, a i w pomieszcze-
niu by³o niezbyt ciep³o, to staraliœmy siê,
by przynajmniej atmosfera by³a gor¹ca.
Przyby³e na spotkanie osoby stanê³y na
wysokoœci zadania. Po wys³uchaniu
najœwie¿szych informacji dotycz¹cych
dzia³alnoœci Domu Kultury, przedstawio-
nych przez dyrektora placówki Staszka
Horodeckiego, nast¹pi³a prezentacja
najnowszych prac cz³onków Gildii Arty-
stów Chojnowa. Dziêki temu mieliœmy
okazjê podziwiaæ serca z juty, misternie
ozdobione haftem wst¹¿eczkowym, które
stworzy³y uzdolnione d³onie Lilli Koniecz-
nej. Gra¿ynka Marczak zaprezentowa³a
dwa obrazy przedstawiaj¹ce pejza¿e z wo-
d¹ w roli g³ównej. Jadzia Stopa przy-
nios³a obraz, na którym namalowany far-

bami olejnymi ptak, urzeka³ sw¹ kolo-
rystyk¹. Jadzia przeczyta³a tak¿e wiersz 
i tym samym zapocz¹tkowa³a tego wie-
czoru prezentacjê utworów poetyckich.

Po niej swoimi nowymi wierszami po-
dzielili sie z nami: Lusia Suchecka,
Piotrek Misikiewicz oraz Ma³gosia
Krzywda. 
Spotkanie zakoñczy³ Rafa³ Wyciszkie-
wicz prezentacj¹ multimedialn¹ swoich

fotografii, zabieraj¹c nas w podró¿ po
Kotlinie K³odzkiej. W ten wirtualny spo-
sób zwiedziliœmy liczne pa³ace i zamki -
niektóre piêknie odrestaurowane, inne
zniszczone i popadaj¹ce w  ruinê.

Kolejne spotkanie Gildii ju¿ 1 lutego.
Serdecznie na nie zapraszamy wszyst-
kich gildian oraz osoby pragn¹ce do
nas do³¹czyæ.
Do koñca stycznia mo¿na w "KuŸni"
ogl¹daæ wystawê fotografii Rafa³a Wy-
ciszkiewicza 

m.k..
Fot. : Bogdan Misikiewicz

Styczniowe spotkanie Gildian

EEmmeerryyccii ss¹¹ ""tthhee bbeesstt""
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Mieszkañcy Chojnowa od niedawna maj¹ dostêp do naj-
nowoczeœniejszego technologicznie rozwi¹zania, do techno-
logii œwiat³owodowej. Technologia œwiat³owodowa pozwala
na dostêp do Internetu i telewizji z prêdkoœci¹ powy¿ej 1 Gbit
(1000Mb). Technologia œwiat³owodowa jest wdra¿ana od
kilku lat przez firmê DERSEN , która buduje sieci
œwiat³owodowe w powiatach boles³awieckim, z³otoryjskim,
lwóweckim i legnickim, od kilku miesiêcy przyst¹pi³a do
budowy sieci w Chojnowie. Od kilku tygodni odbiory
Internetu firmy DERSEN mog¹ cieszyæ siê dostêpem do
Internetu do 100 Mbit, a przepustowoœæ ta mo¿e byæ zwiês-
zona w zale¿noœci od potrzeby do 1 Gb. 
Firma DERSEN wdra¿a technologiê GPON, czyli Gigabit
Passive Optical Network, to pasywna sieæ optyczna, gdzie
prêdkoœci transmisji osi¹gaj¹ poziom od 1 Gbit/s do 10 Gbit/s.
Szybki internet podnosi komfort u¿ytkowania us³ug dostêp-
nych w sieci, od komunikatorów (g³osowych i wideo), które
dzia³aj¹ p³ynnie, poprzez us³ugi online – filmy, programy, gry
– nie tylko na komputerze, ale i na telewizorach, telefonach 
i tabletach. 

Internet to równie¿ mo¿liwoœæ pracy w domu od prac zle-
conych, a¿ do prowadzenia w³asnej firmy bez wzglêdu na
lokalizacjê biura i koñcowego odbiorcy klienta. Technologia
GPON jest stosowana w du¿ych miastach przez najnowo-
czeœniejsze firmy – mamy w Chojnowie technologiê stoso-
wan¹ w Tokio, Singapurze, Pary¿u, Rzymie, Mediolanie.
Szybki Internet pozwala na uruchomienie nastêpnej us³ugi –
IPTV dostarczonej przez firmê Feromedia. Telewizja w IP TV
firmy Feromedia daje mo¿liwoœæ ogl¹dania dowolnego progra-
mu telewizyjnego z ostatnich 2 dni (bez koniecznoœci wczeœ-
niejszego nagrywania), zatrzymywanie, przewijanie, cofanie 
i inne funkcje s¹ ju¿ standardem. Feromedia pracuje nad wdro-
¿eniem telewizji w komórce, tablecie i innych urz¹dzeniach
mobilnych.

Oferta firmy DERSEN jest ciekawa ze wzglêdu na ceny,
internet stacjonarny 100 Mb za 55 z³ – wysoka jakoœæ 
w bardzo dobrej cenie, daj¹ca mnóstwo mo¿liwoœci. Warto
zerkn¹æ na stronê www.dersen.pl i zobaczyæ wszystkie
oferty i mo¿liwoœci, jakie oferuje lokalna firma DERSEN.

tekst sponsorowany*tekst sponsorowany*tekst sponsorowany*tekst sponsorowany

UCHWA£A NR XVII/73/15 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla zbio-
rowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa
na okres od dnia 1 stycznia  2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Na podstawie art.24 ust.9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139),
oraz wniosku Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „LANT” Henryk Wilkiel, 
67-321 Leszno Górne ul. Kolonia 12 o przed³u¿enie taryf dla zbiorowego  odpro-
wadzania œcieków z dnia 26 listopada 2015 r., Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1 Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf obowi¹zuj¹cych na
terenie miasta Chojnowa dla zbiorowego  odprowadzania œcieków na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzanie œcieków.
§ 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
§ 4 Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz 
w „Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

ŒPIEWAMY SERCEM
Chojnowskich Seniorów 
zapraszamy na koncert 

w wykonaniu uczestników
Pracowni Wokalnej 

Agnieszki Justyny Szumi³o. 

27 stycznia 2016 o godz. 17.30
na scenie sali widowiskowej

MOKSiR pojawi¹ siê 
adepci œpiewu, by w koncercie

zatytu³owanym 
"Œpiewamy ser"Œpiewamy sercem" cem" 
z³o¿yæ ho³d wszystkim 
Babciom i Dziadkom. 

Wstêp wolny. Zapraszamy!

DDKKFF ww CChhoojjnnoowwiiee
Czy skoro mamy kino, to mo¿emy te¿ mieæ
DKF, czyli Dyskusyjny Klub Filmowy?
Najprostsza odpowiedŸ brzmi - oczywiœ-
cie, ¿e tak! Jeœli tylko znajd¹ siê chêtni, by
ogl¹daæ, a potem rozmawiaæ o filmach,
za³o¿enie DKF-u w Chojnowie stanie siê
faktem. Na pocz¹tek próbujemy siê po-
liczyæ, sprawdziæ, czy zg³aszana w pro-
pozycjach idea zyska uznanie i zaintere-
sowanie chojnowian. 
Na spotkanie za³o¿ycielskie zapraszamy

wszystkich chêtnych w czwartek 
28 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 

do sali kinowej MOKSiR.
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Dorastaj¹ w œwiecie nowoczesnych technologii, maj¹ wiêc
bardzo wysok¹ zdolnoœæ funkcjonowania w wirtualnym œwie-
cie. Bez trudu obs³uguj¹ najnowsze gad¿ety, œwietnie orientuj¹
siê w nowinkach. Realne ¿ycie i kontakty interpersonalne
zastêpuj¹ kontaktami w sieci. To m³odzi ludzie, dla których
liczy siê to, co jest online. Przez socjologów okreœlani s¹ jako
pokolenie connected, czyli pod³¹czeni do sieci.  Eksperci sta-
wiaj¹ u podstaw tego pokolenia s³owo "change", czyli zmiana,
stan, który najbardziej lubi¹, gdy¿ ci¹g³e eksperymentowanie
umo¿liwia im rozwój oraz dostarczanie wielu wra¿eñ.
Otwartoœæ na œwiat sprawia, ¿e to, co dla wielu osób ze star-
szego pokolenia jest zagro¿eniem, dla nich jest œwiatem fascy-
nacji. Nie boj¹ siê podró¿owaæ, poznawaæ nowych ludzi. Nie
obawiaj¹ siê te¿ pracy ani praktyk na przys³owiowym "drugim
koñcu œwiata".  ¯yj¹ w spo³ecznoœci wirtualnej, któr¹ tworz¹
setki ludzi o podobnej pasji. S¹ bardzo otwarci, maj¹ nawet po
kilka tysiêcy znajomych na Facebooku, nie tylko z Europy, ale
Ameryki czy Azji. Dla nich rzeczywistoœæ nie musi byæ nama-
calna - ich podstawow¹ cech¹ i najwiêksz¹ zalet¹ jest bieg³a
znajomoœæ œwiata wirtualnego. Nie ma dla nich rzeczy nie-
mo¿liwych do znalezienia w sieci. Zawsze wiedz¹, gdzie ich
szukaæ albo kogo zapytaæ. Robi¹ to b³yskawicznie. Wyró¿nia
ich podejœcie do wiedzy, któr¹ sami czerpi¹ z internetu i dla-
tego jest ona dla nich podstawowym atrybutem ucznia czy
póŸniej pracownika. Dziêki temu dobrze funkcjonuj¹ w œwie-
cie bez granic i ograniczeñ. Œwiat jest w ich odczuciu ma³y - 
w jednej chwili robi¹ wirtualne zakupy w USA, póŸniej roz-
mawiaj¹ ze znajomym z Chin. Wychowani w œwiecie zinfor-
matyzowanym, bez trudu odnajduj¹ siê w kilku wydarzeniach
równoczeœnie, potrafi¹ równoczeœnie œledziæ kilka aukcji,
dyskutowaæ na czacie i ogl¹daæ film. B³yskawicznie opa-
nowuj¹ te¿ nowe aplikacje, œmia³o komunikuj¹ siê w obcych
jêzykach.
Poza tymi niew¹tpliwie pozytywnymi aspektami cyfrowej
rzeczywistoœci istnieje równie¿ wiele zagro¿eñ dla dzieci 
i m³odzie¿y, których powinniœmy byæ œwiadomi. M.in. dostêp
do niebezpiecznych treœci, niebezpieczne kontakty, cyberprze-
moc, uzale¿nienie od internetu czy cyberprzestêpczoœæ.
Wed³ug zaprezentowanych na konferencji "Bezpieczeñstwo
dzieci i m³odzie¿y w internecie" badañ EU NET ADB (projekt
badawczy na temat ryzyka uzale¿nienia od internetu wœród
dorastaj¹cej m³odzie¿y w Europie) z 2012 r. a¿ 90 proc.
m³odzie¿y w wieku 14-17 lat ma konto na portalu spo³ecznoœ-
ciowym, a 62 proc. korzysta z gier online, ale to i tak tylko
niewielki wycinek aktywnoœci, jakie podejmuj¹ m³odzi ludzie
w sieci. Modny jest Facebook, portale spo³ecznoœciowe, roz-
maite gry. Modne s¹ ró¿ne portale z kamerkami i jest to pole
do ró¿nych trudnych sytuacji, s¹ to miejsca czêsto niebez-
pieczne dla m³odych osób. "Modne" jest bawienie siê w cyber-
przemoc. M³odzi ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e tzw. hating,
choæ dzieje siê w wirtualnym œwiecie, przynosi bardzo podob-
ne konsekwencje, jak ten prawdziwy. W tym kontekœcie nie-
zwykle wa¿ne jest, by uczyæ m³odych ludzi umiejêtnoœci spo-
³ecznych, potrzebnych zarówno w œwiecie wirtualnym, jak 
i realnym. Wszystkie aktywnoœci, które m³odzi ludzie podej-
muj¹ w œwiecie rzeczywistym, przenosz¹ siê do œwiata wirtual-
nego. S¹ to i zachowania pozytywne, i negatywne. Na pewno

daje siê zauwa¿yæ, ¿e relacje miêdzyludzkie ulegaj¹ sp³yceniu,
nie tylko rodzinne, tak¿e kole¿eñskie. Coraz czêœciej m³odzie¿
szuka w sieci przestrzeni, gdzie nie ma rodziców. Oni wol¹
takie miejsca, gdzie rodzice nie docieraj¹. Dlatego w³aœnie
zaczyna byæ modny Twitter - tam m³odzi ludzie czuj¹ siê odi-
zolowani, czuj¹, ¿e mog¹ odejœæ od œwiata rzeczywistego -
problemów w szkole, problemów rodzinnych, grup rówieœ-
niczych. Na Facebooku ka¿dego znajomego mo¿emy w³¹czyæ
do grona znajomych, kiedy jest atrakcyjny. Gdy przestaje byæ
atrakcyjnym produktem - zablokowaæ go. Coraz wiêcej czasu,
zamiast aktywnoœci fizycznej czy sportowej, m³odzi ludzie
poœwiêcaj¹ siedzeniu przed komputerem. Ma to istotny, nieko-
rzystny wp³yw na ich zdrowie i rozwój psychofizyczny.

Negatywne emocje , które w sposób naturalny roz³adowywane
s¹ przy intensywnym wysi³ku fizycznym, zostaj¹ zast¹pione
roz³adowaniem wirtualnym w agresywnych grach z  przemoc¹.
"Zrozumienia i pomocy" w rozwi¹zywaniu problemów m³o-
dym ludziom ³atwiej i "bez konsekwencji" poszukaæ w sieci
ni¿ u bliskich. Czêsto koñczy siê to pog³êbieniem ich prob-
lemów. Dlatego te¿ kluczow¹ spraw¹ dla rodziców jest ochro-
na naszych dzieci przed tymi zagro¿eniami.
O sukcesach tej generacji zdecyduj¹ nowe, zupe³nie zaska-
kuj¹ce umiejêtnoœci. Eksperci zwracaj¹ uwagê, ¿e bêdzie to nie
tylko wykszta³cenie, ale równie¿ w bardzo du¿ym stopniu
"kultura domu rodzinnego". Czy w domu panowa³a atmosfera
sprzyjaj¹ca rozwojowi, czy czyta³o siê ksi¹¿ki, odwiedza³o
muzea, s³ucha³o ambitnej muzyki, podró¿owa³o, utrzymywa³o
wa¿ne kontakty spo³eczne - rodzinne, przyjacielskie i kole-
¿eñskie? Czy rodzice dbali o to, by wychowywaæ w atmosferze
otwartoœci, tolerancji dla innych religii, koloru skóry lub stylu
¿ycia? Istotna tak¿e bêdzie dba³oœæ o  prawid³ow¹ kontrolê
rodzicielsk¹  ju¿ w  "internetowej piaskownicy" naszych po-
ciech - czuwanie nad tym, w jakie gry gra nasze dziecko,
zainte-resowanie, jakie strony odwiedza, jakie treœci œledzi, ale
przede wszystkim akceptacja, wspólnie spêdzany czas, ciep³y,
bliski kontakt, zainteresowanie sprawami dziecka i czêste roz-
mowy. A w razie pojawiaj¹cych siê trudnoœci kontakt ze spec-
jalist¹.

Psycholog PPPP w Chojnowie
mgr Kinga Kozakowska-Wiœniewska

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

POKOLENIE CONNECTED - POKOLENIE NASZYCH DZIECI

fot. connectedlifemagazine.pl



GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY 3D (napisy)
Data: 22-01-2016. Godz: 17:00; 19:30. 
Data: 23-01-2016. Godz: 17:00; 19:30.
Czas trwania: 2 godziny 15 minut. Gatunek: przygodowy, sci-fi.
Siódma ju¿ czêœæ legendarnej sagi o rycerzach Jedi. Nowi bohaterowie, wspierani
przez dobrze znanych (w tym Han Solo, Ksiê¿niczka Leia oraz Chewbacca) wpl¹tuj¹
siê w kolejn¹, miêdzygalaktyczn¹ aferê, tym samym zapewniaj¹ ogrom dobrej
zabawy, a wartka akcja trwa do ostatniej minuty filmu. Œwietni bohaterowie, wido-
wiskowe sceny, efektowne walki, humor, a przede wszystkim – nowe "Gwiezdne
Wojny" w 3D... Czego chcieæ wiêcej?

DOBRY DINOZAUR 3D
Data: 23-01-2016. Godz: 15:00. 
Gatunek: film animowany, familijny, komedia. Czas trwania: 1 godzina 40 minut.
Nieporadny ¿yciowo dinozaur Arlo oddala siê niebezpiecznie od domu. Natrafia na
ch³opca, który zostaje jego pupilem. Z czasem pomiêdzy Arlo a jego "zwierz¹tkiem"
pojawia siê prawdziwa, bezinteresowna przyjaŸñ, dziêki której zaczyna lepiej rozu-
mieæ rzeczywistoœæ i w³asne problemy. Brak nieszablonowej fabu³y z nawi¹zk¹
rekompensuje dawka humoru oraz bohaterowie.

GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY 2D (napisy)
Data: 24-01-2016. Godz: 17:00; 19:30. 
Gatunek: Przygodowy, sci-fi. Czas trwania: 2 godziny 15 minut.
Siódma ju¿ czêœæ legendarnej sagi o rycerzach Jedi. Nowi bohaterowie, wspierani
przez dobrze znanych (w tym Han Solo, Ksiê¿niczka Leia oraz Chewbacca) wpl¹tuj¹
siê w kolejn¹, miêdzygalaktyczn¹ aferê, tym samym zapewniaj¹ ogrom dobrej
zabawy, a wartka akcja trwa do ostatniej minuty filmu. Œwietni bohaterowie, wido-
wiskowe sceny, efektowne walki, humor, a przede wszystkim – nowe "Gwiezdne
Wojny" w 3D... Czego chcieæ wiêcej?

MOJE CÓRKI KROWY
Data: 29-01-2016. Godz: 17:00. Data: 30-01-2016. Godz: 18:00
Gatunek: Dramat, komedia. Czas trwania: 1 godzina 30 minut.
Zazwyczaj spotykamy siê z sielankow¹ wizj¹ ¿ycia rodzinnego, którego nie
zak³ócaj¹ wyraŸne konflikty. Tymczasem rzeczywistoœæ bywa zdecydowanie mniej
ró¿owa. I w³aœnie o takiej rodzinie opowiada film – o z³o¿onoœci relacji miêdzy jej
cz³onkami, rywalizacji miêdzy krewnymi, konfliktach pokoleniowych, codziennych
sporach. A tak¿e o rodzinnych dramatach.

W G£OWIE SIÊ NIE MIEŒCI
Data: 30-01-2016. Godz: 15:00. 
Gatunek: Film animowany, fantasy, komedia. Czas trwania: 1 godzina 35 minut.
Pomys³owe po³¹czenie zwariowanego, ale zarazem inteligentnego humoru,
wyobraŸni oraz akcji. Riley (g³ówna bohaterka) brnie przez ¿ycie, wyra¿aj¹c swoim
postêpowaniem 5 podstawowych emocji – Gniew, Smutek, Strach, Odrazê i Radoœæ.
Po przeprowadzce do nowego miejsca emocje pokazuj¹ swe prawdziwe oblicze.
Animacja, któr¹ mo¿na poleciæ ka¿demu.
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Ferie w mieœcie
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w dniach 8-12 lutego 2016 roku
w godz. 10.00-12.00 zaprasza dzieci na
"Ferie zimowe z MOKSiR". W pro-
gramie zajêcia plastyczne, taneczne,
teatralne i sportowe. Uwaga! Iloœæ
miejsc ograniczona. Zapisy dzieci 
w wieku 7- 13 lat tylko z osob¹ doros³¹.
Wstêp bezp³atny. Obowi¹zuje obuwie
zmienne.

***

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Œwiatowego
Dnia Kota, który przypada 17 lutego,
postanowiliœmy przybli¿yæ dzieciom to
jedno z najbardziej popularnych zwierz¹t
domowych na œwiecie. I dlatego tema-
tem tegorocznych Ferii z Miejsk¹ Bib-
liotek¹ Publiczn¹ jest ”Po prostu koci
œwiat”. Koty maj¹ ca³e zastêpy wielbi-
cieli - i bardzo s³usznie, bo ich obecnoœæ
sprawia, ¿e jesteœmy spokojniejsi i zdrow-
si, co zosta³o dowiedzione naukowo! 
Zapraszamy do biblioteki dzieci w wieku
7-12 lat na zajêcia, które odbywaæ siê
bêd¹ od 01.02. do 05.02. w Dziale dla
Dzieci i M³odzie¿y, w godz. 12.00- 14.00.
Iloœæ miejsc ograniczona, zg³oszenia
tylko z rodzicami w terminie do dnia
29.01. - szczegó³owe informacje: tel. 76
818 83 46

Miejska Biblioteka Publiczna 
zapraszamy najm³odszych 

czytelników wraz z rodzicami 
na nastêpne spotkanie 

w Bibliotecznej Akademii
Malucha.

Tym razem wyruszymy saneczkami 
z rodzink¹ ba³wanków

na bia³e szaleñstwo. 

27 stycznia o godzinie 11.00.
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W grudniu SP 4 by³a po raz czwarty gospodarzem zawodów w sztafe-
tach p³ywackich dziewcz¹t i ch³opców, których stawk¹ by³ awans do
Fina³u Dolnoœl¹skiego. W zawodach udzia³ wziê³o 14 sztafet.
Czytelnikom wyjaœniamy, na czym polegaj¹ te zawody. W sk³ad
ka¿dej dru¿yny wchodzi po dwóch uczniów (uczennic odpowiednio 
z klas III, IV, V i VI (³¹cznie 8). Ka¿dy uczestnik sztafety ma do prze-
p³yniêcia 25 m stylem dowolnym. W pierwszej kolejnoœci startuj¹ naj-
m³odsi, a koñcz¹ najstarsi. O zwyciêstwie decyduje najlepszy wynik.
Spoœród startuj¹cych odpowiednio w kategorii dziewcz¹t i w kategorii
ch³opców awans do dalszych zawodów uzyska³y sztafety z miejsc 1 - 2.

W organizacjê zawodów zaanga¿owani byli nauczyciele SP 4
(Andrzej Matuszewski; Renata Rychliñska; Ryszard Kopacki; Tomasz
B³aszczak). Pomoc¹ w strefach zmian s³u¿yli równie¿ uczniowie z Gim-
nazjum nr 2 oraz ich opiekun Pan Bartosz Gêbala, którym serdecznie
dziêkujemy za wsparcie organizacyjne, jak równie¿ pracownikom
obs³ugi basenu oraz ratownikom. Opiekê medyczn¹ sprawowa³a Pani
Gra¿yna Mazur. 
Puchary na zawody ufundowa³ Burmistrz Miasta Pan Jan Serkies.

Wyniki
Dziewczêta Ch³opcy
1. SP 7 Legnica - 2`24"18 1. SP 7 Legnica - 2`20"62
2. SP 7 Lubin - 2`33"55 2. SP 4 Chojnów - 2`22"
3. SP 4 Chojnów - 2`37"88 3. SP 7 Lubin - 2`27"32
4. SP Rudna - 2`38"55 4. SP Rudna - 2`30"21
5. SP 1 Jawor - 2`54"20 5. SP 3 Polkowice - 2`30"32
6. SP 3 Polkowice - 3`10"59 6. SP 1 Jawor - 2`41"00
7.SP 3 Chojnów - 3`14"86 7. SP 3 Chojnów - 2`53"11

SK£AD SZTAFET SP 4 - dziewczêta: Kopczyñska Emilia, Codogni
Monika, Sus³o Pola /rez./ Jab³oñska Julia, Pachla Otylia, Rybczyñska
Wiktoria, Wiele¿ew Aleksandra, Pellowska Aleksandra i Bijak
Martyna. Ch³opcy: K³usek Kacper, Górnicki Bartosz, Serkies Bartosz,
Kwiatkowski Dominik, Gil Miko³aj, Bijak Marcel, Mazur Marcel 
i Micha³ Janusz.

AM
20 stycznia Chojnów by³ (po raz pierwszy) gospodarzem Fina³u Dol-
noœl¹skiego w Sztafetach P³ywackich Szkó³ Podstawowych i Gimnaz-
jalnych (³¹cznie 304 uczestników). 
Relacja z tego wydarzenia w najbli¿szym wydaniu G.Ch. 

Fina³ Strefy Legnickiej w Sztafetach P³ywackich
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych 15 stycznia (poniedzia³ek) w Domu Schrama odby³o siê

Walne Zgromadzenie KS Chojnowianka Chojnów. Po
stwierdzeniu quorum wybrano prowadz¹cego Zgro-
madzenia. Zosta³ nim Maciej Cieœla. Nastêpnie punkt
po punkcie zaczêto omawiaæ poszczególne zagadnienia.
Przezes klubu – Marian JóŸwiak – przedstawi³ ogólny
zarys poczynañ poszczególnych grup pi³karskich Choj-
nowianki. Oczywiœcie, g³ównym celem jest utrzymanie
w klasie okrêgowej dru¿yny seniorskiej. Dla trenera
Jaros³awa Gadowskiego to cel nadrzêdny. Potem zapoz-
nano siê z finansami klubu i udzielono absolutorium
zarz¹dowi. G³os zabra³ tak¿e burmistrz miasta, Jan
Serkies. Krótka wypowiedŸ dotyczy³a g³ównie dalszej
wspó³pracy z chojnowskim samorz¹dem. 
Powo³ano komisjê uchwa³ i wniosków. Tworz¹ j¹:
Waldemar Michowski i Jan Kulik. Zmieniono tak¿e
statut klubu. Obecnie zarz¹d mo¿e liczyæ trzy osoby. 
W zwi¹zku z powy¿szym, odby³o siê tajne g³osowanie.

Po podliczeniu g³osów, podano wyniki.
Nowy zarz¹d KS Chojnowianka Chojnów tworz¹:
Marian JóŸwiak – prezes, 
Krzysztof Rudziak – wiceprezes 
Tadeusz Bobyk – sekretarz
Komisja rewizyjna - Renata Szklarz, Sylwester Kar-
bowniczek, Piotr Misikiewicz. 
Podczas dyskusji g³ównym tematem by³o 70.lecie ist-
nienia pi³ki no¿nej na Dolnym Œl¹sku. W maju br.
bêdzie obchodzona rocznica tego wydarzenia. Jednym 
z jej elementów ma byæ oficjalne oddanie do u¿ytku
g³ównej p³yty bioska na Stadionie Miejskim. Pla-
nowany jest te¿ mecz-niespodzianka. Wiêcej szcze-
gó³ów prezes klubu, Marian JóŸwiak, nie chcia³ zdradziæ.

Kolejna wa¿na wiadomoœæ dotyczy³a decyzji w sprawie
powo³ania drugiej dru¿yny seniorskiej. Jest to bardzo
istotny komunikat dla tych zawodników, którzy z ró¿-
nych powodów odeszli z Chojnowianki z deklaracj¹
chêci powrotu. Taka ewentualnoœæ jest zatem mo¿liwa. 

Czekamy na rozpoczêcie rundy wiosennej i dobr¹
postawê naszych pi³karzy w meczach ligi okrêgowej.
Zawody bêd¹ w dalszym ci¹gu odbywaæ siê na boisku
bocznym przy MOKSiR.

pm

O “Chojnowiance” na Walnym



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym.
Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.

Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy
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 poro-
therm, dachówka ceramiczna. Ogrze-
wanie gazowe pod³ogowe. Kocio³ kon-
densacyjny. Wykoñczony "pod klucz".
Do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.

Do sprzedania 5 domów piêtrowych 
w zabudowie szeregowej o pow. 140m2

z gara¿ami na dzia³kach ok. 4 arów.
Parter: klatka schodowa - schody zabie-
gowe, gara¿, garderoba, pom. gosp.
(mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 
3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do
zagospodarowania poddasze. Stan dewe-
loperski. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Sprzedam mieszkanie 100m2. Miesz-
kanie mieœci siê na Ip., w centrum w ka-
mienicy. Posiada 3 bardzo ³adne, bardzo
ciep³e, s³oneczne pokoje, kuchniê, przed-
pokój, ³azienkê, spi¿arkê, balkon, piw-
nicê. Mieszkanie œrodkowe, po general-
nym remoncie, w³asne ogrzewanie ga-
zowe. Bezczynszowe. Cena do negocjacji,
korzystna. Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku
3.pokojowe na IIIp., po remoncie, do
zamieszkania od zaraz. Nowe okna,
drzwi antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki,
panele, balkon ocieplany. Cena 160 tys.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
51m2 na ul. Sikorskiego, IVp, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon,
piwnica. Cena 98 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 662-681-713.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 70m2 na ul. Gen. Maczka. I p., 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon.

Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
608-111-657.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Kole-
jowej, 80m2, 3 pokoje, 2 kuchnie, ³azienka,
przedpokój, strych, piwnica, komórka,
parking w podwórzu. Cena ok. 150 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 535-955-108.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
64m2 przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie.
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno, balkon + piwnica.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 
788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w nowej kamieni-
cy w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 
o pow. 52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹,
sypialnia, przedpokój, ³azienka z wc.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 
788-318-564.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej ka-
mienicy w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego o pow. od 40m2 do 78m2.
Mieszkania o funkcjonalnym uk³adzie
pomieszczeñ z balkonami, mieszcz¹ siê
w czterokondygnacyjnym, podpiwni-
czonym budynku z wind¹. W piwnicy
znajduje siê 8 stanowisk parkingowych 
i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja ok.
200m od centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

Zamieniê mieszkanie komunalne (ka-
walerka) na wiêksze. Mieszkanie po kapi-
talnym remoncie wymienione okna i drzwi,
nowa instalacja elektryczna, gazowa,
wodno-kan. ogrzewanie gazowe (piec
dwufunkc.). Dop³acê niewielk¹ sumê do
mieszkania lub sp³acê zad³u¿enie.
Wiadomoœæ: tel. 793-727-906.

Wynajmê lub sprzedam mieszkanie
(2400 z³ za m2) w bloku, III p., 75m2, 
4 pokoje, kuchnia, nieumeblowane,
przedpokój, ³azienka i wc osobno, bal-
kon, piwnica, bez sprzêtów AGD, 760 z³
odstêpnego + op³aty + 1000z³ kaucji
zwrotnej. Wiadomoœæ: tel. 511-325-326
(po godzinie 16).

Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 693-592-672.

Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w no-
wej kamienicy przy ul. Rejtana o pow.
ca³kowitej 54,8m2 i 40m2. Lokale w sta-
nie deweloperskim: posadzki, instalacje,
stolarka drzwiowa i okienna + rolety. Do
u¿ytku od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 
788-318-564.

Do sprzedania lokal us³ugowy w nowo
budowanej kamienicy przy ul. D¹brow-
skiego o pow. ca³kowitej 33m2. Lokal 
w stanie deweloperskim. 
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Dzia³ki
Rozpoczêta budowa w Bia³ej Górnej,
fundament, dzia³ka 11,5a, ogrodzona.
Cena 48 tys. (do uzgodnienia).
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
o pow. 1100m2. D³. 45m, szer. 25m.
Cena 55 tys. do negocjacji, s¹ media 
i drogi, na granicy Konradówka - Choj-
nów. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

INNE
Sprzedam gospodarstwo. Wiadomoœæ:
tel. 607-286-335.
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Og³oszenia drobne

 UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE
Wykonujesz wolny zawód?
Zmieniasz pracê lub nie pracujesz?
Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na ¿ycie?
Mamy specjaln¹ ofertê ubezpieczenia: 
- szeroki zakres ochrony w wielu warian-
tach do wyboru;
- niskie i przystêpne sk³adki miesiêczne;
- ochrona przez 24h w kraju i zagranic¹;
- minimum formalnoœci;
A mo¿e bierzesz kredyt?
Pragniesz zabezpieczyæ siebie i rodzinê.
NOWOŒÆ - Dostêpne polisy na ¿ycie dla
kredytobiorców z cesj¹ na Bank "od rêki".

Zapraszam - Agnieszka Œliwiany, 
Rynek 42 59-225 Chojnów 

/obok ksiêgarni/

Tel: 512 244 353, 
mail: agnes.ubezpieczenia@wp.pl
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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

UCHWA£A NR XVI/71/15 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1), (Dz.U.z 2014r., poz. 849, ze zmianami), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Okreœla wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi
jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 z³ od 1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objêtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 paŸdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015r., poz. 1777), i po³o¿onych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo zabudowê o przeznaczeniu mieszanym obej-
muj¹cym wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia w ¿ycie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoñczono bu-
dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 22,66 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym - 10,68 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,65 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 7,68 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7  cyto-
wanej ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XLV/229/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 paŸdziernika
2014r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dz. Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 30 paŸdziernika 2014r., poz. 4505).

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2016 roku
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

***
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia  nastêpuj¹cych dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane doty-
cz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzecz-pospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia
tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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