
Szanowni Mieszkańcy! 
Z Nowym Rokiem patrzymy z nadzieją 

w przyszłość, a jednocześnie wracamy do 
zadań zrealizo-
wanych w po-
przednim. Było 
ich wiele. To 
wspólny wysiłek 
władz, pracowni-
ków Urzędu, ale 
również Państwa. 
Dlatego dokonu-
jąc prezentacji 
najważniejszych 

inwestycji roku 2007, pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, za wsparcie dzia-
łań idących w kierunku zmian w infra-
strukturze Gminy Bychawa.

Jednocześnie dziękuję wszystkim lu-
dziom, którzy pracowali nad rozwojem 
i wspierali inicjatywy społeczno-kulturalne 
na terenie naszego miasta i gminy. Takich 
ludzi i takich działań było wiele. Dowodem 
na to, są wszystkie ubiegłoroczne imprezy 
i wydarzenia, których byliśmy uczestnika-
mi.

Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się 
z Podsumowaniem Roku 2007.

• nowa szata • nowy format •

Słowo od redaktora
Dawno już ostygł grudniowy numer naszej gazety, 

tym serdeczniej witam Czytelników pierwszym w 2008 
roku numerem „Głosu”. Nowy Rok zawsze niesie ze 
sobą chęci i postanowienie zmian. Owocuje to nową 
energią, nowymi zadaniami, nowym wizerunkiem 
i noworocznymi postanowieniami. I tak jak gwiazdy 
szklanego ekranu, najczęściej odświeżają swój image, 
my też witamy Czytelników odmienionym „Głosem 
Ziemi Bychawskiej”.

Po pierwsze: nowy numer – nowy format. Zrezygno-
waliśmy z dużego, „płachciastego” formatu A3, na ko-
rzyść poręczniejszego formatu B4. Teraz „Głos” z pew-
nością łatwiej będzie zmieścić w teczce (panowie!) lub 
torebce (panie!). 

Można też wpiąć do segregatora, dzięki specjalnym 
zszywkom. Mamy nadzieję, że dzięki temu przybędzie 
wiernych kolekcjonerów naszej gazety. Postaramy się, 
by dla nich, w ciągu roku, ukazał się też firmowy se-
gregator. Nadal zbierajcie numery, a po przeczytaniu 
odkładajcie na półkę domowych bibliotek, bo każdy 
numer „Głosu” to kolejna karta z dziejów Ziemi By-
chawskiej.

Zmiana formatu pociągnęła za sobą konieczność 
zwiększenia liczby stron, „Głos” będzie bardziej pęka-
ty. Zmieniliśmy też szatę graficzną i winietę. Czy bę-
dzie Wam się podobać? Czy te zmiany są na lepsze? 

Prosimy to ocenić, pisząc do nas.
W Nowym Roku patrzymy w przyszłość, ale i oglą-

damy się wstecz. To dobry czas na podsumowania, 
spojrzenie jeszcze raz na to, co się wydarzyło w mie-
ście i gminie. Dlatego w tym numerze gospodarz gmi-
ny – burmistrz Andrzej Sobaszek prezentuje obszer-
ne omówienie inwestycji, które zrealizowano w tym 
roku.

W związku z tym, że często na naszych łamach pi-
szemy o kulturze, dlatego  w tym numerze też przypo-
minamy najważniejsze wydarzenia kulturalne minio-
nego roku. Odsyłamy do „Przeglądarki” na s. 15-16. 

Początek roku to także dobry moment na podsumo-
wania, ale i prognozy na przyszłość. I tak w artykule 
„Zieje nudą czy budzi nadzieją?” dyrektor Bychaw-
skiego Centrum Kultury, Ma-
riusz Nawłatyna, zapoznaje nas 
z kalendarzem imprez. Warto 
wiedzieć, jak się zapowiada rok 
w bychawskiej kulturze…

Poza tym znajdziecie wiele ar-
tykułów z cykli, które zazwyczaj 
cieszą się dużą popularnością 
wśród czytelników i biblioteka-
rzy, w tym dodatek „Głos regio-
nalistów”, tym razem poświęcony 
zabytkom z naszego regionu.

Życzę miłej i refleksyjnej 
lektury!
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Trwają prace 

nad strategią Gminy 

Bychawa
Dobiegają do końca prace nad Strategią Rozwo-

ju Gminy Bychawa na lata 2008-2020. W chwili 
obecnej trwa redagowanie zapisów oraz kończenie 
opracowywania całości dokumentu. Projekt Stra-
tegii został opublikowany na stronie internetowej 
www.bychawa.pl, aby każdy mieszkaniec gminy 
mógł do niego zgłaszać uwagi. 

Więcej o strategii: Strategia rozwoju lokalne-
go jest podstawowym elementem prowadzenia 
strategicznej polityki rozwoju gminy lub powiatu. 
Określa główne kierunki rozwoju, które następnie 
znajdują swoje uszczegółowienie w średniookreso-
wych programach, w tym wieloletnich programach 
inwestycyjnych. W latach 2007-2015 wojewódz-
two lubelskie ma szansę uzyskać znaczące środki 
na sfinansowanie zadań rozwojowych. Będą one 
pochodziły z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, środków Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
innych źródeł zewnętrznych. Korzystanie z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej jest niemoż-
liwe bez umiejętności planowania perspektywicz-
nego. Temu celowi ma służyć m.in. strategia roz-
woju miasta i gminy. Dlatego posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju będzie dla jednostek samorządu 
terytorialnego warunkiem formalnym ubiegania 
się o środki z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
Strategia zawiera analizę stanu obecnego miasta 
i gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej, 
infrastruktury technicznej, środowiskowej. Anali-
za relacji między tymi sferami pozwala na określe-
nie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy, 
identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagro-
żeń rozwoju. Wskazuje założenia rozwoju miasta 
i gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe. 
Znaczącym faktem jest to, iż strategia powinna być 
opracowana we współpracy z mieszkańcami Mia-
sta i Gminy. 

Renata Jankowska

Andrzej Sobaszek
Burmistrz Bychawy



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 2 nr 1 (195) 2008

• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bycha-
wie
Zadanie rozpoczęte w 2004 r. – realizowane etapami
I etap obejmował modernizację części ściekowej mechanicznej i biologicznej oczysz-
czalni, zakończony został 12 października 2007 r.
Wartość robót i etapu: 5.160.939,33 zł w tym:
Środki z Unii Europejskiej w ramach ZPORR – 3.588.987,63 zł, z budżetu państwa 
- 478.531,68 zł, pożyczka NFOŚiGW - 1.053.000,00 zł, umorzenie kredytu NFO-
ŚiGW - 30.000,00 zł, budżet Gminy Bychawa - 10.420,02 zł
II etap - realizacja zaplanowana jest na 2009 r. 
Przewidywana wartość robót II-go etapu: 4.415.181,73 zł

 

• Modernizacja stadionu sportowego z budową 
parkingu 
Zadanie rozpoczęte w 2003 r. – realizowane etapami
W latach 2004-2005 przy udziale środków z programu SAPARD uzyskano dofinan-
sowanie: 126.642,84 zł 
W latach 2006-2007 przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
uzyskano dofinansowanie: 300.000,- zł  
W 2007 roku wybudowany został parking przy stadionie (bez adaptacji części 
ul. Sportowej i nawierzchni asfaltowej parkingu) oraz wymienione ogrodzenie sta-
dionu. Wartość robót: 405.325,16 zł 
Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008-2010. Wartość szacunko-
wa pozostałych do wykonania prac: 1.501.320,60 zł

• Modernizacja drogi w Woli Gałęzowskiej
Zadanie rozpoczęte w 2006 r., zakończone w 2007 roku. Zmodernizowano odcinek 
o długości 220 mb
Całkowita wartość zadania: 90.136,86 zł

 

• Termomodernizacja budynku Bychawskiego 
Centrum Kultury
wraz z wymianą instalacji odgromowej, ociepleniem ścian zewnętrznych piwnic, 
cokołem i opaską wokół budynku, schody zewnętrzne – wejście główne, pochylnia 
i schody od strony południowej, schody do kawiarni, schody – wejście do kabin. 
Całkowita wartość zadania: 598 412,55 zł

• Remont drogi Wola Duża 
 etap IV i V
Zadanie rozpoczęte w 2005 r., zakończone w 2007 roku. Wyremontowano odcinek 
o długości 1183 mb, w tym w 2007 roku odcinek o długości: 413 mb
Wartość całego zadania wynosi: 453.792,01 zł, w tym roboty 2007 r. to kwota: 
292.025,98 zł 
Otrzymane dofinansowania ze środków MSWiA, na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych to kwota: 355.136,- zł, w tym w 2007 r. uzyskano: 227.464,- zł

• Zabezpieczenia dna wąwozu przed erozją – 
przebudowa ulicy Spokojnej w Bychawie
Zadanie rozpoczęte w 2006 r., zakończone w 2007 roku. Ułożono nawierzchnię 
z płyt betonowych ażurowych na długości 100 mb i szerokości 3,5 m. Całkowita 
wartość zadania: 72.304,30 zł w tym dofinansowanie ze środków MSWiA, na za-
bezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w wysokości: 50.000,- zł

Podsumowanie inwestycji w 2007 roku
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• Budowa chodnika Stara Wieś Druga
Zadanie rozpoczęte w 2005 roku – realizowane etapami. w 2006 roku wykonano 
odcinek o długości 142 mb wraz z zatoką autobusową. Wartość robót: 98.961,73 
zł, w tym środki budżetu Województwa Lubelskiego to kwota 39.584,69 zł
W 2007 roku wykonano odcinek o długości 132 mb 
Wartość robót 103.295,28 zł, w tym środki budżetu województwa lubelskiego to 
kwota: 41.318,11 zł

 

• Remont chodnika przy ul. 11-go Listopada 
w Bychawie
Wyremontowano odcinek o długości: 365 mb
Wartość robót: 57.872,19 zł, w tym środki budżetu Województwa Lubelskiego to 
kwota 23.148,88 zł

• Zakup części budynku administracyjnego przy 
ul. Partyzantów 1 (pomieszczenia odkupione od PZU)
Zakup części budynku administracyjnego: 137.000,- zł 
Remont i wyposażenie pomieszczeń: 65.000,- zł

 

• Przebudowa obiektów SPZOZ w Bychawie 
(rozbudowa szpitala)
Z budżetu gminy w latach 2006-2007 przekazano do Starostwa Powiatowego w Lu-
blinie dotację w wysokości: 500.000,- zł

• Zakupy inwestycyjne aparatury i sprzętu me-
dycznego do szpitala
Z budżetu w 2007 roku przekazano do SPZOZ w Bychawie dotację w wysokości: 
80.000,- zł

• Remont placu targowego przy ul. S. Batorego 
w Bychawie
Ułożono 738 m kw. nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej 
Całkowita wartość zadania: 61.385,04 zł 

• Wymiana lamp oświetlenia drogowego 
W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia wymieniono w miejscowościach: 
- Leśniczówka 
- ul. Wyspiańskiego

• Budowa przyłączy ga-
zowych w miejscowo-
ściach 
Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga
Bychawka Trzecia
Bychawka Druga Kolonia
Bychawka Trzecia Kolonia
Zadanie rozpoczęte w 2005 r., zakończone 
w 2007 roku
Wybudowano sieć gazową o długości 10 
830 mb, z 117 przyłączami gazowymi o długości: 3.710 mb.
Wartość całego zadania wynosi: 643.841,37 zł, w tym roboty 2007 r. to kwota 
108.189,46 zł 
Opracowana jest dokumentacja techniczna na wewnętrzne instalacje gazowe 
w strażnicach OSP Bychawka i i II. Wykonanie ich zaplanowane jest na lata 2008-
2009

• Remont drogi Stara Wieś Druga
Wykonano wjazd o pow. 159 m kw. (do Ośrodka Zdrowia)
Całkowita wartość zadania: 8.052,58 zł 

• Zakup materiałów drogowych na utwardze-
nie i naprawy dróg gminnych
Zakupiono 1500 ton mieszanki sortowanej o wartości 101.565,- zł

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bychawa
Zadanie rozpoczęte w 2007 roku, zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2009 
roku.
Wartość zadania 83.000,- zł 

OPRACOWYWANIE
DOKUMENTACJI
• Budowa drogi
Majdan Gałęzowski
(Gałęzów – Leśniczówka)
Zadanie rozpoczęte w 2007 r. Opracowywana jest dokumentacja na budowę odcin-
ka drogi o długości: 1.200 mb.
Termin zakończenia prac projektowych marzec 2008 r. 

• Remont drogi - Skawinek
Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Opracowana jest dokumentacja na remont na-
wierzchni drogi o długości: 1.000 mb

• Modernizacja drogi w Zdrapach 
Zadanie rozpoczęte w 2007 r. Opracowana jest dokumentacja na modernizację 
drogi o długości: 500 mb

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
(w rejonie „Podzamcza” ul. 11-go Listopada, Wyspiańskiego, Reja, 
Pileckiego, Zamkowa)
Zadanie rozpoczęte w 2007 r. Opracowana jest dokumentacja techniczna obejmu-
jąca budowę kanałów sanitarnych o długości: 7517 mb i 121 przyłączy. 
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009-2010 

• Budowa ul. Gen. G. Roweckiego w Bychawie
Zadanie rozpoczęte w 2004 r. 
Opracowana jest dokumentacja techniczna obejmująca budowę jezdni wraz chod-
nikiem o długości: 148 mb 
Realizacja zadania zaplanowana jest na 2009 r. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Krajowej 
w Bychawie 
Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Opracowana jest dokumentacja techniczna obejmu-
jąca budowę kanałów sanitarnych o długości 542 mb i 9 przyłączy. 
Realizacja zadania zaplanowana jest na 2009 r. 

• Rozbudowa budynku szkoły w Osowie
z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na mieszkania socjalne 
na piętrze budynku
Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Projekt obejmuje utworzenie 7 lokali o pow. ok. 37 m 
kw. każdy. 
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008-2009 Zawarto umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie finansowego wsparcia 
w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych w wysokości 139.000,- zł  

• Zabezpieczenia dna wąwozu przed erozją
(przebudowa drogi Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów Kolonia 
Druga)
Zadanie rozpoczęte w 2007 r. Opracowana jest dokumentacja na ułożenie na-
wierzchni z płyt betonowych, ażurowych na długości 338 mb, szerokości 3,5 m 
(dwa odcinki o długości 200 mb i 138 mb)
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Nowy Wizerunek * Nowa Energia * Nowe Pomysły 

Zieje nudą 
czy budzi 
nadzieją? 
Kalendarz imprez 
Bychawskiego Centrum 
Kultury

Mamy rok 2008, skończył się karnawał, 
zimy nie widać i jak mówią synoptycy, ra-
czej nie zanosi się, by się pojawiła. Mamy 
trochę czasu, by jeszcze coś przeczytać, 
być może spotkać się ze znajomymi. Jest 
też okazja, by przeczytać kolejny numer 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” w nowej szacie, 
bardziej poręczny, myślę, że można go te-
raz zabrać z sobą prawie wszędzie, a nawet 
łatwiej będzie go można zbierać i wpinać 
w segregator. Skoro nowy numer, to i po-
kusa, by właśnie w tym numerze, przeka-
zać kilka informacji z Bychawskiego Cen-
trum Kultury.

Na naszej stronie (ww.ebck.pl) pojawiają 
się na bieżąco informacje dotyczące naszej 
działalności, zatem zapraszam do czyta-
nia. Istnieje też możliwość komentowania 
tego, co się ukazuje na stronie, a wszystkie 
otrzymane komentarze są czytane i w mia-
rę możliwości brane pod uwagę. Co zatem 
nowego? Zamieściliśmy kalendarz imprez, 
jaki chcemy zrealizować w obecnym roku. 
Myślę, że jeżeli wszystko będzie przebiegało 
właściwie, to w tym roku nie będziemy się 
nudzić, będziemy mogli się spotykać razem 
na imprezach ponad 34 razy. Kalendarz nie 
obejmuje takich imprez, które pojawiają się 
w ciągu roku jako szczególne wydarzenia, 
które są potrzebą chwili i gdy nowe oko-
liczności sprawiają potrzebę przygotowania 
czegoś extra.

Oczywiście zachęcając Państwa do od-
wiedzin naszej strony internetowej pragnę 
zaanonsować kilka imprez, które szczegól-
nie polecam. Nie oznacza to, że jedne są 
lepsze, a inne gorsze, jestem przekonany, 
że wszystkie będą dobre i mile na tych im-
prezach spędzą Państwo czas. Mam świa-
domość, że jeszcze nie wszyscy mają dostęp 

do Internetu, za-
tem taka infor-
macja powinna 
dotrzeć w mia-
rę możliwości 
do wszystkich 
m i e s z k a ń c ó w 
naszej Gminy.

Jak informo-
wałem czytelników Głosu w listopadzie,  
przygotowaliśmy w BCK salę, którą chce-
my wykorzystywać głównie na organizację 
wystaw. Dawna sala oświatowa otrzymała 
nową nazwę „BLUE ORANGE GALLERY”, 
swoje logo, nowe malowanie. Tam będą 
odbywały się wystawy i spotkania wyma-
gające odpowiedniej aranżacji i właściwego 
klimatu. 

Kontynuujemy  rozpoczęty w ubiegłym  
roku cykl spotkań pod nazwą „DANIE DLA 
MOLA” – by już w marcu, modyfikując tro-

szeczkę tytuł za-
prosić do konkursu 
na „NAPÓJ DLA 
MOLA” (szczegóło-
we informacje w Bi-
bliotece Publicznej). 

Finał i rozstrzygnięcie konkursu połączone 
z degustacją odbędzie się w Kawiarni Ar-
tystycznej „Złota Lira”, właśnie w marcu. 
a na „DANIE DLA MOLA” zapraszamy już 
w sierpniu do „Baru u Saszy”.

Wprawdzie powoli i z małymi oporami, ale 
jednak rozpoczęły się prace nad przygoto-
waniem widowiska obrzędowego „WESELE 
GALĘZOWSKIE i BYCHAWIECKIE”. Wido-
wisko przygotowują: Bychawskie Towarzy-
stwo Regionalne, BCK, Szkoła Podstawowa 
z Bychawki i mieszkańcy Gałęzowa. Pro-
szę trzymać za nas kciuki byśmy mogli już 
w kwietniu spotkać się na „weselnych go-
dach” (Pan Młody podobno już jest, a i Pani 
Młoda szykuje się do swojej roli).

Nawiązując do ubiegłych lat kontynu-
ujemy zagospodarowywanie bychawskich 
parków na potrzeby kultury. Każdy ma 
swój urok i swoją atmosferę. w parku przy 
ul. 11-go Listopada (za kościołem), bawi-
my się we wrześniu przy radosnej muzyce 
na Święcie Pieczonego Ziemniaka. w par-
ku w centrum miasta, w czerwcu, będziemy 
kontynuować  spotkania z muzyką poważ-
ną, poezją i refleksją, wraz z patronem księ-
dzem Antonim Kwiatkowskim, na imprezie 
„BENE MERITUS”. Ponieważ pozostał nam 
jeszcze jeden park znajdujący się na miej-
scu dawnego rynku, jeszcze przed waka-
cyjnymi wojażami – a więc tuż na początku 
lipca, pragniemy zaprosić Państwa na spo-
tkanie z folklorem na imprezie „JARMARK 
BYCHAWSKI”.

Chcemy w tym roku zrealizować trzy nowe 
projekty w naszej działalności i liczymy, że 
włączą się Państwo w nie, jak zawsze z du-
żym entuzjazmem. Pierwszy kierujemy do 
rodzin i placówek oświatowych. Ogłaszamy 
konkurs na samodzielnie zbudowany lata-
wiec. Jesteśmy otwarci na kilka kategorii, 
które nikomu nie zamkną drogi do twór-
czych działań. I tak, dzieci mogą zgłaszać 
się indywidualnie lub zespołowo z podzia-
łem na grupy wiekowe odpowiadające po-
działowi na typ szkoły (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Za-
chęcam także osoby dorosłe (pasjonatów 
modelarstwa i wszelkiego twórczego dłu-
bania i klejenia) do wzięcia udziału w kon-
kursie: indywidualnie lub w grupie (np. 
rodzina buduje latawiec). Nie ograniczamy 
kształtu i formy, wręcz jestem przekonany, 
że w ocenie jury, oryginalność konstruk-
cji otrzyma dodatkowe punkty – stawiamy 
dwa warunki: latawiec powinien latać oraz 
nie mogą brać udziału latawce zakupione 
w sklepie. Podsumowanie konkursu odbę-
dzie się w maju na błoniach koło stadionu. 
Od marca na naszej stronie będzie dostęp-
ny formularz zgłoszenia. Czekamy z cie-
kawością na Państwa pomysły. Zatem do 
dzieła!

Kolejne dwa projekty będziemy realizo-
wać po wakacjach, ale wspominam o nich 
już teraz, gdyż musimy się do nich przy-
gotować: i Bychawskie Centrum Kultury, 
i oczywiście mieszkańcy Bychawy. „WA-
KACYJNE WĘDRÓWKI BYCHAWIAN” – to 
konkurs na ciekawą prezentację z wakacyj-
nego spędzenia czasu. Także i w tym kon-

kursie nie ograniczamy Państwa inwencji 
twórczej tylko do zdjęć. Zawsze można je 
ubogacić dodatkowymi pamiątkami (np. 
niektórzy wracają z kamykami, muszel-
kami itp.) Podsumowanie konkursu połą-
czone z wystawą, odbędzie się na początku 
października.

Kolejny projekt adresujemy do wszystkich 
mieszkańców, licząc na aktywne uczestnic-
two. Pragniemy w obecnym roku zachę-
cić Państwa do wybrania „OSOBOWOŚCI 
ROKU 2008”, – czyli osoby, która angażuje 
się na rzecz naszej społeczności, jest bez-
interesowna i ma duże uznanie w naszej 
(mieszkańców) ocenie. Przez ten konkurs 
pragniemy promować osoby i postawy, 
które wpływają pozytywnie na rozwój na-
szej „Małej Ojczyzny” - Bychawy. Konkurs 
przeprowadzimy w dwóch turach. Najpierw 
zapytamy Państwa o kandydatury osób, 
a następnie z dziesięciu nominowanych 
osób wybierzecie Państwo jedną, której 
wręczymy tak zaszczytny tytuł. Konkurs 
będzie trwał od września, finał przewiduje-
my w grudniu.

Na zakończenie kilka słów o najważniej-
szej imprezie, którą przygotowujemy po 
raz dziewiąty – „W KRAINIE PIEROGÓW”. 
Festyn odbędzie się 25. maja, jak zawsze 
na stadionie sportowym od godz. 14.00 do 
24.00. Gwiazdami tegorocznego pierogowe-
go święta będzie zespół BOYS oraz zespól, 
o którym już pisałem na naszej stronie in-
ternetowej, a który wywołał ożywioną dys-
kusję. Tym zespołem jest FEEL. na pew-
no nie zabraknie pierogów, będzie wesołe 
miasteczko, dużo ciekawych atrakcji. Bilet 
w tym roku będzie tańszy i jego cena wynie-
sie prawdopodobnie 8 zł.

Zachęcam do zapoznania się z całym ka-
lendarzem imprez na rok 2008 (zamiesz-
czonym na stronie www.ebck.pl) i do odwie-
dzania BCK-u. Zawsze z radością witamy 
wszystkich Państwa w naszych progach.

W związku z licznymi pytaniami informu-
ję, że w naszej Kawiarni Artystycznej „Złota 
Lira” istnieje HOT-SPOT – udostępniamy 
bezpłatnie Internet osobom przebywającym 
w kawiarni. Pierwszy w Bychawie! – Dla 
każdego!

Bychawskie 
Centrum Kul-
tury dysponuje 
także pomiesz-
czeniami, które 
można wynaj-
mować na róż-
nego rodzaju  
spotkania oko-
l i c znośc i owe 

(imieniny, komunie, wesela itp.). Wszelkie 
informacje można uzyskać w sekretariacie 
BCK od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 10.00 do 15.00, telefonicznie pod 
numerem 081 56-60-
124, Skype: bck_sekre-
tariat, lub mailem:
sekretariat@ebck.pl

Pozdrawiam.

Mariusz Nawłatyna
Dyrektor BCK
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Zdaniem Radnego...

Uderz 
w stół…

czyli, rzecz o dialogu
Bardzo dziękuję Panu przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Bychawie – Sewerynowi 
Gąbce – za nadanie tytułu Superradnego. 
Muszę jednak przyznać, że na niego nie za-
służyłem. Chyba, że uznamy to wyróżnie-
nie za tytuł zbiorowy. Należy się on tym, 
co nie boją się zadawać trudnych pytań. 
Np.:, na co idą moje podatki? Wszyst-
kim mieszkańcom gminy, którzy w intere-
sie ogółu zwracali mi uwagę na dziurawe 
drogi, zdewastowane przepusty i chodni-
ki, świecące się niepotrzebnie od kilku lat 
latarnie w polu koło szkoły w Starej Wsi 
Pierwszej. Zasłużyli na to wyróżnienie ci, 
co dostrzegali zanieczyszczoną rzekę Kosa-

rzewkę, brak parkingów w mieście, wysokie 
ceny i brak działek budowlanych. 

Staram się być na bieżąco ze sprawa-
mi gminnymi, ale nie znam odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Jako radny zada-
ję je więc na sesji lub, jeśli czuję niedosyt 
informacji, publicznie, szukając osoby po-
siadającej wiedzę potrzebną do wyjaśnie-
nia wątpliwości. Dziś szukam odpowiedzi 
na pytanie: Czy ceny wody i ścieków mu-
szą rosnąć mimo modernizacji ujęcia 
i oczyszczalni?

Artykuł Pana przewodniczącego przybli-
żył zainteresowanym mieszkańcom proble-
my naszej Gminy. Nie wyczerpał niestety 
wszystkich wątków, więc zainteresowa-
nych odsyłam do strony Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Bychawa, gdzie są 
na bieżąco zamieszczane protokoły z obrad 
Rady Miejskiej w Bychawie: zakładka Rada 
Miejska w Bychawie> Sesje Rady > Proto-
koły > Porządek Obrad.

Czytanie protokołów z sesji wymaga, co 
prawda czasu, ale pozwala na odkrywanie 
faktów chowanych wstydliwie za frazesa-

mi. 
Wyrażam nadzieję, że agresywne słownic-

two zawarte w wypowiedzi Pana Przewod-
niczącego wynikało z troski o Gminę, a nie 
chęci zdyskredytowania mnie w oczach 
mieszkańców za zadawanie niewygodnych 
pytań. z zaproszenia do współpracy oczy-
wiście korzystam. Przecież wiele wniosków 
moich i kolegów z klubu radnych „Wspólna 
Gmina” znalazło uznanie w oczach innych 
radnych i są realizowane przez burmistrza. 
w moim rozumieniu, dzielenie się posiada-
ną wiedzą, zgłaszanie wniosków i zadawa-
nie pytań w celu wyjaśnienia wątpliwości 
jest właśnie pracą na rzecz 
wspólnego dobra. 

Chcę głosować zgod-
nie ze swoim sumieniem, 
a nie z lęku przed „władzą”. 
w oparciu o wiedzę, a nie 
przedstawiane dogmaty. 
w interesie mieszkańców, 
a nie krzykliwych jedno-
stek.

Artur Płaza

Niezwykłe wrażenia, 
ale i godziny grozy

Między 
Bychawą 
a Ziemią 
Świętą

Zacznijmy opowieść od koń-
ca, czyli od powrotu uczest-
ników z pielgrzymki, w tym 
bychawian do Ziemi Świętej. 
Samolot, którym wracali, tuż 
po starcie miał awarię i został 
zawrócony na lotnisko. Wszyst-
ko zakończyło się szczęśliwie, 
choć uczestnicy pielgrzymki 
wrócili jeden dzień później, niż 
przewidywał program. Wraże-
niami ze styczniowej podró-
ży podzieliła się z nami jedna 
z uczestniczek.

Nasz powrót do domu rozpoczął się zupełnie zwyczaj-
nie. Przyjechaliśmy na lotnisko w Tel-Awiwie, o wpół 
do trzeciej rano, przeszliśmy długą, bardzo szczegóło-
wą odprawę i przed szóstą, zadowoleni, wsiedliśmy do 
samolotu. Bo, choć na wycieczce było wspaniale, to 
chyba już każdy tęsknił za domem. Wystartowaliśmy 
i mniej więcej, po 40 minutach lotu, pilot podał komu-
nikat, bardzo lakoniczny zresztą i w zasadzie nic nie 
mówiący, że w związku z awarią, zawracamy i za trzy 
godziny lądujemy w Tel-Awiwie. Ponieważ leciałam 
pierwszy raz samolotem, pomyślałam, że to chyba taki 
dowcip pilota, żart pokładowy, dla tych, którzy pierw-
szy raz lecą… Niezłe żarty, połowa ludzi pierwszy raz 
leci samolotem, a nas tu jeszcze straszą… I nie wierzy-
łam, do momentu, w którym za jakiś czas pilot pono-
wił komunikat, który powtórzyła też stewardesa. I do-
piero uwierzyłam, że rzeczywiście mamy awarię, i że 

lecimy do Tel-Awiwu. Dla bezpieczeństwa skierowano 
nasz samolot nad morze, byśmy „wylatali” paliwo i z 
pustymi zbiornikami wylądowali na lotnisku. Krążyli-
śmy więc trzy godziny na Morzem Śródziemnym.

Dla niektórych były to godziny grozy. Osobiście nie 
czułam strasznego lęku, nie nachodziły mnie żadne 
złe myśli, że np. spadniemy. Miałam przeczucie, że 
wszystko się na pewno dobrze skończy. W samolocie 
nic dziwnego się nie działo. w zasadzie nikt nie pani-
kował (choć jedna pani, nie z naszej grupy, dostała 
ataku histerii), każdy przeżył to po swojemu; część 
się modliła, część popłakiwała, część przeczekała spo-
kojnie, a ja, chyba z braku doświadczenia, dopiero 
na lotnisku poczułam powagę sytuacji. Gdy wysiedli-
śmy i zobaczyłam ten tłum, samochody ratunkowe, 
karetki pogotowia, policję, samochody ze sprzętem ra-
towniczym i gaśniczym, dopiero dotarło do mnie: Było 
strasznie, było bardzo niebezpiecznie... Stewardesa 
powiedziała, że w ciągu 15 lat jej pracy, przytrafiło się 
jej dopiero drugi raz.

Oczywiście z pokładu nie mogliśmy telefonować, 
gdyż obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komór-
kowych, ale gdy wysiedliśmy z samolotu cali i zdrowi, 
to każdy zadzwonił do domu; starając się nasze prze-
życia opowiedzieć bardzo oględnie, by w rodzinnych 
domach nie szerzyć niepotrzebnej paniki.

Wiedzieliście na czym polegała awaria?
W zasadzie wiedzieliśmy tylko to, co powiedziały 

nam stewardesy; szczegółowych wyjaśnień nie otrzy-
maliśmy, i tylko to, co każdy widział przez okno. Otóż 
pilot nie mógł złożyć takich „klapek” na skrzydłach 
samolotu, i lecieliśmy jakby na hamulcach, bez moż-
liwości wzbicia się wyżej. a przecież lecieliśmy naszym 
LOT-em, bezpiecznym boeingiem ze 160 osobami 
na pokładzie. Nie byliśmy do końca usatysfakcjono-
wani tymi wyjaśnieniami. Odbyło się to krótko, bez 
tłumaczeń: lądujemy i tyle.

Wylądowaliście w Tel-Awiwie, co było 
dalej?

Tu czekały nas same przyjemne rzeczy. Linie lotni-
cze po tych stresujących przeżyciach zajęły się nami 
jak powinny – podstawiono autokary, zawieziono nas 
do hotelu, gdzie wszyscy mieli zapewniony nocleg, so-
wity obiad; nawet wino. Opieka była bardzo dobra. 

Do domu wróciliśmy następnego dnia, tym samym 
samolotem, z tą samą obsługą, nawet o tej samej go-
dzinie. Około 10 byliśmy już na Okęciu.

Czy ten powrót z przygodami nie przyćmił 
Wam wrażeń z pielgrzymki?

Nie. w Ziemi Świętej, z tym dodatkowym, gratiso-
wym dniem, byliśmy w sumie osiem dni. Niezwykłe 
przeżycia, choć teraz mam problemy z przypomina-
niem sobie nazw miejsc, w których byliśmy; żałuję, że 
zbyt późno zaczęłam robić notatki. 

A zwiedziliśmy wszystkie ważne dla chrześcijan 
miejsca. Największe przeżycie to zwiedzanie groty 
Grobu Pańskiego. Pobyt w Ziemi Świętej rozpoczęli-
śmy od dwu dni w pobytu w Betlejem; gdzie zwiedzili-
śmy Bazylikę Narodzenia Pańskiego. Gdy przekracza 
się mur, który oddziela Izrael od części palestyńskiej, 
widać ogromną różnicę. Część palestyńska to niemal 
getto, bieda… Część izraelska to zupełnie inne miasto. 

Wspaniałe hotele, bogactwo.
Najwięcej czasu spędziliśmy w Jerozolimie, w sta-

rej części miasta, w której znajdują się najcenniejsze 
miejsca dla chrześcijan. w starej części – w kamien-
nym mieście – życie niewiele się zmieniło, ludzie żyją 
niemal tak samo, jak dwa tysiące lat temu: handlują, 
słychać nawoływania w różnych językach; zaś za mu-
rami jest piękne, nowoczesne, tętniące życiem mia-
sto. 

Byliśmy m.in. w szlifierni diamentów, na Pustyni 
Judzkiej, nad Morzem Martwym i Śródziemnym, i w 
wielu innych miejscach. w Kanie Galilejskiej nasze 
pary małżeńskie odnowiły śluby małżeńskie, każde 
małżeństwo dostało pamiątkowy dyplom, a później 
hulaliśmy na weselu. Byliśmy też nad rzeką Jordan, 
ksiądz Grzegorz Kolasa organizator i nasz opiekun po-
lał nam głowy wodą z tej rzeki. w tym czasie była też 
grupa pielgrzymów, która przechodziła chrzest w bia-
łych szatach, tak jak pierwsi chrześcijanie, wchodząc 
do przeraźliwie zimnej wody. Myśmy się na to nie zde-
cydowali. 

Ksiądz Kolasa ma żyłkę podróżnika i dużą wiedzę, 
w Ziemi Świętej był już szósty raz zajął się nami wspa-
niale podczas podróży. Zresztą nastroje w naszej gru-
pie były przyjazne, było przesympatycznie, wszyscy 
odnosili się do siebie miło i życzliwie. 

Wrażeniami z podróży do Ziemi Świętej podzieliła się 
z nami pani Bożena Warda. Dziękujemy!

M. Głazik
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Bądź krewki 
i oddaj krew 
– wilkołakom 
na przekór

Jesteś zmęczony pracą? 
Chcesz mieć dodatkowy dzień 
wolny, a przy okazji nie chcesz 
tracić wolnych dni ze swojej 
puli na bieżący rok? Chciałbyś 
zrobić coś dobrego dla innych 
bez nakładu pieniędzy, a jed-
nocześnie dla siebie? Pomyśl 
o oddaniu krwi do Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie 
przy ul. Wojska Polskiego 8.

Może nie należy to do przyjemności, bo 
któż lubi ludzi w białych fartuchach z igła-
mi w ręku? Zapewne nikt. i ja się z tym zgo-
dzę.

Ale czym są marne dwa nakłucia i upusz-
czenie zaledwie 450 ml krwi, w stosunku 
do atrakcji, jakie potem czekają na takiego 
bohatera, czyli honorowego dawcę krwi?

Po pierwsze masz zapewniony dzień wol-
ny od pracy (dodatkowy i usprawiedliwio-
ny), bądź na studiach od zajęć (uwaga stu-
denci!).

Po drugie zaraz po oddaniu krwi czeka 
na Ciebie osiem czekolad, (z czego tylko 
dwie są gorzkie).

Po trzecie dostajesz zwroty za dojazdy, 
ponieważ honorowi dawcy są traktowani 
honorowo (niestety, nie zwracają za taxi 
i MPK). 

Po czwarte możesz po trzech dniach przy-
jechać i uzyskać bezpłatnie szczegółowe wy-
niki badań oraz identyfikator z Twoją grupą 
krwi. Ci szczęśliwcy, którzy oddali, co naj-
miej 5 litrów (panie) lub 6 litrów (panowie) 
mogą liczyć na otrzymanie bezpłatnych le-
ków podstawowych i uzupełniających oraz 
przysługuje im prawo do korzystania ze 
świadczeń medycznych w przychodni poza 
kolejnością (zapewne po stoczeniu walki 
na „miny”). „Krwiotwórcy”, którzy oddali 
ponad 18 litrów krwi mają zapewnione bez-
płatne przejazdy MPK. 

I na koniec najświeższa atrakcja – krew 
można sobie odpisać od podatku, za jed-
norazowe 450 ml wychodzi około 57 zł.

Jak widać nakarmienie wampirów ma 
wiele pozytywnych stron, a jak to wygląda 
w praktyce?

Nie pisałabym o czymś, o czym nie mam 
zielonego pojęcia. Oddałam krew już 3 razy, 
albo dopiero 3 razy powiedzą ci, którzy od-
dają krew systematycznie i mogą się po-
chwalić kilkunastolitrowym wynikiem. Ja 
z natury jestem bojaźliwa, jeśli chodzi o igły 
i inne nieprzyjemne medykamenty, więc 
uważam to za swój sukces. Oddałam krew 
przed operacją mamy, ponieważ na moje 
nieszczęście, moi bracia zostali wykluczeni 
przez choroby cywilizacyjne (nadciśnienie). 
i tak się zaczęło.

Jeśli zdecydujesz się na ten krok, musisz 
przede wszystkim być zdrowy i mieć ukoń-
czone 18 lat (obowiązkowo weź ze sobą do-
wód osobisty). w ostatnim miesiącu nie po-
winieneś przyjmować leków, antybiotyków 

– krew powinna być w miarę „czysta”. w tym 
okresie nie powinno się wykonywać poważ-
niejszych zabiegów stomatologicznych, chi-
rurgicznych i tatuaży (badane jest ostatnie 
6 miesięcy) oraz kilka dni wcześniej należy 
się wstrzymać od spożycia alkoholu. Ko-
biety powinny być, co najmniej trzy dni po 
miesiączce. Do RCKiK w Lublinie należy 
przyjechać po śniadaniu (krew ma być peł-
na). w rejestracji otrzymujesz ankietę czte-
rostronicową formatu A4 do wypełnienia 
i udajesz się do pokoju 210, by wstępnie 
oddać krew na ustalenie wskaźnika hemo-
globiny oraz innych parametrów krwi. Pani 
wybiera „gorszą” żyłę i pobiera krew („lep-
sza” – inaczej bardziej widoczna, zostawia-
na jest do głównego przetaczania). Czekając 
na wyniki wypełniasz ankietę, gdzie można 
się spotkać z bardzo intymnymi pytania-
mi np. o przygodnych partnerów. Jednak 

wszystkie pytania mają na celu dobro pa-
cjenta, któremu zostanie przetoczona Twoja 
krew i należy odpowiadać zgodnie z prawdą. 
Następnie zostaniesz wezwany do gabinetu 
lekarskiego, gdzie czekają Cię profilaktycz-
ne badania: ciśnienie, waga, podsłuchanie 
pracy serca oraz rozmowa dotycząca Twojej 
ankiety. Konsultacja lekarska na tym pozio-
mie jest bardzo istotna, ponieważ to od niej 
zależy czy Twój organizm jest na tyle zdro-
wy, a krew ma odpowiednie parametry, by 
doszło do przetaczania. Jeśli hemoglobina 
jest niska to nici z dobrych chęci – idziesz 
do domu. Tak samo dzieje się w przypad-
ku, gdy chorowałeś na żółtaczkę, gronkow-
ca czy inne choroby zakaźne, które zosta-
wiają w organizmie żywe nośniki choroby. 
Twoja krew nie spełnia już „norm” i nigdy 
już nie zostaniesz honorowym dawcą. Ta-
kie wstępne badanie daje dużo do myślenia 
i oczywiście pozwala na kontrolę własnego 
organizmu. Czasami zdarza się, że lekarz 
odsyła nas zalecając dietę bogatą w żelazo, 
po której za miesiąc można spróbować raz 
jeszcze. 

W sytuacji, gdy wizyta lekarska przebie-
gła pomyślnie zostajemy odesłani na, jak 
kto woli, fotel lub łóżko (bardzo wygodne 
zresztą). Dla osób, które nie mają mocnych 
nerwów Centrum przygotowało kropelki od-
stresowujące, które można zażyć przed wej-
ściem na fotel. Tam cała akcja przebiega od 
5-10 minut z piłeczką w ręku. Ukłucie jest 
do przeżycia. Nie boli bardziej niż zwykłe 
pobieranie krwi, chociaż igła jest grubsza, 
za to panie przystępują do pracy z ogrom-
ną delikatnością. Ich motto: nie wystraszyć 
honorowego dawcy. Potem tylko 20 minut 
relaksu na fotelu pod stałą obserwacją, czy 
przypadkiem delikwent nie osiągnął stanu 
nirwany, a potem parująca gorąca kawa 
na podniesienie ciśnienia i czekolady re-
kompensujące zaklejone żyły. i do zobacze-
nia za dwa miesiące! 

Centrum pobiera również inne składni-
ki krwi np. płytki krwi i osocze, ale o tym 
myślę, że napisze ktoś inny. Wszystko 
pięknie wygląda, więc czemu jest tak duże 
zapotrzebowanie na krew, a tak mało ho-
norowych dawców? Czy wynika to z nasze-
go lenistwa? Czy raczej społeczeństwo jest 
toczone przez choroby cywilizacyjne i nie 
spełnia już kryteriów? A może kiedyś Tobie 
będzie potrzebna krew? Warto sobie zasłu-
żyć, by potem czerpać z tego życiodajnego 
banku krwi…

No nic… trudno. Zostawię bez komenta-
rza. Jeśli przekonałam choć jedną osobę 
do tego jednodniowego bohaterstwa, to już 
uważam to za sukces.

Anna Kowalik

LISTY DO 
REDAKCJI

Młodzież kulą u nogi!
Reprezentuję sprawę młodzieży bychawskiej, 

w imieniu której chciałem przedstawić na łamach 
gazety sytuację, która trwa już od dłuższego czasu 
w naszym mieście. Mianowicie, w Bychawie, gdzie 
i tak miejsca dla młodych ludzi, chcących rozwijać 
swoje talenty można policzyć na palcach jednej ręki, 
osoby chcące coś robić, są  umiejętnie i konsekwent-

nie ograniczane przez miasto.
Młodzież w wolnym czasie nie ma możliwości 

oderwać się od szarej rzeczywistości, odreagować 
napięcia dnia codziennego, ponieważ nie ma gdzie!!! 
Hale sportowe, które wybudowano za unijne pienią-
dze dla rozwoju młodzieży, traktowane są jako nie-
użytki przez władze miasta, dyrektorów szkół, perso-
nel sprzątający itd.

I teraz pytam, gdzie jest miejsce dla nas, mło-
dych?

Piszecie w artykułach o bójkach, pijackich bur-
dach, wandalizmie, więc pytam, gdzie ta młodzież 
ma się wyszumieć, skoro sami ją ograniczacie?! Nie 
dajecie szansy realizowania się!

Mam nadzieję, że władze poważnie potraktują 
ten artykuł, który i tak nie obejmuje w całości tej 
sprawy.

Z poważaniem
Szkolna FC

Autor najciekawszego listu przysłanego 
do Redakcji, otrzyma upominek, ufundo-
wany przez sponsora. Wszystko po to, by 
zachęcić czytelników do pisania do gazety 
listów. Piszcie pocztą elektroniczną na ad-
res gzbg@wp.pl lub tradycyjną: „Głos Ziemi 
Bychawskiej”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
22, 23-100 Bychawa.
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A są 
tu u 
Was 
jakieś 
zabytki?

Takie pytanie słyszy się najczęściej od 
przyjezdnych, nieznających Bychawy. 
Przyjeżdżając bowiem do obcego nam mia-
sta, w nieznane strony, rozglądamy się za-
zwyczaj za czymś ciekawym. Ocenie pierw-
szego wrażenia najczęściej podlega samo 
położenie wraz z naturalnymi walorami, 
na pewno również wygląd, estetyka, czy-
stość ulic, domów. Skwery, parki, a więc 
zieleń i ukwiecenie liczą się też w pierw-
szym oglądzie na pewno.

Jednakże zawsze nieodmiennie można 
się spodziewać tego pytania o zabytki. Ma-
terialne i kulturowe dowody przeszłości 
miasta, wsi, okolicy, wzbudzają największe 
zainteresowanie większości turystów i od-
wiedzających. Większości, bo inni, nielicz-
ni, z przekorą futurystów patrzą wyłącznie 
w przyszłość. I nad wspinanie się na wznie-
sienie z ruinami starego zamczyska, gdzie 
można się zadumać nad przemijaniem epok 
i potęg, przedkładają podziwianie nowocze-
snej imponującej technologii. I podziw dla 
osiągnięć cywilizacji, i tajemniczość minio-
nego, mogą przyciągać uwagę, choć budzą 
zgoła inne odczucia. Stąd jeden z dylema-
tów urbanistyki: jak harmonijnie i este-
tycznie wkomponować to, co nowoczesne, 
w to, co zabytkowe. Szacunek i pietyzm dla 
tradycji, z jednoczesnym eksponowaniem 
współczesnych rozwiązań architektonicz-
nych. Stylowe kamieniczki starego miasta 
i nowoczesne apartamentowce i hotele.

Nie od rzeczy będzie tu przypomnienie, 
czym jest zabytek w świetle prawa.

Zabytek to nieruchomość lub rzecz ru-
choma (także jej część lub zespół), będą-
ce dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki lub zdarzenia, posiadają-
ce wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową. Zachowanie i ochrona zabyt-
ków leży w interesie społecznym.

Zabytkiem nieruchomym są m.in. kra-
jobrazy kulturowe, układy urbanistyczne 
i ruralistyczne (są to obszary przestrzenne 
wsi i rolne oraz wiejskie formy osadnicze, 
cenne ze względu na ich dawny zachowany 
charakter), zespoły budowlane i pojedyn-
cze budowle, dzieła architektury i budow-

nictwa, parki, ogrody, również miejsca upa-
miętniające ważne wydarzenia historyczne 
i działalność wybitnych osobistości.

Zabytkiem ruchomym są m.in. dzieła 
sztuk plastycznych, rzemiosła artystycz-
nego i sztuki użytkowej. Kolekcje – zbio-
ry przedmiotów gromadzonych wg pewnej 
koncepcji np. numizmaty, militaria, meda-
lierskie, sztuki ludowej, materiały biblio-
teczne, wytwory techniki, obiekty etnogra-
ficzne, pozostałości pradziejowego i histo-
rycznego osadnictwa, cmentarzyska, kur-
hany. Nazwy geograficzne czy tradycyjne 
nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy, 
osady. 

Nieruchomość zyskuje status zabytku 
z chwilą wpisania do rejestru zabytków, 
który na terenie danego województwa pro-
wadzi wojewódzki konserwator zabytków. 
Podstawą wpisu do rejestru jest decyzja 
tegoż konserwatora podjęta z urzędu bądź 
na wniosek a) właściciela zabytku nieru-
chomego b) użytkownika wieczystego grun-
tu, na którym zabytek się znajduje.

Wpis do rejestru ujawnia się w księdze 
wieczystej danej nieruchomości i ogłasza 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ochrona zabytków
Jest to ich trwałe zachowanie, zagospo-

darowanie i utrzymanie, zapobieganie za-
grożeniom mogącym spowodować uszczer-
bek dla wartości zabytków, niszczeniu 
i niewłaściwemu z nich korzystaniu. Prze-
ciwdziałanie kradzieży i nielegalnemu wy-
wozowi za granicę. Kontrola stanu zacho-
wania i przeznaczenia zabytku.

Szczególną formą ochrony są parki 
kulturowe tworzone w celu ochrony 
krajobrazu kulturowego w okre-
ślonych granicach, wraz z za-
bytkami nieruchomymi, 
charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji bu-
dowlanej i osadniczej, 
na wniosek Rady Gmi-
ny i burmistrza (wójta), 
w uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwato-
rem zabytków.

O projekcie takie-
go parku chroniące-
go miejsca związane 
z osobą poety Kaje-
tana Koźmiana, jego 
imienia, dyskutowano 
w latach 1999-2000, 
wśród władz dwu są-
siadujących gmin Strzy-
żewice i Bychawa, w ob-
rębie których urodził się, 
mieszkał i spoczął autor 
„Ziemiaństwa polskiego”. Za-
interesowani mogli poznać pra-
cę magisterską studentki ochrony 

środowiska (KUL, 1999) M. Łukaszuk 
„Założenia do projektu parku kulturowego 
im. K. Koźmiana w gminach Strzyżewice 
i Bychawa” mszps. Niezrealizowany dotąd 
projekt parku kulturowego miał uwzględ-
niać zespoły zabytkowe w tych dwu gmi-
nach, głównie pozostałości siedzib zie-
miańskich, usytuowanych w malowniczym 
krajobrazie dolin rzecznych środkowej By-
strzycy (Strzyżewice, Piotrowice) i Kosa-
rzewki z Gałęzówką (Bychawa, Gałęzów).

Czy ten ze wszech miar godny poparcia 
projekt ma kiedykolwiek szansę realizacji? 
To pytanie do organów samorządowych 
wszystkich szczebli – od wojewódzkich, po-
przez powiatowe, do gminnych. 

Powstanie takiego parku kulturowego 
mogłoby się stać jednym z najważniej-
szych dokonań Województwa Lubelskie-
go w zakresie ochrony zabytkowych 
dóbr kulturowych, które warte jest usil-
nych zabiegów w celu pozyskania środ-
ków finansowych z wszelkich dostęp-
nych źródeł. 

Każdy urząd administracji publicznej, 
a więc i gmina powinien przy opracowaniu 
planu przestrzennego zagospodarowania 
oraz strategii rozwoju uwzględniać i pla-
nować ochronę i opiekę nad zabytkami – 
zarówno nieruchomymi wpisanymi do re-
jestru, jak i niewpisanymi, które znajdują 
się w gminnej 
e w i d e n c j i 
z a b y t -
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ków. Potencjalnie, dzięki staraniom gmi-
ny, mogą zyskać status formalnie zareje-
strowanego zabytku. A wówczas prywatni 
i nieprywatni ich właściciele nie mieliby 
prawa dokonać rozbiórki, wywieźć, sprze-
dać, tak jak to miało już wcześniej miejsce 
i w Bychawie. W ten sposób można było, 
i można dziś, nie dopuścić do zniknięcia 
kilku ciekawych obiektów.

Celowe w kontekście tego wydaje się 
opracowanie długoterminowego gmin-
nego programu opieki nad zabytkami, 
zaplanowanego na okres odpowiadają-
cy czasowi realizacji aktualnej strategii 
rozwoju gminy. 

Jeśli – jak można przeczytać w najnow-
szym projekcie strategii rozwoju Gminy By-
chawy – zamierza się tworzyć warunki do 
rozwoju (eko)turystyki i rekreacji, to troska 
o zabytki, których, formalnie oceniając, jest 
niewiele, powinna być jednym z nadrzęd-
nych celów. Dobrze jest mieć, co pokazać 
turystom i odpowiednio to wyeksponować, 
co również znaczy i promować. a na tym 
powinno zależec nam wszystkim. Równole-
gle do tego ważne jest zaplecze noclegowo-
kulinarne. Niezręcznie czuje się przeciętny 
bychawianin, pytany przez odwiedzających 
nasze miasto o możliwość konsumpcji go-
rącego posiłku. Pizza czy zapiekanka nie-
wielu zadowoli. Sklepów spożywczo-wędli-
niarskich z licencją na sprzedaż alkoholu 
ci u nas dostatek, baru z gorącym jadłem 
– ni jednego. Czy nie znajdzie się w Bycha-
wie nikt, kto zaryzykuje to niepraktykowa-
ne dotąd przedsięwzięcie? „Bar u Saszy” 
zlokalizowany przy zalewie, przyciąga spa-
cerowiczów w sezonie letnim, ale w środku 
miasta dotkliwie brak lokalu serwującego 
choćby kilka tradycyjnych polskich dań. 

A oto aktualny wykaz zabytków nieru-
chomych w Gminie Bychawa wpisanych 
do rejestru, opatrzony komentarzem wła-
snym.

Bychawa: ruina pałacu z otaczającym 
drzewostanem w Podzamczu i zespół za-
budowań podworskich w Podzamczu: 
dwa spichlerze i obora.

Dlaczego w zespole podworskim 
nie wymienia się dworu – wpraw-
dzie skromnego, ale przecież XI-
X-wiecznego (z połowy wieku), 
w którym przemieszkiwali wcześniej 
dzierżawcy bychawskich włości, po-
tem ostatni właściciel Antoni Budny? 
Może dlatego, że ten późnoklasycystycz-
ny dworek tak usilnie w minionych la-
tach był adaptowany na potrzeby miesz-
kalnictwa komunalnego, że zatracił 
walory zabytku…

A co do ruin pałacu z przełomu 
XVII i XVIII wieku, potem prze-
budowanego, który wzniesiono 
w miejscu dawnego zrujnowane-
go zamku obronnego, wystawio-
nego przez założyciela miasta M. 
Pileckiego: to najbardziej atrak-
cyjne i widowiskowe miejsce 
w całej okolicy. Perła naszych 
zabytków. Niestety, powoli ta 
„trwała ruina” – posługując 
się terminem profesjonalistów 
ze służby ochrony zabytków – 
obraca się w kupę kamieni. 
Wyobraźmy sobie, ile straci 
uroku i wartości zamkowe 

wzgórze wraz z całym otoczeniem, 
które tworzą pozostałości zarysu fosy 
ziemnej, wąwóz, budynki podworskie, 
zalew, jeśli to się spełni. A miejsce to 
tak przecież ważne dla początków By-
chawy – miasta! Palącą sprawą staje 
się więc zasięgnięcie opinii eks-
pertów w zakresie konserwacji 
i ochrony takich zabytków, 
co do możliwości ewentual-
nego zabezpieczenia ruin 
przed działaniem czyn-
ników zewnętrznych. 
Trzeba szukać dostęp-
nych sposobów. Świa-
domość , że „trwałą 
ruinę” nasi następcy 
oglądaliby jeszcze wie-
le lat po nas, nie tylko 
na fotografii, byłaby 
satysfakcjonująca. 

Tu uwaga: zabytek 
wpisany do rejestru, 
który uległ zniszczeniu 
w stopniu powodują-
cym utratę jego warto-
ści historycznej , arty-
stycznej, naukowej (…) 
zostaje skreślony z re-
jestru.”

(Art. 13 p. 1 ustawy 
z dn. 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków Dz. U. z dn. 17 wrze-
śnia 2003 r.)

Bychawa: cmentarz parafialny rzymsko-
katolicki w granicach ogrodzenia 

Zabytkowy zespół cmentarza traktuje się 
w całości jako chroniony, bez wydziela-
nia jego elementów: kaplicy Duniewskich 
z 1884 roku – zewnętrznie po odnowieniu 
dzięki parafii prezentującej się już lepiej; 
i kwatery wojennej z 1915 roku, która poza 
tym nie jest w żaden sposób oznaczona. Na-
szą wspólną troską – tak władz, jak i ogółu 
wiernych, powinny być oryginalne nagrob-

ki z końca XVIII w. i XIX w., w większości 
piaskowce. Czasem wystarczy nieduży 
wkład pracy i środków, by umocnić 

podstawę pochylonego nagrobka 
czy usunąć korzenie samosie-
wów. Osoby pielęgnujące groby 
swoich krewnych znajdujące się 

w sąsiedztwie starych nagrobków, 
mogłyby je też porządkować. Pamięta-

jąc, że nie wolno zawłaszczać miejsca, 
dopóki stoi nagrobek, choćby i znisz-
czony. 

Bychawa: dawna synagoga 
w granicach murów zewnętrznych 
na działce wskazanej w decyzji

Synagoga czy prościej bożni-
ca jest od niedawna własnością 

prywatną, w posiadaniu osoby fi-
zycznej. Trudno wiec przewidzieć, 
w jakim stopniu będzie zachowa-

na, a optymistycznie prognozu-
jąc odnowiona, tak, by ścienne 
freski i inskrypcje odzyskały 

swój blask. Jako zabytek pod-
lega ochronie. Złe świadectwo 
wystawia nam też zanieczysz-
czony teren dawnego kirkutu, 
który wymaga uporządkowa-
nia, zgodnie z międzynaro-
dowym zwyczajem posza-

nowania wszystkich cmentarzy i gro-
bów, tak jak i rozsianych po świecie 
prochów naszych rodaków. 

Bychawa ul. Partyzantów: cmen-
tarz wojenny z I wojny światowej 

na tzw. Białej Górze
Usuwanie chwastów i samosie-
wów, porządkowanie, powinno 

się tam odbywać co najmniej 
dwa razy do roku. Czy 

opiekę nad cmentarzami 
w Bychawie (2), w Za-
raszowie (1), w By-
chawce – Pawłowie (1) 
mogłyby przejąć szko-
ły – uczniowie zainte-
resowani historią, pod 

opieką nauczycieli?

Bychawa ul Ście-
giennego: kościół para-
fialny pw. Jana Chrzci-
ciela z wyposażeniem 
w zabytki ruchome; 
dzwonnica, drzewostan 
w granicach cmentarza 
kościelnego.

Zabytkowa jest wy-
łącznie stara, wschod-
nia cześć świątyni 

(kościół konsekrowa-
ny w 1639 r., potem wiele razy przebudo-
wywany). z ołtarzem głównym i figurami 
świętych Piotra i Pawła, z dwiema kaplica-
mi południową i północną. Niektóre deta-
le dekoracyjne i figuralne w ołtarzach ka-
plicznych pochodzą z 1. poł. XVII w.; inne 
z XVIII w. 

Bychawa kapliczka przydrożna ul. Zam-
kowa wraz z otoczeniem tj. działką 

Kapliczka z poł. XVIII w., późnobaroko-
wa, dawniej poświęcona św. Janowi Nepo-
mucenowi, pierwotnie z drewnianą rzeźbą 
świętego. To ostatni obiekt wpisany od 
niedawna do rejestru zabytków. Po kilku-
letnich perypetiach i staraniach Gminy, 
kapliczkę odnowiono. Efekt prac renowa-
cyjnych wprawdzie umiarkowany, ale co 
najważniejsze, zapobieżono dalszej rujna-
cji. Może warto skonsultować z konserwa-
torem zabytków jakieś ogrodzenie oddzie-
lające zabytek od drogi?

Bychawka: zespół kościelny tj. kościół 
pw. Wszystkich Świętych, dawna pleba-
nia, starsza część cmentarza grzebalnego 
z nagrobkami, kaplicą grobową Stadnic-
kich, ogrodzenie kościoła z bramą, dwiema 
bramkami i czterema kapliczkami.

Zabytkowa część cmentarza z kaplicą 
Stadnickich, kwaterą Rohlandów, grobem 
generała Franciszka Rohlanda, nagrob-
kiem Kajetana Koźmiana i licznymi na-
grobkami figuralnymi, to niezwykle cenny 
przykład dawnej sztuki cmentarnej, jedna 
z najpiękniejszych nekropolii na Lubelsz-
czyźnie. Aż żal patrzeć, jak niszczeje z roku 
na rok, niepoddawana żadnym zabiegom 
konserwatorskim.

Gałęzów: zespół dworsko-parkowy, dwór, 
park, stary las w granicach wg planu

XVIII – wieczny dworek gałęzowski, 
przebudowany i powiększony, ze względu 
na jego historię i jako typowa siedziba daw-

Kaplica Marii Stadnickiej w Bychawce

Nagrobek z piaskowca ks. Wojciecha Makary 
- proboszcza w Bychawie 1874-1896  
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Deklaracja Członkowska

Nazwisko i imię ..........................................

Data urodzenia ..........................................

Miejsce pracy, zawód ...............................................................................................

Adres zamieszkania, telefon .....................................................................................

Deklaruję wstąpienie do Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego z siedzibą w By-
chawie powiat lubelski i zobowiązuję się regulować ustalone składki członkowskie 
oraz w miarę swoich możliwości popierać działalność stowarzyszenia zgodną ze sta-
tutem.

................................................................................................................................. 
  (podpis)  (miejscowość i data)

Z początkiem Nowego Roku serdecz-
nie dziękujemy ludziom dobrego serca 
i wrażliwym na potrzeby społeczne, któ-
rzy wsparli naszą działalność finansowo 
w r. 2007, wpłatą na konto stowarzysze-
nia. Oto oni:
Zofia i Stanisław Sakowie Bychawa
Mieczysław Kuna Warszawa
Romana Baran  Lublin

nej szlachty oraz miejsce urodzenia K. Koź-
miana, po raz trzeci zmienił kilka lat temu 
właścicieli. Renowacja rozpoczęta postępu-
je wolno. Pocieszające, że z sercem i dbało-
ścią o możliwie wierne odtworzenie archi-
tektonicznych szczegółów i nawarstwień, 
odkrywanych po usunięciu zewnętrznych 
tynków. Po rekonstrukcji dworu może on 
wraz z otaczającym drzewostanem i stawa-
mi, i przy właściwej ochronie naturalnych 
walorów przyrodniczych, stać się bardzo 
atrakcyjnym i urokliwym miejscem dla tu-
rystów.

Wola Gałęzowska: park z aleją dojazdo-
wą do zabudowań podworskich

Nie ma w Woli dawnego pięknego dworu 
Przewłockich, który Konstancja z Przewłoc-
kich Wysocka, ostatnia właścicielka roze-
brała w 1929 r., stawiając w jego miejsce 
bardziej nowoczesną siedzibę willową. Dziś, 
po remoncie i wielu adaptacjach, mieści się 
tu Dom Dziecka. Ale urok tego miejsca, 
otoczenie i budynki wraz z dawną altaną 
i gorzelnią pozostał. 

Zaraszów Kolonia: Cmentarz wojenny 
z I w. św., tak jak inne cmentarze wojenne 
wymaga okopania i oczyszczenia terenu.

Z niewiadomych przyczyn nie znalazł się 
w rejestrze zabytków cmentarz wojenny 
z 1915 r., założony na skraju lasu, 
koło wsi Pawłów, w odległo-
ści 2 km na płd.-zach, 
od kościoła w By-
chawce. Wg 
źródeł po-
c h o -

wano tu 19. żołnierzy austriackich i 63 
żołnierzy rosyjskich, być może więcej, gdyż 
ogólnie w lesie Pawłów w lipcu 1915 r. po-
legło 198 żołnierzy. Teren cmentarza jest 
silnie zadrzewiony i wymaga częściowej wy-
cinki drzew, a mogiły należałoby uczytelnić, 
gdyż są zapadnięte w ziemię. Nie ma też ta-
blicy informacyjnej (podobnie w Bychawie 
na cmentarzu nieoznakowana jest kwatera 
wojenna z I w. św.).

Do miana zabytku, w odczuciu społecz-
nym mogłoby jeszcze awansować, co naj-
mniej kilka obiektów nieruchomych w By-
chawie. Ze względu na swoje znaczenie 
historyczne lub/i walory architektoniczne. 
z pewnością mógłby to być budynek obec-
nego RBS, który za kilka lat osiągnie stu-
lecie swojego istnienia, również budynek 
dawnej „Jedności”, choć zewnętrzna ele-
wacja wiele już straciła, tak jak i zwieńcze-
nie dachu, z którego obydwu narożników 
zniknęły zdobiące amfory (rozsypały się 
w trakcie remontu, ale można je odtworzyć 
z fotografii), natomiast wewnątrz zachowa-
ła się balustrada z drewnianymi schoda-
mi prowadzącymi na dawna galerię. Dość 
ciekawa jest fasada budynku Z S im. ks. 
A. Kwiatkowskiego z charakterystycznymi 
kolumnami i niewspółczesnymi (i dobrze!) 
oknami. Przy ul. Kościuszki nr 8 i 10.dwa 

domy z drewnianą nadbudową na muro-
wanej podstawie to przykład dawnej za-
budowy miejskiej,  dziś już niespotykanej. 
Zabytkiem mógłby być  budynek starego 
szpitala w granicach ścian zewnętrznych, 
właśnie jest już 100-latkiem.

Godna uwagi jest kapliczka przy ul. Par-
tyzantów z drugiej poł. XIX w., pierwotnie 
poświęcona św. Janowi, dziś z figurą Matki 
Boskiej (a drewnianą rzeźbę świętego prze-
niesiono do kościoła), jej stan techniczny 
jest bardzo dobry, choć po remoncie w l. 
80. XX wieku wiele straciła z dawnej ory-
ginalności. 

Warto też wiedzieć, że miasto zachowa-
ło w zasadzie dawny układ przestrzenny, 
którego centrum stanowił prostokątny plac 
rynkowy wraz z otaczającymi go domami 
mieszczan, od którego odchodziły główne 
ulice. w miarę rozwoju miasta jego lokacja 
przestrzenna musiała się też zmieniać, z co-
raz większą przewagą w kierunku wschod-
nim, co następowało w XVIII, a zwłaszcza 
XIX w. i później.

Wracając do pytania w tytule: Bychawa 
ma zabytki wpisane i niewpisane do reje-
stru. Te ostatnie użytkowane przez wła-
ścicieli czy instytucje powinny przez nich 
być chronione, tak,  by w miarę możliwo-
ści zachowały zasadniczą bryłę budynku 

i styl. By dbając o zachowanie detali ar-
chitektonicznych i ornamentyki 

przedłużyć ich oryginalną 
wartość.

Izba Regionalna w Bychawie
Izba Regionalna zaprasza nauczycieli 

wraz z uczniami do zwiedzania. 
Temat pogadanki: Ręczne prace 

w dawnym gospodarstwie wiejskim oraz 
pokaz narzędzi i przedmiotów do tego 
służących. 

Tel kontaktowy: 0-81 56-60-144

Trwa renowacja dworku w Gałęzowie
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Popierasz społeczną działalność na rzecz swojego 
środowiska i miasta, w którym mieszkasz?

Jeśli tak, wstąp do Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego. o pracy i osiągnięciach tego stowa-
rzyszenia istniejącego od ponad 20 lat, informuje 
na bieżąco lokalna gazeta GZB. Członkami towa-
rzystw regionalnych, a jest ich w Lubelskiem ok. 
120, są najczęściej ludzie o miejscowych korzeniach 
rodowych, czujący więź z miejscem swego urodze-
nia, zamieszkania lub pochodzenia. Wierzymy, że 
są tacy w Bychawie, jeszcze niezrzeszeni, których 
zachęcamy do wstąpienia. 

Deklarację wstąpienia do BTR-u można wypełniać 
i złożyć w redakcji GZB. 

Składka członkowska jest symboliczna i od lat 
niezmienna: 5 zł na rok

Czy Wandzin 
może być 
miejscem 
spotkań 
turystycznych?

Od kilku lat, turyści coraz chętniej wy-
poczywają w kontakcie z przyrodą, czyli 
w kwaterach agroturystycznych. Według 
niektórych, w 2008 roku, Lubelszczyznę 
odwiedzi około 500 tys. agroturystów, któ-
rzy zatrzymają się na odpoczynek na wsi. 
Specjaliści od turystyki twierdzą, że nasz 
region i tak nie wykorzystuje w pełni swo-
ich możliwości w tym zakresie.

Ja jestem ciekaw, czy ktoś odwiedzi w tym 
roku naszą gminę? 

Każdy, kto chce założyć gospodarstwo 
agroturystyczne, może skorzystać z pomo-
cy funduszy Unii Europejskiej. w ramach 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
powstał program LIDER. Z unijnej kasy, 
pieniądze mogą wypłynąć na modernizację, 
rozbudowę własnych obejść gospodarskich. 
w nie zamieszkanych budynkach miesz-
kalnych lub gospodarskich, odnowionych 
i przystosowanych, można przyjmować tu-
rystów. 

Środki z funduszy europejskich można 
wykorzystać na zakup wyposażenia i urzą-
dzenia kwatery agroturystycznej. Trzeba 
tylko chcieć!

Minimalne wymagania dla kwatery agrotu-
rystycznej:

- minimalna powierzchnia pokoju jedno-
osobowego to 6 m2, dwuosobowego 10 m2, 
dla każdej dodatkowej osoby nie mniej niż 
3,5 m2;

- ważne jest, by pokój gościnny był dosta-
tecznie duży, by agroturysta miał swobod-
ny dostęp do łóżka, szafki, drzwi wejścio-
wych itp.;

- wszystkie pokoje gościnne muszą posia-
dać przynajmniej jedno okno, które można 
otworzyć;

- w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba 
zapewnić odpowiednią temperaturę, min. 
19oC.

Więcej informacji na ten temat może 
udzielić Lubelskie Stowarzyszenie Agrotu-
rystyczne. Dużą pomocą w tym zakresie 
mogą służyć również pracownicy Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. To właśnie oni mają 
bezpośredni kontakt z rolnikami. 

Rolnik pozostanie rolnikiem, nic nie ry-
zykując. Zapewniam, że po przyjęciu cho-
ciażby trzech osób w swojej kwaterze agro-
turystycznej, poczuje się on potrzebny dla 
swoich agroturystów. Zadowolony agro-
turysta i jego rodzina to nie tylko korzyść 
ekonomiczna. Bardzo ważny jest również 
aspekt przyjaźni między agroturystą, a go-
spodarzami. 

I choć wiele osób powie, że wieś, gospo-
darstwo rolne, trud pracy rolnika, nie jest 
żadną atrakcją, to tak się wydaje tylko 
nam. Praca rolnika może być bardzo cieka-
wa dla innych, a możliwość pokazania jej, 
utwierdzi nas o sensie pracy rolnika, pracy 
w gospodarstwie rolnym. Czyż nie potrze-
bujemy takiego potwierdzenia?

Wandzin – pięknie położona miejscowość 
w dolinie rzeki Kosarzewki, słynąca z do-
brych gospodarzy, życzliwych ludzi, ma 
naturalne predyspozycje i warunki do mia-
na bazy agroturystycznej naszego regionu. 
Piękny krajobraz, czyste ekologiczne tereny 
są naszym największym atutem, by stać się 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku i re-
kreacji. Jestem przekonany, że Wandzin, 
i przez to Bychawa może być symbolem 
nowoczesności i sukcesu, a nie miejscowo-
ścią tonącą w marazmie. Jesteśmy o rzut 
beretem od Lublina, w drodze do naszej 
„stolicy”, mijamy barwne miejscowości nie 
tylko ze względu na krajobraz, jak również 
znaczenie historyczne i gospodarcze. Ja-

kiż to piękny krajobraz Wyżyny Lubelskiej. 
Może nad brzegami Gałęzówki i Kosarzewki 
warto wytyczyć szlaki rowerowe oraz trakty 
do pieszych wędrówek? Wyznaczenie oraz 
oznakowanie ścieżek turystycznych, budo-
wa tras rowerowych, choćby nad rzekami 
– Kosarzewką i Gałęzówką.

Wskazana byłaby każda pomoc w kie-
runku rozwoju kwater agroturystycznych. 
Moim zdaniem takie 
problemy powinny być 
elementem opracowy-
wanej strategii rozwoju 
Gminy Bychawa. 

Mirosław Grzesiak

Sołtysowi wsi
Gałęzów Kolonia Pierwsza

Panu Andrzejowi Mikulskiemu
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

OJCA
składają

Burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Panu Aleksandrowi Spustowi
sołtysowi wsi Gałęzów Kolonia Druga

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci

OJCA
składają sołtysi Gminy Bychawa 

Panu Andrzejowi Mikulskiemu 
sołtysowi wsi Gałęzów Kolonia 

Pierwsza
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

OJCA
składają sołtysi Gminy Bychawa 

Sołtysowi
Aleksandrowi Spustowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

 ojca
składają

Burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie

Nowa kładka nad Kosarzewką zachęca do spacerów 

Rodzinie 
Ś.P. Kazimierza Kowalskiego

SOŁTYSA WSI WINCENTÓWEK

wyrazy głębokiego szacunku
składają

Burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie
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Harry Potter 
i Wielki Finał

I wszystko stało się jasne, a przynajmniej 
dla tych, którzy połknęli już ostatnią część 
sagi o Harrym Potterze. w końcu od pol-
skiej premiery Insygniów Śmierci minęło 
już kilka dni, a osiemset stron dla fanów 
młodego czarodzieja to przysłowiowa bułka 
z masłem.

Po pół roku oczekiwania wreszcie uka-
zała się oficjalna polska wersja wydanego 
w lipcu ostatniego tomu serii. Premiera, 
która miała miejsce dokładnie o półno-
cy z 25 na 26 stycznia, była wydarzeniem 
medialnym. Prawie osiemdziesiąt salonów 
sieci Empik, w duchu panującego na całym 
świecie zwyczaju, umożliwiło swoim klien-
tom nocny zakup i uprzyjemniło oczekiwa-
nie na moment, kiedy klątwa Dementorów 
zostanie zdjęta i będą mogli wziąć do ręki 
pachnący drukiem egzemplarz. Przygoto-
wane zostały nie lada atrakcje. Do jednego 
z warszawskich Empików przybyła nawet 
tiara przydziału, która wskazywała wszyst-
kim chętnym, do jakiego domu w Hogwar-
cie, by trafili.

Podobna impreza miała miejsce również 
w lubelskiej Plazie. z powodu żałoby naro-
dowej spotkanie stało pod znakiem zapyta-
nia, na szczęście nie zostało odwołane. Nie 
odbyły się natomiast planowane pokazy: mi-
strza sztuk magicznych oraz tańca z ogniem 
(fireshow). Wszyscy mogli wziąć udział 
w licznych konkursach, pograć w magiczne 
gry oraz skosztować łakoci prosto od Ber-
tiego Botta. Nad przebiegiem zabaw czuwa-

li czarodzieje z Lubelskiego Stowarzyszenia 
Fantastyki „Cytadela Syriusza” w długich 
szatach i spiczastych kapeluszach. Punk-
tem kulminacyjnym był wybór sobowtóra 
Harry’ego Pottera i Hermiony Granger. Naj-
lepsze i najbardziej pomysłowe kostiumy 
dzieci zostały nagrodzone książkami, które 
w magiczny sposób pojawiły się w Empiku 
wraz z wybiciem północy. 

Ogonek kolejki wił się pomiędzy półkami 

grubo ponad pół godziny. Każdy z około 
dwustu zakupionych egzemplarzy został 
oznaczony specjalną pieczęcią z datą pre-
miery. Mimo późnej pory nawet najmłod-
szym fanom Harry’ego rodzice nie odma-
wiali przeczytania, chociaż jednego roz-
działu przed snem. Treść ostatniej części 
przygód czarodzieja nie jest tajemnicą Po-
liszynela. Niektórzy przeczytali ją w orygi-
nalne jeszcze w wakacje, inni w Internecie 
znaleźli nieoficjalne tłumaczenie fanów, ale 
najwierniejsi wytrwale czekali, na finał ich 
ulubionej lektury. 

Siedemnaste urodziny Harry’ego były 
przypieczętowaniem osiągnięcia dorosłości. 
Voldemort i Śmierciożercy, którzy ostatecz-
nie wyszli z podziemia, prowadzą otwartą 
wojnę z resztą czarodziejów. Stawiają im 
czoło jedynie najsilniejsi, reszta ucieka lub 
ginie. Decyzja powzięta przez Harry’ego po 
pogrzebie Albusa Dumbledora pozostaje 
w mocy. Trójka przyjaciół zamiast do szko-
ły wyrusza na poszukiwanie Horcruxów 
i ku ostatecznej walce z tym, którego imie-
nia nikt nie śmie wymawiać. Drugim bar-
dzo ważnym wątkiem, który przewija się 
w książce jest legenda o Insygniach Śmier-
ci, które – jeśli naprawdę istnieją – są szan-
są na pokonanie zła.

Seria J. K. Rowling to prawdziwy fenomen. 
Przetłumaczona na więcej języków niż Bi-
blia, wywołująca skandale w środowiskach 
kościelnych, pochłaniająca bez względu 
na wiek, za każdym razem pilnie strzeżona 
przed kradzieżami do dnia premiery, da-
jąca fortunę i sławę autorce, o której nikt 
wcześniej nie słyszał. 

Po ponad dziesięciu latach wspólnej po-
dróży z Harrym Potterem nasze drogi się 
rozejdą. Wreszcie dotarł do kresu swojej 
podróży. Oczywiście fakt, że saga o niesa-
mowitym czarodzieju dobiegła końca, nie 
oznacza, że raz puszczona w ruch machi-
na od razu przestanie 
się kręcić. Czekają nas 
jeszcze dwie ekranizacje, 
i być może zapowiadane 
przez autorkę kompen-
dium, przedstawiają-
ce wątki, które zginęły 
w cieniu odwiecznej wal-
ki dobra ze złem.

Napój dla 
Mola 

To hasło literacko-kulinarnego konkur-
su, do którego może przystąpić każdy, nie-
zależnie od wieku, miejsca zamieszkania, 
wykonywanego zawodu; wystarczy, że lubi 
czytać książki. Zadanie jest proste, polega 
na odnalezieniu w dowolnej książce z li-
teratury pięknej opisu przygotowania do-
wolnego napoju, sposobu serwowania lub 
delektowania się jego smakiem. Następnie  
należy wybrany fragment wraz z opisem bi-
bliograficznym książki (imię i nazwisko au-
tora, tytuł, strona, na której znajduje się 
opis) wysłać  na adres redakcji: gzbg@wp.pl 
lub biblioteki: biblioteka@ebck.pl, bądź do-
starczyć osobiście. na smakowite opisy cze-
kamy do połowy marca 2008 roku. Wielki 
finał nastąpi już w pod koniec marca w ka-
wiarni artystycznej Złota Lira (BCK).

A wtedy wspólnie ze zwycięzcami kon-
kursu będziemy delektować się smakiem 
napojów przyrządzonych według literackiej 
receptury.

„Napój dla Mola” to druga edycja konkur-
su literackiego, który ma szansę na stałe 
zagościć na kulturalnej i kulinarnej mapie 
Bychawy, a może nawet Lubelszczyzny. 
Podczas pierwszej, ph. Danie dla Mola przy-
rządzaliśmy staropolski bigos według recep-

tury zawartej w IV księdze Pana Tadeusza. 
To właśnie uczestnicy tamtego finału, który 
odbył się w wakacyjne popołudnie w „Barze 
u Saszy”, podsunęli pomysł na napoje jako 
temat kolejnej edycji konkursu. 

Zachęcamy czytelników GZB do „buszo-
wania” w domowych i bibliotecznych księ-
gozbiorach w poszukiwaniu napoju dla 
mola...

Organizatorzy konkursu: Biblioteka 
Publiczna, kawiarnia artystyczna „Zło-
ta Lira” (BCK) ; patronat medialny: Głos 
Ziemi Bychawskiej” www.bychawa.pl; 
www.ebck.pl

BC 

Marcin Słowikowski

Po raz kolejny witam gorąco wszystkich pasjonatów 
języka polskiego w rubryce, w której słowo pisane wy-
znacza ramy przygody. Przygody o tyle ciekawej, co 
nieprzewidywalnej i niekończącej się; tak jak niewy-
czerpalne są złoża wyobraźni, przy użyciu której wy-
razy nabierają nowych znaczeń, tworzą zróżnicowane 
konstrukcje i formy do indywidualnej interpretacji 
czytelnika. Dla niego w XVIII odsłonie gpj prezentu-
ję „wariacje na temat”, gdzie tematem przewodnim są 
przedstawiciele fauny i gry słowno-literowe z ich na-
zwami. Żywię szczerą nadzieję, iż będzie się on dobrze 
bawił podczas czytania i części, jak ja podczas pisania 
całego wiersza na dykcję pt. „Waria’fauna’cje”, czego 
osobiście życzę.

Leszek Asyngier Jr

Waria’fauna’cje (cz.I)
Myszki – myszkują, 
Nie dziwi nic;
Muszki – muszkują,
Tak musi być.

A ważka ważkę ważyła
I nieważką tamta była…

Słoń się zasłonił,
Aż nagle znikł;
Łaski lgną w łaski –
No, istny cyrk!

A ważka ważkę ważyła
I nieważką tamta była…

Małpy małpują
I tak ma’łp być;
Szczury są szczure –
Nie kłamią nic. 

A ważka ważkę ważyła…
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1. misja wywiadowcza „Trybuny Ludków” 

Bój się, 
Adminie! 
Wywiad Cię 
nie minie!

Gdy pan Marek Matysek, administrator 
strony bychawa.pl, pewnego dnia odebrał 
komórkę, zamarł z przerażenia. Zaczęły mu 
drżeć dłonie, ugięły się pod nim kolana. 
Dziennikarze z „Trybuny Ludków”?! Czego 
ode mnie chcą? Żadnych wywiadów!!!

Jednak, gdy nasze agentki do spraw spe-
cjalnych, pojawiły się w jego pracowni, od 
razu zmiękł i zmienił zdanie. Tajne metody, 
których nie możemy ujawniać, skłoniły go 
do szybkiej zmiany decyzji. Tak go omo-
tałyśmy, że szybko zgodził się na wywiad. 
Dzięki temu, poznaliśmy Jego pracę.

Trybuna Ludków: Ile potrzeba czasu 
na założenie strony internetowej?

Marek Matysek: To zależy od umiejętno-
ści, od 15 minut do dwóch tygodni.

Jak długo jest Pan administratorem 
strony www.bychawa.pl?

Jestem młodym administratorem, bo pro-
wadzę tę stronę dopiero od roku.

Kiedy powstała strona internetowa 
Bychawy ?

Pierwsza oficjalna strona Bychawy po-
wstała w 2003 roku, natomiast strona, któ-
rą teraz możemy przeglądać, funkcjonuje 
od 18 maja 2007 roku. Jest więc jeszcze, 
podobnie jak administrator, młoda i wiele 
jeszcze przed nią.

Ile osób ją od tej pory odwiedziło?
Od maja ubiegłego roku odwiedziło nas 

69.470 internautów!
Wow! To niezły wynik. Czego można 

się dowiedzieć z tej strony?
Można tutaj znaleźć aktualności doty-

czące miasta i gminy, działań władz oraz 
Urzędu. 

Co na tej stronie mogłoby zaintereso-
wać młodych internautów?

Myślę, że znajdujące się na stronie gale-
rie zdjęć, fotoreportaże z różnych imprez 
odbywających się w Bychawie i okolicach. 

na stronie tej jest również dział dla foto-
amatorów. Każdy może przysłać swoje zdję-
cia o tematyce związanej z Bychawą, możli-
we, że zostaną umieszczone na stronie.

Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
Pozyskanie najświeższych informacji 

na bieżąco może sprawiać trochę kłopotów, 
ale jeżeli ktoś lubi swoją pracę, to nic nie 
jest trudne. 

A jak ktoś nie lubi? 
No cóż, będzie miał problem...(śmiech) 
Co w najbliższym czasie ukaże się no-

wego na stronie ?
W najbliższym czasie postaram się ją 

uaktualnić i zgodnie z panującą na dworze 
aurą zmienić jej wygląd na bardziej wiosen-
ny. Spodziewajcie się więc w najbliższym 
czasie zmian i nowości…

A gdy chcemy zamieścić na stronie 
Bychawy informacje, które sami zdoby-
liśmy, z naszej szkoły, podwórka… Co 
wtedy?

Wówczas należy przysłać tekst e-mailem 
na adres: bychawa.pl@gmail.com, do czego 
serdecznie zachęcam. Jeśli informacje oka-
żą się ciekawe, wówczas spodziewajcie się 
je znaleźć na stronie w dziale Aktualności.

Czy mógłby Pan nam powiedzieć kilka 
słów o sobie?

Pytajcie…
Lubi Pan swoją pracę?
Bardzo. Tworzenie strony, a potem oglą-

danie jej w Internecie jest bardzo fascynu-
jące.

Dlaczego wybrał pan ten zawód?
Ponieważ lubię pracować na kompute-

rze. 
Czy czas wolny również Pan spędza 

przed komputerem?
He, he... To nie byłoby wychowawcze, gdy-

by odpowiedział, że tak. Ale tak na serio, to 
najbardziej lubię robić … ZDJĘCIA!!!

Gdy to usłyszeliśmy postanowiliśmy 
zakończyć naszą tajną misję. Wszystkie 
zdobyte tego dnia dane, zdecydowaliśmy 
się Wam przedstawić. 

Pan Marek zdradził nam również ta-
jemnicę ze swej teczki, że był to jego 
pierwszy wywiad w życiu, co nas ogrom-
nie zdziwiło, wszak z pytaniami naszych 
agentek poradził sobie świetnie. Rozma-
wiały z nim Angie i Kama.

Choć miał do czynienie z profesjona-
listkami z długim stażem, nie zbiły go 
stropu podstępnie zadawane pytania. 
Zdołał nas nawet polubić i od tej pory 
żyje w zgodzie z wszystkimi dziennika-
rzami. 

Przed Wami raporty 
z kolejnych misji wywia-
dowczych. a teraz mu-
simy już kończyć, gdyż 
zostałyśmy namierzone 
przez tajnego satelitę. 
Ups! i kolejna tajna in-
formacja ujawniona…

„KWIATEK” 
na „KOTACH”

Jestem bardzo ciekawa, jak 
producenci znaleźli tak dosko-
nałych śpiewaków, tancerzy 
i aktorów zarazem. Przedsta-
wienie wymagało na pewno 
tysiąca prób, ale opłacało się 
– wszystko było zgrane na ostatni guzik.  
Klaudia K. i d LO

KOTY to świetne widowisko! Daje nam 
ono możliwość przeniesienia się w inny, 
piękniejszy świat, tajemniczy i niesforny, 
ale bardzo delikatny i pełen wdzięku. Taki, 
w którym nawet nieciekawy zaułek wielkie-
go miasta, staje się nagle barwny i inspiru-
jący, pełen życia.  Kamil M. i a LO

To tylko przykładowy opis wrażeń, ja-
kie wynieśli uczniowie z bychawskiego 
„Kwiatka” po obejrzeniu musicalu „KOTY” 
w Teatrze Roma w Warszawie, na który 
mieli okazję wybrać się w grudniu ubiegłe-
go roku, w ramach zajęć pozalekcyjnych 
z przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Jako 
organizator wyjazdu, miałem to szczęście, 
aby pojechać z nimi również jako opiekun, 
dlatego  z całą odpowiedzialnością  stwier-
dzam, że powyższe recenzje moich uczniów 
odnośnie spektaklu oddają w pełni siłę od-
działywania sztuki na widza, niezależnie od 
wieku. Skądinąd budującym jest dla mnie 
fakt, że młodzi ludzie posiadają t a k ą 
wrażliwość, którą jeszcze potrafią nazwać, 
zinterpretować i ubrać w niebanalne słowa. 
Jest to dla mnie jawny sygnał, że musical 
„KOTY”, tylko rozpalił  w nich głód arty-
styczny, który posta-
ram się zaspokoić, 
w miarę możliwości, 
w najbliższym czasie 
kolejnym wyjazdem 
na… 

Obiecuję, że zaraz 
po powrocie podzieli-
my się  z czytelnika-
mi GZB naszymi re-
fleksjami. 

Ile nas jest?
W gminie Bychawa mieszka obecnie 12.443 
osób, w tym 6399 kobiet i 6044 mężczyzn.

Wywiad opracowała Karolina

Leszek Asyngier Jr

O akcji 
strażaków 
z Olszowca

16 grudnia z inicjatywy druhów Michała Pawlaka 
i Piotra Gąbki, Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Olszowcu zorganizowali akcję zbiórki pieniędzy dla 
rodziny państwa Żytkowskich, roznosząc kalendarze 
strażackie wśród mieszkańców wsi, Olszowiec, Olszo-
wiec – Kolonia, Romanów i Lewnadoszczyzna. w akcji 
tej uczestniczyli: Michał Pawlak, Paweł Mazur, Arka-
diusz Klimek, Tomasz Dziadosz, Adam Kostruba, Łu-
kasz Makuch. Zebrano łącznie 1030 zł. Pieniądze te, 
w dniu 18 grudnia 2007 roku przekazano na ręce pani 
Żytkowskiej. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!
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„NASZA 
SZKOŁA” 
podsumowanie projektu 
w Szkole Podstawowej 
w Bychawie

Na początku roku 2007 Szkoła Podstawowa w By-
chawie została zakwalifikowana do udziału w pro-
jekcie pt: „NASZA SZKOŁA Opracowanie i wdrożenie 
programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Budżetu Państwa, realizowanego przy pomocy Wyż-
szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Koordy-
natorem projektu w Szkole Podstawowej w Bychawie 
została pani Elżbieta Sobaszek.

Projekt był realizowany na zlecenie MEN w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 - 2006; Priorytet 2 – Rozwój społeczeń-
stwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 - Zwiększenie 
dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe 
życie Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyj-
nych pomiędzy wsią a miastem. 

W ramach projektu „Nasza Szkoła” w Szkole Pod-
stawowej w Bychawie działało dwanaście tzw. kół za-
interesowań, a prowadziło je siedemnastu nauczycieli: 
„Przygoda z komputerem” – p. Małgorzata Grabczyń-
ska, „Świat bez granic” – p. Ewa Boguta, „Ja też to po-
trafię” – p. Jolanta Stoczkowska, „Akademia zdrowia” 
– p. Anna Nawrocka, „Malujemy nasz świat słowami” 
– p. Dorota Drążek,  p. Bożena Warda, p. Sławomira 
Wrzesińska, „Młodzi odkrywcy przyrody” - p. Ewa Mi-
lanowska, „Młodzi twórcy” – p. Jarosław Wilczyński, 
„W krainie płaskoludków i bryłkowców” – p. Krystyna 
Kuna, „Bychawa da się lubić” – p. Krzysztof Mendy-
kowski, „Kolorowa paleta” – p. Grażyna Ozimek, „Te-
atr łączy ludzi” – p. Teresa Tracz, p. Bożena Szwałek, 
„Szkoła zdrowia” – p. Anna Milanowska, p. Krystyna 
Kostrzewska, . Andrzej Miszczak. Wszystkie zajęcia 
cieszyły się ogromną popularnością (!), a poprzedziły 
je wycieczki tematyczne, które odbyły się w miesią-
cach wakacyjnych.

17. lipca 2007 r. odbyła się wycieczka „Młodych  
twórców” do Czarnolasu i Kazimierza Dolnego. w wy-
cieczce uczestniczyło 49 uczniów i 4 opiekunów ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawie. Uczestnicy wyciecz-
ki zwiedzali Muzeum Jana Kochanowskiego w Czar-
nolesie oraz znajdujący się przy muzeum park. Po 
zwiedzeniu muzeum pojechali do Zwolenia, gdzie po-
dziwiali późnogotycki kościół z kryptą grobową Kocha-
nowskich. Następnie trasa wycieczki przywiodła ich  
do Kazimierza Dolnego, w którym płynęli statkiem po 
Wiśle, zjedli obiad oraz zwiedzili rynek, wieżę, ruiny 
zamku i Górę Trzech Krzyży. 

18. lipca 2007 r. odbyła się wycieczka do Poleskie-
go Parku Narodowego i Chełma. w wycieczce uczestni-
czyli „Młodzi odkrywcy przyrody” z klas IV –VI. Opiekę 
nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. Ewa Mila-
nowska, p. Grażyna Ozimek, p. Anna Nawrocka, p. 
Jarosław Wilczyński. Pierwszym punktem wycieczki 
było zwiedzanie zabytków Łęcznej: synagogi, kościoła 
farnego i Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego, 
gdzie zobaczyli m.in. zgromadzone eksponaty dotyczą-
ce kultury i tradycji żydowskiej oraz strój biłgorajsko-
tarnogrodzki dla kobiety i mężczyzny. Następnie prze-
jechali przez tereny kopalni węgla kamiennego – głów-
nego bogactwa naturalnego Lubelszczyzny. Uczniowie 
zobaczyli hałdy, szyby kopalni, sposób transportowa-
nia węgla w otoczeniu kopalni i degradację środowi-
ska, która niestety towarzyszy eksploatacji surowców 

mineralnych. Następnym punktem wycieczki był prze-
jazd do Załucza Starego, gdzie zwiedzili Ośrodek Dy-
daktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego. 
Wycieczkowicze poznali kilka zasad obowiązujących 
turystę poruszającego się po terenach chronionych. 
Następnie wszyscy udali się do Chełma, gdzie spotkali 
się z duchem Bieluchem – Panem, Władcą i Opieku-
nem podziemnej krainy kredowej. Przebyli trasę tury-
styczna długości ok. 2 km podziemnymi korytarzami 
pod głównymi ulicami miasta. Spotkanie z duchem 
Bieluchem w podziemiach kredowych było bardzo 
emocjonujące i pozostawiło na zwiedzających nieza-
pomniane wrażenia.

24. lipca 2007 r. uczestnicy „Szkoły zdrowia” wy-
ruszyli na wycieczkę na Roztocze. Zwiedzili tam Szcze-
brzeszyn, Krasnobród i Zwierzyniec.

27. sierpnia 2007 r. odbyła się wycieczka uczest-
ników zajęć „Malujemy nasz świat słowami” do Lu-
blina , której celem było zapoznanie uczniów z pra-
cą dziennikarza oraz poznanie procesu powstawania 
i drukowania gazety. Uczestnikami wycieczki była 49 
osobowa grupa uczniów z klas III i IV. Opiekę nad 
uczniami sprawowało czterech nauczycieli: p. Bożena 
Warda , p. Sławomira Wrzesińska, p. Dorota Drążek, 
p. Krzysztof Mendykowski. Pierwszym punktem było 
zwiedzanie Starego Miasta . Uczniowie poznali historię 
Zamku Lubelskiego, zwiedzili Trybunał oraz Archika-
tedrę w której mogli podziwiać zbiory skarbca, krypty  
i poznać tajemnicę Kaplicy Akustycznej. 

Następnym punktem wycieczki była wizyta w redak-
cji „Dziennika Wschodniego”, gdzie dotarliśmy o godz. 
12.00. Redaktor gazety opowiedział o pracy dzienni-
karza, zapoznał uczniów z procesem powstawania ga-
zety oraz jej budową. na koniec wszyscy pozowali do 
pamiątkowego zdjęcia, które ukazało się  w Dzienniku 
Wschodnim z dnia 28. sierpnia 2007 roku. z redak-
cji wszyscy udali się do drukarni MULTIPRESS, gdzie 
uczniowie obserwowali jak przebiega proces drukowa-
nia różnorodnych publikacji m.in. kalendarzy, ulotek 
reklamowych, plakatów. Pracownik drukarni wyjaśnił 
i zademonstrował jak przygotowuje się stronę gazety 
do druku. Pamiątką z drukarni były upominki w po-
staci różnych materiałów papierniczych, które otrzy-
mali wszyscy uczestnicy wycieczki. 

28. sierpnia 2007 r. uczestnicy zajęć „Kolorowa 
paleta” brali udział w jednodniowej wycieczce do Lu-
blina. Celem wycieczki było poznanie obiektów archi-
tektury ludowej Muzeum Wsi Lubelskiej i twórczości 
ludowej, zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki oo. Do-
minikanów i Ogrodu Botanicznego.

6. października 2007 r. 49-osobowa grupa uczniów 
pod opieką pań: Teresy Tracz, Bożeny Szwałek, Doroty 
Drążek, Bożeny Wardy wyjechała na wycieczkę do Lu-
blina, aby obejrzeć sztukę „Cud krasawica” w Teatrze 
Lalki i Aktora im. H. CH. Andersena na Starym Mie-
ście oraz poznać inne teatry lubelskie.Po obejrzeniu  
spektaklu spotkali się z lalkarzem, który pokazał im 
różne odmiany kukiełek, lalek, marionetek i pacy-
nek wykorzystywanych przez aktorów do odtwarzania 
swoich ról. 

W ramach projektu w naszej placówce zostało zor-
ganizowanych dużo ciekawych zajęć, które to zostały 
opisane i wraz ze zdjęciami zamieszczone w „Kronice 
Projektu”, redagowanej i wykonanej przez uczniów kla-
sy trzeciej w ramach zajęć kronikarskich do programu 
„Malujemy nasz świat słowami”. Kronikę można obej-
rzeć w bibliotece Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Dzięki zajęciom  projektu „Nasza Szkoła” uczniowie 
nie tylko miło i ciekawie spędzili czas, ale umożliwiło 
im to zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, uła-
twiających dalszą edukację i rozwój. Szkoła natomiast 
wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, które 
będą efektywnie wykorzystywane.

Dorota Drążek 
nauczyciel SP Bychawa

HARMONOGRAM ZEBRAŃ 
w SOŁECTWACH GMINY 
BYCHAWA 2008
Data zebra-
nia 

Godzina Miejscowość/miejsce 
zebrania 

18. luty
(poniedziałek)

10.00 Gałęzów Kolonia Pierwsza 
Remiza w Gałęzowie Kolo-
nii Pierwszej

14.00 Leśniczówka
Świetlica

16.00 Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga
Bychawka Trzecia
Bychawka Druga Kolonia
Bychawka Trzecia Kolonia
Szkoła Podstawowa w By-
chawce

19. luty
(wtorek)

10.00 Kosarzew Dolny Kolonia
Remiza 

16.00 Stara Wieś Pierwsza, Druga, 
Trzecia
Szkoła w Starej Wsi 
Drugiej

20. luty
(środa)

10.00 Olszowiec  
Olszowiec Kolonia
Romanów
Remiza w Olszowcu

14.00 Wincentówek
Dom sołtysa

21. luty
(czwartek)

10.00 Wola Duża Kolonia
Wola Duża
Remiza (Wola Duża)

14.00 Osowa Kolonia
Osowa
Szkoła w Osowie

22. luty
(piątek)

10.00 Łęczyca
Dom sołtysa

14.00 Zaraszów 
Zaraszów Kolonia
Urszulin 
Szkoła w Zaraszowie

25. luty
(poniedziałek)

17.00 Zadębie
Wandzin 
Sala konferencyjna

26.luty
(wtorek)

17.00 Marysin
Grodzany
Sala konferencyjna

27.luty
(środa)

14.00 Gałęzów
Szkoła w Gałęzowie

18.00 Podzamcze
ŚDS

28.luty 
(czwartek)

10.00 Kowersk
Remiza

16.00 Wola Gałęzowska
Wola Gałęzowska Kolonia
Józwów
Szkoła w Woli Gałęzow-
skiej

29.luty
(piątek)

17.00 Osiedle nr 2
Sala konferencyjna 

3. marca
(poniedziałek)

17.00 Osiedle nr 1
Sala konferencyjna

4. marca
(wtorek)

16.00 Skawinek 
Dom sołtysa

PG
okładka do płyty
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REKLAMA

1. Mamczarz Zofia   Krzczonów Sołtysy lat 78
2. Sujka Helena   Bychawa lat 61
3. Przech Anna   Bychawa lat 40
4. Gajor Józef   Tarnawka I lat 78
5. Baran Bolesław   Wola Idzikowska lat 93
6. Rozwałka Edward  Strzyżewice  lat 94
7. Bednarski Gabryel  Gałęzów lat 78
8. Zemszał Stanisława  Osmolice Drugie lat 90
9. Golec Czesława   Sobieska Wola I lat 76
10. Komajda Anna   Sobieska Wola II lat 96
11. Poleszak Stefania  Piotrków II lat 87
12. Tkaczyk Agnieszka  Krzczonów Skałka lat 89
13. Dyś Marian   Bychawa lat 62
14. Grzesiak Stefania  Romanów lat 91
15. Boczek Stanisława  Pawłów lat 75
16. Woźniak Aleksander  Lublin lat 77
17. Dziadosz Tadeusz  Bystrzyca Stara lat 75
18. Chołdzyńska Natalia  Piotrowice lat 86
19. Jakubaszek Aleksander  Stara Wieś Pierwsza lat 60
20. Piotrowski Stanisław  Skrzynice I lat 85
21. Godziszewska Władysława Dragany lat 79
22. Psujek Leokadia  Bychawka Trzecia-Kolonia lat 87
23. Winiarski Piotr   Osowa-Kolonia lat 93
24. Dworczyński Edward  Giełczew Kolonia lat 47
25. Ziętek Władysław  Piotrków I lat 80
26. Krawczyk Kazimiera  Spławy  lat 84
27. Skoczylas Stefania  Podzamcze lat 73
28. Kostruba Feliksa  Kosarzew Dolny – Kolonia lat 78
29. Dworak Jan   Świdnik lat 59
30. Gawłowicz Zofia   Krzczonów III lat 87
31. Widomski Franciszek  Kol. Zakrzew lat 76
32. Zych Ryszard   Lublin lat 50
33. Sajecki Jan   Baraki lat 77
34. Nosek Jan   Józwów lat 86
35. Pochwatka Stanisław  Ponikwy lat 74
36. Skalski Stanisław  Teklin lat 70
37. Skorek Jerzy   Lublin lat 57
38. Walczak Franciszek  Giełczew I lat 72
39. Sprawka Henryk  Bychawa lat 51
40. Maj Katarzyna   Kosarzew Stróża lat 91
41. Zagrodnik Stanisław  Maszki lat 75
42. Gałka Stanisław   Dragany lat 65
43. Pawłaszek Weronika  Boża Wola  lat 75
44. Fila Bolesława   Wysokie lat 80
45. Margol Jan   Radomirka lat 70

1. Duda Sebastian i Ryba Marta
2. Koper Marek i Pawlak Anna
3. Todys Artur i Ozimek Katarzyna

Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie
informuje, że w dniach od 18.12.2007-11.02.2008

zarejestrowano następujące:
AKTY MAłżeńSTW

AKTY ZGOnóW

OGŁOSZENIE
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komu-

nalne Sp z o.o. w Bychawie wydzierża-
wi teren o pow. 22.262 m2 w tym teren 
utwardzony o pow.4.223 m2 i budynki 
o pow. 1.597m2 w Bychawie przy ul. 
Budnego 6, 23-100 Bychawa. Szczegó-
łowe informacje pod numerem telefonu 
081-5660227 lub w siedzibie firmy ul. 
Rataja 6.

OGŁOSZENIA DROBNE
Wydzierżawię 2 morgi ziemi ornej w By-
chawie, przy ul. Armii Krajowej 65
oraz sprzedam 2 palmy „Feniks”
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styczeń
• 3. stycznia – początek remontu Bychaw-
skiego Centrum Kultury
• 21. stycznia – bychawianka,19 letnia 
Aleksandra Ogłaza zostaje wybrana Miss 
Polski

• 28. stycznia – XI Przegląd Jasełek 
w Bychawskim Centrum Kultury

luty
• 5. luty – wydanie nakładem Bychawskie-
go Towarzystwa Regionalnego książki M. 
Dębowczyk „Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-
1926) Kapłan z wiary uczynny”
• 19. luty – Zorganizowane przez Młodzie-
żową Inicjatywę Kulturalną balu karnawa-
łowego dla dzieci

marzec
• 23-30 marzec „Bonjour Tous Les Amis 
Français” Wizyta młodzieży francuskiej 
w Gimnazjum nr 1 w Bychawie

kwiecień 

• 19. kwiecień XI Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej „Kamerton”
w Bychawskim Centrum Kultury

maj

• 3. maja – Obchody Święta 3-go Maja 
– wspomnienie 216 rocznicy uchwalenia 
pierwszej polskiej konstytucji 

• 17. maja – XXV Mały Konkurs Recyta-
torski organizowany przez BCK, tym ra-
zem z powodu remontu odbył się  w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie
• 6-17 maja – wizyta uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie w La Chapelle 
sur Erdre we Francji
• 18. maja – zaczyna działać nowa strona 
internetowa Bychawy www.bychawa.pl

• 19. maja – Pokaz Wykorzystania Koni 
Roboczych i Kuców na stadionie miejskim 
w Bychawie

• 19. maja – VI Ogólnopolski Wyścig Ko-
larski Medyków w Kolarstwie Szosowym 
Bychawa 2007

• 27. maja - VIII Ogólnopolski Festyn „W 
Krainie Pierogów” 
30. maja – bychawscy strzelcy Koła LOK 
na strzelnicy Koła Łowieckiego w Puławach 
zajmują i miejsce

czerwiec
• 1. czerwca „Moto Show Hubal 2007” – im-
preza w ZSZ nr 1 w Bychawie

 
• 3. czerwca – XXV Wojewódzki Festiwal 
Orkiestr Dętych w Amfiteatrze ZS im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie

 
• 3. czerwca – Międzygminne Zawody Po-
żarnicze na stadionie miejskim w Bycha-
wie

 
• 13. czerwca - „Bene meritus! Wieczór 
z ks. Kwiatkowskim” impreza plenerowa 
(promocja książki o ks. Kwiatkowskim, 
koncert i  recital) w parku miejskim w By-
chawie 
• 4-16 czerwca wizyta uczniów z Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie w partnerskiej szko-
le Anne-Frank-Realschule w Ibbenbüre 
w Niemczech, w ramach projektu „Sokra-
tes”

PRZEGLĄDARKA KULTURALNA 2007
Rocznice, imprezy i wydarzenia
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• 21. czerwca – Festyn „Moda na Lato” 
zorganizowany przez ŚDS w Bychawie 

lipiec
• 3-14 lipca – „Wakacje z Bogiem”

 

• 19. lipca – impreza kulinarno-literacka 
„Danie dla Mola” w „Barze u Saszy” 
na bychawskim zalewem

sierpień

 
• 15. sierpnia – Obchody Święta Wojska 
Polskiego 

 
• 19. sierpnia – Dożynki gminne w Starej 
Wsi 

 
• 19. sierpnia - Rozstrzygnięcie IV edycji 
konkursu „Piękne Miasto i Gmina”

wrzesień

• 1. września V Festyn Rodzinny w Zespo-
le Szkół im. A. Kwiatkowskiego

• 26. września Uroczystość upamiętnia-
jąca rocznicę nadania Zespołowi Szkół 
Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego 
imienia patrona

 
• 30. września – Festyn „Pożegnanie Lata” 
w parku miejskim przy ul. 11- Listopada

październik
• 15. października – Gminne Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 
w Bychawie
• 16. października – XI Jesienny Konkurs 
Recytatorski

listopad
• 11. listopada – Obchody 89 Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości; VII Bieg Niepodle-
głościowy o puchar Burmistrza Bychawy

• 11. listopada – „45. Urodziny BCK” po-
łączone z otwarciem instytucji po remoncie 

grudzień 
• 1. grudnia - Andrzejki Bluesowe w Ka-
wiarni Artystycznej „Złota Lira”

• 2. grudnia – Wielki Koncert Charyta-
tywny w ramach akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”
• 5. grudnia – wydanie z „Głosem Ziemi By-
chawskiej” z okazji 470-lecia nadania praw 
miejskich Bychawie, reprintu „Aktu lokacji 
Bychawy”

• 9. grudnia – X Spotkania Regionalne – 
promocja książki „Zmierzch Gałęzowa” 
S. J. Rostworowskiego

• 10. grudnia - Wystawa „Sztuk-Mistrz 
Wyspiański” w Bychawskim Centrum Kul-
tury
• 17. grudnia – Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na projekt bożonarodzeniowej 
kartki pocztowej, organizowanego pod pa-
tronatem burmistrza Bychawy
• 30.  grudnia – Początek koncertów kolęd 
z cyklu „Przystąpmy do Szopy” 


