
Dwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g oDwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   Te r y t o r i a l n e g o ww Ch o j n ow i eC h o j n ow i e

NNaassttêêppnnyy   nnuummeerr   ““GG..CChh ..””

0066 ..1111 ..22002200rr..

NRNR 19 19 (959)(959) ROK XXVIII 23.10.2020ROK XXVIII 23.10.2020 CENACENA 1,70 z³1,70 z³
Ludzie z pasją
Alina Żybura

Wywiad z Dionisiosem Sturisem Maraton pływacki

Oznaczenie mogiły ks. kan. Adama Łańcuckiego

70.lecie ślubów zakonnych Siostry Zenobii 

Wywiad z Joanną Stępień



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/9592

70-lecie ślubów zakonnych Siostry Zenobii 

Piękna uroczystość 70 – lecia ślubów zakonnych
Siostry Zenobii miała miejsce 10 października w koś-
ciele Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie. 
W tym wyjątkowym dniu zawitali do Chojnowa liczni
goście, którzy modlitwą i dobrymi życzeniami otulili
Siostrę Zenobię. 
Siostra Zenobia od 37 lat posługuje w Chojnowie. 
W 1947 roku wyjechała z Lubięcina do Dębicy i tam
wstąpiła do klasztoru Sióstr Służebniczek przyjmując
imię Siostra Zenobia. Zanim na dobre stała się Oby-
watelką Chojnowa posługiwała w Ropczycach, Solcu
Kujawskim, Tarnowie, Krakowie, Tuchowie i Odpo-
ryszowie. 11 marca 2005 roku została odznaczona
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy-
żem Zesłańców Sybiru w hołdzie dla męczeństwa
oraz wierności ideałom wolności i niepodległości. 
Życzenia w imieniu mieszkańców złożył Siostrze
Zenobii Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, któ-
ry podkreślił znaczenie i rolę posługi zakonnej: 
- Siostra Zenobia to osoba wyjątkowa. Przeżyła
piekło Sybiru, dożyła sędziwego wieku i stale emanu-
je radością. Energiczna, zawsze uśmiechnięta nie
tylko ujmuje swoją dobrocią, ale też umiłowaniem
świata artystycznego. Czcigodna Siostro Zenobio
gratulujemy pięknego jubileuszu. Dziękujemy za
posługę w naszym mieście. Za wielkie serce i nieu-
stanną serdeczność, którą Siostra obdarowuje  z po-
korą i troskliwością całą wspólnotę Chojnowian. 
Niech dobry Bóg obdarza Siostrę łaską zdrowia.
Życzymy Błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki
Bożej. 

Zdj. p. Róża Rzepakowska 

Siostra zakonna, nestorka, sybiraczka – Leokadia Stasiak czyli
Siostra Zenobia urodziła się  4 lutego 1924 roku w osadzie Borow-
ce, ojciec Siostry walczył w I wojnie światowej. Gdy miała 16 lat
została zesłana wraz z całą rodziną na Sybir. Wywiezieni w głąb
Rosji, potem do  Środkowej Azji ciężko pracowali na różnych plan-
tacjach, gdzie nadzorowali ich Rosjanie. Jako młoda dziewczyna
została powołana do wojskowej Armii Radzieckiej. Jednak zły stan
zdrowia i modlitwa do Matki Nieustającej Pomocy wybawiły ją od
tej służby. Po latach ciężkiej pracy, głodu, chorób i codziennej tęs-
knoty za domem Leokadia wraz z całym transportem ludzi przybyła
na ziemie Polskie. W 1947 roku wstąpiła do klasztoru.
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Szczepienia przeciw grypie w Chojnowie
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie rozpoczyna szczepienia przeciw grypie. 

Chêtni proszeni s¹ o telefoniczne ustalenie terminu szczepienia. 
Liczba otrzymanych szczepionek jest ograniczona. 

Kontakt z rejestracj¹ przychodni odbywa siê za pomoc¹ numerów: 
76 8188 095 (do godz. 14), 

76 8188 215 (rejestracja dzieciêca), 76 8188 514, 
tel. komórkowe: 531 543 017 i 531 290 785.

Od soboty 17 paŸdziernika, w ca³ym kraju
obowi¹zuj¹ nowe zasady bezpieczeñstwa.
Ograniczenia dotycz¹ce wesel i innych uro-
czystoœci rodzinnych obowi¹zuj¹ od 19 paŸ-
dziernika. 
Strefa czerwona:
♦ ograniczenie liczby osób w placówkach
handlowych do 5 osób na 1 kasê;
♦ od 19.10 - zakaz organizacji imprez okoli-
cznoœciowych (wesela, konsolacje i inne);
♦ podczas uroczystoœci religijnych nie wiêcej
ni¿ 1 osoba na 7m2, 
♦ w zgromadzeniach publicznych mo¿e
uczestniczyæ max. 10 osób;
♦ w szko³ach wy¿szych oraz ponadpodsta-
wowych obowi¹zuje nauczanie w trybie zdal-
nym (z wy³¹czeniem zajêæ praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowi¹zuj¹
takie same zasady bezpieczeñstwa jak w stre-
fie ¿ó³tej:
♦ lokale gastronomiczne mogê byæ otwarte 
w godz. 6:00 - 21:00. Zajêty mo¿e byæ co
drugi stolik. Po godz. 21:00  wy³¹cznie mo¿-
liwoœæ zamówienia posi³ków na wynos;
♦ ograniczenie liczby osób w transporcie
publicznym - zajêtych mo¿e byæ 50 proc.
miejsc siedz¹cych lub 30 proc. liczby wszyst-
kich miejsc;
♦ wydarzenia sportowe bez udzia³u publicz-
noœci;
♦ w wydarzeniach kulturalnych max. 25
proc. miejsc zajêtych przez publicznoœæ;
♦ zawieszona dzia³alnoœæ basenów, aquapar-
ków i si³owni. 
Godziny dla seniora od 15 paŸdziernika
Od 15 paŸdziernika 2020 r. wprowadzone
zosta³y godziny dla seniora. Od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 10:00 do 12:00 
w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy
mog¹ zrobiæ jedynie osoby powy¿ej 60. roku
¿ycia. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka po-
tencjalnego zaka¿enia. 
Akcja #WspierajSeniora
Przypominamy o akcji #WspierajSeniora.
Warto pomagaæ osobom ze swojego najbli¿-
szego otoczenia. W czasie trwaj¹cej epidemii

mo¿na to zrobiæ z ograniczeniem bezpoœred-
niego kontaktu z innymi osobami.

Jak pomagaæ? - Cztery proste kroki:
♦  pobierz plakat #WspierajSeniora 
♦ podaj namiary na siebie - imiê i numer
telefonu
♦ wydrukuj go i…
♦ powieœ na swoich drzwiach, na klatce lub
na najbli¿szym s³upie og³oszeniowym.

Od nas wszystkich zale¿y jak poradzimy so-
bie z epidemi¹ koronawirusa. Dlatego b¹dŸ-
my solidarni i odpowiedzialni za drugiego
cz³owieka. Czasem wystarczy:
♦ zrobienie zakupów,
♦ wyprowadzenie psa,
♦ odbiór przesy³ki z poczty,
♦ wykupienie recepty.
Ten niewielki gest mo¿e uratowaæ wiele
osób.

B¹dŸ bezpieczny - stosuj zasadê DDMA
Nasze zdrowie zale¿y od wzajemnej odpo-
wiedzialnoœci. Ka¿dy ma wp³yw na to, jak
szybko epidemia zostanie zahamowana. 
W jaki sposób mo¿emy to zrobiæ? Wystarczy
stosowaæ zasadê DDMA, dziêki której chron-
imy siebie i innych:
D jak dystans
D jak dezynfekcja
M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od
innych osób, czêste mycie r¹k wod¹ z
myd³em i ich dezynfekcja, a tak¿e zakry-
wanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to

podstawowe czynnoœci, które pozwalaj¹
ograniczyæ ryzyko zaka¿enia koronawirusem.
Walkê z zagro¿eniem wspiera tak¿e aplikacja
STOP COVID - ProteGO Safe. Jest w pe³ni
bezpieczna, bezp³atna i dobrowolna. Co wa¿-
ne, im wiêcej osób bêdzie z niej korzystaæ,
tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tem-
po i zasiêg rozprzestrzeniania siê koronawi-
rusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/region-
alne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

UWAGA: 
Informujemy, ¿e od 17 paŸdziernika do
odwo³ania nieczynne s¹: si³ownia, krêgielnia;
Biblioteka - czytelnia Dzia³u dla Doros³ych;
Basen Miejski.
Kino dzia³a z zachowaniem aktualnych
obostrzeñ.  

MOPS w Chojnowie zamkniêty
Zamkniêcie MOPS-u ma zwi¹zek ze stale
rosn¹c¹ liczb¹ chorych pracowników Oœrodka.
Zachodzi zatem podejrzenie zachorowañ na
COVID-19 wœród pracowników Oœrodka. Na
chwilê obecn¹ dzia³alnoœæ MOPS-u ogranicza
siê do zapewnienia w niezbêdnym zakresie
us³ug opiekuñczych osobom, które maj¹ przy-
znany ten rodzaj pomocy decyzj¹ administra-
cyjn¹. W obecnej sytuacji z pracownikami
MOPS-u mo¿na kontaktowaæ siê tylko drog¹
telefoniczn¹, i to tylko w najpilniejszych przy-
padkach. Pilne sprawy w zakresie pomocy
spo³ecznej mo¿na zg³aszaæ na telefon: 
888 980 012, 601 719 802 w zakresie wspiera-
nia rodziny 660 768 449 i 722 115 327, w zakre-
sie œwiadczeñ rodzinnych 76 81 88 218, w
zakresie us³ug opiekuñczych 692 912 334 oraz
na adres mops@chojnow.eu.

Powiat Legnicki w Czerwonej Strefie walki z COVID-19 
Nowe zasady bezpieczeñstwa w ca³ym kraju

"Pan Bóg zabiera cz³owieka wtedy, gdy widzi, ¿e zas³u¿y³ sobie na niebo"
Z ca³ego serca dziêkujemy wszystkim uczestnikom 

uroczystoœci pogrzebowych

Œp. Wies³awa Burzmiñskiego
Dziêkujemy za modlitwê, kondolencje, s³owa wsparcia i otuchy.

pogr¹¿ona w smutku ¿ona z dzieæmi
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Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II 
i Dzieñ Papieski 

Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II upamiêtnia histo-
ryczne wydarzenie, jakim by³ wybór Polaka na
papie¿a. Decyzjê o powo³aniu œwiêta podj¹³
Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku. Uchwalê
uzasadniono w nastêpuj¹cy sposób: Sk³adaj¹c
ho³d najwiêkszemu autorytetowi XX wieku,
cz³owiekowi, który siêgaj¹c do Ÿróde³ chrzeœ-
cijañstwa, uczy³ nas solidarnoœci, odwagi i po-
kory, stanowczoœci i wyrozumia³oœci, m¹droœ-
ci. Ustawê ustanawiaj¹c¹ œwiêto popar³o 338
pos³ów, tylko trzech by³o przeciwnych. 
Równolegle do Dnia Papie¿a Jana Paw³a II ob-
chodzimy równie¿ w Polsce Dzieñ Papieski
(od 2001 roku). Z t¹ ró¿nic¹, ¿e jest to nie-
dziela poprzedzaj¹ca wybór Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹, a nie 16 paŸdziernika. Wyda-
rzenia mo¿na jednak traktowaæ jako jedn¹ ca-
³oœæ, oba maj¹ na celu uczciæ pamiêæ o wiel-
kim rodaku. Koordynatorem przedsiêwziêæ jest
Fundacja "Dzie³o Nowego Tysi¹clecia".
Ka¿dego roku obchodom towarzysz¹ ró¿ne
zwi¹zane z Karolem Wojty³¹, np. "Orêdownik
prawdy", "Papie¿ rodziny", "Obroñca godnoœci
cz³owieka". W trakcie Dnia Papieskiego zbie-
rane s¹ pieni¹dze na stypendia dla m³odzie¿y 
z biednych rodzin. Ponadto w ca³ej Polsce oraz
w œrodowiskach polonijnych odbywaj¹ siê
liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne,
takie jak msze œwiête, czuwania modlitewne,
koncerty ewangelizacyjne, konferencje po-
œwiêcone historii ¿ycia i pontyfikatu, spektak-
le, musicale, gry miejskie, happeningi, zawody
sportowe. Wiele z nich jest transmitowanych
przez media. Podczas uroczystej gali wrêczone
zostaj¹ te¿ nagrody TOTUS dla osób lub insty-
tucji które przyczyniaj¹ siê do promocji nau-
czania Jana Paw³a II. 
Œwiêto Jana Paw³a II ma wiêc bardzo wa¿ne
znaczenie dla Polaków. Warto jednak pamiê-
taæ, by wynieœæ z niego dla siebie jak¹œ naukê.
Choæby tak¹, by z ¿yczliwoœci¹ podchodziæ do
innych ludzi. Lolek z pewnoœci¹ by³by zado-
wolony. 
Ÿród³o: https://www.kalbi.pl/dzien-papieza-
jana-pawla-ii
Obraz Pana Wies³awa Wojciechowskiego.

Powszechny Spis Rolny 
W dniach od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r.
na terenie ca³ej Polski odbywa siê najwa¿niejsze
dla polskiego rolnictwa obowi¹zkowe badanie
statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020.
Spisy rolne dostarczaj¹ kluczowych danych, na
podstawie których prowadzone s¹ m.in. analizy
zmian jakie zasz³y w rolnictwie w ci¹gu ostat-
nich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane s¹
do podejmowania strategicznych decyzji nie-
zbêdnych do realizacji krajowej, regionalnej
oraz lokalnej polityki rolnej i spo³ecznej wsi.
Tym samym wa¿ne s¹ te¿ dla ka¿dego rolnika.
Ca³kowite bezpieczeñstwo danych zebranych 
w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym.
Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu
chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ i bêd¹ wy-
korzystywane tylko i wy³¹cznie do przygotowa-
nia zbiorczych opracowañ statystycznych. Oz-
nacza to, ¿e nie bêdzie mo¿liwa identyfikacja
poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny 2020 bêdzie prowa-
dzony przede wszystkim metod¹ samospisu
internetowego, w którym rolnicy mog¹ sami
spisaæ siê przez Internet, za pomoc¹ specjalnej
aplikacji dostêpnej od 1 wrzeœnia br. na stronie
internetowej pod adresem:

https://spisrolny.gov.pl 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura
Spisowego w sprawie wywiadów bezpoœred-
nich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. 
W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê wysokim pozio-
mem zachorowañ, spowodowanych pandemi¹
COVID-19, podejmujê decyzjê o prowadzeniu
przez rachmistrzów spisowych wy³¹cznie wy-
wiadów telefonicznych w gospodarstwach rol-
nych przydzielonych im do realizacji, z wyko-
rzystaniem otrzymanych urz¹dzeñ mobilnych.
Decyzja obowi¹zuje na terenie ca³ego kraju od 
1 paŸdziernika 2020 r. do odwo³ania. Informacja
o mo¿liwoœci realizacji wywiadów bezpoœred-
nich przez rachmistrzów spisowych 
w terenie bêdzie przes³ana odrêbnym komu-
nikatem.
W zwi¹zku z powy¿szym - do odwo³ania - spis
rolny realizowany bêdzie wy³¹cznie metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz
spisowy dostêpny na stronie

https://spisrolny.gov.pl 
Samospis internetowy jest metod¹ obowi¹zko-
w¹. Przez Internet mo¿na siê spisaæ od 1 wrzeœ-
nia do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie
posiadaj¹ dostêpu do Internetu lub maja trud-
noœci z wype³nieniem formularza mog¹ skorzys-
taæ równie¿ z metody samospisu przez telefon,
dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ (tel. 22 279 99 99)

Przez infoliniê spisow¹ mo¿na siê spisaæ od 
1 wrzeœnia do 30 listopada 2020r. bezpoœrednio
w najbli¿szym urzêdzie gminy lub urzêdzie sta-
tystycznym.
Ka¿dy urz¹d gminy i urz¹d statystyczny w wo-
jewództwie jest zobowi¹zany do udostepnienia
miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy
równie¿ uwagê, ¿e niektóre urzêdy - w zwi¹zku
ze stanem epidemicznym w kraju - mog¹ mieæ
zmienione godziny pracy lub ograniczone kon-
takty bezpoœrednie z interesantami.
Przed wizyt¹ proponujemy skontaktowaæ siê 
z najbli¿szym urzêdem gminy/urzêdem statysty-
cznym w celu umówienia wizyty. W urzêdzie
gminy/urzêdzie statystycznym mo¿na siê spisaæ
od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupe³niaj¹cych spisu 
z rolnikami bêd¹ kontaktowaæ siê rachmis-
trzowie spisowi. Je¿eli z u¿ytkownikiem gos-
podarstwa skontaktuje siê rachmistrz spi-
sowy, rolnik ma obowi¹zek udzieliæ rach-
mistrzowi odpowiedzi na pytania z formula-
rza spisowego.
Rachmistrzowie bêd¹ realizowali spis rolny po-
przez wywiad telefoniczny od 16 wrzeœnia do
30 listopada 2020 r.
Do odwo³ania rachmistrzowie nie bêd¹ realizo-
wali wywiadów bezpoœrednio w terenie. 

Bezp³atne badanie 
mammograficzne
Zapraszamy wszystkie Panie miêdzy 50 a 69

rokiem ¿ycia (1970-1951r.) na bezp³atne bada-

nie mammograficzne refundowane przez NFZ,

które w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy nie wyko-

nywa³y tego badania w ramach programu profi-

laktyki raka piersi. 

Kochane Panie, je¿eli nie pamiêtacie kiedy os-

tatni raz mia³yœcie wykonywane badanie zapra-

szamy do kontaktu pod numerem telefonu: 

68 41 41 411 a my to sprawdzimy i zarejestruje-

my na badanie. 

Rejestracji mo¿na dokonaæ równie¿ online 

poprzez nasz¹ stronê internetow¹ 

www.diagnostyk.pl.

Sta³a kontrola piersi daje ogromn¹ szansê wy-

krycia wczesnych zmian i zastosowania

leczenia, dlatego serdecznie zapraszamy do

mammobusu w Chojnowie przy Szkole Podsta-

wowej nr 4 ul. Jana Kiliñskiego 23 w dniu -

09.12.2020 r. 
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Tegoroczny Dzieñ Edukacji Narodowej nie odby³
siê w duchu tradycji, któr¹ by³a zawsze dostojna
uroczystoœæ dla wszystkich tworz¹cych chojnow-
sk¹ oœwiatê. Niestety nie³atwa rzeczywistoœæ
uniemo¿liwi³a spotkanie, na którym wyró¿niani
byli nauczyciele za ich ca³oroczny trud obowi¹-
zków. Nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa
w uznaniu za nienagann¹ i sumienn¹ pracê na
rzecz rozwoju chojnowskiej oœwiaty zosta³y
przyznane: 

Obok Szko³y Podstawowej nr 3 stanê³o wielkie serce na nakrêtki.
Zbiórka nakrêtek ma szczytny cel, jakim jest pomoc ma³emu
Franciszkowi Zab³otnemu, który choruje na wrodzon¹ ³amliwoœæ koœ-
ci. Serce mieœci 150 kg zakrêtek, za ka¿dy kg p³aconych jest 80 gr.
Serce zosta³o nape³nione zakrêtami |w niespe³na tydzieñ! 
Pomó¿ i Ty - wrzuæ nakrêtki i pomó¿ Franiowi! 
Gratulujemy inicjatywy! 

Krystian Katra, uczeñ
III klasy TMS Powia-
towego Zespo³u Szkó³
w sobotê i niedzielê
stoczy³ walki podczas
Mistrzostw Polski w Kic-
kboxingu K1 Rules
juniorów starszych 
w E³ku, gdzie zaj¹³ II
miejsce! 
Krystian, serdeczne gra-
tulacje, jesteœmy z Ciebie
dumni!

PZS

Stowarzyszenie LGD ,,Wrzosowa Kraina'' przystêpuje do wydania broszury promuj¹cej lokalnych
producentów, wytwórców oraz pasjonatów z obszaru Wrzosowej Krainy. Publikacja stanowiæ bêdzie
œwietn¹ formê promocji lokalnego rynku jak i ca³ej gminy. 
Zapraszamy! Szczegó³y - plakat na ostatniej stronie. 
Fundacja Gramineae przy wsparciu Stowarzyszenia LGD ,,Wrzosowa Kraina''
organizuje konkurs “Kulinarny powrót do lat 80. XX” 
Najciekawsze przepisy zostan¹ umieszczone w nowym wydaniu ksi¹¿ki kucharskiej! 
Na zwyciêzców czekaj¹ rewelacyjne nagrody takie jak ekspres do kawy, sprzêty i roboty kuchenne! 
Zachêcamy wszystkich do wziêcia udzia³u! Regulamin konkursu oraz karta zg³oszeniowa na stronie: 
https://wrzosowakraina.pl/uwaga-konkurs-kulinarny/

Kontrowersyjny program telewizyjny "Music Race" poszukuje
muzycznych talentów na terenie ca³ej Polski. O tym, przed kim
otworz¹ siê wszystkie drzwi, a komu na g³owie wyl¹duje kube³
zimnej wody, zdecyduje wyj¹tkowe jury: niegdyœ popularny
piosenkarz Olo (Maciej Zakoœcielny), królowa social mediów
Ewa (Julia Kamiñska) i graj¹ca sam¹ siebie pierwsza dama pol-
skiego jazzu - Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa siê 
w rodzinnej miejscowoœci Ola, dochodzi do awantury.
Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna Sawczuk) - zbuntowana
nastolatka, oburzona arogancj¹ jurora, który lekcewa¿¹co
zachowuje siê wobec matki dziewczyny (Anita Soko³owska).
Skandal jest na rêkê producentowi (Tomasz Karolak), który
decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show.
Wkrótce oka¿e siê, ¿e oprócz wybuchowego temperamentu,
dziewczyna dysponuje tak¿e niesamowitym g³osem. Sukces ma
jednak swoj¹ cenê, a popularnoœæ nie jest tak przyjemna, jak
mo¿e siê wydawaæ. Przed nastolatk¹ prawdziwy pojedynek i pró-
ba charakteru - m³odej gwieŸdzie przyjdzie zmierzyæ siê 
z konkurentami na scenie i bezwzglêdnym œwiatem show bizne-
su, ale przede wszystkim z w³asnymi emocjami.

WeŸ udzia³ w patriotycznej inicjatywie
pod honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego. 
Projekt "Pod bia³o-czerwon¹" zak³ada sfi-
nansowanie przez Rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej zakupu masztów i flag w ka¿dej 
z gmin w Polsce, której mieszkañcy
do³¹cz¹ do projektu. 
Aby wzi¹æ udzia³ w akcji, nale¿y zebraæ
odpowiedni¹ liczbê g³osów poparcia
online. G³os poparcia dla inicjatywy
zakupu masztu i umieszczonej na nim fla-
gi, która bêdzie dumnie eksponowana 
w centralnym miejscu gminy, mog¹ od-
dawaæ jej mieszkañcy. Celem projektu jest
tak¿e godne upamiêtnienie zwyciêstwa
wojsk Rzeczypospolitej nad armi¹ bol-
szewick¹ w Bitwie Warszawskiej 1920
roku. Umieszczenie flagi na maszcie 
w wyj¹tkowym miejscu to dowód na to
jak wa¿ne s¹ symbole narodowe w ¿yciu
Polaków. Te, za które ¿ycie w walce 
o wolnoœæ Ojczyzny poœwiêcali nasi
przodkowie. Szczegó³y na stronie:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Dzieñ Edukacji Narodowej 
Beacie Miler - Kornickiej (dyrektorka SP4),
Iwonie Falucie - Borys (dyrektorka PM nr 3),
Gra¿ynie Klucznik (za-ca dyrektora SP3),
Marzenie Rudzkiej - Kupczyñskiej (nauczyciel-
ka SP4), Jolancie Adamek (nauczycielka PM 
nr 3), Beacie Kanabrockiej (nauczycielka PM 
nr 1), Maciejowi Zderskiemu (nauczyciel SP4). 
Wszystkim nagrodzonym nauczycielom 
gratulujemy! 

Wicemistrz Polski w K1 RulesKolejny projekt Stowarzyszenia Przyjació³ Trójki 
we wspó³pracy z Wolontariatem Pracowniczym CCC 

Kino "Kultura"w Chojnowie zaprasza: 
“Jak zostaæ gwiazd¹” 

30.10.2020 - godz. 16:30, 19:00; 31.10.2020 - godz. 16:30, 19:00

Stowarzyszenie LGD “Wrzosowa Kraina” Pod Bia³o-Czerwon¹
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W ostatnich latach m.in. za przyczyn¹
Internetu jesteœmy stale informowani
o potrzebie pomocy dla danej osoby,
s¹ to nierzadko kwoty zawrotne, aby
ocaliæ zdrowie i ¿ycie. Dobroczynna
dzia³alnoœæ wi¹¿e siê z wielkim sercem,
wra¿liwoœci¹ na ludzk¹ tragediê, ale
przede wszystkim z wielkim pok³adem
si³, jak mówi³a Anna Dymna, aby
pomagaæ "muszê byæ zrobiona ze
stali".

G.Ch. - "Pszczó³ka Maja", czyli
Joanna Stêpieñ w ostatnim czasie
znana jest w Chojnowie z dzia³alnoœci
charytatywnej na rzecz osób chorych.
Sk¹d impuls do dobroczynnej mobi-
lizacji wielu mieszkañców Chojnowa 
i okolic? 
Joanna Stêpieñ - Wszystko zaczê³o siê
od rozmowy z moj¹ kole¿ank¹ z pracy,
która opowiedzia³a mi historiê Mii
chorej na SMA. Wtedy jeszcze nie
wiedzia³am zbyt dobrze, co to za choro-
ba, a tym bardziej nie rozumia³am sk¹d
taka kolosalna kwota do uzbierania.
Kolejna akcja charytatywna dla Julii
Kucza³y to natomiast przypadek, choæ ja
wolê wierzyæ w zbiegi okolicznoœci, 
w których zawsze jest g³êbszy sens.
Przeczyta³am na jednej ze stron Jej hi-
storiê, która poruszy³a moje serce.
Przypomnia³am sobie swoje beztroskie
lata, kiedy mia³am 18 lat i to, ¿e jednym
z najwiêkszych problemów w tamtym
czasie by³ dla mnie sprawdzian z mate-
matyki. Julka w tak m³odym wieku musi
walczyæ ze œmierteln¹ chorob¹, 
z pineoblastom¹ - bardzo rzadkim rodza-
jem guza mózgu. Podziwiam J¹ za si³ê
walki, za to, ¿e jest dzielna mimo tego,
¿e sama nazwa tej choroby potrafi prze-
raziæ. Patrz¹c na swoje ¿ycie, dochodzê
do wniosku, ¿e od zawsze mia³am 
w sobie g³êboko rozwiniêty pierwiastek
pomagania. Od najm³odszych lat, nie
potrafi³am przejœæ obojêtnie obok osoby
potrzebuj¹cej. Czêœciej myœla³am 
o sprawach innych ludzi ni¿ o swoich.
To, co mnie dotyczy, musi niejednokrot-
nie poczekaæ kilka dobrych tygodni, 
by zosta³o za³atwione, ale jeœli ktoœ prosi
mnie o pomoc, to zawsze dzia³am "od
rêki". Myœlê, ¿e pomaganie w moim
¿yciu to po prostu wdziêcznoœæ za to, 
¿e ca³e moje ¿ycie oraz mojej Rodziny
przebieg³o w zdrowiu, bez wiêkszych

problemów. Oczywiœcie pewne przeci-
wnoœci losu zdarzaj¹ siê, tak jak
ka¿demu, ale nikt z nas nie musia³ wal-
czyæ ze œmierteln¹ chorob¹. Dlatego
chcê pomagaæ, póki mogê. Pomaganie
nie jest trudne, jeœli tylko wzbudzi siê w
sobie tak¹ potrzebê serca.

G.Ch. - Koordynacja zbiórek, organi-
zacja wydarzeñ, pozyskiwanie spon-
sorów, poszukiwanie ludzi dobrej
woli… Dlaczego wed³ug Ciebie warto
pomagaæ? 
J.S. - Bardzo ciê¿ko jest rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ charytatywn¹ po 8 latach
nieobecnoœci w kraju. Kiedy wiêkszoœæ
znajomoœci w naturalny sposób siê
pourywa³a i nie jest siê zbyt popularnym
w szerszych gronach. Mia³am wielkie
obawy czy podo³am temu wszystkiemu,
ale gdy zaczê³am spotykaæ na swojej
drodze osoby, które mia³y równie dobre
serce, jak moje - uwierzy³am, ¿e warto.
Jedna z osób poznanych przy okazji
moich akcji, podsunê³a mi piêkny cytat
Ronalda Reagana, który przyœwieca
mojej dzia³alnoœci charytatywnej: "Nie
mo¿emy pomóc ka¿demu, ale ka¿dy
mo¿e pomóc komuœ". Uwa¿am, ¿e bez
wzglêdu na to, komu pomo¿emy, jak
wielk¹ kwotê uda nam siê zebraæ - warto
pomagaæ. Nigdy nie wiemy, kiedy to my
staniemy przed obliczem takiej sytuacji.
Kiedy ktoœ z naszych bliskich bêdzie
potrzebowa³ pomocy i wsparcia
spo³eczeñstwa - oby nigdy taki los nas
nie spotka³, ale gwarancji nigdy mieæ nie
bêdziemy. Doceniajmy to, ¿e bêd¹c
zdrowi, mo¿emy braæ udzia³ w odmie-
nianiu czyichœ losów.  Jeœli chodzi 
o mnie, to pomaganie dodaje mi
niesamowitej energii, a dotychczasowe
akcje zmieni³y mnie jako cz³owieka.
Dot¹d by³am dosyæ nieœmia³¹ osob¹,
unikaj¹c¹ publicznych wyst¹pieñ.
Organizacja akcji charytatywnych
zmusi³a mnie do wyjœcia poza strefê
mojego komfortu. Nie mia³am czasu na
zastanawianie siê, czy mam odwagê roz-
mawiaæ z obcymi ludŸmi, czy mówiæ do
mikrofonu - to po prostu siê dzia³o.
Dlatego czujê wielk¹ satysfakcjê, ¿e tak
wiele uda³o mi siê zrobiæ, ale jed-
noczeœnie doceniam to, ¿e dziêki tym
kilku miesi¹com pozna³am wspania³ych,
wartoœciowych ludzi - bez ludzi dobrego
serca, ¿adna z moich akcji nie mog³aby

odnieœæ sukcesu. Ponadto wiem, ¿e te
wszystkie nieprzespane noce, prze-
je¿d¿one kilometry, czy niezliczone ilo-
œci maili wys³anych z proœb¹ o pomoc to
nic - o wiele wa¿niejsze jest dla mnie to,
co zyska³am jako cz³owiek i jak bardzo
rozwinê³am siê personalnie podczas tego
okresu. To s¹ lekcje, które zostaj¹ 
w nas na ca³e ¿ycie.
G.Ch. - Czego mo¿na Ci ¿yczyæ
Joasiu? 
J.S. - Przede wszystkim jak nam wszys-
tkim w tych trudnych czasach pandemii:
zdrowia. Chcia³abym te¿ spotykaæ na
swojej ¿yciowej drodze tylko ¿yczliwe
osoby, które bêd¹ chcia³y pomagaæ
razem ze mn¹ i zmieniaæ ten œwiat na
lepsze.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³abym z serca
podziêkowaæ moim Rodzicom za
nieustanne wsparcie i wiarê w to, 
¿e to co robiê ma sens. Ta wiara by³a
szczególnie pomocna wtedy, gdy
musia³am siê zmierzyæ z obojêtnoœci¹
oraz z³¹ wol¹ niektórych osób. Dziêkujê
równie¿ tym wszystkim, którzy choæby
w minimalny sposób wziêli udzia³ 
w moich akcjach: czy to poprzez wp³aty
dla osób potrzebuj¹cych, udostêpnianie
zbiórek na Facebook'u czy prywatne
wiadomoœci, w których dopingowali
mnie do dzia³ania. Nie sposób wymieniæ
wszystkich, ale Wy wiecie, ¿e to o Was
mowa. Zachêcam do odwiedzenia mojej
strony na Facebook'u "Serce mam to
pomagam", której celem jest dalsza
pomoc tym, którzy na nas licz¹.
G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie
wywiadu! Wszystkiego, co najlepsze! 

O pomaganiu - rozmowa z Joann¹ Stêpieñ
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Bohaterka "Ludzi z pasj¹" jest uzdolniona
artystycznie. Robi piêkne zdjêcia, œpiewa,
odk¹d pamiêta, a w wolnej chwili wykonu-
je wspania³e dekoracje. Alina ¯ybura 
w fotografii uwielbia zatrzymanie chwili, 
w œpiewie wyra¿enie piêknych emocji, 
a w decoupage tworzenie oryginalnych i je-
dynych w swoim rodzaju ozdób. Mi³oœnicz-
ka kwiatów d¹¿y w swoich dzia³aniach do
perfekcji, a jej wra¿liwoœæ przenika przez
wszystko, czego jest autork¹… 
Gazeta Chojnowska: Pasjonuje Ciê robie-
nie zdjêæ. W jakiej fotografii siê specjalizu-
jesz?
Alina ¯ybura: Fotografia od zawsze jest 
w naszej rodzinie. Nie sposób nie zakochaæ
siê w niej, jak ma siê takich pasjonatów przy
sobie, jakimi s¹ moi rodzice. Moja przygoda
z fotografi¹ zaczê³a siê ³adnych parê lat temu.
W jakiej fotografii siê specjalizuje? To ciê¿-
kie pytanie, poniewa¿ nie mam swojej ulu-
bionej… Tak naprawdê wykonujê g³ównie
zdjêcia do swojego u¿ytku, czyli miejsc, któ-
re odwiedzam, sytuacji, które s¹ dla mnie
wa¿ne i ludzi, bez których nie wyobra¿am
sobie ¿ycia. Ale te¿ niekiedy ró¿ne reporta¿e,
bêd¹c jedn¹ z trio. W fotografii uwielbiam to,
¿e zatrzymujê wspomnienia i emocje, które
towarzysz¹ nam w ¿yciu. Wspomnienia,
które przez up³yw czasu mog¹ w myœlach
trochê siê zatrzeæ.

G.Ch. - Jakie s¹ wed³ug Ciebie najlepsze 
i najtrudniejsze zarazem momenty pod-
czas uchwycenia tego jedynego -
niesamowitego ujêcia?
A.¯. - Najlepszym, a zarazem najtrudniej-
szym momentem podczas ujêcia jest uwiecz-
nienie na nim emocji. Ukazanie na fotografi-
ach charakteru osoby. Byæ mo¿e bêdzie to
jedyny taki moment w ¿yciu. Mo¿na to po-
równaæ do chwili wzruszenia mamy podczas
sk³adania przysiêgi ma³¿eñskiej jej dziecka.
Chwili, która ju¿ siê nie powtórzy, momentu
pe³nego wzruszenia i ³ez szczêœcia. Wa¿ne,
aby wtedy byæ w odpowiednim miejscu, cza-
sie i w pe³nej gotowoœci. Nie jest sztuk¹ zro-
biæ 50 zdjêæ, które nie bêd¹ oddawa³y tego,
co chcieliœmy uwieczniæ. Do perfekcji mo¿e-
my dojœæ tylko przez praktykê. A ¿eby zdjê-
cia ukazywa³y to, co chcemy oddaæ, potrzeb-
ne jest doœwiadczenie i refleks. 
G.Ch. - W wolnym czasie równie¿ œpie-
wasz?
A.¯. - Tak, choæ nie ca³y czas (uœmiech).

Œpiewam, odk¹d tylko pamiêtam. Bêd¹c ma³¹
dziewczynk¹ z tat¹ przy organach, czy gitarze
ju¿ wydawa³am pierwsze dŸwiêki. Wiele lat
œpiewu w "B³êkicie", czyli scholi przy na-
szym koœciele prowadzonej przez siostrê
Beatê, nie tylko sprawia³o ogrom radoœci, ale
te¿ by³o czasem, ciê¿kiej pracy i nauki, aby
ten g³os zszed³ na odpowiednie tory. W póŸ-
niejszym czasie uczestnictwo w ró¿nych kon-
kursach, apelach szkolnych i wielu innych
wydarzeniach. By³o ich tyle, ¿e ciê¿ko zli-
czyæ. Okaza³o siê, ¿e œpiew nie musi byæ
tylko przyjemnoœci¹, ale wyra¿eniem swoich
emocji. Tak zrodzi³ siê pomys³ œpiewu na
œlubach. Siostra, tata i wujek - dla mnie naj-
lepsi z najlepszych. Nie by³abym sob¹, gdy-
bym przesta³a œpiewaæ w koœciele. Tak wiêc
œpiewam dalej na comiesiêcznych uwielbie-
niach podczas adoracji Pana Jezusa, na które
wszystkich serdecznie zapraszam. 
G.Ch. - Jak zaczê³a siê Twoja przygoda 
z decoupage?
A.¯. - Moja przygoda z decoupage zaczê³a
siê stosunkowo niedawno. Zainspirowa³a
mnie do tego moja dobra znajoma ze szko³y,
która dla mnie jest mistrzyni¹. Moim minu-
sem jest to, ¿e wszystko, co robiê, musi byæ
perfekcyjne. Jak wiêc mo¿na siê domyœliæ,
pierwsze moje "dzie³a" nie nale¿a³y do naj-
piêkniejszych, co te¿ by³o dla mnie motywa-
cj¹ do dalszej pracy i doskonalenia techniki.
Ró¿ne kolory, wzory, motywy jest wiele
mo¿liwoœci wykonania. Lecz decoupage nie
jest jedyn¹ technik¹, któr¹ wykonujê. Mocno
zainspirowa³ mnie powertex. Jest to technika
utwardzania tkanin, któr¹ mo¿na stworzyæ
wiele piêknych prac. Moimi ulubionymi s¹
anio³y, które dziêki rodzajowi u¿ytych mate-

ria³ów oraz w³aœciwoœciom utwardzacza mo-
g¹ przybraæ ró¿ne kolory i kszta³ty, wszystko
zale¿y od w³asnej wizji. Takie umiejêtnoœci
przydaj¹ siê nie tylko wtedy, gdy chcemy
upiêkszyæ swoje mieszkanie czy dobrze 
i z po¿ytkiem umiliæ sobie czas, ale tak¿e,
gdy chcemy komuœ podarowaæ coœ od siebie,
mo¿e siê to okazaæ dobrym prezentem. 

G.Ch. - Interesuje Ciê tak¿e florystyka 
i wykonywanie dekoracji. Uk³adanie kwia-
tów i ozdabianie wnêtrz przynosi na pewno
wiele radoœci i satysfakcji, nie tylko dla
otoczenia, ale i samej siebie. 

A.¯.- Jakiœ czas temu tata zapyta³ siê mnie,
jaki zawód bym wybra³a, gdyby nie moje
zami³owanie do medycyny. Odpowiedzia³am,
¿e zosta³abym florystk¹. Dlaczego? Jak ka¿da
kobieta uwielbiam kwiaty i nie tylko dos-
tawaæ, ale mieæ je w mieszkaniu. Nie wyo-
bra¿am sobie wiosennego sto³u bez ¿ó³tych
tulipanów, czy piêknie pachn¹cych hiacyn-
tów. Tyle nazw kwiatów i ka¿dy w kolorze,
jaki tylko chcemy. Postanowi³am wiêc z tego
wszystkiego skorzystaæ i upiêkszaæ nie tylko
swoje otoczenie, ale tak¿e otoczenie goœci na
ró¿nych uroczystoœciach. Daje mi to ogrom
satysfakcji i radoœci. A moim bliskim pocie-
chy dla oka. Czasami siê œmiejê, ¿e jak umyœ-
li mi siê coœ, co nie za bardzo potrafiê wyko-
naæ, to bêdê siedzieæ i tak d³ugo to robiæ, a¿
osi¹gnê cel. Tak jak wy¿ej wspomnia³am,
jestem niestety perfekcjonistk¹ i dla mnie
wszystko musi byæ idealne. Lubiê wyzna-
czaæ sobie nowe cele i do nich d¹¿yæ. Choæ
czasami jest to trudne. 
G.Ch. - Czy Twoje pasje wi¹¿¹ siê z
marzeniami na przysz³oœæ?
A.¯. - Mo¿e po czêœci tak. Jedynym marze-
niem, jakie mam, to uszczêœliwiaæ tym, co
robiê nie tylko siebie, ale i ludzi, którzy s¹ mi
bliscy. Oddawaæ kawa³ek siebie innym,
pomagaæ swoimi umiejêtnoœciami w ró¿nych
sytuacjach. Bezcenne jest zobaczyæ ³zy
mamy, gdy œpiewam dla niej piosenkê 
z okazji jej œwiêta, zobaczyæ dumê w oczach
rodziny, widz¹c udekorowany stó³ na Wiel-
kanoc, czy w koñcu wzruszenie przyjaciela
daj¹c mu prezent, który siê samodzielnie zro-
bi³o. Mo¿e to niewiele i ktoœ mo¿e powie-
dzieæ, ¿e robi¹c tyle rzeczy, nie jest siê do-
brym w niczym, ale dla mnie to ma du¿e zna-
czenie, daje mi wiele satysfakcji i piêknych
wspomnieñ i na pewno nigdy z tego nie
zrezygnuje.
G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. ¯yczymy spe³nienia wszystkich
marzeñ! 



8 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/959

Oznaczenia mogi³y ks. kanonika Adama Szczepana £añcuckiego
insygnium weteranów walk o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski

Decyzj¹ prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej dr Jaros³awa Szarka,  na
wniosek dr hab. Kazimiery Jaworskiej
prof. PWT, mogi³a ks. Adama £añcu-
ckiego - jako kapelana Armii Krajowej
Inspektoratu Brze¿any w Okrêgu
Tarnopolskim  - zosta³a wpisana do
ewidencji grobów weteranów walk 
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski.

Uroczyste oznaczenie mogi³y zas³u¿onego
kap³ana stosownym insygnium odby³o siê
w niedzielê 11 paŸdziernika 2020 r., 
w 75. rocznicê Jego przybycia do Chojno-
wa wraz z kilkusetosobow¹ grup¹ przesie-
dleñców z Brze¿an. 
Zorganizowane z tej okazji obchody roz-
poczê³y siê w koœciele Niepokalanego

Poczêcia NMP w Chojnowie i posiada³y
charakter wojskowy. Przed O³tarz zosta³y
wprowadzone Poczty Sztandarowe Powia-
towego Zespo³u Szkó³ oraz Chojnowskiej
Dru¿yny Strzeleckiej. W uroczystym œwiê-
towaniu brali udzia³ mieszkañcy miasta,
duchowieñstwo, reprezentanci w³adz lo-
kalnych oraz przyby³a z Rzeszowa  rodzina
ks. £añcuckiego. Na wstêpie prof. Kazi-
miera Jaworska wyg³osi³a wyk³ad ukazu-
j¹cy ¿yciorys ks.  Adama £añcuckiego oraz
jego rolê w organizowaniu ¿ycia polskiego
na ziemi chojnowskiej po II wojnie œwia-
towej.  O godz. 10.00  zosta³a odprawiona
uroczysta Msza œw. w intencji o dar nieba
dla zmar³ego ks. kanonika Adama Szcze-
pana £añcuckiego oraz zmar³ych przesie-
dleñców z Kresów i o Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo dla ¿yj¹cych. Uroczystej Eucharystii
przewodniczy³ ks. proboszcz Dariusz

Pude³ko, a homiliê wyg³osi³ ks. dr hab.
Grzegorz Soko³owski prof. Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego. Trzecim koncele-
bransem by³  ks. S³awomir Borzych.
Po zakoñczonym nabo¿eñstwie zebrani
przeszli na Cmentarz Komunalny w Choj-
nowie. Przemarsz kolumny z Pocztami
Sztandarowymi Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej os³aniany by³ przez chojnows-
kich Motocyklistów. Przy mogile ks. kano-
nika Adama £añcuckiego Chojnowska
Dru¿yna Strzelecka wystawi³a wartê hono-
row¹ oraz ustawiono poczty sztandarowe.
Moderatorami tej czêœci uroczystoœci by³a

m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie.  Po  odœpiewania Hymnu RP
okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili:
Przemys³aw Mandela reprezentuj¹cy IPN,
cz³onkowie rodziny oraz reprezentant m³o-
dzie¿y szkolnej.  Na nagrobku ks. Adama
£añcuckiego zosta³o na³o¿one insygnium
przyznane w ramach projektu "Ocalamy"
realizowanego przez Wojewodê Dolno-
œl¹skiego przy wspó³pracy z Instytutem
Pamiêci Narodowej. Uroczystej chwili
towarzyszy³a modlitwa wszystkich zgro-
madzonych prowadzona przez ks. pro-
boszcza Dariusza Pude³ko. Krewna ks.
£añcuckiego - Celina Soja  - przekaza³a
Muzeum Regionalnemu w Chojnowie,
które reprezentowa³ dyrektor Mariusz

Garbera,  zegarek - osobist¹ pami¹tkê po
pierwszym powojennym chojnowskim pro-
boszczu. 
Zwieñczeniem podnios³ego wydarzenia by³
Apel Pamiêci przygotowany przez Dru¿ynê
Strzeleck¹ pod opiek¹ komendanta por. ZS
Czes³awa Dula. 
Uroczystoœci towarzyszy³a tak¿e wystawa

poœwiêcona pierwszemu proboszczowi
Chojnowa przygotowana przez uczniów
PZS w Chojnowie. Grób ks. Adama Szcze-
pana £añcuckiego jest symbolem walki 
o polskoœæ w ca³ym jej wymiarze. Ozna-
czona mogi³a sta³a siê dla Chojnowian
upamiêtnieniem ¿ycia i dzia³alnoœci ks.
£añcuckiego, jego niez³omnej postawy jako
wzoru wartoœci, które stale nale¿y pielêg-
nowaæ i o nich pamiêtaæ. 

kj,kb,pzs
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Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, decyzj¹
wielkich mocarstw zosta³y zmienione granice
pañstwa polskiego. Zachodnia granica pañstwa
zosta³a przesuniêta na Odrê i Nysê £u¿yck¹, na-
tomiast granicê wschodni¹ ustalono wzd³u¿ tzw.
linii Curzona. Konsekwencj¹ tych  zmian by³
wielki proces wysiedlenia z tych ziem ludnoœci
polskiej, nie wy³¹czaj¹c duchowieñstwa i osied-
lania jej na poniemieckich ziemiach przy³¹czo-
nych, okreœlanych mianem Ziem Zachodnich 
i Pó³nocnych. 
75 lat temu, dnia 11 paŸdziernika 1945 r.  na
stacji kolejowej w Chojnowie zatrzyma³ siê
zmierzaj¹cy do Boles³awca transport przesied-
leñców z Brze¿an, wœród których by³ tak¿e ich
proboszcz, ks. Adam £añcucki. Kiedy przeby-
waj¹cy w mieœcie Polacy dowiedzieli siê, ¿e 
w tym transporcie jest ksi¹dz, prosili go aby po-
zosta³ z nimi. Wówczas w Chojnowie wraz z ks.
£añcuckim osiedli³o siê oko³o 900 brze¿añczy-
ków. W mieœcie by³ koœció³ katolicki p.w. Nie-
pokalanego Poczêcia Maryi Panny, którym opie-
kowa³ siê niemiecki ks. Wiktor Glusche. To on
powita³ brze¿añskiego proboszcza na progu 
chojnowskiej œwi¹tyni. Dnia 16 paŸdziernika
1945 r. administrator apostolski Dolnego Œl¹ska
ks. inf. Karol Milik ustanowi³ ks. £añcuckiego
samodzielnym duszpasterzem dla ludnoœci pol-
skiej z tytu³em proboszcza w parafii Chojnów
bez naruszenia praw kanonicznie ustanowionego
proboszcza. 
Polacy osiedlali siê na Ziemi Chojnowskiej ju¿
w pierwszych tygodniach po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej. Od sierpnia 1945 r. w mieœcie
mieszka³y ju¿ siostry S³u¿ebniczki Niepokalane-
go Poczêcia NMP, które przyjecha³y z Mona-
sterzysk. W po³owie listopada do Chojnowa
przyby³ wraz ze swoimi parafianami  z Bolecho-
wa ks. Józef Zieliñski, póŸniejszy chojnowski
wikariusz i prefekt szkolny. Jesieni¹ do Choj-
nowa przyje¿d¿a³y z Kresów kolejne transporty
Polaków - z woj. lwowskiego, stanis³awowskie-
go, tarnopolskiego i wo³yñskiego. W mieœcie
i jego okolicach osiedla³a siê tak¿e ludnoœæ 
z Polski Centralnej, Ma³opolski, Wielkopolski
oraz reemigranci z Zachodu.
W tym czasie kluczow¹ postaci¹ w dziejach zie-
mi chojnowskiej bez w¹tpienia by³ ks. proboszcz
£añcucki. By³ on swoistym zwornikiem tworz¹-
cej siê spo³ecznoœci, a zarazem mocno oddzia³y-
wa³ na kszta³towanie siê jej powojennej to¿sa-
moœci. Od pierwszego dnia w Chojnowie wraz
ze swoimi wspó³pracownikami zaj¹³ siê równo-
legle organizowaniem parafii oraz normalizacj¹
¿ycia w mieœcie. To na plebani odbywa³y siê
mniej lub bardziej formalne spotkania, na któ-
rych omawiano bie¿¹ce sprawy miasta, a z am-
bony na niedzielnych nabo¿eñstwach by³y poda-
wane obszerne og³oszenia dotycz¹ce organizo-
wania urzêdów, stra¿y po¿arnej, zapisów do
szkó³, a tak¿e informacje o poszukuj¹cych siê
rodzinach.  Wkrótce rozpoczê³y dzia³alnoœæ
pierwsze polskie szko³y, urzêdy oraz uruchami-
ano ponimieckie fabryki.
¯yciorys ks. Adama £añcuckiego nadaje  wrêcz
na mro¿¹cy krew w ¿y³ach scenariusz filmu sen-
sacyjnego. Urodzi³ siê on w 1880 r. w Sieniawie
(pow. Jaros³aw) w wielodzietnej rodzinie

Franciszka i Barbary z domu Michalskiej, a jego
brat W³adys³aw równie¿ zosta³ kap³anem.  Po
ukoñczeniu Wydzia³u Teologicznego na Uni-
wersytecie Lwowskim przyj¹³ œwiêcenia kap³añ-
skie. Nastêpnie by³ wikariuszem w Jaz³owcu,
Koz³owie, ¯ydaczowie, Szwejkowie. W 1912 r.
zosta³ proboszczem w Podwysokiem (pow.
brze¿añski). Tam prze¿y³ I wojnê œwiatow¹. Po
wybuchu konfliktu polsko-ukraiñskiego w lis-
topadzie 1918 r. "Siczowi Strzelcy" aresztowali
ks. £añcuckiego, skazali na karê œmierci, a wy-
rok w trybie natychmiastowym mia³ byæ wyko-
nany w pobliskim lesie, gdzie skazaniec zosta³
zmuszony do wykopania sobie grobu. Tu¿ przed
oddaniem strza³u przez pluton egzekucyjny,
przybieg³ goniec z informacj¹ o zbli¿aj¹cych siê
oddzia³ach polskich. Ukraiñcy w pop³ochu
uciekli pozostawiaj¹c skazañca przy ¿yciu.
W 1930 r. ks. £añcucki zosta³ proboszczem
rzymskokatolickiej parafii w Brze¿anach, gdzie
równie¿ anga¿owa³ siê w ¿ycie spo³eczno-poli-
tyczne regionu. By³ m.in. radnym gminy i po-
wiatu, cz³onkiem Towarzystwa Szkó³ Ludowych. 
W latach 1936-1939 wielokrotnie uczestniczy³
w spotkaniach z pochodz¹cym z Brze¿an  mar-
sza³kiem Edwardem Rydzem-Œmig³ym. W tym
mieœcie, jako oficer w stopniu kapitana, do czer-
wca 1939 r. by³ kapelanem wojskowym w 51
pp. Strzelców Kresowych.
Po wybuchu II wojny œwiatowej zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ oraz pomoc
potrzebuj¹cym. Pocz¹tkowo by³ zwi¹zany ze
Zwi¹zkiem Jaszczurczym, nastêpnie  z AK. 
W 1942 r. zosta³ kapelanem 51 pp AK. Prze-
wodniczy³ Konspiracyjnej Radzie Pomocy ¯y-
dom "¯egota" i organizowa³ pomoc ¯ydom
zamkniêtym w getcie. W piwnicach probostwa
ukrywa³ ¯ydów, pomagaj¹c im w ucieczce za
granicê. 
W czasie wojny ks. £añcucki dwukrotnie zosta³
skazany na œmieræ. W czerwcu 1941 r. po nie-
mieckim nalocie na Brze¿any ks. £añcucki zos-
ta³ aresztowany przez NKWD pod zarzutem
szpiegostwa na rzecz Niemiec, za co mia³ byæ
rozstrzelany na placu przykoœcielnym, ale wkro-
czenie wojsk niemieckich do Brze¿an pod ko-
niec czerwca 1941 r. zapobieg³o egzekucji.
Równie¿ dzia³aj¹ca w okolicach Brze¿an UPA
zaocznie wyda³a na niego wyrok œmierci i pró-
bowa³a zastrzeliæ go z ukrycia. 

Przesiedlenie i probostwo w Chojnowie
Po przybyciu do Chojnowa utrzymywa³ kontak-
ty ze znajomymi z Brze¿an, którzy byli zaan-
ga¿owani w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. 
W paŸdzierniku 1946 r., tu¿ przed wizytacj¹
duszpastersk¹ administratora apostolskiego ks.
inf. Karola Milika który mia³ równie¿ udzieliæ
sakramentu bierzmowania dla ok.  1300 m³o-
dych parafian, UB aresztowa³o ks. £añcuckiego
pod zarzutem udzia³u w zorganizowanych struk-
turach podziemnych. W trakcie brutalnych prze-
s³uchañ nikogo nie wyda³. Przyzna³ siê do posia-
dania i kolportowania gazetki "Wolnoœæ", ale
wœród osób, którym j¹ przekazywa³ wskaza³
tylko nie¿yj¹cego pracownika Urzêdu Miejskie-
go w Chojnowie. Nastêpnie powiedzia³: "[…]
nazwisk pozosta³ych trzech, którym gazetki

"Wolnoœæ" dawa³em nie wyjawiê gdy¿ sam
chcê za to odpowiadaæ przed s¹dem, a nie chcê
aby przez moje zeznania w/w byli poci¹gani do
odpowiedzialnoœci karnej. Zaznaczam, ¿e w/w
trzej ludzie nie byli cz³onkami nielegalnej orga-
nizacji WiN, gdy¿ ja ich nie zwerbowa³em".
Wyrokiem Wojskowego S¹du Rejonowego we
Wroc³awiu w 1947 r. zosta³ skazany na 3 lata
wiêzienia, a wyrok  zosta³ utrzymany w mocy
przez Najwy¿szy S¹d Wojskowy. Wkrótce karê
darowano mu na mocy og³oszonej wówczas am-
nestii. Ze wzglêdu na ten wyrok ks. £añcucki do
koñca ¿ycia figurowa³ w rejestrach jako "skaza-
ny". Dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce
w 1989 r., postanowieniem S¹du Wojewódz-
kiego we Wroc³awiu z 1991r.  wyrok skazuj¹cy
ks. £añcuckiego zosta³ uznany za niewa¿ny,
gdy¿ czyn zosta³ pope³niony w zwi¹zku z dzia-
³alnoœci¹ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego.
Chojnowski proboszcz by³ obiektem zaintere-
sowania aparatu bezpieczeñstwa do koñca ¿ycia,
którego kres nast¹pi³ 23 maja 1961 r. 
* * *
Ks. Adam £añcucki pe³ni³ ró¿ne urzêdy koœ-
cielne - by³ wicedziekanem dekanatu boles³a-
wieckiego, dziekanem dekanatu legnickiego,
archiprezbiterem legnickim. W 1954 r. otrzyma³
godnoœæ kanonika honorowego Kapitu³y Wroc-
³awskiej. Znaj¹cy go mówili, ¿e by³ on cz³owie-
kiem energicznym,  prostolinijnym, czasami
szorstkim, a przy tym okazuj¹cym w codzien-
nym ¿yciu wiele godnoœci i powagi. Nie brako-
wa³o mu hartu ducha i odwagi. Bez w¹tpienia
by³ gor¹cym patriot¹ dzielnie zmagaj¹cym siê 
z przeszkodami, nieraz wrêcz niemo¿liwymi do
pokonania. Przez ca³e ¿ycie sprawowa³ pos³ugê
duszpastersk¹. Nieustannie wychowywa³: jako
kap³an i katecheta - s³owem, czynem i w³asnym
przyk³adem. 
Jest on reprezentantem nie tylko duchowieñstwa
katolickiego, ale œrodowiska kresowego. W jego
¿yciu jak w zwierciadle odbija³a siê trudna his-
toria Polski. Pamiêæ o ks. kanoniku Adamie
£añcuckim, to pamiêæ o wszystkich, którzy -
zazwyczaj nie z w³asnej woli w czasach po-
wojennych przybyli na Ziemiê Chojnowsk¹ 
i w ró¿ny sposób zaanga¿owali siê w organi-
zowanie ¿ycia polskiego w mieœcie i jego okoli-
cach. Jako ich potomkowie jesteœmy im winni
zachowanie pamiêci o tamtych czasach i prze-
kazanie jej kolejnym pokoleniom.    

Prof. Kazimiera Jaworska

Ks. kanonik Adam Szczepan £añcucki
-  kresowy proboszcz w Chojnowie
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W ostatnim czasie pojawi³a siê na rynku wydawniczym, poruszaj¹ca
ksi¹¿ka autorstwa Ewy Winnickiej i Dionisiosa Sturisa pt. "W³adcy
strachu. Przemoc w sierociñcach i prze³amywanie zmowy milczenia".
Jest to wstrz¹saj¹cy reporta¿, ilustruj¹cy krzywdê, jaka dotknê³a
dzieci w domach dziecka na wyspie Jersey. Autorzy przybli¿aj¹ pol-
skiemu czytelnikowi w sposób bardzo szczegó³owy oraz empatyczny
proceder trwaj¹cy latami. Prze³amuj¹ zmowê milczenia oraz szukaj¹
prawdy, która by³a tuszowana i nigdy nie mia³a prawa wyjœæ na
œwiat³o dzienne.
Dionisios Sturis, wybitny dziennikarz, pochodz¹cy z Chojnowa,
maj¹cy na swoim koncie kilka ksi¹¿ek reporterskich oraz nominacji
do wielu presti¿owych nagród, zgodzi³ siê udzieliæ nam wywiadu.
Zachêcamy do zapoznania siê z Jego twórczoœci¹ oraz do œledzenia
dzia³alnoœci Dionisiosa na stronie: www.sturisowe.com.

Joanna Stêpieñ: Jak dosz³o do powstania ksi¹¿ki? Jak narodzi³ siê
pomys³, by zaj¹æ siê w³aœnie t¹ histori¹?
Dionisios Sturis: Byliœmy z Ew¹ na Jersey, ¿eby zebraæ materia³y do innej
ksi¹¿ki - do "G³osów". Piszemy w niej o trudach ¿ycia imigracji 
na przyk³adzie Polaka, który mieszka³ na wyspie z rodzin¹, pracowa³, do-
brze zarabia³, a w 2011 roku niespodziewanie zamordowa³ szeœæ osób, 
w tym swoich najbli¿szych. Kiedy mieliœmy ju¿ wracaæ do Warszawy,
dowiedzieliœmy siê, ¿e na dniach szef miejscowego
rz¹du zamierza og³osiæ raport specjalnej, niezale¿nej
komisji, która przez kilka lat bada³a przypadki syste-
mowej przemocy wobec dzieci w oœrodkach opiekuñ-
czych na Jersey. Znajomy dziennikarz powiedzia³ nam,
¿e bêdzie to historia, jakiej wyspa nie widzia³a, przy
której blednie nawet masowy mord w wykonaniu Po-
laka. Wiêc zmieniliœmy plany i po weekendzie poszli-
œmy na konferencjê szefa rz¹du. Ta historia wiêc w pe-
wnym sensie sama nas odnalaz³a. Kiedy us³yszeliœmy,
co przez ca³e dekady dzia³o siê na Jersey, wiedzieli-
œmy, ¿e musimy to opisaæ. 

J.S. - Wasza ksi¹¿ka przedstawia proceder, wokó³
którego nasta³a wielka zmowa milczenia, kto jest
zamieszany w t¹ przera¿aj¹c¹ krzywdê wyrz¹dzon¹
najm³odszym i bezbronnym ofiarom?
D.S. - Przemoc wobec dzieci w sierociñcach i w rodzi-
nach zastêpczych by³a na Jersey wynikiem systemo-
wych zaniedbañ - lokalne w³adze o wiele bardziej ni¿
dobrem najm³odszych by³y zainteresowane utrzyma-
niem obrazu wyspy jako rajskiej, piêknej, spokojnej i bezpiecznej enklawy,
jako raju podatkowego, wymarzonego miejsca dla inwestycji. Kolejne wy-
spiarskie rz¹dy nie przejmowa³y siê kontrolowaniem sytuacji w sierociñ-
cach i oœrodkach opiekuñczych, nie przyjmowa³y nowych rozwi¹zañ pra-
wnych, które pojawia³y siê na s¹siedniej, wiêkszej wyspie, czyli w Wiel-
kiej Brytanii. W konsekwencji dzieci trafia³y pod opiekê ludzi do tego zu-
pe³nie nie przygotowanych, a gdy tylko próbowa³y komuœ powiedzieæ 
o tym, co dzieje siê w oœrodkach, by³y surowo karane - na przyk³ad przy-
musowym leczeniem w szpitalu psychiatrycznym. Skarg dzieci nie chcieli
s³uchaæ opiekunowie, pracownicy socjalni, policjanci, czy miejscowi dzien-
nikarze. Politycy te¿ woleli, by opowieœci o biciu, gwa³tach, torturach psy-
chicznych i fizycznych pozosta³y tam, gdzie ich miejsce, czyli pod dywa-
nem. Bo pieni¹dze bogatych inwestorów lubi¹ ciszê. Poza tym Jersey to
ma³a wyspa, mieszka na niej zaledwie oko³o stu tysiêcy osób - w takiej
spo³ecznoœci, gdzie wszyscy znaj¹ prawie wszystkich, trudniej o wyjawia-
nie niewygodnej prawdy, bo sprawc¹ mo¿e byæ kuzyn lub kolega ze szko-
³y, s¹siad z podwórka, przyjaciel. Gdyby nie policjanci spoza wyspy, któ-
rzy dostali na Jersey pracê, nigdy nie dosz³oby do s³ynnej Operacji Prosto-
k¹t, œledczy nie znaleŸliby ludzkich koœci w sierociñcu Haut de la Garen-
ne, ¿aden sprawca przemocy i ¿aden pedofil nie trafiliby przed oblicze s¹-
du. Ofiary nie doczeka³yby siê sprawiedliwoœci nawet w minimalnym wy-
miarze. 

J. S. - Czy podczas zbierania materia³u, mia³eœ obawy czy powinniœcie
kontynuowaæ i brn¹æ w tê historiê? 
D.S. - Oboje z Ew¹ czuliœmy, ¿e musimy doprowadziæ tê historiê do jakie-
goœ koñca. Rozmowy z ofiarami, z ocaleñcami (definicjê tego terminu po-

dajemy w ksi¹¿ce), ale tak¿e lektura drastycznych fragmentów raportu, 
w których dawni wychowankowie sierociñców opowiadaj¹ o krzywdach 
z dzieciñstwa - wszystko to by³o dla nas wyzwaniem. Praca nad ksi¹¿k¹
nie by³a ³atwa, ale mieliœmy przekonanie, ¿e od naszego dyskomfortu, po-
dobnie jak od ewentualnego dyskomfortu czytelników, wa¿niejsza jest
próba zawalczenia o sprawiedliwoœæ dla tych, których przez lata nikt nie
chcia³ s³uchaæ.  

J.S. - Jak d³ugo powstawa³a ksi¹¿ka i czy pisanie w tandemie nie jest
skomplikowane?
D.S. - Praca nad ksi¹¿k¹ trwa³¹ prawie trzy lata - sporo czasu musieliœmy
spêdziæ na Jersey, ale odwiedziliœmy tak¿e Angliê i Szkocjê, ¿eby poroz-
mawiaæ z naszymi bohaterami. Zapoznanie siê z samym raportem - licz¹-
cym dziesi¹tki tysiêcy stron - zajê³o nam wiele miesiêcy. Na szczêœcie pra-
cowaliœmy we dwójkê, mogliœmy siê dzieliæ prac¹, a póŸniej tak¿e pisa-
niem. Mieliœmy ju¿ cenne i bardzo pozytywne doœwiadczenia ze wspólne-
go pisania "G³osów".

J.S. - Wasza ksi¹¿ka uœwiadamia nam, jak wiele z³a dokona³o siê 
w Jersey i jak bardzo próbowano to zatuszowaæ. Na jakim etapie jest
ta sprawa?
D.S. - Z powodów politycznych Operacja Prostok¹t nie przynios³a oczeki-

wanego katharsis. Ofiary znów poczu³y siê
oszukane, nie wszyscy maj¹ poczucie, ¿e ich
krzywdy zosta³y naprawione. Najgorsi sprawcy
albo zmarli przed postawieniem im zarzutów,
albo s¹ chronieni i mimo dowodów nic z³ego im
nie grozi. Czêœæ dawnych wychowanków Haut 
de la Garenne i innych oœrodków dosta³a
odszkodowania finansowe, pomoc psychote-
rapeutyczn¹, powsta³ te¿ raport, który przyznaje
racjê ofiarom, a powa¿nie obci¹¿a wyspiarski
establishment. Wszystkie te dzia³ania naprawcze
s¹ szalenie wa¿ne, ale niewystarczaj¹ce. Tak¿e
dlatego, ¿e, jak piszemy w zakoñczeniu ksi¹¿ki,
dzieci na Jersey wci¹¿ s¹ zagro¿one. Haut de la
Garenne ju¿ nie dzia³a, ale niebezpieczeñstwa
czyhaj¹ dziœ gdzie indziej.   

J.S. - Czy jakiœ szczegó³ dotycz¹cy opisanej
przez Was historii, wyj¹tkowo Ciê dotkn¹³,
poruszy³ i zapad³ w pamiêæ? 
D.S. - Eric Chandler - jego historia najbardziej

mnie dotknê³a. Co sobotê przyje¿d¿a³ po niego do Haut de la Garenne ele-
gancki pan pozuj¹cy na dobrodzieja. Zabiera³ ch³opca na lody i na rejsy
swoj¹ prywatn¹ ³ódk¹, a gdy oddalali siê od brzegu, brutalnie go
molestowa³. Przez lata nikt Ericowi nie wierzy³. Sprawa wysz³a na jaw
dopiero wtedy, gdy jako doros³y mê¿czyzna zacz¹³ szanta¿owaæ dawnego
przeœladowcê, a ten zg³osi³ szanta¿ na policjê. To naprawdê dramatyczna
historia, podobnie jak wiele innych, w których opisujemy b³êdne ko³o
przemocy: dzieci, które doœwiadcza³y przemocy, ucz¹ siê u¿ywaæ jej
wobec innych.  

J.S. - Wasza ksi¹¿ka zosta³a odebrana przez polskich czytelników?
D.S. - Sygna³y mamy bardzo pozytywne, czytelnicy pisz¹, ¿e lektura nie
nale¿y do naj³atwiejszych, ale ¿e jest niezwykle wa¿na i potrzebna. Zwra-
caj¹ te¿ uwagê na uniwersalizm z³a, o którym opowiadamy. Te same me-
chanizmy, które obserwowaliœmy na Jersey, widzimy w Polsce - na mapie
Polski jest wiele takich wysp jak Jersey i tak jak na Jersey polscy sprawcy
przemocy czêsto unikaj¹ kary. Ca³e szczêœcie powstaj¹ na ten temat filmy
dokumentalne, reporta¿e w gazetach, ksi¹¿ki. O wydarzeniach na Jersey
nikt przed nami nie napisa³. "W³adcy strachu" s¹ pierwsz¹ ksi¹¿k¹, która
opowiada tê historiê.   

J.S. - Czy masz ju¿ temat na kolejn¹ ksi¹¿kê?
D.S. - W nastêpnej ksi¹¿ce wracam do Grecji. Powinna siê ukazaæ 
w przysz³ym roku. 

J.S. - Dionisiosowi, serdecznie dziêkujemy za poœwiêcony czas, by przy-
bli¿yæ nam swoje ostatnie dzie³o oraz ¿yczymy dalszych sukcesów.

Rozmawia³a Joanna Stêpieñ. 

WW³³aaddccyy  ssttrraacchhuu  --   WWyywwiiaadd  zz  DDiioonniiss iioosseemm  SSttuurr ii sseemm
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
8 kwietnia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta jest,
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹ i gazow¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 1200

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 18.11.2020 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wa-
dium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ
maj¹tkowa), a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490
t.j.).Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cu-dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomoœci przez cu-dzoziemców (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie
ucwa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, 
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 790,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
w dniu 9.07.2020 r., drugi odby³ siê w dniu 25.09.2020 r. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym
przy ul. Rynek 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni

215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi 
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
7 stycznia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy
(pe³ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13,
poz. 208 z dnia 24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nie-
uci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2187 t.j.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o.
eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 1000

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 19.11.2020 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadi-
um jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego (rozdzielnoœæ
maj¹tkowa), a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490
t.j.).Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich
wskazane.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie 
uchwa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹.
Do czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê
Mieszkaniow¹, dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê
bêdzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi
wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploa-
tacj¹ i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku 
i gruntu stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czê-
œciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 3 450,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
w dniu 23.04.2020 r., drugi odby³ siê w dniu 25.09.2020 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz  Miasta  Chojnow og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym
przy ul. Witosa 32 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni
435 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, 
uchwalonym Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego nr 9, poz. 380 z dnia
16.04.1999 r.), nieruchomoœæ ujêta jako teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Sposób zagospodarowania nieruchomoœci zgodny z charakterem
u¿ytkowania.
Zarz¹dzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
30 czerwca 2020 r. w/w pomieszczenia zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w formie przetargu ograniczonego. Ograniczenie osób
mog¹cych wzi¹æ udzia³ w przetargu zosta³o wprowadzone ze wzglêdu
na brak samodzielnoœci lokalu.
Mo¿liwa jest zatem jedynie sprzeda¿ przedmiotowych pomieszczeñ
jako przynale¿nych do jednego z wyodrêbnionych lokali znajduj¹cych
siê w budynku przy ul. Chmielnej 2. Sprzeda¿ pomieszczeñ na rzecz
osoby niebêd¹cej wspó³w³aœcicielem budynku mog³aby spowodowaæ
szereg konfliktów przy próbie adaptacji tych pomieszczeñ na
samodzielny lokal mieszkalny lub u¿ytkowy.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, ele-
ktryczn¹ - oœwietleniow¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe.
Pomieszczenia wymagaj¹ generalnego remontu: osuszenie i odgrzy-
bienie œcian, wymiana stolarki i instalacji, za³o¿enie armatury.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, na konto
przez nich wskazane.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  350,00 z³. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.), je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
W przetargu mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele wyodrêbnionych lokali
mieszcz¹cych siê w budynku przy ul. Chmielnej 2, którzy spe³ni¹
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1. wnios¹ wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na konto 
Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19.11.2020 r. Dat¹ doko-
nania wp³aty kwoty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy. W tytule wp³aty nale¿y wskazaæ oznaczenie
nieruchomoœci,  imiê i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku
ma³¿eñstwa - obojga ma³¿onków.
2. z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 20.11.2020 r. do godziny 1500 w sekre-
tariacie (pokój nr 6 -I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
pl. Zamkowy 1, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu ustnym
ograniczonym z kserokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³
w³asnoœci do nieruchomoœci lokalowej (samodzielnego lokalu) znaj-
duj¹cej siê w w/w budynku wraz z za³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu
wp³aty wyznaczonego wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê z
warunkami przetargu  i wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Urz¹d Miejski w Chojnowie w zwi¹zku z prze-
targiem na sprzeda¿ nieruchomoœci (za³¹czniki do pobrania w pok. 
Nr 12 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie). Dokumenty potwierdzaj¹ce
spe³nienie powy¿szych warunków nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej 
i opisanej kopercie, na której nale¿y podaæ datê przetargu oraz
oznaczenie nieruchomoœci - Pomieszczenia w budynku przy 
ul. Chmielnej 2.
Lista osób spe³niaj¹cych warunki przetargowe i zakwalifikowanych
do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 25.11.2020
r. na tablicy og³oszeñ nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y
(II piêtro).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samo-
œci, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu nieruchomoœci w przypadku udzia³u jednej z nich
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie,¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego
(rozdzielnoœæ maj¹tkowa), a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uchwa³y
podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹.  Nabywca ponosi
wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ 
i remontem lokalu, a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu
stosownie do wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspól-
nych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿  zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 
Pomieszczenia bêd¹ce przedmiotem sprzeda¿y mo¿na ogl¹daæ w
dniach 02.11.2020 r. - 13.11.2020 r. w godz. 1000 do 1400 - klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
drugi przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli lokali mieszcz¹cych siê w budynku przy ul.

Chmielnej 2 na sprzeda¿ lokalu niemieszkalnego - pomieszczeñ gospodarczych wraz z udzia³em 
w nieruchomoœci gruntowej 
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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
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80
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INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
w dniach od 20.10.2020 r. do
10.11.2020 r. wykazu lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych
przy ul. Boles³awieckiej 5, ul. Grun-
waldzkiej 10, ul. Legnickiej 48, ul. Ry-
nek 14, ul. Samorz¹dowej 2A, pl. Kon-
stytucji 3 Maja 3, ul. Wojska Polskiego
17 w Chojnowie. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñst-
wo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ
wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do dnia 01.12.2020 r.
Wykazy  dostêpne s¹  w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Chojnowski Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej z siedzib¹ przy ul.
Drzyma³y 30 w Chojnowie, jako
dozorca mienia zabezpieczonych
ruchomoœci z lokalu nr 3 przy
ul. M. Reja 13 wzywa spadko-
bierców tych ruchomoœci do ich
odbioru w terminie do dnia
09.11.2020r.
Kontakt w powy¿szej sprawie pod
numerem tel. 76/81-88-371 lub
drog¹ elektroniczn¹: 
e-mail: obm@chzgkim.pl 
lub remonty@chzgkim.pl
Uwaga! Po up³ywie w/w terminu
Dozorca wniesie wniosek o wy-
danie orzeczenia S¹du w sprawie
likwidacji lub innego rozporz¹-
dzenia rzecz¹ (podstawa prawna:
art. 1046 § 10 Ustawy Kodeksu
Postêpowania Cywilnego z dnia
17 listopada 1964r. Dz. U.
1964 Nr 43 poz. 296 ).

Robisz lub planujesz 
remont?

Zamów kontener 
i pozb¹dŸ siê problemu!!!
CHZGKiM w Chojnowie

oferuje
wynajem kontenerów oraz

us³ugê wywozu gruzu 
i innych odpadów.

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
ul. Micha³a Drzyma³y 30

tel. 76 818 83 70

Koszt wynajêcia kontenera
250 z³ plus koszt utylizacji

odpadów wg cennika
RIPOKu.

OG£OSZENIA DROBNE
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12
arów, umiejscowion¹ przed stawem po
prawej stronie w Bia³ej. 
Wiadomoœæ: tel. 509 572 890. (44112)

Do wynajêcia mieszkanie w bloku ul.
Drzyma³y, 38 m2, czêœciowo umeblowane.
Wiadomoœæ: tel. 608 653 221 

Pi³ka no¿na 
Czy naszych pi³karzy dopad³ kryzys? Analizuj¹c wyniki
dwóch ostatnich spotkañ mo¿e siê zapaliæ czerwona
ostrzegawcza lampka. 
KS Chojnowianka Chojnów - Przysz³oœæ Prusice - 0:1 
Iskra Kochlice - KS Chojnowianka Chojnów - 4:2 
Z pewnym niepokojem oczekiwaæ wiêc bêdziemy na
doniesienia z najbli¿szej soboty tj. 24.10.20. 
Bia³oniebiescy bêd¹ podejmowaæ Zawiszê Serby. Mecz
zostanie rozegrany o godz. 15:00 bez udzia³u pub-
licznoœci. 
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MaratonMaraton

pływackipływacki

dla Julii dla Julii 

Drużyna SU zgłasza pełną gotowość do działania!
Jak co roku pełną parą przystępujemy do rożnego rodzaju działań. Jednym z bardzo akty-
wnych ogniw społeczności szkolnej Czwórki jest Samorząd Uczniowski. Działacze
ubiegłorocznych klas 8, mówiąc kolokwialnie poszli w świat i dziś już wykazują się 
w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych. Nie pozostało nam nic innego
jak tylko zorganizować wybory uzupełniające! Kampania wyborcza przybrała bezpieczną
dla wszystkich formę- każdy poznał kandydatów, bez bezpośredniego kontaktu z nimi. 
I tak głosami czwórkowych żaków samorządowe szeregi zasilili: Natalia Janczyńska,
Natalia Roznowska, Zofia Augustynowicz, Natasza Idkowiak oraz Bartosz Ptasznik.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Czwórki! 

Za wytrwałość i cierpliwość, za dobrą radę i wsparcie, za trud
włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Za po-
kazanie, iż z przeżywania największych trudności można czer-
pać siłę, a dobro zawsze dobrem odpłaca. Za to, że jesteście
zawsze z nami i dla nas-  z okazji Święta Edukacji Narodowej
składamy najszczersze życzenia- zdrowia, szczęścia, po-
myślności oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawo-
dowym - Dyrekcji szkoły, wszystkim Nauczycielom oraz
Pracownikom administracji i obsługi - Uczniowie SP4!

Cały orszak naszych najmłodszych uczniów
każdego kolejnego dnia wybywa do Chocia-
nowa. Tam czekają na dzieci warsztaty eduka-
cyjne  pn. „Miodowa przygoda w zgodzie 
z naturą!” zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa
Kraina”. Nasze dzieciaki w przystępny spo-
sób, bo od pani pszczółki oraz pana bąka,
dowiadują się wiele niesamowicie ciekawych
informacji prosto z życia pszczół. Ile ich 
w ulu jest? Jak się nazywają poszczególne
osobniki? Kto pracuje, kto leniuchuje? Kto
rządzi? Jak się ze sobą komunikują? Co
tworzą i w jaki sposób? Jakie rozróżniamy
rodzaje miodu?... Na te i ogrom innych pytań
odpowiedzi zyskały nasze młodziaki. Po zna-
komitej prelekcji, dzieci miały niecodzienną
okazję stworzenia własnej świecy z prawdzi-
wego wosku pszczelego. Następnie wykazy-
wały się zdobytą wiedzą przy rozwiązywa-
niu krzyżówek, zagadek i rebusów na temat
pszczelej rodziny i nie tylko. Wszystko to
zostało okraszone przepysznym słodkim
poczęstunkiem oraz podarunkami od samych
pszczółek, czyli zdrowym miodem.  Cytując
wrażenia naszych uczniów- po prostu było
mega!

Natalia Halikowska 

Dnia 17.10.2020 roku miał się
odbyć na chojnowskim basenie,
maraton pływacki, którego celem
miała być dalsza pomoc w zebraniu
środków finansowych na rehabili-
tację i leczenie Julii Kuczały. Julia
aktualnie przebywa w Stanach
Zjednoczonych, w Saint Louis,
gdzie dzięki ludziom dobrego serca,
również z Chojnowa, mogła podjąć
terapię komórkami macierzystymi -

ostatnią szansę na całkowite wyz-
drowienie. Niestety z powodu
nowych obostrzeń, które zostały
wprowadzone od zeszłej soboty,
wydarzenie to nie mogło się odbyć.
Jednak kilka osób zdecydowało się
popłynąć dzień wcześniej z dedy-
kacją dla Julii. Inicjatorem tej akcji
była Małgorzata Światłoń-Szydełko
a medale dla każdego z uczestników
wykonał Grzegorz Popielski. 
Joanna Stępień, odpowiedzialna za
zbiórkę pieniędzy na terenie Choj-
nowa, serdecznie dziękuje Małgo-
rzacie oraz wszystkim uczestnikom
(Grzegorz Popielski, Piotr Pod-
hajny, Rafał Łysyganicz, Ania oraz
Oliwia Krajewska, Sebastian Sokół)
za chęć pomocy i wielkie serce.
Jednocześnie informujemy, że jak
tylko baseny zostaną ponownie
otwarte, to wydarzenie zostanie zor-
ganizowane dla szerszej publicznoś-
ci. 

Joanna Stępień 

Klasy I-III w krainie pszczół…



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Krystian Zakrzewski - 6 letni zodiakalny
Wodnik. Ogląda Psi Patrol, zbiera ślimaki.
Ulubiona potrawa - szpinak. W przyszłości
chciałby zostać Tajnym Agentem. 




