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PRZED

PIERWSZYM DZWONKIEM
We wszystkich placówkach oœwiatowych naszej gminy w okresie wakacji trwaj¹

intensywne prace remontowe. Jak powiedzia³a nam Pani Anna Mika z Miejskiego

Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli ekipy remontowe zakoñcz¹ prace przed pierwszym dzwon-

kiem.

Wit Zawadzki z Che³mka zdobywa siedmiotysiêcznik

- czytaj na str. 8-9

Fot. ze zbiorów Wita Zawadzkiego

nad 1500 000 tys. z³. W Samorz¹dowym

Zespole Szkó³ w Che³mku wykonany zosta³

remont pomieszczeñ po by³ym mieszkaniu

s³u¿bowym. dok. na str. 3

Jedynym wyj¹tkiem jest budowa sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr

2 w Che³mku. W tym przypadku nie mo¿e-

my mówiæ o spóŸnieniu. Oddanie do u¿yt-

ku sali zosta³o zaplanowane na koniec wrze-

œnia. Najwiêksza oœwiatowa inwestycja w

gminie rozpoczê³a siê w ubieg³ym roku. Ju¿

za kilkanaœcie dni powstanie nowoczesny

funkcjonalny obiekt sportowo- rekreacyj-

ny. Ca³kowity koszt realizacji wyniesie po-

W NUMERZE
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Wzór pozwu o odszkodowa-
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LICZBA UCZNIÓW

W SZKO£ACH

PODSTAWOWYCH

I GIMNAZJACH GMINY

CHE£MEK

Gimnazjum nr 2 w Che³mku

- 274 uczniów

Szko³a Podstawowa Nr 2

w Che³mku -389 uczniów

Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³

w Che³mku (dawna jedynka)

-326 uczniów

SZS w Bobrku - 181 uczniów

SZS w Gorzowie - 213 uczniów

Nowa sala gimnastyczna w SP nr 2
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CEPELIADA
W sobotê 21 sierpnia 2004 r. w ramach XXVIII Targów Sztuki Ludowej w Krakowie zorganizowany zosta³ przez Fundacjê

„Cepelia” Polska Sztuka i Rêkodzie³o oraz Biuro Targów Sztuki Ludowej „Dzieñ Ziemi Oœwiêcimskiej”.

Tego dnia odby³ siê Jarmark sztuki ludowej i rêkodzie³a, wyst¹pi³y zespo³y folklorystyczne, kapele i gawêdziarze z terenu Powiatu

Oœwiêcimskiego. Zaprezentowa³a siê tak¿e Gmina Che³mek. W Krakowie wyst¹pi³y Che³mkowianki, Bobrowianki i Malwy. Prace

plastyczne prezentowali twórcy z naszego terenu: Ewa Miszuta, Danuta Nowak, Agnieszka ¯ydzik, Kazimierz Szuszczewicz.

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE

MOKSiR w Che³mku sk³ada po-

dziêkowanie Panu Krzysztofowi

Siwoniowi za serce i trud w³o¿one

w pracê z pi³karsk¹ dru¿yn¹ „¯a-

ków”. Serdecznie gratulujemy

Panu Krzysztofowi trenerskich osi¹-

gniêæ. Dziêki jego pasji i zaanga-

¿owaniu dru¿yna najm³odszych

pi³karzy sta³a siê w ubieg³ym sezo-

nie liderem Oœwiêcimskiej Ligi

¯aków.

Skansen w czworakach
Od roku zabytkowy obiekt dworskich czworaków w Bobrku ma nowych w³aœcicieli.

S¹ nimi ma³¿eñstwo Dorota i Miros³aw Klimowiczowie. Pañstwo Klimowiczowie wyszli

z niecodzienn¹ inicjatyw¹ utworzenia w czworakach skansenu. Jednoczeœnie podjêli

trud odbudowy okaza³ego budynku. Prace prowadz¹ tak by zachowaæ archaiczny

charakter i klimat obiektu.

W zabezpieczanych

i remontowanych wnê-

trzach Klimowiczowie

zgromadzili dziesi¹tki

dawnych przedmiotów

codziennego u¿ytku oraz

maszyn i narzêdzi rolni-

czych.

Gospodarz z dum¹

prezentuje ogromn¹ ko-

lekcjê rêcznie kutych

gwoŸdzi wydobytych ze

œcian i belek w trakcie

prac konserwatorskich.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla

zwiedzaj¹cych jest ko-

lekcja unikalnych ma-

szyn, sañ, drabiniastych

wozów. Skansen choæ

jest dopiero w fazie or-

ganizacji tchnie dawnym

folwarcznym klimatem.

Wszystko jest praw-

dziwe. Prawdziwa jest

równie¿ pasja w³aœcicie-

li by ocaliæ relikty naszej

materialnej kultury.

Trudno uwierzyæ, ¿e

zbiory kolekcjonuj¹ do-

piero od roku.

Przeje¿d¿aj¹c przez

miejscowoœæ Bobrek

warto zatrzymaæ siê by

odwiedziæ czworaki.

Warto równie¿ odwie-

dziæ 200 letni Koœció³,

skryty w angielskim par-

nych przez gminie w ramach programu

«»IDENTUR’’.

Tekst i fot. WR

ku XIX pa³ac oraz drewniany spichlerz.

Spacer po miejscowoœci u³atwia dobre ozna-

kowanie atrakcji turystycznych wykona-

Komunikat

wodoci¹gów

Pañstwowy Powiatowy Inspek-

tor Sanitarny w Oœwiêcimiu na

podstawie analiz fizyko- chemicz-

nych i analiz bakteriologicznych

prób wody pobranych w II kwarta-

le 2004r z sieci wodoci¹gu publicz-

nego w Che³mku Nr analizy 100/

N/SBWiPA/04, Nr 190/N/SBWi-

PA/04 w badanym okresie ocenia

jakoœæ wody w wodoci¹gu jako

dobr¹, odpowiadaj¹c¹ wymaga-

niom zawartym w Rozporz¹dze-

niu Ministra Zdrowia z dnia

19.11.2002r, „ w sprawie wyma-

gañ dot. Jakoœci wody przeznaczo-

nej do spo¿ycia (Dz.U Nr 203.poz

1718).

Syn gospodarzy, Franciszek prezentuje etnograficzne zbiory
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PRZED

PIERWSZYM DZWONKIEM
dok. ze str. 1

Na prace wydatkowano 30 000 tys. z³. W Samorz¹dowym Ze-

spole Szkó³ w Gorzowie dokonano czêœciowej wymiany pokrycia

dachowego, renowacji boiska do pi³ki rêcznej. Najbli¿szym zamie-

rzeniem bêdzie budowa kortu tenisowego. Koszt realizacji wynie-

sie 50 000.tys. z³ . Kwotê 50 000 tys. z³ wyasygnowano równie¿ na

remonty w Samorz¹dowym Zespole Szkó³ w Bobrku. Dokonano

naprawy przewodów kominowych, wymieniono czêœæ stolarki

okiennej oraz wykonano prace malarskie. W budynku Gimnazjum

Nr 2 w Che³mku wprawiono now¹ stolarkê okienn¹. Modernizacja

kosztowa³a 1000 000 z³. Tekst i Fot WR

Ostatnie prace przy budowie sali gimnastycznej w SP 2

Wrzeœniowa rocznica
O godzinie 4.45 1 wrzeœnia 1939 roku wojska hitlerow-

skiej Rzeszy rozpoczê³y realizacjê „Fall Weiss” - planu

ataku na Polskê. Oddzia³y niemieckie, bez wypowiedze-

nia wojny, przekroczy³y z trzech stron polsk¹ granicê - od

po³udnia, pó³nocy i zachodu.

Zaledwie  dwa dziesiêciolecia przetrwa³o odrodzone po

123 latach niewoli pañstwo polskie. Dawni rozbiorcy po-

nownie siêgnêli po jego terytorium. Rozpoczê³a siê druga

wojna œwiatowa. Polacy walczyli bohatersko na wszystkich

jej frontach. W walkach przeciw faszystom straci³o ¿ycie

ponad 6 milionów naszych rodaków. Jak ka¿dego roku w

Che³mku, ich pamiêæ zostanie uczczona pod pomnikiem

„Ofiar faszyzmu” na Paprotniku.

„Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e zadaniem Polaków

nie by³o pokonanie Niemców. Zgodnie z militarnymi deba-

tami przeprowadzonymi w lecie, Wojsko Polskie mia³o je-

dynie powstrzymaæ Wehrmacht przez dwa tygodnie, jakich

zachodni alianci potrzebowali na rozpoczêcie wielkiej ofen-

sywy (...). Gdy nadszed³ czas, Polacy wype³nili swoje zada-

nie, natomiast nie wype³nili go Francuzi i Brytyjczycy. Co

wiêcej, Wojsko Polskie zmusi³o Niemców do zap³acenia

wysokiej ceny. (... ) Kiedy w drugiej po³owie miesi¹ca spra-

wê zakoñczy³o wkroczenie do Polski Armii Czerwonej jako

sojusznika Niemiec, Wojsko Polskie nadal zaciekle toczy³o

nierówn¹ walkê. W tej sytuacji jego dokonania mo¿na uznaæ

za bardziej zaszczytne od czynów po³¹czonych armii fran-

cuskiej i brytyjskiej (...).”

(Norman Davies, Bo¿e Igrzysko, s. 902)

(iwi)

65 ROCZNICA NAPAŒCI

HITLEROWSKICH

NIEMIEC

NA POLSKÊ

1 wrzeœnia

o godz.9.00

z³o¿one zostan¹ kwiaty

pod pomnikiem

„ofiar faszyzmu”

na Paprotniku w Che³mku

Zapraszamy mieszkañców

do udzia³u w uroczystoœci

Budowa wa³ów dobiega koñca

W Bobrku wzd³u¿ brzegów Wis³y trwaj¹ prace hydro- technicz-

ne zwi¹zane z przebudow¹ i wzmocnieniem wa³ów przeciwpowo-

dziowych. To obecnie najwiêkszy „plac budowy” na terenie gmi-

ny. Inwestycja prowadzona jest przez Ma³opolski Zarz¹d Meliora-

cji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie. Prace wykonuje Przedsiê-

biorstwo „FRANS£AW” z Grodziska Wielkopolskiego. Odbiór

techniczny planowany jest w po³owie paŸdziernika. W najbli¿szym

numerze „Echa Che³mka” przedstawimy Pañstwu szczegó³ow¹

relacjê dotycz¹c¹ inwestycji.

Tekst i fot. WR
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W zal¹czeniu przekazujê wzór pozwu s¹dowego o wy-

nagrodzenie szkody:

szkody powy¿ej 30 tys. szkody poni¿ej 30 tys.

Do S¹du Okrêgowego Do S¹du Rejonowego

Wydzia³ Cywilny Wydzia³ Cywilny

w Katowicach w Tychach

wpis:                z³

Powód:...............................

Pozwany:.............................

Pozew o wynagrodzenie szkody

Powód wnosi:

1. o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda

kwoty........................z³ (..................) wraz z ustawowymi odset-

kami od dnia ............2004r.

2. o zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od

zaleg³ych odsetek od dnia wytoczenia powództwa.

3. zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów proce-

su wed³ug norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Pozwany jest zak³adem górniczym................................................

Powód od   .......   lat jest w³aœcicielem nieruchomoœci...........................

sk³adaj¹cej siê z ............................................................................

opis stanu technicznego.....................................................................

od kiedy zaczê³y siê wstrz¹sy.............................................................

skutkiem wstrz¹su jest.......................................................................

zniszczenia.......................................................................................

Ponadto powód dochodzi zadoœæuczynienia za szkodliwe dla jego

zdrowia i rodziny skutki wstrz¹sów................................................

Pismem z dnia......................powód wezwa³ pozwanego do dobro-

wolnej zap³aty kwoty ...................Pozwany odpowiedzia³ pismem

z dnia  ............., ¿e nie zamierza wyp³aciæ,

odmawia zgody i ...........................................................................

W tym stanie rzeczy jestem zmuszony skierowaæ sprawê na

drogê s¹dow¹.

B U R M I S T R Z  C H E £ M K A

g³asza I przetarg ustny nieograniczony (licytacjê)

Na sprzeda¿ nieruchomoœci lokalowych,

stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy

Che³mek po³o¿onych w Che³mku.

1./Nieruchomoœæ lokalowa - lokal mieszkalny Nr 16 po³o-

¿ony w budynku wielorodzinnym w Che³mku przy ul. Gene-

ra³a Andersa 2. Lokal po³o¿ony na II piêtrze (poddasze u¿yt-

kowe), sk³ada siê z pokoju, kuchni, ³azienki z WC, przedpoko-

ju o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 24,61m2.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci lokalowej wynosi

18.838,50 z³.

2./ Nieruchomoœæ lokalowa - lokal mieszkalny Nr 8 po³o-

¿ony w budynku wielorodzinnym w Che³mku przy ul. 25-go

Stycznia 4. Lokal po³o¿ony na I piêtrze, sk³adaj¹cy siê z dwóch

pokoi, kuchni, ³azienki z WC, przedpokoju o ³¹cznej powierzchni

uzytkowej 42,91 m2.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci lokalowej wynosi

33.996,50 z³.

3./ Nieruchomoœci lokalowa - lokal mieszkalny Nr 5 po³o-

¿ony w budynku wielorodzinnym w Che³mnu przy ul. Brzo-

zowej 4. Lokal po³o¿ony na I piêtrze, sk³adaj¹cy  siê z pokoju,

kuchni, ³azienki z WC, przedpokoju o ³¹cznej powierzchni u¿yt-

kowej 38,34 m2 .

Cena wywo³awcza nieruchomoœci lokalowej wynosi

30.398,50 z³.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 6 wrzeœnia 2004 roku o godz.

11,00 w Urzêdzie Miejskim w Che³mnu, ul. Krakowska 11.

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z przetargiem oraz zasa-

dami wp³aty wadium uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu Miej-

skiego w Che³mnu lub pod nr tel. 846-12-30 wew.40.

Szanowni Mieszkañcy!

W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi w ostat-

nim czasie znacznymi wstrz¹sami odczu-

walnymi na terenie Gminy Che³mek, spo-

wodowanymi eksploatacj¹ górnicza KWK

„ Piast” pragnê poinformowaæ, iz podj¹³em

intensywne dzia³ania celem wyeliminowa-

nia niedogodnoœci spowodowanych wstrz¹-

sami.

W dniu 22 kwietnia br. wyst¹pi³em do

Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Ty-

chach o przeprowadzenie w trybie pilnym

kontroli pod k¹tem prawid³owoœci procesu

eksploatacyjnego oraz o przedsiêwziêcie

œrodków bezpieczeñstwa.

Prowadzi³em intensywne rozmowy z

Dyrekcj¹ KWK „Piast” w wyniku, któ-

rych:

- ograniczono postêp œciany 520;

- wprowadzono strzelanie wyprzedza-

j¹ce;

- opracowano „Wp³yw sejsmicznoœci

indukowanej spowodowanej eksploatacj¹

œciany 520 partia XV pierwszych pok³adzie

206/1 na obiekty powierzchniowe po³o¿o-

ne w rejonie gmin Che³m Œl¹ski i Che³mek”

- po wyst¹pieniach wstrz¹sów o ener-

giach (105 J zabudowano na powierzchni

w Che³mku stanowisko pomiarowe

Z przedstawionego przez KWK

„Piast” w Bieruniu zestawienia wynika, ¿e

w sumie do 5 lipca br. zg³oszono 179 wnio-

sków z czego 103 obiekty zosta³y zweryfi-

kowane przez specjalistów KWK „Piast”.

W zwi¹zku z sygna³ami od miesz-

kañców, i¿ w wyniku weryfikacji wiele

uszkodzeñ w obiektach nie zosta³o uwzglêd-

nione jako nastêpstwo wstrz¹sów, pragnê

poinformowaæ, iz osoby, które otrzyma³y

negatywna odpowiedŸ mog¹ wyst¹piæ na

drogê s¹dow¹. W przypadku, gdy wartoœæ

szkody jest mniejsza ni¿ 30 tys. z³ pozew

nale¿y kierowaæ do S¹du Rejonowego Wy-

dzia³u Cywilnego w Tychach, a w przypad-

ku, gdy szkoda jest wy¿sza ni¿ 30 tys. z³ do

S¹du Okrêgowego Wydzia³u Cywilnego w

Katowicach. W trakcie prowadzonego po-

stêpowania S¹d powo³a niezale¿nego bie-

g³ego, który oceni czy roszczenie jest za-

sadne.

Zgodnie z art. 97 ust 3 prawa górnicze-

go w sprawie o naprawienie szkody, powód

nie ma obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹-

dowych. Postêpowanie toczy siê na koszt

przedsiêbiorcy, chyba, ¿e roszczenie oka¿e

siê oczywiœcie bezzasadne ( np. nie dot. Ob-

szarów górniczych).

Ponadto informujê, ¿e wszelkie szkody

ujawnione w chwili obecnej i w przysz³oœci

nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio do Dzia³u

Geologiczno- Górniczego przy KWK

„Piast” w Bieruniu lub pod nr tel. 032-316-

20-51

Andrzej Saternus

Burmistrz Che³mka
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        GMINNE CENTRUM INFORMACJI

         URZÊDU MIEJSKIEGO W CHE£MKU
Projekt wspó³finansowany w ramach grantu MGPiPS

Gminne Centrum Informacji w Che³mku dzia³a od 1 lutego br. Jest to miejsce

powszechnego dostêpu do Internetu, a jego priorytetem jest pomoc osobom bezrobot-

nym i poszukuj¹cym pracy. Przez pó³ roku dzia³alnoœci odwiedzi³o nas ponad 1200

osób. Wœród odwiedzaj¹cych przewagê maj¹ ludzie m³odzi w przedziale wiekowym od

18 do 24 lat z wykszta³ceniem œrednim (487 osób) oraz zawodowym (214osób).

* Pozyskujemy oferty pracy z PUP w

Oœwiêcimiu, Chrzanowie, Tychach oraz od

podmiotów gospodarczych z terenu gminy

Che³mek.

* Prowadzimy komputerow¹ bazê da-

nych osób poszukuj¹cych pracy,

w której zarejestrowaliœmy do tej pory

215 osób.

* Organizujemy bezp³atne kursy kom-

puterowe z podstaw obs³ugi komputera i

Internetu, z których skorzysta³o ju¿ ponad

20 osób.

* Ka¿dy zainteresowany mo¿e skorzy-

staæ z pomocy doradcy zawodowego, zre-

dagowaæ i wydrukowaæ niezbêdne w po-

szukiwaniu pracy dokumenty aplikacyjne.

* Zachêcamy do odwiedzania naszej

strony internetowej - www.chelmek.pl/gci,

na której mieœci siê szereg informacji, zgro-

madzonych pod k¹tem osób poszukuj¹cych

pracy, przedsiêbiorców, m³odzie¿y szkol-

nej, dziêki którym mo¿na szybko znaleŸæ

niezbêdne informacje z ró¿nych dziedzin.

Nasz¹ stronê odwiedzi³o ju¿ ponad 3 tysi¹-

ce osób.

GCI INFORMUJE:

PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZA-

RÓW WIEJSKICH (PAOW) ZOSTA£

PRZED£U¯ONY DO 15.09.2004 r.

Projekt ten obejmuje atrakcyjne po¿ycz-

ki i dotacje z przeznaczeniem na pozarolni-

cz¹ dzia³alnoœæ. Jest finansowany z progra-

mu Banku Œwiatowego i rezerwy bud¿eto-

wej pañstwa. Mimo szerokiej akcji promo-

cyjnej jesteœmy powiatem  o najni¿szej licz-

bie zg³oszeñ - tylko 5 osób, podczas gdy w

innych powiatach liczba ta przekracza 150

osób. Fundacja dysponuje jeszcze œrodka-

mi na ok. 100 bezzwrotnych dotacji i oko³o

150 po¿yczek.

Mikropo¿yczki udzielane s¹ w wysoko-

œci stanowi¹cej równowartoœæ 5.000 USD

na okres 36 m-cy, ze sta³ym oprocentowa-

niem 7.72% w skali roku. Przy jej udziela-

niu nie pobierane s¹ ¿adne prowizje czy

op³aty dodatkowe.

O mikropo¿yczkê mog¹ ubiegaæ siê

osoby, które od minimum 12 miesiêcy s¹ na

sta³e zameldowane w gminie wiejskiej, miej-

sko-wiejskiej lub mieœcie do 20 tys. miesz-

kañców, oraz jednoczeœnie spe³niaj¹ jeden

z poni¿szych warunków:

* S¹ osobami bezrobotnymi, gotowymi

rozpocz¹æ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ na w³asny rachunek

* S¹ pe³noetatowymi rolnikami prowa-

dz¹cymi gospodarstwo rolne do 10 ha prze-

liczeniowych

* S¹ aktualnie dzia³aj¹cymi przedsiêbior-

cami zatrudniaj¹cymi na sta³e do

5 osób, chc¹cymi rozwin¹æ sw¹ dzia³al-

noœæ

* S¹ absolwentami szkó³ ponadgimna-

zjalnych, gotowymi rozpocz¹æ pozarolnicz¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachu-

nek.

Osoby, które prowadz¹ sw¹ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy  i

otrzyma³y po¿yczkê w ramach PAOW bêd¹

mog³y skorzystaæ z jednorazowych dotacji

inwestycyjnych na zakup œrodków trwa³ych

w wysokoœci 3.600 z³.

Szczegó³owych informacji udziela:

Waldemar Go³¹b - tel. kom.0695589938,

tel/fax (041)3831052

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - tel.

(018)2677739 (www.fundacja.region-rab-

ka.pl)

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego

Rolnictwa Warszawa - tel.(022) 8640390

(www.fdpa.org.pl).

ZACHÊCAMY

DO SK£ADANIA WNIOSKÓW!!!!

Gminne Centrum Informacji

Urzêdu Miejskiego w Che³mku

Siedziba:

Plac Kiliñskiego 3 (budynek MOKSiR)

Tel/fax.: 033 846 43 42

Godziny otwarcia:

pon. - pi¹t. od 8 00 do 20 00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ZWALCZANIE

KOMARÓW
Specjalistyczny Zak³ad Dezynsek-

cji, Deratyzacji Têpienie Szkodników

„ROBAK” Krzysztof Wieczorek

przeprowadzi³ w lipcu br. - podobnie

jak w latach poprzednich - wlewkê

œrodka larwicydowego do rowów o

d³ugoœci 18 560 mb i zastoisk wod-

nych o pow. 2,50 ha po³o¿onych na

terenie gminy Che³mek. Zabieg ma

na celu ograniczenie wylêgu koma-

rów, o uci¹¿liwoœci których nie trze-

ba nikogo przekonywaæ. W sierpniu

zostanie przeprowadzone zadymianie,

którego zadaniem jest zwalczenie

doros³ych owadów.

Informacja UM w Che³mku

„VII Spotkania Folklorystyczne

nad Przemsz¹”
Burmistrz Che³mka oraz Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Che³mku zapraszaj¹ do udzia³u w „Folklorystycznych Spotkaniach nad

Przemsz¹”.

Twórcy ludowi z regionów Œl¹ska i Ma³opolski spotkaj¹ siê 4 wrzeœnia 2004

r. o godzinie 16.00 w Parku Miejskim w Che³mku. Na scenie wyst¹pi¹:

Dankowianie, Mali Dankowianie, Malwa, Che³mkowianki, Bobrowianki, Boj-

szowianie, P³ocanki, Brzeszczanki, Kopciowiczanki, Dzieækowiczanki, Kosz-

towioki, Zrzeszenie Ludzi z Gór. Swoje prace przedstawi¹ malarze i rzeŸbiarze,

a w zaaran¿owanej wiejskiej zagrodzie kunszt zaprezentuj¹ kowale, garncarze

i wikliniarze. Do atrakcji najbli¿szych „Spotkañ” nale¿eæ bêdzie równie¿ pokaz

pracy konnego kieratu.

Program poprowadzi znany z programu TVN „Telewizyjna Szko³a Jazdy”

- Grzegorz Stasiak. Tym razem wyst¹pi jako piewca i propagator œl¹skiego

humoru i tradycji. Imprezie patronuj¹: TVP 3 Kraków, Radio Kraków oraz

Gazeta Krakowska.
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SZANOWNI

PAÑSTWO!

Zachêcamy Pañstwa do umiesz-

czania og³oszeñ drobnych na ³a-

mach „Echa Che³mka”. Pismo

ukazuje siê raz w miesi¹cu w na-

k³adzie 2000 egzemplarzy, mo¿na

je nabyæ bezp³atnie w ponad 40

punktach na terenie gminy.

Cennik og³oszeñ drobnych:

do 10 s³ów - 3 z³ netto;

do 10 s³ów w ramce - 5 z³ netto;

do 10 s³ów w ramce, pogrubiona

czcionka - 6 z³ netto.

Do ceny doliczany jest 22%

podatku VAT

NOWO   OTWARTY   SKLEP

z artyku³ami drzewnymi

poleca

boazerie, kantówki,

listwy wykoñczeniowe.

CHE£MEK, ul. PIASTOWSKA 62.

KOMUNIKAT

Zwi¹zek Kombatantów Rze-

czypospolitej Polskiej i By³ych

WiêŸniów Polskich Ko³o Miej-

sko-Gminne w Che³mku infor-

muje o zmianie godzin pracy

biura. Zaprasza we wtorki

i czwartki od 13.00 do 14.30,

ul Topolowa 6 (Dom Rencisty).

BURMISTRZ CHE£MKA ZAPRASZA DO UDZIA£U W OTWARTYM KONKURSIE

ofert na realizacjê zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2 ustawy z 24

kwietnia 2003 r.  o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.

873), zwanej dalej ustaw¹.

Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia

oferty s¹ dzia³aj¹ce na rzecz promocji zdro-

wia:

1. organizacje pozarz¹dowe,

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,

poz. 873),

3. jednostki podleg³e organom administra-

cji publicznej lub przez nie nadzorowane.

I. OBSZAR OCHRONA ZDROWIA

1. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja

idei honorowego dawstwa krwi

2. Cel: propagowanie oddawania krwi

3. Zakres przedsiêwziêcia:

1) promocja dzia³añ maj¹cych na celu

kszta³towanie w³aœciwej postawy i zacho-

wañ prozdrowotnych dla osób z terenu

Gminy Che³mek,

2) zorganizowanie szkoleñ przedme-

dycznych dotycz¹cych problemu honoro-

wego dawstwa krwi,

3) zakup pomocy i nagród dla promuj¹-

cych idee honorowego krwiodawstwa.

4. Wysokoœæ œrodków publicznych prze-

znaczonych na realizacjê tego zadania:

1.500,00 z³ (s³ownie: tysi¹c piêæset z³.)

5. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie

podmiotom okreœlonym w ustawie. Dotacjê

na realizacjê zadania otrzyma podmiot, które-

go oferta uzyska najwy¿sz¹ liczbê punktów.

6. Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno byæ realizowane w

miesi¹cach wrzesieñ-grudzieñ 2004 r. Wa-

runkiem realizacji zadania jest wygranie kon-

kursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji

zadania poprzez zawarcie umowy w formie

pisemnej.

7. Termin sk³adania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym

w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pra-

cy i Polityki Spo³ecznej z 29 paŸdziernika

2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji

zadania publicznego, ramowego wzoru

umowy o wykonania zadania publicznego i

wzoru sprawozdania z wykonania tego za-

dania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) nale¿y

sk³adaæ na piœmie w zamkniêtych kopertach

z oznaczeniem nazwy zadania, do 30 wrze-

œnia 2004 r. w Sekretariacie Urzêdu Miej-

skiego w Che³mku, ul. Krakowska 11, pok.

Nr 102. Oferty niekompletne i nieprawid³o-

wo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie

bêd¹ rozpatrywane.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy

dokonywaniu wyboru oferty:

Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w

okresie 7 dni od up³ywu terminu sk³adania

ofert przez komisjê oceniaj¹c¹ powo³an¹

przez burmistrza. Decyzjê o udzieleniu do-

tacji podejmuje burmistrz po zapoznaniu siê

z opini¹ komisji oceniaj¹cej.

Przy rozpatrywaniu ofert bêd¹ brane pod

uwagê nastêpuj¹ce kryteria:

1. ocena mo¿liwoœci realizacji zadania

przez wnioskodawcê, w szczególnoœci:

a) liczba osób zaanga¿owanych w reali-

zacjê zadania oraz korzystaj¹cych z efektu:

(0 -20 punktów)

b) doœwiadczenie w realizacji podob-

nych zadañ w poprzednich okresach: (0 -

10)

c) mo¿liwoœæ wykonania zaplanowa-

nych dzia³añ w przewidzianym czasie i przy

zaplanowanych kosztach: (0 -30)

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosz-

tów realizowanego zadania, w tym:

a) wysokoœæ udzia³u œrodków w³asnych:

(0 -10)

b) strukturê wydatków: (0 -10)

3. zgodnoœæ oferty z celami konkursu:

(0 -20)

9. Oferta powinna zawieraæ w szczegól-

noœci:

1) szczegó³owy zakres rzeczowy zada-

nia publicznego proponowanego do reali-

zacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania

publicznego,

3) kalkulacjê przewidywanych kosz-

tów realizacji zadania publicznego,

4) informacjê o posiadanych zasobach

rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych

wykonanie zadania,

5) dokonania wnioskodawców.

10. Do wniosku oferent zobowi¹zany

jest do³¹czyæ:

1) dokumenty potwierdzaj¹ce osobo-

woœæ prawn¹ - wyci¹g z odpowiedniego

rejestru (KRS) nie starszy ni¿ 3 miesi¹ce,

2) sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe za ostatni rok,

3) oœwiadczenie podmiotu o prowadze-

niu dzia³alnoœci non profit,

4) harmonogram realizacji zadania.

11. Wszystkie zainteresowane podmioty

zostan¹ powiadomione o rozstrzygniêciu

konkursu odrêbnym pismem wraz z uzasad-

nieniem udzielenia dotacji lub odrzucenia

wniosku. Protokó³ komisji wraz  z decyzj¹

burmistrza z uzasadnieniem zostan¹ opubli-

kowane w Biuletynie Informacji Publicznej,

Informatorze Gminnym „Echo Che³mka”, na

stronie internetowej Che³mka i na tablicy

og³oszeñ  w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.
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Obóz harcerski che³meckiego hufca
W tegorocznej Akcji Letniej organizowanej przez

che³mecki Hufiec ZHP bra³o udzia³ ponad 80. dzieci. Har-

cerze i m³odzie¿ niezrzeszona wypoczywali w Lipnicy Ma-

³ej, malowniczej orawskiej wiosce po³o¿onej w otulinie

Babiogórskiego Parku Narodowego, na dwóch turnusach:

od 12 i 25 lipca do 07 sierpnia 2004.

Tegoroczny obóz mo¿emy uznaæ za udany. Pomimo

kaprysów pogody dru¿ynowi do³o¿yli wszelkich starañ, by

uatrakcyjniæ dzieciom wakacje - podsumowuje akcjê ko-

mendantka hufca hm. Barbara Kania.

Program tegorocznego obozu, przygotowany przez dh.

pwd. Magdalenê Firek, nawi¹zywa³ do mitologii Greków i

Rzymian. Nie mog³o wiêc zabrakn¹æ gry terenowej 12 Prac

Herkulesa, Festiwalu Filmów Mitologicznych, gry wojen-

nej W obronie Troi czy olimpiady sportowej. Nie oby³o siê

równie¿ bez pieszych wycieczek: na Krowiarki, Lipnicy

Wielkiej, do Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.  Dla

harcerzy obóz by³ okazj¹ do  zdobycia nowych stopni i spraw-

noœci a dla m³odzie¿y niezrzeszonej okazj¹ do nauki tech-

nik harcerskich, m.in. elementów terenoznawstwa, przyro-

doznawstwa, pionierki, samarytanki czy sposobów sygna-

lizacji. Du¿ym powodzeniem wœród uczestników obozu cie-

szy³y siê wieczorne ogniska,  kominki i dyskoteki. 1 sierp-

nia w 60 rocznicê  wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIE-

GO odby³ siê uroczysty apel i harcerskie „Ogniobranie”.

Kiedy na niebie rozb³ys³a pierwsza gwiazdka, komendant-

ka obozu hm. B. Kania przekaza³a instruktorom zapalon¹

pochodniê, od której kolejno rozpalono 10 ma³ych ognisk.

W uroczystej atmosferze przypomniano kolejne punkty

Prawa Harcerskiego. Nastêpnie dru¿ynowi rozpalili wielk¹

watrê. Zgromadzeni przy ma³ych ogniskach obozowicze z

uwag¹ wys³uchali piêknej gawêdy przygotowanej przez  dh.

pwd. Karolinê Kotowsk¹. Tego wieczoru nikt nie poszed³

spaæ wczeœnie, przy blasku zielonych p³omieni d³ugo s³y-

chaæ by³o stare harcerskie pieœni i bajania...

Warto podkreœliæ, ¿e dziêki staraniom Rady Przyjació³

Harcerstwa i pomocy finansowej sponsorów: TRANSPORT

SPEDYCJA £OZIÑSKI; STAN FORM - Stanis³aw Mleczek;

FORM - BUT - Leszek Czajka; ASFORM - Stanis³aw Po-

znañski; PPH Krawczyk; Wies³aw Pawela - zak³ad blachar-

sko - remontowy w Gorzowie; uczestnicy obu turnusów byli

na dwóch wycieczkach autokarowych: w Zakopanem i w

siedzibie Stra¿y Granicznej w Lipnicy Wielkiej.  Na drugim

turnusie, dofinansowywanym przez Komisjê ds. Rozwi¹zy-

wania Problemów Alkoholowych, kadra pedagogiczna re-

alizowa³a za³o¿enia programu profilaktycznego. Przepro-

wadzono zajêcia integracyjne, motywacyjne, trening aser-

tywnoœci, warsztaty budowania pozytywnego wizerunku

samego siebie oraz cykl zajêæ prozdrowotnych.

Komendantk¹ tegorocznego obozu by³a dh. hm. Barbara

Kania, funkcjê zastêpcy komendanta pe³ni³a dh. pwd. Mag-

dalena Firek, a dru¿ynami opiekowali siê: pwd. Katarzyna

Je¿, pwd. Karolina Kotowska, pwd. Alina Krupa, pwd, Woj-

ciech Cora, dh Jakub Firek, dh Grzegorz Lamparski i pwd.

Marek Mêdela. Wszyscy instruktorzy swoje obowi¹zki pe³-

nili spo³ecznie.

Korzystaj¹c z okazji chcia³abym podziêkowaæ wszyst-

kim instruktorom, którzy poœwiêcili swój cenny wakacyjny

czas na pracê z m³odzie¿¹. Dziêkujê tak¿e Radzie Przyja-

ció³ Harcerstwa  i wszystkim sponsorom, dziêki którym uda³o

siê wzbogaciæ wypoczynek o wycieczki, które by³y dla obo-

zowiczów nie lada atrakcj¹. Liczê tak¿e na to, ¿e we wrze-

œniu, na Harcerskim Starcie spotkamy siê z naszymi obozo-

wiczami przy wspólnym harcerskim ognisku - powiedzia³a

hm. B. Kania.

Oprac. i fot. pwd. Marek Mêdela



Echo Che³mka nr 7/2004strona 8

WYPRAWA

NA PIK LENINA

Pik Lenina (7134 m. n.p.m.)

znajduje siê w Azji Centralnej, w pó³nocno-wschodnim Pami-

rze, bêd¹cym najwy¿sz¹ wy¿yn¹ œwiata. Jeszcze na pocz¹tku lat

trzydziestych XX w. Pik Lenina by³ najwy¿sz¹ zdobyt¹ przez cz³o-

wieka gór¹ na œwiecie. W tym sezonie pierwszymi Polakami, któ-

rzy stanêli na jego szczycie s¹ Ewelina Winiarczyk i Wit Zawadzki.

Wit Zawadzki
Ma 23 lata, pochodzi z Che³mka i jest studentem Collegium

Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego na kierunku Analityka Me-

dyczna. Jest Instruktorem Wyk³adowc¹ Harcerskiej Szko³y Ra-

townictwa, pe³ni te¿ funkcjê szefa Inspektoratu Ratowniczo-Me-

dycznego Chor¹gwi Krakowskiej. Jego pasj¹ s¹ góry. Wêdruje po

nich od siódmego roku ¿ycia. Na pierwsze wyprawy wyrusza³ z

rodzicami w Karkonosze, Sudety, póŸniej zdobywa³ Beskid Œl¹ski

i Beskid ̄ ywiecki. Najbardziej lubi jednak zimowe Tatry i w³aœnie

w Tatrach bywa najczêœciej. To tu uczy³ siê wysokogórskiej wspi-

naczki.

W 2001 roku zainteresowa³y go „nieco” wy¿sze góry. „Tater-

nik” sta³ siê alpinist¹, w sierpniu 2002 roku stan¹³ na szczycie Mont

Blanc (4 807 m.n.p.m.). Rok po zdobyciu Alp wyruszy³ na podbój

Kaukazu. Tam doda³ do swych osi¹gniêæ kolejne - wszed³ na naj-

wy¿sz¹ górê Kaukazu, Elbrus (5 642 m.n.p.m.). Wit Zawadzki ju¿

planuje kolejne wyprawy, w tym m.in. do Chin. Tego lata przekro-

czy³ wysokoœæ siedmiu tysiêcy metrów n.p.m. zdobywaj¹c Pik

Lenina.

Wyprawa na Pik Lenina trwa³a 35 dni, od 3 lipca do 6 sierpnia

2004. Sama akcja górska zajê³a 19 dni z czego 17 poœwiêcono na

zdobywanie szczytu, a 2 na zwijanie obozów i zejœcie do bazy

g³ównej na Polanie £ugowej (3800 m n.p.m.). Dwoje uczestników

wyprawy (Wit i Ewelina) wesz³o na szczyt (7134 m n.p.m.) 23 lipca

o godzinie 15:40 czasu lokalnego (11:40 czasu polskiego), po po-

nad oœmiu godzinach drogi. Przebywali tam 20 minut odpoczywa-

j¹c i fotografuj¹c siê.

Dla Wita Zawadzkiego zdobycie wierzcho³ka Piku Lenina nie

by³o jedynym celem wyprawy. Równie wa¿ne by³o przeprowa-

dzenie serii badañ dotycz¹cych zaburzeñ metabolizmu na du¿ych

wysokoœciach. Wit chce temu zagadnieniu poœwiêciæ sw¹ pracê

magistersk¹, a byæ mo¿e tak¿e dalsz¹ karierê naukow¹.

Sponsorami wyprawy

Wita Zawadzkiego na Pik Lenina byli:
 Foto Image - Jaworzno ul. Sienkiewicza 11, Che³mek ul. Kra-

kowska 4, www.lysak.pl; Polar Sport - Kraków ul. Sienna 15,

www.polarsport.pl; EJOT TWORZYWA SZTUCZNE SPÓ£KA

Z O.O. - ul. Je¿owska 9, 42-793 Ciasna; Spine - www.spine.pl;

Apteka - Che³mek ul. Krakowska 26, mgr. farm. U. Kraszewska.

Patronat medialny nad wypraw¹ objeli: n.p.m. Magazyn Turystyki

Górskiej, www.npm.pl; Portal Górski e-gory, www.e-gory.pl;

Gazeta Krakowska, www.gk.pl; Wêdrowniczy Miesiêcznik Inter-

netowy Na Tropie, www.natropie.zhp.org.pl.

WIÊCEJ NA TEMAT WYPRAWY
jej uczestników i prowadzonych przez nich badañ znajdziecie

Pañstwo na stronie internetowej: www.piklenina.spine.pl

Rozmowa ze zdobywc¹ Piku Lenina -

Witem Zawadzkim.
Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z górami?

Zaczê³a siê, gdy by³em jeszcze dzieckiem. Swoje pierwsze kro-

ki w górach postawi³em na wczasach w Karkonoszach, gdy mia³em

siedem lat. Potem mój kontakt z górami by³ sporadyczny, a na

powa¿nie zacz¹³ siê jakieœ trzy, cztery lata temu. Dwa lata temu by³

pierwszy wiêkszy wyjazd - na Mont Blanc, potem w Kaukaz na

Elbrus, a w tym roku na Pik Lenina. To by³ ju¿ zupe³nie inny po-

ziom...

Stan¹³eœ na najwy¿szym szczycie Europy. Czy wczeœniej

dobrze spenetrowa³eœ teren Alp?

W Alpach by³em tylko na Blancu. ¯a³ujê, ale nie jestem w stanie

znaleŸæ czasu, aby tam znów pojechaæ. To z tego wzglêdu, ¿e na

wyjazdy mam czas tylko w wakacje. Poza tym to kwestia wyboru,

nie móg³bym finansowo sprostaæ wyprawie i tutaj i tutaj, wiêc

wybieram wy¿sze góry.

W takim razie gdzie æwiczy³eœ wspinaczkê, zdobywa³eœ do-

œwiadczenie i szkoli³eœ siê przed wyprawami?

Takie pole treningowe to dla mnie Tatry. Bardzo fajne góry o

charakterze alpejskim i tam spokojnie mo¿na potrenowaæ przed

wypraw¹. Ale tak naprawdê Pik Lenina wcale nie jest technicznie

trudn¹ gór¹. Mówi siê, ¿e osoba bez doœwiadczenia wspinaczkowe-

go mo¿e wejœæ na ten szczyt. Natomiast problemem mo¿e byæ

kondycja, no i wysokoœæ...

Wysokoœæ ponad siedmiu tysiêcy metrów! Z pewnoœci¹ s¹

tam jeszcze ja-

kieœ inne proble-

my poza kondy-

cyjnymi.

Oczywiœcie.

Tam s¹ bardzo

czêste za³amania

pogody. Dopa-

d³y i nas. Mieliœmy zwi¹zane z tym naprawdê powa¿ne problemy.

Co takiego siê wydarzy³o?

Trzy razy próbowaliœmy atakowaæ szczyt i dopiero za trzecim

razem weszliœmy. Pierwszy raz my zawróciliœmy z ataku szczyto-

wego, natomiast towarzysz¹cy nam Polacy z innej ekipy poszli

dalej. Nie zdo³ali wejœæ na szczyt. Byli bardzo blisko szczytu, ale

musieli wróciæ. W drodze powrotnej z³apa³a ich mocna burza. Pro-

blem polega³ na tym, ¿e w tym roku by³o wilgotne lato i w górach

by³o bardzo du¿o œniegu. Warunki by³y strasznie trudne. Za drugim

razem mg³a pokrzy¿owa³a nam plany. Nie mogliœmy znaleŸæ blisko

znajduj¹cej siê prze³¹czki. Nie mogliœmy na ni¹ trafiæ i po godzinie

b³¹dzenia wróciliœmy do namiotów.

Z CHE£M

Aklimatyzacja z 2 obozu-wyprawa na Pik
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MKA NA SZCZYTY

A jednak za trzecim razem uda³o siê. Czy wtedy te¿ by³y

jakieœ problemy?

Za trzecim razem zaryzykowaliœmy rozstawienie namiotów na

wysokoœci 6 400 m.n.p.m. Jest to wysokoœæ, na której organizm,

nawet podczas odpoczynku, ju¿ siê nie regeneruje... to jest tak

zwana „strefa œmierci”. Wyruszyliœmy stamt¹d i wtedy siê uda³o.

Problem polega³ na tym, ¿e nie zd¹¿yliœmy wróciæ do obozu. Przy

zejœciu ze szczytu za³ama³a siê pogoda, pojawi³a siê mg³a, zacz¹³

padaæ œnieg. Ciê¿ko by³o znaleŸæ drogê, a wszelkie œlady by³y ju¿

zasypane. zaczê³o siê robiæ niebezpiecznie. Schodziliœmy „na czu-

ja”. Nie zd¹¿yliœmy wróciæ na noc do obozu i musieliœmy spêdziæ

noc w jamie œnie¿nej.

Jak wygl¹da taka jama œnie¿na?

Próbowaliœmy wykopaæ tak¹ jamê, jak¹ prawid³owo powinna

ona byæ: wejœcie, zadaszenie ze œniegu, pod spodem jama. Œnieg

nie by³ tam najlepszy i to wszystko strasznie siê zapada³o. Dlatego

wykopaliœmy sobie po prostu zwyk³e do³ki. Takie, ¿e tak powiem,

„trumienki”, w których mieœci³y siê dwie osoby. Nasza jama mia³a

oko³o pó³ metra g³êbokoœci, na spodzie jeden plecak, na którym

siedzieliœmy.

Istnieje zapewne ryzyko, ¿e wiatr mo¿e tam nawiaæ œniegu. A

co jeœli ktoœ zaœnie?

To jest kolejny problem. W takiej jamie nie wolno zasn¹æ. Jest

jedna zasada - nie wolno siê po³o¿yæ, trzeba siedzieæ.

Jaka panuje temperatura w górach na takiej wysokoœci? Jak

przetrwaæ noc w jamie œnie¿nej?

Wtedy w nocy by³o oko³o 25 - 30 stopni mrozu, a wiatr wia³ z

prêdkoœci¹ 100 km/h. W takich warunkach i w takiej sytuacji zna-

laz³em siê pierwszy raz. Siedzieliœmy i rozmawialiœmy o g³upotach.

Nabijaliœmy siê, ¿e mamy romantyczne oczekiwanie na wschód

s³oñca... By³o strasznie zimno, wych³odziliœmy siê, uda³o siê nam

przetrwaæ praktycznie bez ¿adnych uszkodzeñ, ja tylko jednego

palca delikatnie odmrozi³em...

Czy w takich warunkach, przy tak niskiej temperaturze ubrany

w wielowarstwowe kombinezony alpinista ma okazjê... umyæ siê?

Nie bardzo... jeszcze na wysokoœci 4 000 m.n.p.m. mo¿na siê

by³o przebieraæ, na 5 000 m.n.p.m. by³o - powiedzmy - w porz¹dku.

Powy¿ej 6 000 m.n.p.m. cz³owiek siê nie myje, bo siê po prostu nie

da.

Czym ¿ywiliœcie siê podczas wyprawy i ile trzeba zabraæ je-

dzenia na podbój siedmiotysiêcznika?

Jest specjalne jedzenie, ca³kowicie odwadniane i odt³uszczone,

które zalewa siê wrz¹tkiem. Jest to drogie i ze wzglêdów finanso-

wych my bierzemy w góry zupki instant, makaron, konserwy. Iloœæ

to kwestia indywidualna. My planowaliœmy dwa posi³ki ciep³e dzien-

nie i jedzenie szturmowe. Ponad 30 zupek, 4-5 kilo makaronu, 4

kilo cha³wy... Przenieœliœmy wspólnie z Ewelin¹ i S³awkiem oko³o

120 kg sprzêtu i jedzenia. Mój plecak wa¿y³ 45 kg...

Sam organizowa³eœ tê wyprawê. W jaki sposób siê to robi?

Czy wystarczy zabraæ sprzêt i wyruszyæ?

Trzeba te¿ troszeczkê zaci¹gn¹æ jêzyka w œrodowisku alpini-

stów: jaka to góra, jaki sprzêt by siê przyda³, jakie s¹ warunki. Jest

te¿ trochê formalnoœci do za³atwienia. Wyprawê nag³oœniliœmy,

pozyskaliœmy kilku sponsorów i patronat nad naukow¹ czêœci¹

przedsiêwziêcia.

Wiadomo, ¿e wyprawy wysokogórskie s¹ bardzo niebezpieczne

i ryzykowne. Dlaczego podejmujesz to ryzyko?

Kocham góry. Lubiê po nich chodziæ i staram siê to robiæ mak-

symalnie bezpiecznie. Strach w górach i we wszystkich sportach

ekstremalnych jest bardzo dobr¹ rzecz¹. Jak siê cz³owiek boi, to

myœli. Myœli o tym, by nie zrobiæ ¿adnej g³upoty. Natomiast jeœli siê

zaczyna panika, to jest ju¿ bardzo Ÿle...

Co czu³eœ stoj¹c na szczycie? O czym wtedy myœla³eœ?

To jest bardzo ciê¿kie pytanie.

Zazwyczaj na szczycie myœlê o tym,

¿eby bezpiecznie z niego zejœæ. 70-

75% wypadków w górach zdarza siê

podczas schodzenia. Tak naprawdê

tym, ¿e weszliœmy na szczyt zaczy-

nam siê cieszyæ dopiero po zejœciu z

góry, po wyprawie.

Jakie masz plany na przy-

sz³oœæ? Mo¿e podbój Himalajów?

Na razie Himalaje chyba nie bardzo... Z Himalajami jest du¿y

problem finansowy, bardzo drogie s¹ pozwolenia na ataki szczyto-

we gór w Himalajach. Natomiast na przysz³y rok mamy w planie

wyprawê na jedn¹ z dwóch gór: Chan Tengri (7 010 m.n.p.m.) w

Kirgistanie lub Muztagh-Ata (7 546 m.n.p.m.) w Chinach.

Gratulujê osi¹gniêæ i ¿yczê powodzenia w kolejnych wyprawach.

Rozmawia³a Ilona Witkowska.

Fot. archiwum  Wita Zawadzkiego

Witek na szczycie

W stroju narodowym z kirgizami
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Promocja przez Internet
W ramach dzia³añ na rzecz lokalnego o¿ywienia gospodar-

czego Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu przyst¹pi³o do two-

rzenia bazy danych potencja³u gospodarczego powiatu. Baza

bêdzie funkcjonowa³a jako integralna czêœæ strony internetowej

Powiatu Oœwiêcimskiego. Zarz¹d powiatu liczy, ¿e inicjatywa ta

przyczyni siê do o¿ywienia dzia³alnoœci gospodarczej i tworze-

nia nowych miejsc pracy.

Celem przedsiêwziêcia, realizowanego pod nazw¹ „Oferta go-

spodarcza powiatu oœwiêcimskiego”, jest u³atwienie dostêpu do

informacji o mo¿liwoœciach inwestowania w naszym powiecie oraz

wzmocnienie promocji lokalnych firm. Z informacji zawartych w

bazie bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy szukaj¹cy kontaktów

gospodarczych oraz indywidualni klienci zainteresowani znalezie-

niem wykonawcy us³ugi lub zakupem produktu dla potrzeb gospo-

darstwa domowego. By wprowadziæ swoj¹ ofertê do bazy nale¿y

wype³niæ ankietê zawieraj¹c¹ podstawowe informacje o firmie.

Ankietê mo¿na pobraæ ze strony internetowej starostwa: www.po-

wiat.oswiecim.pl lub bezpoœrednio w Wydziale Promocji Powiatu,

Kultury i Sportu, którego siedziba mieœci siê w Oœwiêcimiu przy ul.

Koœcielnej 6. Umieszczenie swoich danych w bazie jest bezp³atne.

Baza danych dotycz¹ca potencja³u gospodarczego powiatu oœwiê-

cimskiego podzielona bêdzie na dwie czêœci. Jedna ma zawieraæ

ofertê gmin - miejsca do inwestowania, ulgi podatkowe itp., w dru-

giej czêœci znajdzie siê oferta lokalnych firm. Korzystaj¹cy z bazy

wpisze nazwê interesuj¹cej go bran¿y lub produktu i w odpowiedzi

uzyska odpowiedni wykaz podmiotów gospodarczych. Interneto-

wa baza danych finansowana jest ze œrodków Banku Œwiatowego

i bud¿etu pañstwa. Na realizacje zadania Starostwo pozyska³o kwotê

5 000 USD z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koordy-

natorem programu jest Wojewódzki Urz¹d Pracy a wykonawc¹

Fundacja „Instytut Karpacki”. Szczegó³owych informacji udziela

Wydzia³ Promocji Powiatu, Kultury i Sportu tel. 842 25 73.

Informacja: Starostwo Powiatowe

JUBILEUSZ

ANDRZEJA NIZIO£KA

W tym roku przypada 50-lecie gry w tenisa ziemnego Andrzeja

Nizio³ka. Z tej okazji odby³o siê spotkanie wychowanków i przyja-

ció³ tego znakomitego tenisisty. Andrzej Nizio³ek - jako zawodnik

KS Che³mek oraz reprezentant województwa krakowskiego - wystê-

powa³ w wielu krajowych i zagranicznych turniejach. Jest laureatem

wielu nagród, niejednokrotnie zdobywa³ mistrzowskie puchary. Od

wielu lat pod jego piecz¹ trenuj¹ kolejne pokolenia œwietnych za-

wodników. W planach jest zorganizowanie w najbli¿szym czasie

turnieju tenisowego, który ma byæ g³ównym punktem uroczystych

obchodów jubileuszu 50 lat gry w tenisa Andrzeja Nizio³ka.

Tekst IWI, Fot. SF

Lato z szachami
Letnia Szko³a Szachowa organizowana jest w Che³mku ka¿de-

go roku podczas wakacji. Turnieje otwarte s¹ dla wszystkich. Ka¿-

dy mo¿e w nich wystartowaæ, chocia¿ poziom - jak twierdz¹ uczest-

nicy tegorocznych zmagañ - jest wysoki i wyrównany. Szko³a cie-

szy siê sporym zainteresowaniem mi³oœników królewskiej gry. Przy-

je¿d¿aj¹ oni do Che³mka jako jednego z niewielu miejsc, w których

latem mo¿na pograæ w szachy.

W Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji szachiœci spo-

tkali siê po raz kolejny. Rozegrali trzy turnieje. W lipcowej edycji

Szko³y triumfowa³ Jan Karweta z Che³mka, w sierpniowej - Daniel

Dubiel z Tychów. Zwyciêzc¹ Letniej Szko³y Szachowej zosta³

Wies³aw Koz³owski z Jaworzna, laureat edycji czerwcowej, który

uzyska³ najwy¿sz¹ iloœæ punktów - 31. Na drugim miejscu znalaz³

siê Daniel Dubiel gromadz¹c 30,5 pkt. Trzecie miejsce przypad³o

Janowi Karwecie za zebranie 29,5 pkt. Na szóstej pozycji znalaz³

siê 15-letni Sebastian Gabryœ z Che³mka.

Sebastian gra w szachy od trzech lat, zacz¹³ - za namow¹

Jana Karwety - w styczniu 2002. Dziêki panu Karwecie zaintereso-

wa³em siê t¹ gr¹. On nauczy³ mnie zasad i zarazi³ pasj¹ do tego

sportu - mówi m³ody szachista, zdobywca tytu³u Mistrza Juniorów

w Jaworznie. Uzyskanie przez niego 6. miejsca w rozgrywkach

Szko³y Szachowej jest du¿ym osi¹gniêciem. Jednak Sebastian -

pytany, czy to dla niego sukces - odpowiada ambitnie: Nie bardzo.

Uwa¿am, ¿e s³abo mi posz³o. Przeciwników nie by³oby mi tak trud-

no ograæ, gdybym nie pope³ni³ pewnych b³êdów. Sebastian Gabryœ

to niew¹tpliwy talent - chocia¿ gra od niedawna, odnosi ju¿ spore

sukcesy i zaczyna startowaæ w turniejach ogólnopolskich.

(iwi)

Sebastian Gabryœ - przysz³y archimistrz?

Fot. WR

Finaliœci Letniej Szko³y Szachowej

Fot. arch.
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¯NIWA
Stoj¹ na ³anach z³ociste k³osy

Ciê¿kie od ziaren i rannej rosy

Stoj¹c swe k³osy nisko schylaj¹

Szumi¹c cichutko ziemiê ¿egnaj¹

Dojrza³e zbo¿a s¹ niby las

Do ¿niw rolniku stan¹æ ju¿ czas

I ju¿ kombajny w pole ruszaj¹

wielkie zadanie wykonaæ maj¹

Szumi¹ce lasy smutno patrzaj¹

Jak pod kosami zbo¿a padaj¹

Le¿¹ zwi¹zane ju¿ w ciê¿kie snopy

stoj¹ jak w wojsku w szeregu kopy

Choæ pot perlisty okrywa czo³a

weso³a gwara brzmi dooko³a

Bo to ¿niwiarze ciê¿ko pracuj¹

I dobrym  plonem serca raduj¹

Wnet nowe zbo¿e bêdzie w stodole

A œwie¿e bochny legn¹ na stole

Ju¿ nie s³yszymy œpiewu skowronka

I ju¿ nie grzej¹ promienie s³onka

W polu zostan¹ ju¿ smutne r¿yska

wiemy, ¿e  jesieñ znowu jest bliska

Ziemia wyda³a obfity plon

dziêkuj¹c za to-tak zechcia³ On.

W³adys³awa Bo¿ek

JAK NA  KARUZELI
Jak na karuzeli krêci siê czas

nie spostrzegamy jak mija nas

Pora za por¹ leci krok w krok

i znów siê dziwisz ¿e min¹³ rok

W dostojnej bieli zima odchodzi

Za ni¹ wnet piêkna wiosna nadchodzi

W kwiecistej sukni w rêku kosz wielki

W koszu dla ziemi dobytek wszelki

Jest œwiergot ptaków, przeró¿ne kwiecie

nabrzmia³e p¹ki i myœl o lecie

Dla ludzi tak¿e pracy nie ma³o

Od „Pani Wiosny” te¿ siê dosta³o

Lecz có¿ to praca w tak piêkny czas

gdy tu¿, tu¿ lato ju¿ czeka nas

Lato jest piêkne jest ociê¿a³e

Okryte plonem zagony ca³e

Pszeniczne k³osy w b³êkicie nieba

szepcz¹, ¿e starczy dla wszystkich chleba

A w naszym sadzie jak tam weso³o

piêkne owoce œmiej¹ siê wko³o

wiœnie wiœniowe, œliwki œliwkowe

maj, rumieñce przekolorowe

Tam na jab³oni piêkne jab³uszka

do których „perskie” wci¹¿ puszcza gruszka

Po tych amorach ju¿ wiedz¹ z góry

¿e ich przesma¿¹ na konfitury

A pozosta³e ju¿ s¹ w spi¿arni

- na nich ju¿ czas

pora jesienna znów czeka nas.

W ten czas jesienny drzewa szarzej¹

i deszczu strugi

dzieñ coraz krótszy a wieczór d³ugi

W jesiennej porze wszyscy zmêczeni

Czas ju¿ odpocz¹æ ludziom i ziemi

Nie ¿a³ujemy szarej jesieni

W œniegowym puchu œwiat siê odmieni

A w naszym ¿yciu to by³ znów krok

bo karuzela krêci siê tak, ¿e nam przyby³o

znów lat - o jeden rok...

W³adys³awa Bo¿ek

K¥CIK POEZJI

Otwieramy niniejszym now¹ rubrykê, w której pragnie-

my prezentowaæ dorobek literacki mieszkañców naszej

gminy. Prosimy wszystkich zainteresowanych o nadsy³a-

nie próbek swojej twórczoœci do redakcji - najciekawsze

utwory bêdziemy systematycznie prezentowaæ, a w przy-

sz³oœci mamy nadziejê na organizowanie spotkañ, wieczor-

ków poetyckich, konkursów oraz - byæ mo¿e - zawi¹zanie

ko³a lub grupy poetyckiej. Czekamy na Pañstwa reakcje.

Dzisiaj przedstawiamy dwa utwory pani W³adys³awy Bo-

¿ek z Gorzowa, pochodz¹ce ze zbioru Jej twórczoœci prze-

kazanego niedawno naszej Bibliotece.
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Autorka jest mieszkank¹ Gorzowa. Nale¿y do zespo³u

œpiewaczego „Malwa”. Jak sama mówi - „piszê o sprawach

codziennych i dawnej wsi, która bezpowrotnie odchodzi

w  zapomnienie”. Mamy nadziejê, ¿e w jej strofach prze-

trwaj¹ skoszone r¿yska i ciê¿kie od snopów wozy.
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w Bobrku

Do¿ynki w Bobrku uatrakcyjni³ wystêp

Grodziskiej Orkiestry Dêtej. Orkiestra, któ-

ra powsta³a w 1929 roku w Grodzisku Wiel-

kopolskim, odnosi znaczne sukcesy nie tyl-

ko w Polsce - w show paradzie w Saksonii,

w Niemczech, zajê³a pierwsze miejsce.

Muzycy wykonali ponad 3500 koncertów

w kraju i zagranic¹, trzykrotnie grali w

Moskwie, czterokrotnie we Francji, a tak¿e

w Danii, Holandii, Czechach. Grodziska

Orkiestra Dêta koncertowa³a równie¿ w

Hiszpanii, gdzie jako jedyna z Polski gra³a

na stadionie Realu Madryt dla 80 tysiêcy

ludzi.  Jej efektowny wystêp w Bobrku wzbu-

dzi³ wielki entuzjazm wœród  zgromadzo-

nych i by³ niew¹tpliwie jednym z najcie-

kawszych wydarzeñ podczas tegorocznych

Do¿ynek.

ŒWIÊTO   ŒWIÊTO   ŒWIÊTO   ŒWIÊTO   ŒWIÊTO   
W dniach 15 i 22 sierpnia w Bobrku i

Che³mku odby³y siê tradycyjne uroczysto-

œci do¿ynkowe.

W Bobrku po uroczystej Mszy Œwiêtej

barwny korowód ruszy³ w stronê szko³y Po

oficjalnej czêœci uœwietnionej przemówie-

niem  panów Andrzeja Saternusa Burmistrza

Che³mka i Tadeusz

Arkita Burmistrza Libi¹¿a, przyszed³

czas na wystêpy i weso³¹ zabawê. Licznie

przyby³ym mieszkañcom poprawia³y humo-

ry suto zastawione sto³y. Bawiono siê do

póŸnej nocy. Mocnym akcentem by³ wie-

czorny pokaz sztucznych ogni. Jednak naj-

wiêkszych wra¿eñ artystycznych dostarczy³

goœcinny wystêp Grodziskiej Orkiestry Dê-

tej. Entuzjastyczne owacje publicznoœci  to

podziw dla niezwyk³ego muzycznego

kunsztu oraz wdziêku i gracji wykonawców.

Wystêp zawdziêczamy panu Prezesowi fir-

my umacniaj¹cej wa³y przeciwpowodzio-

we wzd³u¿ Wis³y.

Równie ciep³o przyjmowane by³y wy-

stêpy Bobrowianek i orkiestry Borowiaków

z DPSu oraz  naszej gminno- parafialnej or-

kiestry dêtej pod batut¹ Zdzis³awa Pieprzy-

cy.

Fot. WR
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w Che³mku

  PLONÓW PLONÓW  PLONÓW PLONÓW  PLONÓW
Do¿ynki w Che³mku by³y równie¿ pod-

nios³ym a jednoczeœnie weso³ym œwiêtem.

Po uroczystoœciach koœcielnych uœwietnio-

nych koncertem orkiestry dêtej, korowód

przyby³  pod remizê stra¿ack¹. To tu trady-

cyjnie mieszkañcy „Starego Miasta” bawi¹

siê po zakoñczonych  ¿niwach. Podobnie

jak w Bobrku, w œwiêcie licznie uczestni-

czyli samorz¹dowcy. Po oficjalnym wyst¹-

pieniu Burmistrza, mieszkañcy zasiedli do

wspólnej uczty. Œwietna aura i pogodne twa-

rze przyby³ych goœci zagrzewa³y Che³mko-

wianki podczas wystêpu. O 22 nad miastem

rozb³ys³y sztuczne ognie. Tañczono i ba-

wiono siê do póŸnej nocy. Nie wszyscy jed-

nak mogli beztrosko œwiêtowaæ.

Wiele osób ca³kowicie bezinteresownie

w³¹czy³o siê do ciê¿kiej pracy by do¿ynki

by³y wa¿nym dla naszej spo³ecznoœci wy-

darzeniem. Du¿a w tym zas³uga samorz¹-

dowców i mieszkañców którzy chc¹ pamiê-

taæ o swych tradycjach i korzeniach. Mamy

nadziejê ¿e, mieszkañcom Gorzowa w ich

œwiêcie 29 sierpnia dopisze humor i piêkna

pogoda. Jak bawiono siê po ¿niwach w

Gorzowie napiszemy w nastêpnym wyda-

niu Echa. Przedstawimy Pañstwu równie¿

relacjê z og³oszenia wyników konkursu na

najpiêkniejsze ogrody i balkony. WR

Fot. EM
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W okresie II Rzeczypospolitej Ksi¹¿e

Adam Zygmunt Sapieha gospodarowa³ na

blisko 2 tysi¹cach ha ziemi. Do najwa¿niej-

szych jego maj¹tków nale¿a³y: Stare Sio³o

(1454 ha); Zalesie (212 ha) i Bobrek, gdzie

mimo ma³ego obszaru gruntów powsta³y

sprzyjaj¹ce warunki dla za³o¿enia g³ównej

siedziby rodziny. Tu znajdowa³ siê stosun-

kowo obszerny pa³ac, unowoczeœniony i

upiêkszony na pocz¹tku XX w. przez jego

poprzednia w³aœcicielkê, dobre po³¹czenie

komunikacyjne nawet z Lwowem i Wied-

niem, niewielka odleg³oœæ od Krakowa,

gdzie w pa³acu biskupim rz¹dzi³ w owych

czasach ksi¹¿e biskup Adam Stefan Sapie-

ha, póŸniej ( od 1928r) pierwszy arcybiskup

nowo utworzonej metropolii krakowskiej-

najm³odszy brat ojca w³aœciciela Bobrku

Ca³y okres II Rzeczypospolitej miejsco-

woœci naszej gminy by³y zwi¹zane z Sapie-

hami, do których nale¿a³o sporo gruntów,

lasów i gospodarstw, gdzie znajdowa³o za-

trudnienie wielu mieszkañców tu ¿yj¹cych.

A i w pa³acu pracowa³o wiele osób, najczê-

œciej kobiety, jako sprz¹taczki, kucharki, a

nawet mamki i pomocnice wychowawczyñ.

Ludzie ci przewa¿nie nie ¿yj¹. Pozosta-

³y po nich zapamiêtane opowiadania o tym

jak toczy³o sie ¿ycie w pa³acu. Kobiety tam

pracuj¹ce podkreœla³y panuj¹c¹ pracowitoœæ

i dyscyplinê wprowadzan¹ przez ksiê¿n¹

Teresê Sapie¿ynê, szczególn¹ uwagê zwra-

caj¹c¹ na wzorowe wychowanie dzieci-

wykonywanie przez nie przydzielonych

prac, szacunek do opiekunek i oczywiœcie

wzorowe zachowanie i maniery

Ciekawe opowiadania zwi¹zane by³y z

czêstymi wyprawami do rodowej posiad³o-

œci- Krasiczyna, gdzie mieszka³ brat ksiêcia

wraz z ¿ona i matk¹

Ksi¹¿e Adam Zygmunt Sapieha nie za

czêsto przebywa³ w pa³acu, czemu trudno

siê dziwiæ, bior¹c pod uwagê obszerny area³

ziemski, le¿¹cy w sporej odleg³oœci od Bo-

brku, czêsto woja¿e zagraniczne zrozumia-

³e u cz³owieka z tak znakomitego rodu i

dzia³alnoœæ spo³eczno charytatywna tego

kawalera maltañskiego, przejawiaj¹ca siê i

na naszym terenia np:

- udzia³ w pracy starostwa chrzanow-

skiego m.in by³ jednym z fundatorów wiel-

kiego jak na owe czasy szpitala im. J. Pi³-

sudskiego w Chrzanowie,

- praca w zarz¹dzie Kasy Stefczyka w

Bobrku, bêd¹cej w okresie miêdzywojen-

nym wa¿n¹ instytucj¹ zapomogowo- po-

¿yczkow¹ wspomagaj¹c¹ okoliczn¹ ludnoœæ

w razie kataklizmów ( po¿ary, powodzie,

wypadki losowe).

-by³ cz³onkiem komitetu budowy ko-

œcio³a w Che³mku

- sta³ na czele komitetu budowy siedmio

klasowej szko³y w Bobrku i Gorzowie.

Nadesz³y lata 30-te, kiedy to „ król bu-

tów” Tomasz Bata zwróci³ uwagê na ma³a

wieœ Che³mek, której po³o¿enie i warunki

ekonomiczne ludnoœci zadecydowa³y o pro-

jekcie zbudowania tu fabryki produkuj¹cej

obuwie. Wybór pad³ na tereny le¿¹ce w

pobli¿u stacji kolejowej, które w przewa¿a-

j¹cej swej czêœci nale¿a³y do dóbr bobro-

wieckich, za wyj¹tkiem pastwiska nale¿¹-

cego do gminy Che³mek,

Ksi¹¿e Adam Zygmunt Sapieha zdawa³

sobie sprawê z korzyœci wybudowania ta-

kiego zak³adu a równoczeœnie licz¹c siê z

potrzeb¹ uzyskania dodatkowych œrodków

finansowych m.in. na planowana przebu-

dowê pa³acu, godzi siê w 1931r. na sprze-

da¿ ziemi pod jego budowê i osiedle miesz-

kaniowe dla pracowników, zamieniaj¹c te-

ren pastwiska na m³ody lasek do niego na-

le¿¹cy, gdzie wkrótce powsta³o pastwisko

gromadzkie.

W Bobrku urodzi³y siê wszystkie dzieci

Adama Zygmunta Sapiehy, dwoje z nich

zmar³o w wieku dzieciêcym, a z pozosta-

³ych szeœcioro wieku dojrza³ego do¿y³a

dwójka synów: Micha³  Ksawery i W³ady-

s³aw Artur, który zmar³ w wieku 29 lat w

Gano- Kongo Belgijskie i córki: Zofia, Ró¿a

Maria, Jadwiga Teresa I Maria Ludwika.

szego „zwyk³ego domu”, aby odebraæ pie-

ni¹dze za parcele, póŸniej w latach 60-tych

widzia³am niewielka kartê odrêcznie niezbyt

starannie napisan¹ z podpisem: ksi¹¿ê A.Z.

Sapieha, która póŸniej sta³a siê podstaw¹ do

prawnego uzyskania ziemi.

Po najeŸdzie Niemców na Polskê Ksi¹-

¿ê wyjecha³ z Bobrku wraz z rodzin¹ udaj¹c

siê do Warszawy. W czasie okupacji hitle-

rowskiej Ÿród³em ich utrzymania by³a pro-

wadzona przez niego cukrownia w Guzo-

wie k. ¯yrardowa. Wyprodukowany cukier

w du¿ej swej czêœci szed³ na potrzeby oko-

licznej ludnoœci i oddzia³u zbrojnego pod-

ziemia, co wymaga³o fa³szowania dokumen-

tów (g³ównie faktur). Trwa³o to a¿ do 1944r

kiedy to Niemcy nabrali podejrzeñ i zamknêli

biuro cukrowni.

Wszystkie trzy starsze córki dzia³a³y w

konspiracji, najstarsza Zofia wysz³a za m¹¿

w 1942r w Warszawie za Leona Komorow-

skiego kuzyna, dowódcy AK - Tadeusza

Komorowskiego. Dwie m³odsze Ró¿a Ma-

ria i Jadwiga Teresa bra³y udzia³ w przy-

gotowaniu do pracy konspiracyjnej jako

pielêgniarki do zbli¿aj¹cego siê powstania

warszawskiego. Ró¿a Maria, sanitariuszka

w siódmym pu³ku u³anów lubelskich lubel-

skich oddziale „Jelenia”, poleg³a 2 IX 1944r

podczas nieudanego ataku na siedzibê ge-

stapo w alei Szucha, jej symboliczny grób

znajduje siê w kwaterze „Jelenia” na Po-

wi¹zkach.

W 1944r Adam Zygmunt Sapieha wraz

z ¿on¹ i m³odszymi dzieæmi opuœci³ war-

szawskie mieszkanie i uda³ siê do rodziny w

Krakowie, gdzie do³¹czy³y póŸniej starsze

dzieci.

Dla Sapiehów wkroczenie Sowietów na

teren Polski nie by³o wyzwoleniem, lecz

uwa¿ane by³o za zmowê okupanta. Zdecy-

dowano wiêc, przy decyduj¹cym g³osie

W wid³ach Wis³y i Przemszy (10)

Dzieje Bobrku (9)

Zdjêcie trójki dzieci z 1939 roku: stoj¹ od

lewej: Ró¿a Maria, Micha³ Ksawery i

Zofia.

W 1939r przed wyjazdem z Bobrku,

ksi¹¿ê sprzeda³ pokaŸn¹ iloœæ ziemi do nie-

go nale¿¹cej w dzielnicy Nowopole. Miesz-

kañcy Che³mka i okolicznych miejscowo-

œci pracuj¹cy „u Baty” dobrze zarabiali, a

czêœæ zarobków zobligowani byli zatrzymaæ

w firmie na swych kontach, mogli je wybraæ

tylko na okreœlone cele np. na zakup ziemi.

Tote¿ w tak niepewnych latach, licz¹c siê z

przepadniêciem pieniêdzy chêtnie kupowali

proponowane grunty a ksi¹¿ê przewiduj¹c

koniecznoœæ opuszczenia Bobrku zaintere-

sowany by³ ich sprzeda¿¹.

Z m³odoœci zapamiêta³am jak ojciec

opowiada³, ¿e sam ksi¹¿ê przyszed³ do na- Adam Zygmunt i Micha³ Ksawery Sapiehowie

z k³ami upolowanego s³onia (1950)
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Adam Zygmunt Sapieha na plantacji

herbaty (1950)

Adama Stefana Sapiehy, o wyjeŸdzie w

1945r do Europy Zachodniej. Tam jednak

trudno by³o znaleŸæ œrodki do ¿ycia, tote¿

postanowiono wyjechaæ na plantacje w

Kongo belgijskim. Opuszczona przez Le-

ona Sapiehê w 1935r mocno podupad³a tak,

¿e w 1947r Sapiehowie rozpoczêli gospo-

darowanie nieomal od podstaw. Pocz¹tko-

wo mieszkali w zbudowanych przez siebie

chatach z bambusa, zniszczona plantacja

herbaty nie przynios³a prawie wcale zysku.

Przez kilka pierwszych lat Sapiehowie

starsi i m³odsi solidarnie pracowali nad przy-

wróceniem plantacji jej dawnej œwietnoœci i

wkrótce zaczê³a przynosiæ licz¹ce siê do-

chody.

Ale niestety, ju¿ w 1962r Kongo belgij-

skie uzyska³o niepodleg³oœæ, jako biali zmu-

szeni byli do wyjazdu, po sprzeda¿y planta-

cji za cenê jednego zbioru.

Z niewielka gotówk¹ przyjechali do

Belgii, gdzie zakupili cegielniê, która sta³a

siê ich Ÿród³em utrzymania.

Pozosta³e niezamê¿ne córki wysz³y za

m¹¿ z obcokrajowcami, zaœ jedyny ¿yj¹cy

syn Micha³ Ksawery Sapieha jeszcze w

1952r. o¿eni³ siê z Miriam de Decker Bran-

deken, z ich zwi¹zku przysz³o na œwiat

dwóch synów- Aleksander Leon i Stefan

Adam. Synowie wyroœli w obcej kulturze, a

ksi¹¿e Micha³ ubolewa³ nad tym, ¿e nie zdo³a³

im wszczepiæ polskoœci, ale wierzy, ze wnu-

kowie zechc¹ przej¹æ jego wiedze kulturo-

w¹ i historyczn¹ Polski i s³awnego rodu

Sapiehów.

Ksi¹¿e Micha³ Ksawery jako senior i

jedyny spadkobierca Sapiehów Krasiczyñ-

skich jest prawym w³aœcicielem ruchomego

maj¹tku rodowego znajduj¹cego siê obec-

nie w Polsce. Na podstawie dekretu PKWN

odebrano im 2036 ha i zamek w Krasiczy-

nie i Bobrku. Rodzina Sapiehów mimo ist-

niej¹cych przez wiele lat trudnoœci, ci¹gle

czu³a siê i czuje zwi¹zana z Polsk¹, utrzy-

muje korespondencje i odwiedza znajo-

mych, pomaga³a poprzez wiele lat dzieciom

z zak³adu wychowawczego w Bobrku. Sio-

stra Micha³a- Jadwiga jeŸdzi³a jako t³umacz-

ka z transportem TIR-ów do Polski z lekar-

stwami, ¿ywnoœci¹ i odzie¿¹, któr¹ to akcjê

organizowa³ i koordynowa³ jej brat w cza-

sach komunistycznych i w latach 1989-90,

w ramach EWG.

Micha³ Ksawery Sapieha ¿ywo intere-

suje siê wszystkim tym, co wi¹¿e siê z nasz¹

Ojczyzn¹, rozwijaj¹c m.in promocjê inwe-

stycji zagranicznych, g³ównie europejskich

w Polsce.

(Hah)

Jedynie dzieñ ist-

nia³a wykonana

przez MOKSiR ta-

blica informuj¹ca o

autorach ekspono-

wanych na Placu

Kiliñskiego rzeŸb.

Niestety nie uzy-

ska³a spo³ecznej

akceptacji i zosta³a

zniszczona przez

tzw. nieznanych

sprawców. Prezen-

towane zdjêcie ma

zatem charakter ar-

chiwalny.

Fot. SP-K

Co to jest grupa wsparcia w Che³mku ?
 „... jak nie staæ pod blokiem i plotkowaæ o z³ych mê¿ach, rozgadanych ¿onach i

niewychowanej m³odzie¿y”

Jest to grupa ludzi którzy spotykaj¹

siê od czasu do czasu ¿eby sobie wzajemnie

pomagaæ. Pomoc ta udzielana jest przede

wszystkim tym, którzy nie radz¹ sobie z pro-

blemami w rodzinie. Takim problemem

mo¿e byæ uzale¿nienie od alkoholu, narko-

tyków któregoœ  z cz³onków rodziny. Mo¿e

to byæ przemoc fizyczna czy psychiczna albo

brak kontaktu z dorastaj¹cym zbuntowanym

dzieckiem. Rodzina jest takim organizmem,

w którym czasami coœ siê psuje z ró¿nych

powodów. Czasami tym powodem jest brak

pracy, choroba któregoœ cz³onka rodziny,

brak pieniêdzy, brak perspektyw na przy-

sz³oœæ, brak mi³oœci, brak zrozumienia, pro-

blemy z nauk¹, niechêæ do szko³y. Te pro-

blemy miewaj¹ ludzie mniej i bardziej za-

mo¿ni mieszkaj¹cy w starym i nowym

Che³mku. Duzi i mali chudzi i grubi w du-

¿ych miastach i ma³ych wioskach, dlatego

¿e te problemy s¹ ludzkie dotycz¹ wszyst-

kich i wystêpuj¹ wszêdzie. Kiedy takie sy-

tuacje maj¹ miejsce wtedy warto przyjœæ po

poradê, pos³uchaæ jak sobie   z takimi pro-

blemami radz¹ inni, skorzystaæ z ich do-

œwiadczenia. Na takich spotkaniach jest

obecna równie¿ osoba, która posiada wie-

dzê jak te problemy rozwi¹zywaæ, której za-

daniem jest wyszukiwanie najlepszych roz-

wi¹zañ w danej sytuacji i podpowiadanie

jak zmieniæ sytuacje w rodzinie. We wszyst-

kich okresach rozwoju ¿ycia ludzi zdarza³y

siê i nadal zdarzaj¹ chwile trudniejsze w

¿yciu i warto próbowaæ je rozwi¹zywaæ w

grupie. Wtedy problem jednego cz³owieka

staje siê przyczyn¹ do myœlenia innych

uczestników grupy, którzy wspólnie staraj¹

siê go rozwi¹zywaæ. Grupa nie czyni cudów

nie daje pieniêdzy, nie daje zastêpczych

mieszkañ, nie wymienia wspó³ma³¿onków

ani dzieci na inne takich i takie, które nie

sprawiaj¹ problemów. Jej celem jest prze-

kazywanie informacji jak wybrn¹æ z pro-

blemów podejmuj¹c w³asn¹ inicjatywê,

gdzie siê udaæ by je rozwi¹zaæ. U³atwia

nawi¹zaæ kontakt z odpowiednimi instytu-

cjami, przeciwdzia³aj¹cymi rozpadowi ro-

dziny. Grupa ma za zadanie osadziæ kon-

kretny problem Kowalskiego w spo³ecznoœæ

a nie pozostawiaæ cz³owieka w samotnoœci

z jego bezradnoœci¹ i poczuciem bezsensu.

Czyli proponuje jak nie staæ pod blokiem i

plotkowaæ o z³ych mê¿ach, rozgadanych

¿onach i niewychowanej m³odzie¿y, albo

zamykaæ siê w domu z czarnymi myœlami

na przysz³oœæ. Proponuje spotkanie z ludŸ-

mi i wspólnym szukaniu zmiany takich sytu-

acji. Wbrew potocznemu myœleniu, ¿e to nic

nie daje warto próbowaæ, dlatego ¿e nic nie

tracimy a mo¿emy zyskaæ. W tej grupie nie

spotykamy siê dlatego ¿e jesteœmy ciekawi co

u innych siê popsu³o tylko dlatego ¿e chcemy

coœ naprawiaæ i radziæ sobie przy wspó³obec-

noœci innych przychylnych nam osób.

Anna Matyja

Na spotkanie zapraszamy wszystkich

tych, którzy czuj¹ siê zagubieni, osamot-

nieni w swych problemach, jak równie¿

wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do MOKSiR

w Che³mku, pl. Kiliñskiego 3. Spotkania

odbywaæ siê bêd¹ w godz. od 17.00 do

19.00, w dniach 21.09, 28.09, 05.10,

19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 07.12.

Szczegó³owych informacji udzielamy

pod numerem telefonu 846-38-44
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OSOBOWOŒCI

Seweryn Pucha³a
Seweryn mieszka w Che³mku, studiuje na ASP

w Krakowie (Wydzia³ Form Przemys³owych) i w

Instytucie Twórczej Fotografii na SLU w Opavie, w

Czechach.  Jego pasj¹ jest fotografia, a od 8 lat tak¿e

podró¿owanie autostopem. Obie namiêtnoœci do-

skonale ³¹cz¹ siê latem - Seweryn wyrusza wów-

czas na wyprawy po Europie, z których przywozi

mnóstwo niezwyk³ych zdjêæ. Marzy, by pierwsz¹

wystawê swoich prac zorganizowaæ w Che³mku.

Autostopem dotar³ ju¿ do Francji, Hiszpanii, Portu-

galii, a w tym roku do Holandii. Twierdzi, ¿e nie

potrzebne s¹ du¿e pieni¹dze, by spêdziæ atrakcyjnie wakacje. Mo¿na

przecie¿ z Holandii do Polski przyjechaæ... rowerem.

Do Holandii dotar³eœ autostopem. Jak to siê sta³o, ¿e wróci³eœ

na rowerze?

Przyjecha³em do Rotterdamu i na drugi dzieñ kupi³em sobie

rower, poniewa¿ w Holandii rower to podstawa. Wiêkszoœæ ludzi

porusza siê tam rowerami. Komunikacja miejska jest bardzo droga,

a ja du¿o siê przemieszcza³em. Zwiedza³em Holandiê trzy tygo-

dnie. Myœla³em, ¿e znajdê pracê i zostanê w Holandii d³u¿ej, potrze-

bowa³em wiêc jakiegoœ œrodka lokomocji, by tej pracy szukaæ.

Kupuj¹c rower nawet nie podejrzewa³em, ¿e wrócê nim do domu...

Chcia³eœ go sprzedaæ czy przywieŸæ autostopem do Polski?

Sprzedaæ. Ale niestety nie mog³em - jak siê okaza³o - bo nie

wzi¹³em kwitka z komisu, w którym rower naby³em. Rower bez

takiego pokwitowania uwa¿any jest za kradziony... A skoro nie

Uda³o Ci siê za³adowaæ na rower ca³y ekwipunek?

Tak. Wszystko mia³em zapakowane na boku, niestety nie w

specjalnych torbach, bo te kosztowa³y wiêcej ni¿ sam rower. Ple-

cak przymocowa³em do baga¿nika z boku, namiot na baga¿niku,

z przodu dwie torby z jedzeniem. I oczywiœcie aparat.

Nie zdarzy³o Ci siê pob³¹dziæ podczas tej wyprawy?

Zdarzy³o siê jeden raz, gdy zaczê³y siê góry w Niemczech.

Mia³em nienajlepszy atlas samochodowy. Drogowskazy dopro-

wadzi³y mnie do drogi szybkiego ruchu, która nie by³a w moim

atlasie uwzglêdniona, a po której nie wolno poruszaæ siê rowerem.

K¥CIK FOTO

UWAGA - KONKURS!

Og³aszamy konkurs na najciekawsze

zdjêcie z wakacji. Opatrzone tytu³em, pod-

pisane imieniem i nazwiskiem autora

prace nale¿y sk³adaæ do 15 wrzeœnia w

redakcji „Echa Che³mka” - MOKSiR, Pl.

Kiliñskiego 3. Prosimy o dopisek na do-

starczanych nam fotografiach: „konkurs

foto” lub „k¹cik foto”. Zwyciêskie prace

opublikujemy w kolejnym numerze.

mog³em go sprzedaæ, postanowi³em nim wróciæ. Wymyœliæ sobie

tak¹ podró¿ jest ³atwo, ale gdy siê weŸmie pod uwagê 1200 km,

które trzeba przebyæ na u¿ywanym rowerze, zupe³nie nie przygo-

towanym do dalekich wêdrówek, wówczas nie wygl¹da to ju¿ tak

ró¿owo.

Jak d³ugo trwa³a podró¿

rowerem z Holandii do Polski?

Jecha³em œrednio 80-90 km

dziennie, wiec podró¿ zajê³a mi

12 dni.

ZjeŸdzi³eœ „stopem” pra-

wie ca³¹ Europê. Czy taki wy-

trawny autostopowicz ma cza-

sem problem ze z³apaniem

„okazji”?

Ma i to, ¿eby by³o œmiesz-

niej, przed Che³mkiem. Im bli-

¿ej domu, tym gorzej, chocia¿

na trasie Kraków-Che³mek je-

stem rozpoznawany. Kierow-

com, z którymi podró¿ujê zosta-

wiam zawsze zrobionego pod-

czas jazdy papierowego ¿urawia

symbolizuj¹cego przyjaŸñ.

Ilona Witkowska


