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Polskie 
świętowanie
Dawne tradycje związane 
z Wielkanocą

Popielec
Okres oczekiwania na Wielkanoc rozpo-

czynał Popielec. Można by sądzić, że ta 
postna środa zawsze bywała dniem peł-
nym powagi, a sakramentalne memen-
to mori zmuszało ludzi przynajmniej do 
zadumy nad własnym istnieniem. W ten 
dzień w kościołach o dawna dawano lu-
dowi Popielec, to jest po odprawionej 
Mszy świętej ksiądz posypywał głowy po-
piołem upalonym z palmy w kwietną nie-
dzielę święconej (nie z trupich kości, jak 
rozumiało prostactwo), przypominając 
ludowi tym sposobem, że kiedyś w proch 
się obróci.

Tymczasem bywało, że swawolna mło-
dzież „nie fatygując księży rozdawała go 
sobie sama, trzepiąc się po głowach wor-
kami z popiołem napełnionymi albo też 
wysypując jedni drugim obojem płci na 
głowy miski popiołów. Ta jednak swawola 
nie praktykowana była po wielkich do-
mach, tylko po małych szlacheckich i po 
miastach między pospólstwem.”

dokończenie na str. 2

W dniu 12 lutego przez Telewizję TVP3 został 
wyemitowany program „Zdarzenia”. W związ-

ku z tym, zamieszczamy wyjaśnienia burmistrza 
Bychawy oraz treść sprostowania Redakcji pro-
gramu „Zdarzenia. dokończenie na str. 2

Burmistrz Bychawy 

Andrzej Sobaszek

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych dużo zdrowia, 
radości, smacznego jajka, 
mokrego Dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów

życzą

O Największej z Nocy
Hallelu Jah!

Cud Zmartwychwstania,
Wiary Istota –
Światło, narodów Nadzieja;
Śmierć zwyciężona,
Miłość się splata
Z Wiecznością, by zmyć grzechy człowieka.
Hallelu Jah!

Nowa Jutrzenka – 
Radość z cierpienia
Dla ciężkich kajdan zerwania…
Znów uśmiechnięta
Święta Panienka – 
Powrócił Syn Jej w Glorii Zbawienia!

Hallelu Jah!

Leszek Asyngier Jr
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Wiosny w sercu, pogody w duchu! 
Szczęśliwych i spokojnych świąt 

Wielkiej Nocy 
życzy 

Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
i „Głosu regionalistów”
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Inny obyczaj, spotykany w większych 
miastach: „Czeladź poubierawszy się za 
dziadów i Cyganów, a jednego między sie-
bie ustroiwszy za niedźwiedzia czarnym 
kożuchem, futrem na wierzch wywró-
conym, okrytego i około nóg często jak 
niedźwiedzia poprzywiązanego, wodzili 
od domu do domu, różnych figlów z nim 
dokazując, którymi grosze i trunki z po-
spólstwa chciwego na widoki wyłudzali. 
Innymi znowu spory kloc do łańcucha 
przyprawiwszy, chwytali dziewki służeb-
ne, złapaną wprzęgali do pomienionego 
kloca, przymuszając do ciągnięcia póty 
od domu do domu, póki nie złapali in-
nej.”

W ten dzień okrutnie ganiono bowiem 
panny, a czasem też kawalerów, którzy w 
czas karnawału nie znaleźli sobie przy-
szłych małżonków. Bywało, że w Popielec 
napotkanym pannom chłopaki do płasz-
czy przyczepiali kurze nogi, skorupki od 
jaj, indycze szyje itp., a śmiechów prze-
chodniów nie było końca. Zwłaszcza, gdy 
powodem bezżenności, były na przykład 
kaprysy grymaśnej panny.

Zaś na Kurpiach jeszcze do niedaw-
na malowano na płotach takich panien 
krocoki i mazuchy – czyli smołą mazane 
obrazki nieprzystojnych części męskiego 
ciała, jakby szydzące z niewieściej skrom-
ności i cnoty. (Kitowicz J., Opis obycza-
jów za panowania Augusta III, Warszawa 
1999)

Kwietna Niedziela 
Otwiera Wielki Tydzień, więc sama jest 

godna szczególnej uwagi. Od wieków tego 
dnia wierni gremialnie uczestniczą w po-
rannej Mszy św. i w procesji upamięt-
niającej wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
W polskiej tradycji w tę niedzielę do dzi-
siaj święci się palmy. A oto XIX-wieczny 
opis Łukasza Gołębiowskiego: „Dla zna-
komitszych osób starał się zakrystian 
przysposobić gałązki zielonością okryte, 
trzymając wierzbowe pręty w wodzie w 
ciepłym pokoju przez parę niedziel, dla 
pospolitszej rzeszy były suche z pączka-
mi, czyli bagniątkami zaledwie. Odrywał 
je gmin pobożny i połykał, w tem będąc 
przekonaniu, że kto w niedzielę kwietną 
bagniątka palmowego nie połknie, to już 
zbawienia nie otrzymał.”

Święcone
W Wielką Sobotę od wieków święciło się 

jadło. Dawniej po dworach czy zamożniej-
szych domach przygotowywano specjalne 
wielkanocne stoły, które ksiądz przycho-
dził święcić. Ludność wiejska najczęściej 
wędrowała ze swoim święconym do ko-
ścioła lub, jeżeli było zbyt daleko, orga-
nizowano we dworze zbiorowe wielkanoc-
ne poświęcenie. „Święcone to składa się 
z dużego bochenka chleba pieczonego w 
domu lub kupnego, z kilku jaj obłupa-
nych, z chrzanu utartego zbitego w gałkę, 
z kawałka mięsa wędzonego wieprzowego, 
a czasem i wołowego, z kiełbasy, z serka i 
masła zrobionego w Wielką Sobotę rano; 
baby bogatsze dodawały niekiedy do tego 
zaprawione nogi wołowe. Wszystko to 

przystrojone w bustyn (bukszpan). Obec-
ni przy święceniu organista i grubarz 
otrzymują do kosza od każdej baby po 
jajku w łupinie lub po kilka; są one białe, 
a rzadko zdarzy się widzieć między niemi 
malowane, i to wówczas na czerwono.

Znacznie wystawniej bywał zastawiony 
święconką stół w bogatszych domach: „…
na stole okrągłym, u którego i sto osób 
pomieścić się mogło, na 6 misach srebr-
nych mięsiwa wędzone z zad, na drugich 
6 dwoje prosiąt, kiełbasy dziwnie pach-
nące, ustrojone rzędami jaj, pomalowa-
nych w przeróżnej barwie, ale najwięcej 
na rakowe.” Pomiędzy tymi przysmakami 
pojawiały się przeróżne figury z ciasta, 
baranek z masła, wielkości naturalnej 
owieczki, bańki srebrne z octem i oliwą, 
kruże z miodem, srebrne łódeczki z kan-
dyzowanymi owocami, wino w szklanych 
gąsiorach, wreszcie kołacze, placki i roz-
maite ciasta. Ale największe cudo piekar-
nicze znajdowało się pośrodku stołu: ko-
łacz o cyrkumferencji z 8 łokci i gruby na 
2 piędzi. Po brzegach w koło niego stały 
różne figurki: święci, apostołowie, Judasz 
– a to wszystko z ciasta. W środku stał 
Jezus Chrystus z chorągiewką, nad nim 
unosił się anioł na druciku. Jeden placek 
miał w środku sadzawkę z białego miodu 
i wyglądały z niej rybki i nimfy kąpiące 
się, a kupid strzelał do nich z łuku.

Taki wielkanocny stół wyzwalał nie tyl-
ko szalone pomysły artystyczne, frywolną 
interpretację Ewangelii, ale też stawał się 
okazją do żartów. Tyle, że możliwe to było 
przede wszystkim tam, gdzie ziemskich 
dóbr zbywało. Bo poczucie humoru ludu 
musiało znaleźć sobie inne ujście.

W niektórych regionach Polski, zwłasz-
cza tam, gdzie ludzie praktykowali prawo-
sławne chrześcijaństwo, jaja ze święcone-
go ofiarowano także zmarłym, zanosząc 
je na groby w czas świąt. (Gołębiowski 
Ł., Lud polski jego zwyczaje, zabobony; 
Lwów 1884)

Lejka
Prawdziwe życie to-

warzyskie rozpoczynało 
się w drugi dzień świąt. 
Od tego dnia przede 
wszystkim woda domi-
nowała w zwyczajach, 
rytuałach. Od wielka-
nocnego poniedział-

ku zaczynało się powszechne polewa-
nie. Chłopaki, parobcy i zupełnie dorośli 
mężczyźni od rana do wieczora wylewały 
wiadra wody na dziewczyny, baby i ko-
biety, które w polu ich czatowania się 
znalazły. Najlepszym jednak celem, jak 
uważano, były niezamężne panny, które 
aczkolwiek przeciw takim kąpielom wrza-
skliwie protestowały, to przecież gdyby 
je w oblewaniu pominięto, uważałyby się 
za nieatrakcyjne, brzydkie, zapomniane, 
nawet obrażone. Dzień ten dość często 
zwano dniem świętego Lejka, oblewan-
ką, polewanką. W miastach czy dworach, 
siedzibach dystyngowanych kawalerów 
i wymuskanych panien, oblewankowe 
swawole miały nieco subtelniejszy prze-
bieg. Amanci oblewali panny wodą róża-

ną lub inną pachnącą wodą po ręce, ale 
najwięcej po gorsie, małą sikawką albo 
flaszeczką. Ale najczęściej, tak po wsiach 
jak i w miastach, młodzież obu płci czato-
wała z sikawkami i garnkami na przecho-
dzących. (Kitowicz J., Opis obyczajów…)

Wykorzystano przewodnik Anny Zadrożyń-
skiej „Świętowania polskie” Warszawa 2002.
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Budżet gminy 
Bychawa 
na 2008 rok

7. lutego br. Rada Miejska w Bycha-
wie podjęła jednogłośnie najważniejszą 
uchwałę w roku, tj. w sprawie budżetu. 
Projekt budżetu na 2008 rok, a więc 
plan dochodów i wydatków dla naszej 
gminy, został pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Regionalną Izbę Obrachunko-
wą w Lublinie. 

W przyjętym budżecie na rok 2008, za-
planowane dochody zbliżone są do roku 
2007. W roku 2008 ujęto dochody ze 
środków Unii Europejskiej, które gmina 
otrzymała jako zwrot wydatków na zada-
nie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Bychawie” – 1.829.834 zł. Jest to druga 
transza, pierwsza w kwocie 1.711.973 zł 
znalazła się w dochodach 2007 roku. Na-
tomiast po stronie wydatków budżet roku 
2008 jest dużo niższy w porównaniu do 
roku 2007. Różnica wynika z ujętych 
wydatków inwestycyjnych, w roku 2007 
wynosiły one 6.679.130 zł, natomiast w 
roku 2008 – 1.241.469 zł. W chwili obec-
nej przygotowywane są projekty zadań 
inwestycyjnych, do realizacji w roku 2008 
i następnych, na które gmina chce pozy-
skać środki z budżetu Unii Europejskiej. 

Elżbieta Dworak 
Skarbnik Gminy Bychawa

w tym:
wydatki bieżące 19.125.498 zł 
wydatki inwestycyjne (majątkowe) 
1.241.469 zł

Struktura planowanych 
dochodów w 2008 roku
dotacje na zadania rządowe 4.056.282 zł • 
środki z Unii Europejskiej 1.932.063 zł• 
subwencje 9.217.731 zł• 
udział w podatku dochodowym od osób • 
fizycznych 2.391.032 zł
dotacje na zadania własne 617.000 zł• 
podatki i opłaty lokalne 3.346.283 zł• 
pozostałe 793.915 zł• 

Wydatki i zakupy 
inwestycyjne w 2008 roku
Budowa wodociągu w miejscowości • 
Bychawka Trzecia – dokumentacja: 
8.000 zł
Modernizacja drogi w Zdrapach: • 
220.000 zł
Budowa infrastruktury osiedla „Nad • 
Doliną” w Bychawie – dokumentacja: 
81.000 zł
Budowa drogi Leśniczówka-Gałęzów • 
(Majdan Gałęzowski) – dokumentacja: 
47.585 zł
Zakup i montaż wiat przystankowych: • 
8.400 zł
Budowa systemu informatycznego: • 
60.000 zł 
Zakup i montaż urządzenia sterującego • 
syrenami w Urzędzie Miejskim: 4000 zł
Zakup karosażu dla OSP Olszowiec • 
i przystosowanie samochodu do celów 
pożarniczych: 60.000 zł
Budowa wewnętrznych instalacji ga-• 
zowych w strażnicy OSP Bychawka: 
24.617 zł
Budowa wewnętrznych instalacji gazo-• 
wych w SP w Bychawce: 30.000 zł
Budowa hali sportowej przy SP w • 
Woli Gałęzowskiej – dokumentacja: 
20.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie • 
Podzamcza – dokumentacja: 110.005 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. • 
Świerczewskiego) – dokumentacja: 
8.000 zł
Budowa oświetlenia na Podzamczu – • 
dokumentacja: 20.000 zł
Modernizacja stadionu sportowe-• 
go z budową parkingu w Bychawie: 
150.000 zł 
Przebudowa szkoły w Osowie na lokale • 
socjalne: 218.451 zł

Najważniejsze wydatki w 2008 
roku
Oświata – 8.100.070 zł
na funkcjonowanie szkół podstawowych: 
4.766.280 zł • gimnazjum: 1.419.547 zł • 
przedszkola w Bychawie: 722.777 zł • kla-
sy: „0” 340.192 zł • dowożenie uczniów: 
503.989 zł • utrzymanie stołówek szkol-
nych: 161.477 zł • dokształcanie nauczy-
cieli: 38.416 zł • projekty „NASZA SZKO-
ŁA” I „SZKOŁA DLA CIEBIE”: 147.392 zł 
Pomoc społeczna – 5.276.720 zł
funkcjonowanie Środowiskowego Domu 
Samopomocy: 587.000 zł • świadczenia 
rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz 
składki na ubezp. społeczne i zdrowot-
ne: 3.101.000 zł • dodatki mieszkaniowe: 
327.860 zł • utrzymanie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i opiekunek: 418.060 zł • 
Rządowy Program Dożywiania „Posiłek 
dla potrzebujących”: 191.000 zł • w tym 
doposażenie stołówek w Przedszkolu  By-
chawie i SP w Bychawce: 56.000 zł
Gospodarka komunalna – 909.104 zł
oczyszczanie miasta, oświetlenie dróg 
i  ulic
Transport (drogi) – 611.104 zł
utrzymanie i remonty dróg gminnych: 
451.104 zł.
Kwota ta zwiększy się, gdyż otrzymano 
promesę na kwotę 200.000 zł na remont 
dróg uszkodzonych w czasie klęsk żywio-
łowych. Przewidziano również pomoc dla 
Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie 
remontów dróg powiatowych w wysoko-
ści 100.000 zł oraz dofinansowanie Woje-
wództwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł 
(budowa kolejnego odcinka chodnika w 
Starej Wsi).
Kultura – 502.818 złDochody 

22.354.306 zł
Wydatki

20.366.967 zł 

Wyjaśnienia
W związku z wyemitowanymi w dniu 

12 lutego br. w programie telewizyjnym 
„Zdarzenia” informacjami o nieprawidło-
wym gospodarowaniu środkami publicz-
nymi na pomoc społeczną tj. przekazy-
waniu w sposób nieuzasadniony tych 
środków na inne cele i pozbawienie tym 
samym możliwości zabezpieczenia osób 
potrzebujących, pragnę poinformować, że 
informacje te są nieprawdziwe.

W roku 2005 Rada Miejska w Bychawie 
uchwałą z dnia 31 marca dokonała zmian 
w budżecie gminy, zapewniając udział 
własny gminy w wysokości 43.500 zł 
warunkujący przyznanie gminie dota-
cji celowej z budżetu państwa na reali-
zację Rządowego Programu „Posiłek dla 
potrzebujących”. Zapewnienie środków 
własnych w powyższej kwocie pozwoliło 
gminie Bychawa na otrzymanie w 2005 
roku z budżetu państwa dotacji celowej 
w wysokości 61.615 zł. Środki te ogółem 
były przeznaczone na pomoc w formie 
gorących posiłków dla wszystkich potrze-
bujących (dzieci, młodzieży lub osób do-
rosłych), bądź w przypadku braku możli-
wości zapewnienia gorącego posiłku – na 
pomoc w formie zasiłku celowego. A  za-
tem z pieniędzy tych finansowane były 
koszty świadczeń z pomocy społecznej, 
nigdy zaś na jakiekolwiek inne cele.

Dodatkowo, mając na uwadze moje wy-
stąpienie przed kamerą w tym programie, 
pragnę dodać, że korzystnie dla gminy 
zakończyła się sprawa cywilna o zapłatę 
odsetek.

Andrzej Sobaszek
burmistrz Bychawy

SprostowanieLublin. dn. 12.03.08r.

12 lutego w naszym programie zajmo-
waliśmy się konfliktem pomiędzy Pań-
stwem Szyszkowskich, a Urzędem Miej-
skim w Bychawie. W reportażu jedna z 
bohaterek Pani Zofia Szyszkowska zarzu-
ciła zastępcy Burmistrza, że naruszył jej 
godność osobistą. Ponieważ zarzutów nie 
potwierdziła ani policja ani prokuratura, 
sprawa nie powinna być przedstawiona 
opinii publicznej. 

Emisja tej wypowiedzi naruszyła dobra 
osobiste Pana zastępcy Burmistrza oraz 
dobre imię Urzędu. Za błąd serdecznie 
przepraszamy Pana zastępcę Burmistrza. 
Powyższe sprostowanie umieścimy w wy-
daniu Magazynu Reporterów Zdarzenia w 
dniu 12 marca o godz. 18.30.

Z poważaniem
Redakcja programu Zdarzenia

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Polskie świętowanie

Dyngus repr. pocztówki
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Ostatni 
zaczęli, 
pierwsi 
skończyli!

Minął rok, odkąd nasze szkoły rozpo-
częły realizację projektów współfinanso-
wanych z europejskich funduszy. Niemal 
w każdym numerze GZB informowaliśmy 
czytelników o ich postępach i osiągnię-
ciach. Bo, we wszystkich działaniach, na 
które płyną pieniądze z unijnych źródeł, 
wymagana jest ich promocja w mediach.

Pierwsza w gminie ze swoim projek-
tem uporała się Szkoła Podstawowa 
w Bychawie. 21 lutego br. na zorga-
nizowanym seminarium podsumowa-
ła i przedstawiła osiągnięcia projektu 
„NASZA SZKOŁA” w swojej szkole.

Na uroczystość zaproszono gości – 
przedstawicieli władz miasta, dyrekto-
rów i kierowników większości gminnych 
instytucji, dyrektorów sąsiednich szkół 
i przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. Byli również 
obecni: dyrektor Centrum Projektów 
i Współpracy Międzynarodowej, Antoni 
Piłat oraz animator projektu, Wiesława 
Wrzesińska - przedstawiciele Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
Dzięki gościom szkolne święto urosło do 
rangi lokalnego wydarzenia. 

Seminarium otworzyła dyrektor Mał-
gorzata Tudrujek, oddając po chwili głos 
koordynatorowi projektu – Elżbiecie So-
baszek. Z przygotowanej na tę okazję 
prezentacji multimedialnej dowiedzieli-
śmy się, że bychawska szkoła podstawo-
wa, choć późno zaczęła realizację projek-
tu, bo w lipcu, to zakończyła go bardzo 
szybko. Projekt „NASZA SZKOŁA”, reali-
zowany był przy pomocy Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 110 tys. 
zł dotacji, które szkoła otrzymała, po-

zwoliły na zrealizowanie 12 programów 
zajęć i kół zainteresowań. Były to: „Przy-
goda z komputerem”, „Świat bez granic”, 
„Ja też to potrafię”, „Akademia zdrowia”, 
„Malujemy nasz świat słowami”, „Młodzi 
odkrywcy przyrody”, „W krainie płasko-

ludków i bryłkowców”, „Bychawa da się 
lubić”, „Kolorowa paleta”, „Teatr łączy 
ludzi” i „Szkoła zdrowia”. Zajęcia zostały 
poprzedzone wycieczkami tematycznymi, 
które odbyły się w wakacje.

W zajęciach uczestniczyło 306 uczniów, 
czyli ponad połowa całej społeczności 
uczniowskiej!!!

W dalszej części seminarium, uczest-
nicy obejrzeli spektakle teatralne „Kop-
ciuszek” i „Brzydkie Kaczątko”, zwiedzili 
wystawy prac plastycznych i brył mate-
matycznych, wysłuchali piosenek wyko-
nanych przez dzieci. Mogli też zapoznać 
się z gazetką „Dzieciaki ze Szkolnej Paki” 
oraz obejrzeć kronikę projektu; jednym 
słowem podziwiali efekty pracy uczniów 
w poszczególnych kołach zainteresowań. 

Punktem kulminacyjnym seminarium, 
było podpisanie paktu lokalnego przez 
sześć stron tj. dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Bychawie – Małgorzatę Tudru-
jek, burmistrza Bychawy – Andrzeja So-
baszka, kanclerza WSEI – Teresę Bogac-

ką, przewodniczącą Rady Rodziców – Ja-
dwigę Szwałek, dyrektora Bychawskiego 
Centrum Kultury – Mariusza Nawłatynę 
oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Bychawie – Seweryna 
Gąbkę. 

Zorganizowane seminarium było oficjal-
nym zakończeniem projektu. Czy szkoła 
będzie realizować kolejne? 

– Na pewno. Dzięki projektom ucznio-
wie mają szansę wszechstronnie rozwijać 
swoje talenty – mówi dyrektor szkoły Mał-
gorzata Tudrujek. – Dzieci biorą udział 
w innowacyjnych zajęciach, których nie 
moglibyśmy wprowadzić do planu na-
uczania.

Sami wykonawcy projektu, czyli na-
uczyciele SP w Bychawie, mówią, że była 
to okazja, by dorobić nieco do pensji. 
Jednakże ilość dokumentów – obowiąz-
kowych „papierów” – które należy wyge-
nerować na potrzeby projektu, bardzo 
zniechęca. Mają nadzieję, że się to zmie-
ni.

Najbardziej zadowolone są dzieci.

Monika Głazik

Szkoła 
moim drugim 
domem

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
Nr 1 im. mjra. Henryka Dobrzyńskie-
go w  Bychawie, beneficjenci projektu 
„Szkoła dla Ciebie” składają podziękowa-
nia i wyrazy wdzięczności nauczycielom 
zaangażowanym w ten projekt.

W lutym 2007 r. ta grupa nauczycieli 

opracowała wniosek o dofinansowanie 
wdrożenia programu rozwoju szkoły, któ-
ry umożliwiłby prowadzenie zajęć poza-
lekcyjnych z młodzieżą. Działań takich 
dawno u nas nie było. Nasz szkolny pro-
gram rozwoju nazwaliśmy „Szkoło moim 
drugim domem.” Przyczynił się on do 
ukazania uczniom alternatywnych spo-
sobów spędzania czasu wolnego, a przez 
to wpłynął na podniesienie ich umiejęt-
ności samooceny, wiary we własne siły 
i większej chęci do uczestnictwa w zaję-
ciach lekcyjnych. Opracowaniu i wdraża-
niu projektu towarzyszył cel, którym jest 
przeciwdziałanie absencji na zajęciach 
lekcyjnych. Uczniowie nasi dojeżdżają do 
szkoły z odległych wsi, a po skończeniu 
lekcji spieszą się do swoich domów. Nie 
wykazują zainteresowania uczestnictwem 
w kulturze, nie czują potrzeby poszerze-
nia zainteresowani i umiejętności. Taka 
postawa hamuje ich rozwój i przyczynia 
się do zaprzepaszczenia szans dalszego 
kształcenia.

Aby to zmienić, zaproponowaliśmy mło-
dzieży działania dostosowane do naszych 
zainteresowań.

Imprezy na orientację, które stanowią 
atrakcyjną formę czynnego wypoczynku 
w postaci gier, zabaw, marszów oraz im-
prez sprawnościowych, i są formą połą-
czenia turystyki z rywalizacją sportową. 
W naszej szkole w ramach projektu po-
wstał klub JNO. Uczniowie opracowali 
logo klubu. Przygotowane prace umieścili 
w Internecie i ogłosili konkurs na najcie-
kawszą z nich.

Koło taneczne,,Taniec dla każdego” 
działa w dwóch sekcjach: tańca towarzy-

skiego i tańca nowoczesnego. Dzięki pro-
jektowi możliwe było zakupienie pięknych 
strojów dla dziewcząt i chłopców.

Młodzież poznała tańce standardowe 
i latynoamerykańskie: walc angielski 
i  wiedeński, sambę, tango i cha-chę. Na-
sze zespoły taneczne wystąpiły kilka razy 
z gracją prezentując się na scenie. Wzię-
ły udział w koncercie charytatywnym,, 
Pomóż dzieciom przetrwać zimę ”,który 

odbył się w Bychawskim Centrum 
Kultury. Młodzież tańczyła też w 
czasie semestralnego spotkania 
z  rodzicami oraz pikniku promu-
jącego naszą szkołę wśród uczniów 
okolicznych gimnazjów. Dzięki pro-
jektowi młodzież odkryła i mogła 
realizować pasję, jaką jest taniec, 
która jest kontynuowana, mimo że 
projekt się zakończył. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia z aquaaerobiku, które 
odbywały się na pływalni w Bycha-
wie. Klub skupiający dziewczęta 
i  chłopców nosi nazwę ,,Arielki”. 
Ta forma treningu w wodzie ma 
na celu poszukiwanie dobrego sa-
mopoczucia i zmierza do osiągnię-
cia maksymalnej dla danej osoby 

sprawności fizycznej. W czasie swoich 
zajęć uczestnicy klubu „Arielki” aktyw-
nie i przyjemnie spędzali czas korzysta-
jąc z zakupionych z funduszy projektu 
pomocy dydaktycznych w postaci pasów 
wypornościowych oraz innego sprzętu. 
Najbiedniejsze uczennice otrzymały też 
kostiumy kąpielowe. Akcesoria te będą 
wykorzystywane, gdyż młodzież docenia 
zalety aquaerobiku i chce go dalej upra-
wiać. 

Inna formą spędzania czasu wolnego za-
pewnia uczniom Koło Gier komputero-
wych. Rozrywka ta cieszy się dużym po-
wodzenie wśród młodzieży. Szkoła nasza 
posiada kilka pracowni komputerowych 
wyposażonych w najnowszy sprzęt. Dzię-
ki temu można organizować turnieje gier. 
Ich uczestnicy dostosowują grę do swoich 
umiejętności i mają możliwość wygrania, 
a to wzmacnia poczucie własnej wartości, 
prowadzi do redukcji lęków, wzrostu po-
czucia sukcesu tak potrzebnego naszej 
młodzieży. 

Koło „Cyfrowy świat wokół nas” ma na 
celu ujawnienie zainteresowań i kształto-

wanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie 
informatyki. Na zajęciach koła, uczniowie 
budują własne strony internetowe i zaj-
mują się przetwarzaniem obrazu. Posłu-
gują się skanerem i aparatem cyfrowym, 
tworzą środowisko dla stron WWW. 
Współpracują z kołem dziennikarskim 
pomagając w wydawaniu gazety szkolnej 
Hubal News. 

Ważne dla uczniów szkoły średniej 
umiejętności ćwiczą i doskonalą zajęcia 
koła dziennikarskiego. Dzięki projek-
towi „Szkoła dla ciebie” zakupiono kse-
rokopiarkę, aparat cyfrowy i dyktafon. 
Sprzęt ten umożliwia wydawanie szkolnej 
gazety Hubal News. Młodzież uczestniczy 
w warsztatach dziennikarskich, poznaje 
zasady przeprowadzania i redagowania 
wywiadu a także liczne tajniki zawodu 
dziennikarza. Niektórych uczniów zain-
spirowało to do kontynuowania nauki 
w przyszłości w tym kierunku. Uczest-
nicy koła ćwiczą pisanie tekstu własne-
go, umiejętność tak potrzebną przyszłym 
maturzystom.

Ostatnim kołem zainteresowań jest 
Klub Języka Angielskiego. Był on pro-
wadzany przez Kenijczyka p. Denisa Thou. 
Zajęcia odbywały się metodami aktywny-
mi i stanowiły kurs przygotowujący ich 
uczestników do zdawania egzaminu na 
certyfikat językowy. Do egzaminu przy-
stąpiło 10 osób. Aby uzyskać certyfikat 
TELC trzeba było rozwiązać cześć pisem-
ną i ustną. Egzamin odbył się w Lublinie 
w Szkole Języka Angielskiego Eurolink. 
Był on zorganizowany przez Centrum 
Wspierania Edukacji w Krasnymstawie, 
w którym zatrudniony jest również p. De-
nis Thou. 

Zmniejszaniu dysproporcji edukacyj-
nych pomiędzy wsią a miastem służyły w 
naszym programie wycieczki. Spełniały 
one kilka celów: były nagrodą za najlep-
szą frekwencję, służyły integracji mło-
dzieży oraz realizacji zainteresowań i ma-
rzeń. Były to wycieczki do dużych miast, 
których młodzież wcześniej nie zwiedza-
ła. Organizatorzy dołożyli starań, aby 
poziom wycieczek był wysoki, starannie 
opracowali program zwiedzania, zadba-
li by posiłki odbywały się w ciekawych 
miejscach. Zorganizowano 8 wycieczek, 
5-dniowy rajd rowerowy, 3-dniowe zgru-
powanie wakacyjne. 

Żałujemy, że projekt już się kończy. 
Będzie nam brakowało ciekawych zajęć 
i  wycieczek.

Uczestnicy projektu, 
laureaci Konkursu 

na najciekawszy artykuł 
do prasy lokalnej

Przedstawienie „Kopciuszek” zrealizowano w ramach zajęć „Teatr łączy ludzi” 

Nauczyciele - realizatorzy projektu
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Siedem 
cudownych 
dni w Ziemi 
Świętej

Dzienniczek z pielgrzymki do Ziemi 
Św. zorganizowanej przez Parafię Św. 
Jana Chrzciciela w Bychawie w dniach 
19-28 styczeń 2008 

Pielgrzymowanie do Ziemi Św. należy 
do najstarszej tradycji chrześcijańskiej. 
Polacy już od ponad wieku pielgrzymują 
mniej lub bardziej licznie do Ojczyzny Je-
zusa, szczególnie od roku 1989. Tym śla-
dem i nasza parafia udała się w tę wielką 
rekolekcyjną podróż. 

Przygotowań do 
pielgrzymki podjął 
się ksiądz Grzegorz 
Kolasa i trzeba przy-
znać, że wykazał się 
profesjonalizmem. 

Tak więc bez żad-
nych problemów 
wizowych i innych, 
w składzie 50 osób, 
wylatujemy LOT-em 
z Warszawy, by za 
cztery godziny lądo-
wać na ogromnym 
lotnisku w Tel Awi-
wie. Odprawa, bram-
ki, odbiór bagaży i 
już ruszamy auto-
busem do Betlejem. 
Zakwaterowanie w 
hotelu, krótki sen, 
śniadanie i jedziemy na Pole Pasterzy, tu 
uczestniczymy we Mszy Św. Następnie 
zwiedzamy Bazylikę Narodzenia Pańskie-
go, nawiedzając miejsce narodzin Dzie-
cięcia z symboliczną srebrną gwiazdą w 
grocie. Wieczorne łamanie się opłatkiem 
podczas kolacji w hotelu, śpiewanie kolęd 
były niesamowitym świętowaniem Boże-
go Narodzenia. 

Drugi dzień: jesteśmy nad Morzem 
Śródziemnym w starożytnej Cezarei. Dziś 
niewiele pamiątek zachowało się z tam-
tych czasów, ale i te nieliczne świadczą 
o potędze Cesarstwa Rzymskiego. Po-
dziwiamy klasztor Stella Maris (Gwiazda 
Morza) na wzgórzu Karmel, gdzie uwagę 
przykuwa piękna figurka Matki Bożej 
Szkaplerznej oraz grota starotestamen-
talnego proroka Eliasza. Całe zbocze Kar-
melu usłane jest tzw. „perskimi dywana-
mi” – są to przepiękne ogrody i kobierce 
kwiatów. Podziwiając wybrzeże Morza 
Śródziemnego jedziemy do Nazaretu, dziś 
to 35 tysięczne miasto arabskie, w któ-
rym znaczna większość to chrześcijanie. 
Bazylika Zwiastowania – nazwa mówi 
sama za siebie – zaskakuje potężną ar-
chitekturą zewnętrzną, kontrastującą 

z  ciszą i nastrojem skupienia jej wnętrza, 
tam też w dolnej części bazyliki znajduje 
się grota zwiastowania, do której przybył 
anioł Gabriel z zaskakującą dla Maryi 
wiadomością. 

Po Mszy św. w kościele Św. Józefa mamy 
okazję przyjrzeć się wyjątkowej roślinno-
ści: gwieździe betlejemskiej 4 m wysoko-
ści, obsypanej czerwonymi gwiazdkami, 
rododendronom, fikusom, cyprysom. 
Zmierzając do Tyberiady zatrzymujemy 
się w Kanie Galilejskiej, gdzie niewielki 
kościół wzniesiono w miejscu cudu prze-
miany wody w wino (przypominają to 
stągwie stojące w podziemiach). Tu wła-
śnie przeżywamy uroczystość odnowie-
nia przyrzeczeń małżeńskich ośmiu par 
spośród pielgrzymów. A potem weselimy 
się – są kwiaty, degustacja kananejskiego 
wina, nawet muzyka. 

Trzeci dzień spędzamy nad Morzem 
Galilejskim nazywanym popularniej je-
ziorem Genezaret, gdzie dotarliśmy wie-
czorem poprzedniego dnia. I tutaj roz-

poczynamy nawiedzanie sanktuariów 
położonych nad brzegiem jeziora. Góra 
Błogosławieństw, gdzie uczestniczyliśmy 
we Mszy św. tonie w zieleni, kwiatach 
i przeróżnych krzewach o egotycznym 

zapachu. Nad jeziorem Jezus rozmnażał 
chleb i przekazał Piotrowi władzę nad Ko-
ściołem, upamiętniają to wzniesione małe 
świątynie w XX wieku projektu włoskiego 
architekta Berlucciego. Danie obiadowe 
w tym miejscu to oczywiście „ryba św. 
Piotra”, pieczona w całości, smakuje wy-
śmienicie z frytkami i świeżymi daktyla-
mi. Następnie dodatkowym przeżyciem 
był rejs po wzburzonych falach jeziora 
Genezaret, na którym niegdyś burzę uci-
szył sam Jezus. W dalszej kolejności uda-
jemy się nad Jordan, w którego nurcie 
odnawiamy symbolicznie przyrzeczenia 
chrzcielne. Wielu pielgrzymów z różnych 
stron świata okazuje tu swoją radość, 
śpiewając pieśni i zanurzając się w wo-
dzie. A wokół piękne plantacje bananow-
ców, pomarańczy, cytryn. 

Czwarty dzień zaczynamy Mszą św. 
o godz. 8.00 na Górze Tabor, gdzie na 
oczach apostołów Jezus przemienił się. 
Upamiętnia to Bazylika Przemienienia – 
jedna z najpiękniejszych świątyń w Izra-

elu. Tu w krypcie zachowały 
się fragmenty muru i ołtarz 
z IV w. 

Kolejny etap to Jerycho – 
starożytne i najstarsze na 
świecie miasto sprzed 7 tys. 
lat. Tu i na Pustyni Judzkiej, 
gdzie rozstawiono posterunki 
wojskowe, obserwuje się inny 
poziom życia – palestyńską 
biedę. W Jerycho wsiadamy 
do kolejki linowej, która wie-
zie nas na Górę Kuszenia, na 
jej zboczu zbudowano grecki 
klasztor prawosławny, w któ-
rym znajduje się kamień, to tu 
Jezus modlił się i pościł przez 
40 dni. Dech w piersiach za-
piera przepiękna panorama 
doliny Jordanu, a smaku 
i słodyczy rosnących tu poma-
rańczy nie da się zapomnieć. 

Dodatkową atrakcją tego miejsca był 
obiad w panoramicznej restauracji na 
zboczu góry Kuszenia. W drodze do Je-
rozolimy zwiedzamy miasto Marii, Marty 
i Łazarza – Betanię, tu Jezus wielokrotnie 

bywał gościem. Oczywiście wielu z nas 
weszło do wnętrza grobu Łazarza. Tego 
dnia nocujemy w hotelu na Górze Oliw-
nej, z którego widok rozciąga się na całą 
starą Jerozolimę.

Piątego dnia, rozpoczętego Mszą św. w 
Ogrodzie Oliwnym jesteśmy w Jerozoli-
mie, gdzie każdy kamień, wiekowe drzewa 
i mury wywołują wzruszenie i historycz-
ne skojarzenia, choćby Brama 
Gnojna – nazwana tak dla upa-
miętnienia faktu składania ofiar 
całopalnych ze zwierząt rzeź-
nych, czy ściana Płaczu będąca 
fragmentem pierwszej świątyni 
w Jeruzalem i skała Abrahama. 

Spotykamy wielu ludzi mo-
dlących się, czasem płaczących. 
Potem jest czas modlitewne-
go skupienia w Bazylice św. 
Anny, zachowanej w pierwotnym 
kształcie, gdzie zadziwia niezwy-
kła akustyka. Szepty i rozmowy 
z różnych miejsc nawy wraca-
ją echem i tworzą chór głosów. 
Wrażenie jest nie do opisania. 
Tego dnia mamy okazję zobaczyć wiele 
miejsc znanych z Biblii, m.in. sadzawkę 
Owczą, Lwią Bramę i dolinę Cedronu, 
pole Judasza. 

W szóstym dniu przeżywamy Drogę 
Krzyżową. Każdy mógł wziąć na ramiona 
drewniany Krzyż i przejść tę Jezusową 
drogę wśród zachowanych starożytnych 
kamieni w bruku, kończącą się w Ba-
zylice Grobu Bożego (5 ostatnich stacji). 
Mogliśmy zwiedzić Muzeum Yad Vasem, 
z pomnikiem pomordowanych dzieci 
izraelskich. A w dalszej kolejności w Ain 
Karem świątynię zbudowaną na ruinach 

domu żyjących tam niegdyś: Zacharia-
sza, Elżbiety i Jana Chrzciciela.

Ostatni dzień przed powrotem rozpo-
częła Msza św. w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu obok Grobu Pana. Jadąc 
do hotelu przez Pustynię Judzką mija-
my sklecone z blach i desek prymitywne 
domy Beduinów, czasem widać wielbłądy 
i stada owiec, mężczyznę prowadzącego 

swoją rodzinę, której cały dobytek mieści 
się na grzbiecie osiołka. 

Od Morza Martwego ciągnął chłód, ale 
niektórzy śmiałkowie zdecydowali się na 
kąpiel, ze względu na lecznicze działanie 
słonej wody. A wieczorem w hotelu – pod-
sumowanie pielgrzymki. 

Podziękowania w przedostatnim jej 
dniu dla wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób służyli tu nam w czasie naszego  
pobytu. Ciepłe słowa popłynęły w stronę 
ks. Grzegorza Kolasy, któremu ja osobi-
ście także dziękuję za to, że szczególnie 
troszczył się o ludzi starszych. Na uzna-

nie zasłużył nasz przewodnik Wojciech 
Woźniak, imponujący niezwykłą wiedzą, 
którą w dodatku umiał przekazać tak, że 
pielgrzymi chłonęli każde słowo, umiał 
też rozweselić, a widząc nasze zmęczenie 
zaczynał pieśń „Jezioro Genezaret ludz-
kich serc pełne sieci...”. Dziękowaliśmy 
też kierowcy arabskiemu o anielskiej 
cierpliwości, Eliaszowi, oraz sobie wza-

jemnie, za to, że stworzyliśmy 
przez te kilka dni jedną zgodną 
rodzinę. 

Okazało się, że nie był to jed-
nak ostatni dzień naszego piel-
grzymowania. Byliśmy zmuszeni 
wrócić z lotniska ze względów 
bezpieczeństwa i spędzić nie-
dzielę w Jerozolimie. Msza św. 
u sióstr Elżbietanek w Jerozoli-
mie, a potem kolacja na starym 
mieście w uroczej palestyńskiej 
restauracji ze świetnym menu. 

Po kolacji wróciliśmy do hote-
lu, a potem rano transfer do Tel 
Awiwu i odlot do Polski. Tak oto 
zakończyły się nasze rekolekcje 

i dobiegła końca nasza pielgrzymka śla-
dami Mistrza i Nauczyciela z Nazaretu. 
Ale te dni w Ziemi Świętej na trwale za-
pisały się w naszej pamięci i wzmocniły 
naszą wiarę.

Uczestnicząc we Mszy św., słuchając 
słów Ewangelii czy czytań Pisma Świę-
tego, będziemy zawsze odtąd wracać do 
tamtych miejsc, bogatsi o niezapomniane 
przeżycia duchowe. 

Janina Kamińska, Zamość
była parafianka z Bychawy

Zapraszamy 
do wzięcia 
udziału 
w konkursie
Napój dla Mola

Napój dla mola to hasło literacko-
kulinarnego konkursu, do którego 
może przystąpić każdy, niezależnie od 
wieku, miejsca zamieszkania, wyko-
nywanego zawodu; wystarczy, że lubi 
czytać książki.

Zadanie jest proste, polega na odna-
lezieniu w dowolnej książce z literatury 
pięknej opisu przygotowania dowolne-
go napoju, sposobu serwowania lub de-
lektowania się jego smakiem. Następnie 
należy wybrany fragment wraz z opisem 
bibliograficznym książki (imię i nazwisko 
autora, tytuł, strona, na której znajduje 
się opis) wysłać na adres redakcji: gzbg@
wp.pl lub biblioteki: biblioteka@ebck.pl, 
bądź dostarczyć osobiście. Mamy nadzie-
ję, że odnalezione w literaturze receptury 

zachęcą Państwa do przyrządzenia sma-
kowitych napojów. 

Na opisy czekamy do końca marca 
2008 r. Wielki finał nastąpi w kawiarni 
artystycznej Złota Lira (BCK). A wtedy 
wspólnie ze zwycięzcami konkursu przy-
wołamy literackie receptury i spróbujemy 
je ożywić. Delektując się smakiem przy-
rządzonych napojów, udowodnimy, że 
czytanie podniebieniem jest, i możliwe, 
i przyjemne.

Napój dla Mola to druga edycja kon-
kursu literackiego, który ma szansę na 
stałe zagościć na kulturalnej i kulinarnej 
mapie Bychawy, a może nawet Lubelsz-
czyzny. Podczas pierwszej, pt. Danie dla 
Mola przyrządzaliśmy staropolski bigos 
według receptury zawartej w IV księdze 
Pana Tadeusza. To właśnie uczestnicy 
tamtego finału, który odbył się w waka-
cyjne popołudnie w Barze u Saszy, pod-
sunęli pomysł na napoje jako temat ko-
lejnej edycji konkursu. 

Zachęcamy wszystkich 
do „buszowania” w domowych 
i bibliotecznych księgozbiorach 

w poszukiwaniu napoju dla 
mola...

O r g a n i z a t o r z y  k o n k u r s u :
Biblioteka Publiczna
Kawiarnia artystyczna „Złota Lira” (By-
chawskie Centrum Kultury)

P a t r o n a t  m e d i a l n y :
„Głos Ziemi Bychawskiej”
www.ebck.pl 
www.bychawa.pl

Betlejem

Na tle kopuły Skały

Jerycho
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Zdaniem Radnego...
Co boli 
mieszkańców 
Gminy!?

Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Taki mam 
wniosek ze spotkań, jakie odbył burmistrz 
Bychawy z mieszkańcami osiedli i so-
łectw w naszej gminie. Wszędzie domino-
wał problem dróg, a w zasadzie ich stanu 
lub braku. Po zimie wiejskie „dojazdówki” 
zmieniły się w bagno, a część może no-
sić miano: „tylko dla ciągników”. Niektóre 
gminne wyasfaltowane odcinki wyglądają 
jak po ostrzale artylerii. Na wojewódzkich 
odcinkach dróg straszą tiry, na powia-
towych wyboje. „Powiatówek” na terenie 
gminy mamy wiele, a tylko dwóch rad-
nych z naszej gminy (na 25 zasiadających 
w Radzie Powiatu), którzy mogą się o ich 
naprawę upomnieć. Zapewne w pozosta-
łych 15 gminach powiatu lubelskiego jest 
podobnie i nasi radni muszą się godzić na 
niełatwe kompromisy. Na remont wszyst-
kich dróg nie ma po prostu w budżetach 
samorządów pieniędzy. Nasz sen o tym, 
że droga Bychawa - Bychawka – Lublin 
stanie się drogą wojewódzką i zostanie 
dzięki temu rozbudowana, skończył się 
niestety wraz z poprzednią kadencją sa-
morządów. Nie udało się przekonać władz 
Lublina do szybkiego remontu odcinka 
przez las Dąbrowa. Bez zaangażowania 
Lublina, w którego władaniu jest pół dro-

gi, szanse na pieniądze z UE na ten re-
mont spadły praktycznie do zera. 

Po spotkaniach, negocjacjach, ofer-
tach i ogłaszaniu sukcesów przyszedł 
czas, aby tę drogę po prostu wyremon-
tować. Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego 
koszty inwestycji na drogach wojewódz-
kich w 60% pokrywają gminy, uchwałą 
Rady Powiatu do dróg powiatowych do-
kładamy 50%. A każda wydana złotówka 
„boli”, gdy widzi się potrzeby choćby w 
obszarze dróg gminnych. Możemy oczy-
wiście obrazić się na te uchwały (wszak 
własnych planów inwestycyjnych mamy 
wiele) i powiedzieć „liberum veto” – „wol-
ne, nie pozwalam”, a potem ruszać pieszo 
po dziurawej drodze do Lublina.

Sądzę, że najważniejsza dla Bychawy 
droga Bychawa – Bychawka – Lublin 
musi zostać wyremontowana i to szyb-
ko, nawet z udziałem środków gminnych. 
Dlaczego? Gdyż Bychawa nam się sta-
rzeje! Nasze dzieci budują się i szukają 
pracy poza naszą gminą. Młodzi osiedlają 
się tam, gdzie jest praca lub przynajmniej 
działki pod budowę i drogi, którymi da się 
wygodnie jeździć. Wraz z nimi i ich dzieć-
mi uciekają miejsca pracy dla nauczycie-
li, pielęgniarek, sprzedawców, budowlań-
ców i usługodawców! 

Wracając do spotkań burmistrza 
z mieszkańcami gminy, moim zdaniem, 
Bychawę szczodrze obdarzyła natura, 
ale musimy stworzyć warunki technicz-
ne, by stać się gminą atrakcyjną. Jeszcze 
niedawno przy zgodnej współpracy gmi-
ny z powiatem rozbudowano szpital 
w Bychawie. A dziś zachowujemy się jak 
przysłowiowy człowiek, który woli, by mu 

krowa zdechła, byleby tylko sąsiad kozy 
nie miał. „Ciszej jedziesz, dalej doje-
dziesz” – mówi rosyjskie przysłowie. Co 
uczy, że jeśli się chce coś zbudować, to 
macha się kielnią nie szabelką. Szukaj-
my możliwości współpracy z innymi, nie 
zaś biblijnego „źdźbła w oku brata”. Sza-
nując partnerów (co nie wyklucza dysku-
sji), mamy szansę sięgać po środki unijne 
i trafnie je wykorzystywać. 

Do Pana burmistrza zaś prośba! Myślę, 
że spotkania z mieszkańcami powinny 
być organizowane jesienią. Pozwoli to po-
znać problemy ludzi i ująć je w budżecie. 
Dziś mieszkańcy słyszą tylko: czego doko-
naliśmy i czym „uszczęśliwimy” ich w tym 
roku. Z własnego doświadczenia wiem, 
jak mogą się mijać oczekiwania ludzi 
i dobre chęci decydentów. Pamiętam, jak 
starając się o rozbudowę Gimnazjum nr 
1 o halę sportową, koncentrowaliśmy się 
na pozyskaniu milionów złotych. Tymcza-
sem dla młodzieży szkolnej największym 
problemem okazał się brak zamknięć 
w toaletach. Usunięcie największego pro-
blemu szkoły kosztowało – 10 zł!!! 

Radni powinni wiedzieć przed uchwala-
niem budżetu, co jest pilne, bolące, co nie 
może czekać 365 dni na realizację. Warto 
posłuchać, co może przynieść szczęście 
drugiej osobie, zanim się ją obdaruje.

A że to czas Wielkanocny, to wszystkim 
życzę zdrowych, pogodnych Świąt, peł-
nych Wiary, Nadziei i Miłości. 

Artur Płaza

„Młodzież zapobiega 
pożarom”

Turniej 
Wiedzy 
Pożarniczej

Popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na wy-
padek pożaru, a także posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśni-
czym, to cele Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Etap gminny konkursu został 
zorganizowany w Bychawie 
przez Zarząd Oddziału Miejsko
-Gminnego Związku OSP RP 
w Bychawie w dniu 26 lutego 
br. W konkursie wzięło udział 
21 uczestników w trzech gru-
pach wiekowych: I – szkoła 
podstawowa, II – gimnazjum, 
III – szkoła ponadgimnazjal-
na. 

Podczas etapu gminnego uczestnicy 
zmagali się z testem pisemnym, składa-
jącym się z 30 pytań w grupie szkół pod-
stawowych i gimnazjów, i z 40 w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych. Po zakoń-
czeniu sprawdzianu komisja sędziow-
ska, w skład której weszli panowie – 
Sławomir Rolek, Bogdan Tylus i Sylwe-
ster Krusiński, wyłoniła zwycięzców, za-
kwalifikowanych do etapu powiatowego. 
I tak, w kategorii szkół podstawowych, 
pierwsze miejsce zajął Marek Szmit (26 
pkt.), drugie Daniel Fiori (25 pkt.), trze-
cie Mateusz Ciupak (18 pkt.). Wśród 
gimnazjalistów zwyciężył Piotr Fijołek 
(26 pkt.). Spośród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych najlepszy okazał się Emil 
Dolecki (38 pkt.), zaś drugie i trzecie 
miejsce w kolejności zajęli odpowiednio 
Marek Kapka (37 pkt.) i Tomasz Fijołek 

(36 pkt.). 
Turniej odbył się pod patronatem Bur-

mistrza Bychawy Andrzeja Sobaszka, 
jednocześnie Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Bychawie. Burmistrz wręczył zwycięz-
com poszczególnych grup wiekowych dy-
plomy i nagrody, pozostałym uczestni-
kom dyplomy za udział w turnieju oraz 
drobne upominki. Zwycięzcy pierwszych 
miejsc z trzech grup wiekowych pojadą 
już wkrótce na eliminacje powiatowe do 
Lublinie, a potem – miejmy nadzieję – że 
również na etap wojewódzki. 

Dziękujemy wszystkim uczniom za 
udział konkursie oraz nauczycielom, 
którzy zaopiekowali się podopiecznymi 
w tym dniu.

Bogdan Tylus
Sławomir Rolek

Relacja Zdzisława Gomułki, 
mieszkańca i byłego przedsta-
wiciela władz miejskich - pierw-
szego przewodniczącego MRN 
w  Bychawie

Nie wszystkim jest wiadomym, że By-
chawa prawa miejskie, utracone w 1869 
roku, odzyskała dopiero po II wojnie 
światowej. 

Przed wojną Bychawa była małą osa-
dą, bez praw miejskich, skupiała na owe 
czasy, oprócz gospodarzy prowadzących 
gospodarstwa rolne, na stałe zameldowa-
nych (6 tys.) mieszkańców narodowości 
żydowskiej, którzy zajmowali się głównie 
handlem i drobnym rzemiosłem. Bycha-
wa była ruchliwą 
miejscowością, bo-
wiem we wtorki i 
piątki odbywały się 
tu targi, na których 
handlowano koń-
mi, bydłem, trzodą 
chlewną, produkta-
mi rolnymi i innymi 
drobnymi towara-
mi. 

Okres okupacji 
niemieckiej zmienił 
oblicze Bychawy. 
Cała bychawska na-
rodowość żydowska 
została wysiedlona, 
pozostawiając tu 
po sobie posiadane 
mienie. Bychawa 
stała się osadą w 
większości rolniczą.

Po wojnie Bycha-
wa siedzibą gminy, 
której podlegało 22 sołectwa. Elektryfi-
kacja nastąpiła dopiero w 1948 roku, ze 
środków gminy, od linii w Osmolicach.

Gdy w roku 1950 nastąpił nowy podział 
administracyjny państwa, Bychawa sta-
ła się siedzibą Gromadzkiej Rady Naro-
dowej, w skład której wchodziły sołectwa 
Wandzin, Zadębie, Podzamcze, Grodzany, 
Marysin i Łęczyca. Siedzibą Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej był budy-
nek stanowiący własność byłej gminy.

W styczniu 1956 Bychawa stała się po-
wiatem, którego władze zajęły większe 
budynki. Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej zajęło siedzibę Spółdzielcze-
go Banku Ludowego, za wyjątkiem dużej 
sali pozostawionej na potrzeby banku, 
dla Wydziału Rolnego został postawiony 
barak naprzeciwko Liceum, Komenda 
Powiatowa Milicji Obywatelskiej zajęła 
budynek Gminnej Spółdzielni, budynek 
stanowiący własność gminy został zajęty 
przez komitet powiatowy PZPR. Samo zaś 
biuro Gromadzkiej Rady Narodowej prze-

niesiono do dwu małych pomieszczeń 
w budynku, własności państwa Wojtusz-
kiewiczów i Buczków.

Nastąpił dość duży napływ ludności 
i wzrosły potrzeby mieszkaniowe. Nie-
dostateczne też były pomieszczenia dla 
administracji powiatu. Rozpoczęto więc 
budowę budynków dla Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej, Komendy Powia-
towej MO i Wydziału Zdrowia oraz kilku 
bloków mieszkań komunalnych.

W 1957 roku ukazało się Rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie utworzenia miast Bełżyce w powiecie 
bełżyckim i Bychawa w powiecie bychaw-
skim, w województwie lubelskim. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 1 stycz-
nia 1958 roku. Bychawa, odzyskując 
w tym roku utracone prawa, ponownie 

stała się miastem.
Zostałem miano-

wany pierwszym 
przewodniczącym 
Prezydium Miej-
skiej Rady Naro-
dowej. Obejmu-
jąc to stanowisko, 
pracę rozpocząłem 
od tworzenia – po 
byłej Gromadzkiej 
Radzie – urzędu 
PMRN. Dwuizbowe 
pomieszczenie dla 
urzędu, były nie-
wystarczające. Po-
wstawały nowe re-
feraty, było bardzo 
ciasno. 

W posiadanie 
PMRN zostały 
przekazane dwa 
młyny gospodar-
cze, jeden będący 

własnością p. Kryski i spółki, i drugi po 
byłym majątku na Podzamczu. Został też 
utworzony Zakład Gospodarki Komunal-
nej, z siedzibą w starych zabudowaniach 
dawnej gminy, który zatrudniał dziesię-
ciu robotników fizycznych do prac przy 
remontach ulic i innych potrzeb miasta. 
Zakład ZGK prowadził przy ul. Lubelskiej 
publiczną łaźnię, bardzo potrzebną, ale 
skromnie wyposażoną. 

Miasto wymagało szybkiej rozbudowy 
i lepszych nawierzchni ulic. MRN w tym 
czasie w swoim budżecie nie posiadała 
żadnych pieniędzy na wspomniane in-
westycje i działania. Ale pomyślałem, 
że trzeba od czegoś zacząć. W pierwszej 
kolejności Zakład Gospodarki Komunal-
nej systemem gospodarczym utwardził 
brukiem ulicę, dawniej zwaną Kościelną, 
która w porze deszczowej tonęła w błocie. 
Ułożono też chodnik z jednej strony przez 
całą ulicę Lubelską aż do cmentarza.

Poważnym problemem do rozwiązania 
było budownictwo mieszkaniowe. W tym 

czasie istniały bardzo znikome możliwo-
ści indywidualnej budowy domów jed-
norodzinnych. Jednakże podjąłem takie 
działania i zorganizowałem Spółdzielnię 
Budowy Domków Jednorodzinnych; na 
prezesa Zarządu został wybrany Stani-
sław Partyka. Wyznaczono pod jej budo-
wę plac między LO a lecznicą weterynarii. 
Był to wygon gromadzki będący własno-
ścią ogólną rolników Bychawy. Z niemałą 
trudnością uzyskano zgodę rolników na 
przekazanie tej własności we władanie 
Miejskiej Rady. Na plac budowy składa-
ło się 31 działek budowlanych, z których 
21 sprzedano członkom powołanej Spół-
dzielni.

Po uzbrojeniu terenu w elektryczność 
i dwie studnie z pompą, budowę dom-
ków rozpoczęto jesienią 1959 roku, każ-
dy z członków w swoim zakresie. Pod 
koniec 1960 roku powstało nowe osiedle 
z trzema ulicami, położonymi w czynie 
społecznym. W tym też okresie, wybudo-
wano wodociąg z ujęciem wody ze studni 
przy lecznicy, a później przy LO, zasila-
jąc w wodę pozostałe budynki – Komendy 
MO, Ośrodka Zdrowia, Prezydium PRN 
i nowo powstałe osiedle. Wybudowano 
mini oczyszczalnię ścieków na posesji p. 
Lubańskiego przy rzece Kosarzewce, ka-
nalizując powstałe bloki administracyj-
ne. 

W połowie 1959 roku biuro Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej przeniesiono 
do bloku PPRN, zajmując trzy pomiesz-
czenia. W latach późniejszych PMRN 
przekwaterowano na parter budynku 
Spółdzielczego Banku Ludowego. 

W roku 1960 poważnym przedsięwzię-
ciem była przebudowa głównej ulicy, 
wtedy 22 Lipca, dziś Józefa Piłsudskiego. 
Stopniowo znikały starodawne parkany 
posesji, strzechy budynków gospodar-
czych. Położono asfalt w miejsce daw-
nego bruku. Wszelkie niefachowe roboty 
ziemne wykonywali mieszkańcy Bychawy 
w czynie społecznym. 

W roku 1962 ukończono budowę Domu 
Kultury. Pieniądze na tę inwestycję pozy-
skano od różnych środowisk społecznych. 
Nowo powstałe bloki przy obecnej uli-
cy J. Piłsudskiego, zamknęły całkowicie 
od strony południowej dojazd do gospo-
darstw. Utworzono dla ich potrzeb – prze-
łamując sprzeciw niektórych gospodarzy 
– nową ulicę, obecnie Armii Krajowej. 

Z biegiem lat Bychawa, coraz bardziej 
rozkwitała. Powstały zakłady pracy, roz-
wijało się prywatne budownictwo miesz-
kaniowe, następował rozwój szkolnictwa, 
handlu, powstały nowe przedsiębiorstwa. 
Następne lata przyniosły wiele zmian 
i nowości. Dziś mamy w mieście ładne 
ulice, szkoły, parki, stadion sportowy, 
dom kultury, kościół i jego otoczenie. 
Na obecny wygląd i infrastrukturę mia-
sta składa się praca podjęta od 1958 r. 
i trwająca do dziś. 

Nasuwa się pytanie, jak Ojcowie Mia-
sta, zamierzają uczcić ten Miejski Złoty 
Jubileusz?

Zdzisław Gomułka

50 lat po odzyskaniu praw 
miejskich przez Bychawę

List do redakcji

W 1957 roku ukazało się 
Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
utworzenia miast Bełży-
ce w powiecie bełżyckim 
i Bychawa w powiecie by-
chawskim, w wojewódz-
twie lubelskim. Rozporzą-
dzenie weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 1958 
roku. Bychawa, odzysku-
jąc w tym roku utracone 
prawa, ponownie stała się 
miastem.

Laureat konkursu Marek Szmit
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Idea utworzenia parku kulturowego w 
okolicach Strzyżewic i Bychawy pojawiła 
się już w końcu lat 90. XX w., wyprze-
dzając istniejące w tym zakresie ustawo-
dawstwo. Dopiero bowiem znowelizowa-
na ustawa o ochronie zabytków z 2003 
wprowadza formę ochrony w postaci par-
ku kulturowego. Tworzenie parków kul-
turowych zaleca się na terenach, które 
posiadają zarówno interesujące walory 
krajobrazowe, jak i wartościowe elemen-
ty krajobrazu kulturowego, z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji budowlanej i osadni-
czej. 

Propozycja parku kulturowego opra-
cowana w Regionalnym Ośrodku Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Lublinie róż-
ni się nieco od przedstawionych we wcze-
śniejszych opracowaniach co do koncep-
cji poprowadzenia samych granic parku, 
natomiast uwzględnia te same zespoły 
zabytkowe. 

Obszar proponowanego parku kulturo-
wego, obejmujący dolinę środkowej By-
strzycy oraz jej prawobrzeżnego dopływu 
– Kosarzewki z dopływem Gałęzówką, już 
w okresie wczesnośredniowiecznym był 
terenem intensywnego osadnictwa. W XIV 
w. istniejące tu wsie były własnością ry-
cerską, a następnie drobnoszlachecką. 
Znaczna część ziem należała do przed-
stawiciela rodu Awdańców (h. Abdank) 
Skarbka ze Strzyżewic. Ród ten od nazwy 
dziedzicznej wsi Kiełczewice przybrał so-
bie drugi człon nazwiska Kiełczewscy. 

W następnych wiekach, w wyniku dzia-
łów rodzinnych bądź sprzedaży, pojawili 
się nowi właściciele – Koźmianowie, Ko-
werscy, Przewłoccy, którzy wznosili tu 
swoje siedziby. Były to stosunkowo nie-
wielkie majątki, oddalone od siebie zaled-
wie o kilka kilometrów. Niemal we wszyst-
kich dawnych ośrodkach dworskich, 
znajdujących się na omawianym terenie, 
zachowały się do naszych czasów dawne 
siedziby właścicieli - z reguły skromne 
dworki, otoczone resztkami parków i po-
zostałościami zabudowań folwarcznych. 
Osadzone w naturalnym krajobrazie do-
lin rzecznych są najistotniejszymi ele-
mentami zabytkowego krajobrazu pro-
jektowanego parku kulturowego. Stopień 
zachowania poszczególnych zespołów 

rezydencjonalnych jest zróżnicowany, co 
wynika przede wszystkim z powojennego 
sposobu ich użytkowania. 

W stanie ruiny przetrwał dawny pałac 
w Bychawie (Podzamczu), wzniesiony na 
przełomie XVII i XVIII w. przez ówczesne-
go właściciela miasta Andrzeja Leopolda 
Ossowskiego, skarbnika łomżyńskiego. 
Budowa pałacu ukończona została w 
l. 30. XVIII w. przez Dominika Stoińskie-
go. Nową siedzibę wzniesiono prawdopo-
dobnie w pobliżu zrujnowanego zamku, 
na cyplu oblanym wodami. Opisujący 
w 1847 r. diecezję lubelską ks. K. Boniew-
ski dał taką relację na temat pałacu by-
chawskiego: „Pałac piękny wśród wzgórz 
stawów położony (...) za dziedzictwa Scy-
pionów bardzo zniszczony”. Złe zarządza-
nie dobrami przez dzierżawcę (od 1802 
r. właściciela) Karola Scypio del Campo 
sprawiło, że zostały one wystawione na 
publiczną sprzedaż w drodze przymuso-
wego wywłaszczenia. W 1828 r. majątek 
nabył Karol Łaniewski, który zapewne wy-
remontował i przebudował pałac w duchu 
klasycystycznym oraz wzniósł na terenie 
folwarku nowe zabudowania gospodarcze 
(klasycystyczną oborę i spichlerz). Część 
tych obiektów przetrwała do naszych 
czasów. Pałac, który spłonął przed 1888 
r., nigdy nie został odbudowany. Obec-
nie zachowane fragmenty murów obję-
te są ochroną jako tzw. „trwała ruina”. 
Otaczają ją pozostałości zniszczonego 
parku, z zachowanym fragmentem fosy 
ziemnej. W pobliżu ruin pałacu zacho-
wały się również resztki założenia dwor-
sko-folwarcznego z XIX – XX w. Znajdu-
je się tu drewniany (otynkowany) dwór, 
wzniesiony zapewne na pocz. 2 poł. XIX 
w., który być może pierwotnie użytkowa-
ny był przez dzierżawców (w 1869 r. był 
nim S. F. Kowerski z pobliskiego Józwo-
wa). Ma on formę skromnej, późnoklasy-
cystycznej siedziby z gankiem (być może 
wcześniej z dwoma gankami) w elewacji 
frontowej. W 1890 r. dobra nabył znako-
mity gospodarz, hodowca trzody chlew-
nej i koni, Antoni Budny (h. Jastrzębiec) 
ostatni przedwojenny właściciel majątku. 
Powiększył on w 1898 r. istniejący dwo-
rek o murowane, parterowe skrzydło z 
mieszkalnym poddaszem. Nowo dobudo-
wana część ma charakter eklektyczny, z 

elementami or-
namentyki neorokokowej na elewacjach. 
Dwór w tej formie zachował się do naszych 
czasów. Obecnie jest własnością gminy i 
znajdują się w nim mieszkania socjalne. 
Zarówno sam dwór jak i jego otoczenie 
wymaga gruntownych rac remontowych i 
rewaloryzacyjnych oraz zmiany sposobu 
użytkowania.

Na terenie dawnego folwarku zachowa-
ła się znikoma część zabudowań gospo-
darczych. Są to m.in. dwa interesujące 
spichlerze – klasycystyczny z poł. XIX 
w., z wgłębnym portykiem, znajduje się 
w stanie ruiny, natomiast drugi – z k. XIX 
w. został niezbyt szczęśliwie odrestauro-
wany przez prywatnego właściciela i wraz 
z wzniesionym obok nowym budynkiem 
pełni funkcję domu weselnego. 

Kolejna ważna i również nie zachowana 
siedziba znajdowała się na terenie Strzy-
żewic /d. Strzyżowice, Strzeżowice/ wsi 
o XIV – wiecznej metryce, której właści-
cielem był w 1375 r. Skarbko h. Abdank. 
W 1 poł. XVI Strzyżewice należały do Żar-
czyńskich h. Nałęcz, którzy wystawili tu 
zamek warowny na wzgórzu nad doliną 
Bystrzycy. W XVII w. obiekt ten został 
znacznie rozbudowany, a od czasu nie-
fortunnego podziału majątku w 1664 r. 
pomiędzy Stanisława i Piotra braci Kieł-
czewskich, toczyły się ponadstuletnie 
spory o podzielony zamek w Strzyżewi-
cach.

W rękach Kiełczewskich dobra pozosta-
ły do ok. 1780 r. – właścicielem północ-
nej części Strzyżewic był wówczas Józef 
Skarbek Kiełczewski, chorążyc urzędow-
ski, który sprzedał ją (wraz z połową czę-
ściowo zrujnowanego zamku) Andrzejowi 
Alojzemu z Rzeczycy Koźmianowi h. Na-
łęcz, żonatemu z Anną z Kiełczewskich. 
Po jego śmierci w 1795 r. tę część wsi 
otrzymał syn Kajetan (mieszkający w Pio-
trowicach), który w 1840 r. przekazał ją 
swojemu synowi Andrzejowi Edwardowi. 

W 1840 r. nastąpiła regulacja własno-
ści rozbitych części Strzyżewic – część 
pn. z całym zamkiem pod nazwą Bystrzy-
ca Nowa przeszła do Koźmianów, a pd. – 
do Klamborowskich. Zamek strzyżewicki 
(określany także jako bystrzycki), pozo-
stawał w stanie półruiny w ciągu XIX w. 
Po II wojnie światowej był sukcesywnie 

Bożena Stanek-Lebioda, pracownik Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie 

Siedziby ziemiańskie na terenie 
projektowanego parku kulturowego doliny 
środkowej Bystrzycy i Kosarzewki

Jak cię 
widzą, tak 
cię piszą

Burmistrz Bychawy wydał folder 
reklamujący nasze miasto, zatytu-
łowany „Bychawa – zawsze po dro-
dze…”. Folder ukazuje walory eko-
logiczne, krajobrazowe, turystycz-
ne, kulturowe i historyczne Bycha-
wy. Zamieszczone w nim zdjęcia 
przyciągają uwagę wyglądem es-
tetycznym bychawskich obiektów. 
Faktycznie jest się czym pochwalić. 
Zmiany na lepsze dokonane w prze-
ciągu ostatnich 6-ciu lat rzucają się 
w oczy nie tylko jej mieszkańcom, 
ale szczególnie tym, którzy wiele 
lat temu wybyli z Bychawy i mieli 
okazję po latach ponownie do nas 
zajrzeć. Prawie ze wszystkich zakątków 
emanuje dbałość, o jakość i wygląd tego 
miasta, które doczekało się właściwego 
gospodarza. I gdyby patrzeć tylko na te 
zdjęcia, można by odnieść wrażenie, że 
jest to istny raj na ziemi. Ale szara rze-
czywistość jest znacznie odmienna. 

Bychawa, o czym pewnie nie wszyscy 
wiedzą, posiada ulice, których admini-
strowaniem zajmuje się nie tylko gmina. 
Otóż ulica Lubelska, część ul. Piłsud-

skiego do ulicy Partyzantów, ulica Par-
tyzantów oraz 11 Listopada są to ulice, 
których właścicielem jest województwo, 
natomiast ulica Piłsudskiego od Party-
zantów w kierunku wschodnim oraz uli-
ca Mickiewicza są drogami powiatowymi. 
Można by pomyśleć, że to wspaniale, że w 
naszym mieście mamy tak możnych wła-

ścicieli ulic. NIC BARDZIEJ MYLĄCEGO! 
Dlaczego? 

Po pierwsze, aby na tych drogach były 
czynione jakiekolwiek inwestycje, mu-
szą one być wspierane w znacznej części 
przez budżet gminy. Po drugie, właści-
cielom tych ulic absolutnie nie zależy ani 
na ich jakości ani na ich czystości. Jeżeli 
spojrzy się na te ulice, to trudno nie za-
uważyć, że drogi te są rozjeżdżone, gar-
bate i brudne. Przy krawężnikach zalega 

ubiegłoroczny brud, z którego już niedłu-
go wyrosną chwasty, zakwitną, wydadzą 
nasiona i cykl ich życia rozpocznie się na 
nowo. Czyżby właścicielom tych dróg cho-
dziło o upiększenie naszego miasta przez 
dodatkowe pasy zieleni? Za takie piękno 
serdecznie dziękujemy!

A wystarczyłoby zlecić sprzątanie tych 
ulic Bychawskiemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu i mieć 
problem z głowy. Ale to trzeba 
chcieć! Takiej chęci ze strony 
tych możnych właścicieli nie 
widać. A przecież obowiązkiem 
katolickim jest „przynajmniej 
raz około Wielkiej Nocy” oczy-
ścić swoją duszę. Może tę za-
sadę możni zechcieliby zasto-
sować i do administrowanych 
przez siebie ulic. Ale, chyba są 
wyznawcami innej religii. Usil-
nie namawiam do przejścia na 
katolicyzm, bo „zawsze po dro-
dze…” takiej jakości i takiej 
czystości trudno zmierzać do 

Bychawy bez, delikatnie mówiąc, nieeste-
tycznych wrażeń. Jest to ta łyżka dzieg-
ciu, która psuje smak naszej beczki mio-
du, którą chciałoby się mieć odpowiedniej 
jakości. 

Z życzeniami wesołych i czystych świąt 
dla możnych właścicieli bychawskich 
ulic

Jerzy Bielak

Pożegnanie 
z kinem 
„Przełom”

Kino w Bychawie było od zawsze, to 
znaczy, od kiedy pamiętam. Był dom kul-
tury, w nim dwa miejsca moje ulubione: 
biblioteka i kino właśnie. Przed domem 
kultury gablota, pod którą przychodzi-
łam, żeby zobaczyć, „co grają”, nawet 
wtedy, kiedy wiedziałam, że nie mam 
czasu lub z innego powodu nie pójdę do 
kina. Filmy były różne. Były seanse, na 
które brakowało biletów, i takie, na które 
z trudem zebrało się dziesięć osób – mi-
nimum, dla którego mogła odbyć się pro-
jekcja. Kasowe przeboje, westerny, filmy 
kina akcji były wyświetlane obok filmów 
mniej popularnych. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

Mieliśmy jako społeczność bezpośred-
ni dostęp do ważnej części kultury, jaką 
sztuka filmowa stała się w XX wieku. 
W Bychawie mieliśmy nawet coś więcej. 
Coś zupełnie ekstra, to znaczy Dyskusyj-
ny Klub Filmowy z prawdziwego zdarze-
nia, istniejący od 1974 roku.

W DKF-ie można było obejrzeć praw-
dziwą klasykę kina i naprawdę wybitne 
filmy z bieżącego repertuaru dostępnego 
w kraju. Tam obejrzałam filmy Bergma-

na „Tam, gdzie rosną poziomki”, „Fanny 
i Aleksander”, a także „Hair” i „Amade-
usza” Milosa Formana i wiele inych. Or-
ganizowano też czasem po pokazie nowe-
go polskiego filmu spotkanie z jego twór-
cami z Krakowa czy Warszawy.

To było prawdziwe okno na świat. I to 
gdzie: gdzieś na podlubelskiej prowincji – 
jak by to niektórzy powiedzieli.

Mieliśmy prawdziwy DKF – taki jak w 
Lublinie, czy w Warszawie. Ten DKF po-
wstał i funkcjonował dzięki Panu Wła-
dysławowi Gromkowi. To on sprowadzał 
filmy i przed projekcją wygłaszał wpro-
wadzenie. Właściwie nie wygłaszał, a po 
prostu opowiadał ciekawie o reżyserze 
i aktorach, poprawiając okulary swoim 
charakterystycznym gestem. 

Pamiętam jeszcze, że na seanse w DKF-
ie często przychodził pan Ryszard Kułak 
i siadał gdzieś na końcu widowni.

Ktoś powie: czasy się zmieniły, teraz 
mamy kilka ogólnopolskich programów 
telewizji (a z satelity nawet kilkadziesiąt), 
odtwarzacze video i DVD, a do każdej 
prawie gazety dołączane filmy, więc po 
co nam kino? Po co taka strata miejsca? 
Przecież to niepraktyczne. Nie zarobi na 
siebie. Młodzież na ekranizację lektu-
ry woli pojechać do Lublina, bo wtedy 
przepada więcej lekcji. Po co inwestować 
w nowy projektor, remont sali. 

Nie jestem specjalistą menedżerem 
i mogę tylko wyobrażać sobie, że trudno 
jest administrować instytucją kulturalną 
w dzisiejszych czasach, kiedy najbardziej 

liczy się dochód. Ale może jednak warto 
kontynuować dobrą tradycję, może war-
to było by się trochę bardziej postarać. 
Oprócz budżetu gminy są przecież różne 
dotacje, także z Unii Europejskiej i także 
na kulturę.

Może warto ocalać wartości, zwłaszcza 
takie, które są gdzieś dalej na liście po 
chlebie powszednim. Może warto, chociaż 
skorzystają na tym tylko niektórzy. Może 
warto dla tych, którzy nie pojadą na se-
ans do Lublina. 

Czytałam niedawno książkę Pani Ma-
rii Dębowczyk o księdzu Antonim Kwiat-
kowskim, wielkim społeczniku, któremu 
nasze miasto zawdzięcza tak wiele. Jeden 
człowiek potrafił obudzić energię w spo-
łeczności zwykłego miasteczka. Czy te 
tradycje są dzisiaj kontynuowane? Jest 
gazeta. To dużo, ale i mało. Myślę, że 
ksiądz powiedziałby: „naprawdę możecie 
zrobić więcej”. Ci, którzy pełnią dzisiaj 
w Bychawie funkcje publiczne, powinni 
pamiętać, że tradycja i historia naszego 
miasta zobowiązuje. 

Czy naprawdę Bychawa ma dołączyć do 
miast, „w których nawet kina nie ma”? 
Czy dom kultury bez kina będzie jeszcze 
tym samym domem kultury? I co w za-
mian proponuje się bychawianom?

Jeśli już dzisiaj piszę o bychawskim 
kinie, to chciałam podziękować panu 
Gromkowi za to kino i za DKF. Szkoda, że 
dzisiaj już się Pan tym nie zajmuje.

Małgorzata Sprawka

Bożena Stanek-Lebioda
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rozbierany, a obecnie zachowane są jedy-
nie relikty fundamentów i piwnic. 

Po opuszczeniu zamku Klamborow-
scy wznieśli dla siebie dworek, który w 
zmienionej później formie, przetrwał do 
naszych czasów. Zapewne ok. 1860 r. 
Strzyżewice wraz z pobliskimi Piotrowi-
cami zostały własnością hr. Jana Tar-
nowskiego. W 1. 1875-6 właścicielem 
Strzyżewic był Władysław Skolimowski, a 
w 1879 r. zaniedbane i zadłużone dobra 
kupił Edward Kołaczkowski h. Abdank. 
Prawdopodobnie wówczas przebudowa-
no dwór nadając mu obecną postklasy-
cystyczną formę. Ostatnim właścicielem 
majątku był syn Edwarda Kazimierz. 
Jego córka Ewa., twórczyni literatury dla 
młodzieży, akcję swoich opowiadań osa-
dzała często w miejscowym krajobrazie. 

Dwór strzyżewicki przetrwał w dość do-
brym stanie, obecnie znajduje się w nim 
biblioteka. Jest to niewielki parterowy 
obiekt, z trójosiowymi, piętrowymi ryza-
litami, zwieńczonymi trójkątnymi szczy-
tami. Wejście główne poprze-
dza szeroki, czterokolumnowy 
portyk toskański, dźwigający 
balkon. 

Natomiast całe założenie 
dworsko-folwarczne uległo po 
wojnie znacznemu przekształ-
ceniu. Niemal całkowicie 
zniszczony został park, który 
rozparcelowano, częściowo za-
budowano i przecięto szosą, 
przebiegającą przed elewacją 
frontową dworu. Z dawnego 
układu przestrzennego pozo-
stała jedynie aleja lipowa. Na 
terenie folwarku zachowało 
się kilka dawnych budynków 
gospodarczych, przystosowa-
nych do potrzeb gminnej spółdzielni, któ-
ra wzniosła tu także nowe obiekty. 

Równie odległą metrykę i interesującą 
historię posiada ośrodek rezydencjonalny 
w Osmolicach, oddalonych ok. 7 km na 
pn. od Strzyżewic, położony u ujścia Ko-
sarzewki do Bystrzycy. Pierwsza wzmian-
ka na temat wsi pochodzi z 1377 r. – wy-
mieniany jest wówczas dziedzic Adamko. 
W 1443-73 właścicielem wsi był Mikołaj 
z Prawiednik h. Bończa, podsędek i sędzia 
lubelski – do niego należał znajdujący się 
tu wówczas dwór obronny. Od poł XV w. 
wieś (lub jej część) należała do przedsta-
wicieli rodu Osmolskich, którzy mieli tu 
duży folwark. W 1 poł. XVI w. była to wła-
sność Jakuba z Osmolic Osmólskiego, a 
następnie jego syna Jana, który zasłynął 
jako „mecenas uczonych i literatów, mi-
łośnik nauk ścisłych i alchemii”. Pod-
niósł gospodarczo swój majątek (Osmoli-
ce i Prawiedniki). Zmarł w Osmolicach w 
1594 r. Spadek przejął po nim siostrze-
niec Adam Gorajski, a następnie jego syn 
Zbigniew, który otaczał opieką kalwinów, 
udzielając im schronienia w Osmolicach. 
W 1652 r. dobra odkupił Remigian Skar-
bek Kiełczewski, i były one własnościa 
Kiełczewskich, aż do 1784 r., kiedy to 
dobra nabył późniejszy senator Króle-
stwa Polskiego Franciszek Grabowski h. 
Pobóg. Z jego osobą wiązana jest przebu-

dowa dawnego dworu obronnego na pa-
łac w 1831 r. oraz założenie ogrodu wo-
kół rezydencji. Następnym właścicielem 
Osmolic był jeden z jego synów – Tomasz, 
a potem córka tegoż – Maria Urszula Te-
kla hr. Stadnicka. Klasycystyczny pałac 
osmolicki jest najbardziej okazałą siedzi-
bą spośród istniejących na omawianym 
terenie. Dwukondygnacjowa, jedenasto-
osiowa fasada poprzedzona jest cztero-
kolumnowym toskańskim portykiem w 
wielkim porządku, zwieńczonym trójkąt-
nym szczytem. Za Stadnickich nastąpiła 
rozbudowa folwarku, a także częściowa 
przebudowa pałacu, polegająca na doda-
niu dwóch przybudówek przy bocznych 
elewacjach oraz tarasu i czterofilarowego 
portyku z balkonem w elewacji ogrodo-
wej. W rękach tej rodziny majątek pozo-
stał do 1943r., a po bezpotomnej śmierci 
ostatniego z rodu – Juliusza, został zli-
cytowany. Po II wojnie światowej i upań-
stwowieniu majątku, część rezydencjo-
nalną z pałacem użytkowała placówka 

szkolno-wychowawcza, a obecnie jest 
ona własnością prywatną. Całe otoczenie 
i dość dobrze zachowany pałac, wymaga-
ją gruntownego remontu i rewaloryzacji. 
Na terenie folwarku zachowała się część 
dawnej zabudowy gospodarczej (m. in. 
gorzelnia) pochodzącej z XIX-XX w. Jed-
nocześnie wzniesiono tu szereg nowych 
obiektów, co wpłynęło na obniżenie war-
tości zabytkowej całego założenia. 

Sąsiadująca z Osmolicami od strony pn. 
Żabia Wola znajduje się na terenie, który 
w XV i XVI w. należał do rodziny Osmól-
skich. Folwark powstał tu zapewne na 
pocz. XVII w. Podobnie jak okoliczne wsie, 
była to wówczas własność Gorajskich. 
W 3 ćw. XVIII w. Żabia Wola i Prawiedni-
ki należały do Floriana Kiełczewskiego, a 
od ok. 1778 r. odziedziczył je brat Józef 
Skarbek Kiełczewski, starosta kahorlicki 
pochodzący z Kiełczewic (właściciel Woli 
Gałęzowskiej). W 1835 r. dobra te oraz 
Wierciszów i Bychawkę „C” nabył generał 
Franciszek Rohland, uczestnik powsta-
nia listopadowego. Po powrocie z zesłania 
osiedlił się on w Tuszowie, a Żabią Wolę 
i pozostałe wsie oddał synom. Wkrótce, 
po przedwczesnej śmierci braci, majątek 
znalazł się w posiadaniu średniego z nich 
– Romana (zm. 1896), który osiedlił się 
w Żabiej Woli i wzniósł tu w 1852 nie-
wielki murowany dworek, z dwukolum-

nowym gankiem. Jeszcze za życia Roma-
na Rohlanda majątkiem zaczął kierować 
syn Paweł (1873 – 1926), żonaty z He-
leną Brezówną. Był to znany w okolicy 
gospodarz, który wzniósł szereg nowych 
budynków folwarcznych, prawdopodob-
nie rozbudował dwór, dodając okazałe 
piętrowe skrzydło. Zrealizowany tu wa-
riant rozbudowy małego klasycystyczne-
go dworku był bardzo popularny w 4 ćw. 
XIX w., w ten sposób powiększony został 
również, nieistniejący już, dwór w pobli-
skim Tuszowie. Wzorowe gospodarstwo 
Rohlandów specjalizowało się w hodowli 
koni, funkcjonowała tu także pokazowa 
pasieka.

W 1944 r. wydzielono odrębną jednostkę 
przestrzenną o pow. 50 ha gruntu (wraz 
z dworem) i nadano jej nazwę Pszczela 
Wola. Po 1946 dawny ośrodek dworski 
przekazany został w użytkowanie Techni-
kum Pszczelarskiemu, które mieści się tu 
do dzisiaj. W dość dobrym stanie zacho-
wał się park dworski. Większość zabudo-

wań folwarcznych rozebrano, 
a dawną rządcówkę i stajnię 
zaadaptowano do nowych po-
trzeb. 

Między Osmolicami a Strzy-
żewcami leżą Piotrowice – 
wieś po raz pierwszy odno-
towana w źródłach z 1409 r. 
W XVI w. należała do Osmol-
skich z Osmolic, a następ-
nie, podobnie jak sąsiednie 
miejscowości – do Gorajskich 
i Kiełczewskich. W 1780 r. 
zakupił ją (wraz z Bystrzycą 
i częścią Strzyżewic) od krew-
nych swojej żony Andrzej 
Alojzy Koźmian. W 1795 r. 
majątek przejął jego syn Ka-

jetan – działacz polityczny, publicysta, 
krytyk literacki i pamiętnikarz, piastują-
cy wysokie urzędy w Księstwie Warszaw-
skim. W 1802 r. ożenił się z Anną z Mos-
sakowskich i osiedlił w Piotrowicach. 

Współgospodarzył tu z ojcem Andrzej 
Edward Koźmian, który po powrocie z  Pa-
ryża i upadku powstania listopadowego 
założył rodzinę, żeniąc się z Teofilą ze 
Skrzyńskich z Dobrzechowa, przedwcze-
śnie zmarłą w 1851 r. W 1856 r. zmarł 
Kajetan Koźmian i został pochowany 
(obok synowej) na cmentarzu parafialnym 
w Bychawce. Stan dóbr w tym czasie był 
zły i w 1858 r. zostały one sprzedane Ja-
nowi i Jadwidze hr. Tarnowskim, W 1896 
r. przez małżeństwo z hr. Marią Tarnow-
ską właścicielem Piotrowic został hr. Wi-
told Łoś, wielki społecznik, zasłużony dla 
gminy krzewiciel oświaty. On to rozbudo-
wał w 1. 20. XX w. niewielki, wzniesiony 
w pobliżu siedziby Koźmianów, dworek 
Tarnowskich, dodając długi wąski kor-
pus, który stał się skrzydłem reprezen-
tacyjnym. W osiach środkowych obydwu 
dłuższych elewacji tej parterowej budow-
li, umieszczone zostały piętrowe ryzality 
pozorne, zwieńczone trójkątnymi szczy-
tami. Wejście główne (w ryzalicie zach.) 
poprzedzone zostało czterokolumnowym 
portykiem korynckim, podtrzymującym 
balkon. Rozbudowany obiekt utrzymany 

jest w konwencji klasycystycznego dwor-
ku z elementami neogotyckimi w postaci 
ostrołukowych podziałów kwater okien-
nych i analogicznych form balustrad (for-
my te występowały już w dworku Tarnow-
skich).Wszystkie elewacje ujednolicono 
poprzez zastosowanie jednakowego deta-
lu architektonicznego, skontrastowanego 
z kolorem elewacji. Witold Łoś mieszkał 
w dworze piotrowickim do swojej śmier-
ci w 1947 r. Obecnie projektowany jest 
generalny remont obiektu oraz rozważa-
na koncepcja jego dalszego użytkowania. 
Dość istotnemu przekształceniu uległ 
w okresie powojennym układ przestrzen-
ny parku, na terenie którego urządzono 
m.in. boisko sportowe i basen. Mimo to, 
park zachował w znacznym stopniu swo-
je walory krajobrazowe i przyrodnicze. 
Dawna część folwarczna została własno-
ścią prywatną i czeka na ponowne zago-
spodarowanie. Na jej terenie znajduje się 
zabytkowy XIX – wieczny spichlerz oraz 
szereg współczesnych obiektów. 

Ważnym miejscem w historii omawia-
nego terenu jest Gałęzów. Tu znajduje się 
najstarsza z siedzib XVIII XVIII –wieczny 
drewniany dworek, w którym w 1771 r. 
urodził się Kajetan Koźmian. Pierwsza 
wzmianka na temat wsi pochodzi z 1409 
r. Podobnie jak okoliczne miejscowo-
ści była to własność drobnoszlachecka 
z funkcjonującym w XV w. folwarkiem. 
Do 2 pol. XVII w. należała do kilku wła-
ścicieli – w tym do rodziny Gałęzowskich, 
a następnie znalazła się w rękach Skarb-
ków Kiełczewskich. W. 1738 r. należała 
do Aleksandra Kiełczewskiego, a następ-
nie (formalnie od 1784) jego bratanicy 
Anny, zamężnej za Andrzejem Alojzym 
Koźmianem. Małżonkowie osiedlili się za-
pewne w starym dworze Kiełczewskich. 
Po śmierci Andrzeja Koźmiana w 1795 
r. w Gałęzowie pozostał najstarszy syn – 
Wincenty. Po Wincentym majątek odzie-
dziczyły jego dzieci. W 1843 r., w wyniku 
działu miedzy rodzeństwem, Gałęzów zo-
stał własnością Henryka (zm. 1862), a od 
1889 r. formalnie stał się własnością jego 
młodszego syna Władysława Koźmiana. 
On to zapewne rozbudował dwór, po-
większając go o część wschodnią. Sam 
nie był dobrym gospodarzem i po śmierci 
matki w 1908 r. sprzedał Gałęzów kuzy-
nowi Konstantemu Przewłockiemu z Woli 
Gałęzowskiej. W czasie I wojny światowej 
zniszczona została niemal cała zabudowa 
folwarczna, pozostał tylko dwór, w którym 
właściciel umieścił kilka rodzin pracow-
ników folwarcznych. W 1928 r. Gałęzów 
przeszedł na własność córki Konstan-
tego Przewłockiego Teresy Rostworow-
skiej, powtórnie zamężnej za Stefanem 
Zakrzeńskim. W 1944 r. majątek upań-
stwowiono. Przy dworze zachował się 
tylko jeden budynek gospodarczy i pozo-
stałości niewielkiego parku, malowniczo 
rozciągającego się na wysokiej krawędzi 
doliny rzeki Gałęzówki. Obecnie dwór, 
będący własnością prywatną, poddawany 
jest generalnemu remontowi. Możliwość 
przeprowadzenia badań obiektu, po zbi-
ciu tynków zewnętrznych, pozwoliła na 
ustalenie prawidłowej chronologii pod-

stawowych faz budowlanych. Pierwotny 
XVIII – wieczny dworek wzniesiony zo-
stał w konstrukcji wieńcowej na planie 
krótkiego prostokąta o dwutraktowym, 
trójdzielnym układzie pomieszczeń, z sie-
nią przelotową na osi. W siedmioosiowej 
elewacji frontowej znajdował się płytki, 
trójosiowy ryzalit, poprzedzony gankiem 
na czterech słupach lub kolumienkach. 
Całość nakrywał wysoki czterospadowy 
dach. Zasadnicza rozbudowa nastąpiła 
w k. XIX w. i polegała na przedłużeniu 
całego korpusu w kierunku wsch., po-
przez dodanie sieni (poprzedzonej nie-
wielki gankiem) i obszernego salonu. 
W ten sposób powstał dwór o dość niety-
powym, wydłużonym kształcie, z dwoma 
gankami (wtórnie zabudowanymi) w ele-
wacji frontowej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie, na pd. od 
Gałęzowa, leży wieś Wola Gałęzowska, 
która wzmiankowana jest w 1443 r. jako 
Galuszow Novum. W XVI i XVII w. była 
to również własność cząstkowa, należąca 
do drobnej szlachty. Zapewne w k. XVII 
w. znalazła się w posiadaniu Kiełczew-
skich, od których w 4 ćw. XVIII w. prze-
szła w ręce Koźmianów. W wyniku działu 

rodzinnego, po śmierci Andrzeja Alojzego 
Koźmiana, najmłodszy z jego synów Jan 
(brat Kajetana Koźmiana) otrzymał Wolę 
Gałęzowską, gdzie osiedlił się wraz z żoną 
Wiktorią z Mikuliczów-Radeckich. Ich sie-
dzibą był stary (zapewne XVIII –wieczny) 
drewniany dworek. W 1851 r. wdowa po 
Janie sprzedała Wolę Gałęzowską mężowi 
swojej córki Zofii – Józefowi Przewłockie-
mu (zm. 1861). Przewłocki był wzorowym 
gospodarzem, który wzniósł tu latach 
1855-1856 nowy murowany dwór i zabu-
dowania folwarczne. 

W 1882 r. Wolę Gałęzowską objął syn 
Przewłockich Konstanty, który następ-
nie przekazał majątek córce Konstancji 
zamężnej za Henrykiem Wysockim. XIX 
– wieczny dwór przetrwał do 1929 r., po 
czym został rozebrany. W pobliżu wznie-
siona została nowa siedziba o charak-
terze willi, zaprojektowana przez arch. 
A. P. Nieniewskiego. Po wojnie umiesz-
czono w niej dom dziecka, który znaj-
duje się tu do chwili obecnej. Na terenie 
folwarku zachowało się kilka budynków 
gospodarczych wraz z gorzelnią, pocho-
dzących z k. XIX i pocz. XX w. Znacznie 
przekształcony i zniszczony został park, 
w którym zachowały się pojedyncze oka-
zy starodrzewu i ślady malowniczej, kra-
jobrazowej kompozycji. 

Zespołem rezydencjonalnym o najkrót-
szej historii jest Józwów. Folwark o tej 
nazwie założony został w 1856, na grun-

tach dóbr Wola Gałęzowska, przez ówcze-
snych właścicieli majątku Józefa Prze-
włockiego i Zofię z Koźmianów. W 1871 r. 
folwark został formalnie wydzielony i od-
kupiony przez zięcia Przewłockich Stefa-
na Franciszka Kowerskiego (zm. 1901), 
żonatego z ich córką Zofią. Małżonkowie 
nie osiedlili się od razu w Józwowie, bo-
wiem S. F. Kowerski był najpierw dzier-
żawcą majątku Zygmunta Sarneckiego 
w Bychawie, a następnie Żabna k. Turo-
bina, gdzie Kowerscy mieszkali. 

W 1883 r. Stefan i Zofia Kowerscy osie-
dlili się w Józwowie. Wówczas dwór został 
powiększony o część murowaną i w ta-
kim stanie zachował się do naszych cza-
sów. Rozbudowa dworu w tym przypad-
ku polegała, podobnie jak w Gałęzowie, 
na przedłużeniu korpusu poprzedniej 
siedziby. Wokół dworu założono park, 
co było w znacznej mierze dziełem pani 
domu, która parała się także z powodze-
niem literaturą. Jeden z synów – Stefan 
Kazimierz objął po rodzicach majątek Jó-
zwów, a ostatnim właścicielem był jego 
zięć Wincenty Jankowski. Po II wojnie 
światowej na gruntach rozparcelowanego 
majątku powstała wieś, w dworze umiesz-
czono szkołę. Niegdyś liczne zabudowania 
folwarczne uległy rozbiórce. W szczątko-
wym stanie zachował się park. Obecnie 
prywatny właściciel prowadzi generalny 
remont dworu.
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Ruiny pałacu w Podzamczu, pocz. XX w.

Bystrzyca (Strzyżewice) w akwareli K. Stronczyńskiego
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Opracował Marek Kuna

Propozycja tras 
turystycznych 
na terenie 
gminy Bychawa

Okolice Bychawy jak i teren same-
go miasta charakteryzuje wiele walorów 
historycznych i krajobrazowych, wystar-
czających by, po odpowiednim zagospo-
darowaniu i oznakowaniu, stać się celem 
atrakcyjnych wycieczek turystycznych. 

Oto kilka propozycji tras:
1. Trasa spacerowa – Bychawa (ok. 

4,5 km)
Rynek – ul. ks. A. Kwiatkowskiego –  

Bar „U Saszy” – ruiny pałacu – zespół 
budynków podworskich - ul. Pileckiego 
– łowisko „Zielona Dolina” – „Podzamcze” 
rezerwat roślinności stepowej   cmentarz 
rzymskokat. – ul. Lubelska) – most na 
Kosarzewce – dawna mykwa, piekarnia – 
Rynek. 

2. Trasa spacerowa – Dolina Kosa-
rzewki (ok. 7,5 km) – okresowo pod-
mokła, wymaga solidnego obuwia, latem 
odzieży chroniącej przed poparzeniem 
pokrzywami. 

Rynek – ul Marsz. Piłsudskiego – ul. 
T. Kościuszki – synagoga – kirkut – doli-
na Kosarzewki (Stawisko) – ogródki dział-
kowe – Wola Duża – Skawinek (wywierzy-
ska) – ZSZ Wola (park podworski) – ul. 
A. Mickiewicza – ZS im ks. A. Kwiatkow-
skiego – ul. Piłsudskiego lub wariantowo 
chodnik ul. Armii Krajowej – Urząd Miej-
ski – Bank Spółdzielczy – ul. Piłsudskiego 
– Rynek.

3. Trasa piesza – Wąwóz „Kacze Doły” 
(ok. 5 km) – okresowo błotnista i podmo-
kła, wymaga ubrania i obuwia turystycz-
nego!

Rynek – ul. Lubelska – cmentarz – Wą-
wóz „Kacze Doły” – w górę wąwozu do źró-
deł strumienia - Wandzin – dolina Kosa-
rzewki – osiedle SM w Bychawie. 

4. Trasa piesza lub rowerowa – Dolina 
Gałęzówki (ok. 13 km)

Rynek – ul. ks. Dominika Maja – park 
miejski (źródliska) – dolina Gałęzówki (ro-
werem wariant Grodzany) – Leśniczówka 
– Majdan Gałęzowski – Gałęzów – dwór 
Koźmianów – Wola Gałęzowska park pod-
worski – źródła Gałęzówki – park leśny 
„Sadek” – Gałęzów – Biała Góra (cmen-
tarz wojenny z I w. św.) – ul. Partyzantów 
– ul. B. Prusa – ul. ks. D. Maja – Rynek. 

5. Trasa piesza lub rowerowa – Wokół 
Bychawy (12,5 km) – odcinek polną dro-
gą okresowo błotnisty! 

Rynek – ul. Lubelska – cmentarz rzym-
skokat. – ul. Spokojna – Zadębie – Wan-
dzin. – Wola Duża (ZSZ) – Marysin – Biała 
Góra (cmentarz wojenny z I w. św.) – Maj-
dan Gałęzowski – Leśniczówka – polną 

drogą na płn. – ul. St. Wyspiańskiego – 
ul. 11-go Listopada – Rynek. 

6. Trasa rowerem lub samochodem - 
Las Budny (ok. 17 km). 

Rynek – ul. 11-go Listopada – ul. St. 
Wyspiańskiego – Łęczyca (odc. Żwirówki) 
– Dębszczyzna – Las Budny (dla automo-
bilistów spacer pieszy) – Pawłów (przy-
stanek) – dla rowerzystów jazda leśnymi 
ścieżkami w kierunku płn.-wsch. – szo-
sa Bychawa – Niedrzwica – wschodnim 
skrajem Lasu Budnego (żwirówka) – Kol. 
Zdrapy – na wsch. doliną obok wysypi-
ska (odc. drogi polnej okresowo błotni-
sty) – Zdrapy – dolina Kosarzewki – osada 
wczesnośredniowieczna VIII-X w. (auto-
mobiliści spacer pieszy) – Wincentówek – 
oczyszczalnia ścieków – Podzamcze – Lip-
nik (odc. drogi polnej) - ul. Sportowa – ul. 
Lubelska – Rynek. 

7. Trasa piesza lub rowerowa – Dolina 
Kosarzewki (COChK) 

a) W górę pieszo lub rowerem 
b) W dół pieszo – niektóre odcinki do-

stępne dla cyklistów, inne trudno dostęp-
ne ze względu na zabagnienie i gęste za-
rośla. 

Coś dla miłośników dzikiej przyrody 
i ornitologów! 

a) W górę rzeki (ok. 10,5 km): Bychawa 
– Skawinek (zob. trasa nr 2 Kol. Kosa-
rzew Dolny – Kosarzew – Teklin (źródła 
Kosarzewki) 

b) W dół rzeki (ok. 15 km) – Zalew – Sta-
wy rybne  -  Zdrapy (osada) - zabytkowa 
część cmentarza w Bychawce – Radków 
– Tuszów (Dwór Rohlandów) – ujście Ko-
sarzewki – Osmolice – Pszczela Wola.

Wędrówkę można kontynuować szla-
kiem turystycznym (oznakowanym ko-
lorem żółtym) w kierunku Lublina lub 
przeciwnym do Szastarki.

Przedstawione tu propozycje tras to 
tylko niektóre z możliwości turystycz-
nych wycieczek na terenie gminy By-
chawa i częściowo Strzyżewice (trasa nr 
7). Pomyślane zostały tak, by można je 
było skrócić np. korzystając z lokalnego 
transportu publicznego. Można je rów-
nież przedłużyć na obszary sąsiednich 
jednostek administracyjnych np. doliną 
Bystrzycy, na Roztocze lub do Krzczonow-
skiego Parku Krajobrazowego. Generalną 
zasadą przy wytyczaniu tras było unika-
nie (w miarę możliwości) ruchliwych szos 
i eksponowanie walorów krajobrazu. 

Na omawianym terenie możliwe jest 
również uprawianie innych form aktyw-
nego wypoczynku. I tak; podczas śnież-
nych zim (niestety, coraz rzadszych) le-
śne ścieżki i rozległe pola nadają się do 
uprawiania narciarstwa biegowego, a za-
chowany system polnych dróg stwarza 
możliwości dla jeździectwa terenowego 
i turystyki konnej. Tym bardziej, że w mi-
nionych epokach jeździectwo było popu-
larną formą czynnej rekreacji i kontynu-
owanie tradycji mogłoby stać się wizytów-
ką tej części Lubelszczyzny.

W następnych numerach Głosu tra-
sy zostaną omówione szerzej.

2008 ROK ZBIGNIEWA HERBERTA
10. ROCZNICA ŚMIERCI POETY

Wieczór 
z Panem Cogito
czyli spotkanie dwóch Mistrzów

Idź wyprostowany wśród tych co 
na kolanach

Idź bo tak zdobędziesz dobro,
Którego nie zdobędziesz…
Bądź wierny. Idź…

Wieczór dn. 19 lutego br. w lubelskim 
Centrum Kultury przy Peowiaków roz-
brzmiewał Jego poezją. Tak przecież 
znane słowa, wiele razy przywoływane, 
cytowane wersy, które nosimy w sobie, 
po 10 latach od odejścia Poety na nowo 
hipnotyzują. Głębią, ponadczasowością, 
mądrością szybującą ponad wszelkimi 
systemami politycznymi i sporami ide-
ologów. Bądź wierny – nakazuje Herbert. 
Masz sumienie. Masz też człowieczą god-
ność, honor i daj tego świadectwo. Twój 
bunt przeciw krzywdzie i wszelkiemu złu 
to uzasadnione prawo moralne. Probierz 
twojej niezależnej moralności. I choć, 
broniąc tych uniwersalnych wartości nie 
doczekasz się nagrody („ nagrodzą cię (…) 
chłostą śmiechu”), i będziesz samotni-
kiem – Idź!

(...) i nie przebaczaj zaiste nie w two-
jej mocy

przebaczać w imieniu tych, których 
zdradzono o świcie.

Na wieczorze poezji Herberta, w sali 
wypełnionej do ostatniego miejsca przez 
publiczność o dużej rozpiętości wieku 
(cieszyła oczy obecność wielu lubelskich 
licealistów i studentów) spotkało się dwu 
Mistrzów. Mistrz sztuki słowa poetyckie-
go z Mistrzem przekazu werbalnego jego 
poezji. W perfekcyjnej interpretacji Zbi-
gniewa Zapasiewicza wiersze „Zbyszka” 
(tak mówił o znanym mu osobiście Her-
bercie) na nowo odkryły swoją głębię.

Doskonały warsztat recytatorski był 
czasem tylko bardzo umiejętnie wzmoc-
niony gestem, pozą, aktorską ekspresją, 
w tak wyważony sposób, że nie przekra-
czało to koniecznych granic.

A interpretacja werbalna poezji w wy-
konaniu Olgi Sawickiej, w przerwach 
między recytacją, doskonale pogłębiała 
i  dopełniała refleksyjny nastrój tego wie-
czoru, który zakończyła dyskusja.

M.D.

ZAPOWIEDZI – ZAPROSZENIA 

W marcu i 
kwietniu w BCK

od 13 marca...
W świecie Pana Cogito. Zbigniew 

Herbert – to tytuł wystawy, którą można 
oglądać od 13. marca w holu Biblioteki 
Publicznej (BCK, I piętro). W tym roku 
przypada dziesiąta rocznica śmierci Her-
berta – poety, eseisty, autora utworów 
dramatycznych i słuchowisk, pisarza 
o wielkim dorobku, wyjątkowym auto-
rytecie artystycznym i moralnym, o bio-
grafii tragicznie uwikłanej w historię XX 
w. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 
2008 Rokiem Herberta. Prezentowany na 
wystawie materiał został dobrany tak, 
aby zaciekawić, zaintrygować i zachęcić 
czytelnika do samodzielnego odkrywania 
Herberta, jego twórczości, ale też pozna-
wania niezwykle interesującej biografii. 
Ciekawym doświadczeniem może okazać 
się równoległe podążanie śladem utworów 
literackich i faktów z życia. W zbiorach 
Biblioteki znajdą Państwo tomiki poezji, 
eseje, jak również opracowania o życiu 
i twórczości poety. Gorąco polecam!!!

E. W.

1 kwietnia
Otworki w Blue Orange Galery
1 kwietnia (to nie jest Prima Aprilis!) 

Bychawskie Centrum Kultury zaprasza 
na wernisaż wystawy fotografii Ryszarda 
Karczmarskiego. Co to jest otworek? By-
najmniej nie chodzi tu o dziury wywier-
cone w ścianach galerii, lecz jak mówi 
sam artysta jest to:„dla jednych came-
ra obscura, dla innych zwykłe pudełko 
z dziurką w środku”. Faktem jest, że za 
pomocą tego, dość prymitywnego jak na 
dzisiejsze czasy, narzędzia, artysta reje-
struje otaczającą rzeczywistość. Dzięki 
temu powstają obrazy, jakby lekko nie-
ostre, delikatnie rozmyte, po prostu ma-
giczne... 

  Kim jest Ryszard Karczmarski? Pre-
zesem Oddziału Lubelskiego Związku 
Polskich Artystów Fotografików, organi-
zatorem wystaw, warsztatów i pokazów 
fotograficznych, twórcą autorskiej galerii 
fotografii w Chełmie, laureatem licznych 
nagród; poza tym żeglarzem, podróżni-
kiem. Jednak przede wszystkim jest ar-
tystą, który potrafi uchwycić i utrwalić 
to, co wydaje się być nieuchwytne, jak 
zamyślenie, marzenie, tajemnica, ulot-
ność chwili. Nieodmiennie fascynuje go 
technika fotografii otworkowej, która daje 
nieograniczoną możliwość podglądania 

świata. Swoje prace prezentował na licz-
nych wystawach zbiorowych i indywidu-
alnych w kraju i za granicą. 

Na spotkanie z Ryszardem Karcz-
marskim i jego fotografią zapraszamy 
1 kwietnia 2008 r. (wtorek), o godz. 18.00 
do Blue Orange Galery (Bychawa, BCK, 
I  piętro).

B.C.
10 kwietnia
Napój dla Mola czyli literacko-kulinar-

ny konkurs dobiega końca. Wielki finał 
tuż, tuż...

10 kwietnia w kawiarni artystycznej 
Złota Lira (BCK) poznamy laureatów kon-
kursu, przywołamy literackie receptury 
różnorodnych napojów i spróbujemy je 
ożywić. Delektując się smakiem przyrzą-
dzonych napojów udowodnimy, że czyta-
nie podniebieniem jest, i możliwe, i przy-
jemne. Więcej o tym konkursie czytaj 
w tym numerze na s. 7.

17 kwietnia 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-

dzieżowej „Kamerton”. Bychawskie 
Centrum Kultury czeka do …kwietnia na 
zgłoszenia młodych wykonawców w ka-
tegorii indywidualnej (solista) i zbiorowej 
(zespół), w trzech grupach wiekowych: 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Gwiazda festiwa-
lu zdobędzie Specjalne Wyróżnienie im. 
Mariana Frączka. W tym roku to presti-
żowe wyróżnienie zostanie przyznane już 
po raz trzeci. Po za tym zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach zdobędą nagro-
dy rzeczowe.

21 kwietnia
Babcia Grunia zaprasza dzieciaki  do 

biblioteki publicznej (BCK). Rodzice będą 
również mile widziani. W tym dniu Edy-
ta Zarębska,  autorka książki: Opowieści 
Babci Gruni zabierze wszystkich, którzy 
w tym dniu przyjdą do   biblioteki,   na 
niezapomnianą wyprawę do świata ba-
śni. To spotkanie otwiera literacki  cykl 
pod hasłem Z bajką na śniadanie przygo-
towany z myślą o „maluchach” i ich ro-
dzicach. Szerzej w następnym numerze. 
Zapominalskim przypominamy, że 21 
kwietnia obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Książki. Z tym świętem wiąże się 
miły zwyczaj obdarowywania bliskich mi-
łym upominkiem w postaci książki.

27 kwietnia
Maraton Uśmiechu 
Wszystkich śmiałków pragnących za-

razić bychawian swoim poczuciem hu-
moru zapraszamy na „Maraton Uśmie-
chu”. Konkurs odbędzie się w kawiarni 
artystycznej „Złota Lira” o godz. 17. Bę-
dziesz miał(a) 3 minuty na rozśmiesze-
nie publiczności dowcipem. Na zgłosze-
nia czekamy do 17 kwietnia. Zapisz się 
biurze BCK. Nie ważne ile masz lat, waż-
ne że masz poczucie humoru. Adresaci 
konkursu – WSZYSCY! Nagrody główne: 
I miejsce – samochód, II miejsce – zamek, 
III miejsce – rolki. Przewidziano również 
wyróżnienia – zegarek, wycieczki z prze-
wodnikiem do Łazienek i nad morze. Nie 
przegap okazji!

MIK

Powitać!
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy i nie 

wiesz czego się spodziewać, to oznaj-
miam, że właśnie odwiedzasz rubrykę 
Gimnastyka Polskiego Języka, w któ-
rej myśl na papierze pełni zasadni-
czą rolę; buduje specyficzne wymiary, 
splata znaczenia i żongluje stylami. 
Jeśli to, co tu przeczytasz, ujmie Cię 
w jakimś stopniu, to wszelkie honory 
przyjmę skromnie ja. Jeśli natomiast 
– obrazi Twoje jestestwo, całą odpo-
wiedzialność poniosę z pokorą. Tym 
razem dowodem w sprawie, punktem 
odniesienia, będzie cz. II utworu na 
dykcję „Waria’fauna’cje”, z którego 
częścią I można się było zapoznać w 
poprzedniej gpj. W niej też z grubsza 
przedstawiłem motywacje do powsta-
nia tego osobliwego wiersza, który 
popełniłem. Nie pytaj, dlaczego pi-
szę takie rzeczy, bo odpowiem równie 
ogólnikowo: dlaczego by nie? Lecz gdy-
byś chciał, Drogi Czytelniku, objąć w 
szerszym kontekście mój twórczy pęd, 
odsyłam Cię do zapoznania się z wcze-
śniejszymi „produktami” dostępnymi 
w archiwum Głosu Ziemi Bychawskiej 
od 2006 r. Zatem żegnam się już i… do 
przeczytania!

Leszek Asyngier Jr

Waria’fauna’cje (cz. II)

Kukułka kuka
I w tym jest naj –
Czajka nie czai,
Ciemna jak czaj.

A ważka ważkę ważyła
I nieważką tamta była…

Wyżeł bez łyżew
Łże, że jest żbik.
Lis listy pisze
Z listy jak nikt.

A ważka ważkę ważyła
I nieważką tamta była…

…więc  wrona wroni,
Bo świerszczy świerszcz...?
Pomóżcie  skończyć
Wreszcie ten wiersz.

A ważka ważkę ważyła
I nieważką tamta była…

Waria’fauna’cje
Wciąż tworzą się;
Słowo, zwierza weź

I krzyżuj je…
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Wiosna 
z głową!

Gdzie szukać ratunku, gdy po wyjściu 
na ulicę okaże się, że Wasza fryzura jest 
zupełnie niemodna? Do niczego nie pasu-
je? No chyba, że do epoki dinozaurów…

Nie lękajcie się! Nie chowajcie głowy 
w piasek, to znaczy w kostkę bychaw-
skich deptaków! „Trybuna Ludków” przy-
chodzi Wam z pomocą. Zastosujcie się 
tylko do naszych wskazówek, bo mamy 
je z pewnej ręki, tj. od naszych bychaw-
skich fryzjerek z najbardziej znanego (bo 
z najdłuższą tradycją) Salonu Fryzjer-
skiego w Bychawie. Panie – Iza i Marzena 
wiedzą, co tej wiosny trzeba nosić na gło-
wie, by być na topie…

Po 1
Po prostu grzywka
Jaka? Każda! Po linii prostej, po uko-

sie, zaokrąglona, taka do połowy brwi, 
a może mocno wystrzępiona? Tej ostat-
niej nie polecamy robić w domowych wa-
runkach, lepiej zwrócić się po pomoc do 
profesjonalisty. 

i po 2
Nieokiełznany bob
Jeśli jesteś tradycjonalistą, to mamy 

dobrą dla Ciebie wiadomość! Nadal są 
modne boby, nawet drugi czy trzeci se-
zon… ale uwaga! Boby koniecznie asy-
metryczne (czyli takie, jak na rysunku 1), 
z grzywką zaczesywaną na bok. I z tyłu 
krótsze… 

(Ideał Kamy to fryzura piosenkarki mu-
zyki pop – Rihanny).

i po 3
Orange colour
Jeśli masz zamiar pomalować włosy, 

to polecamy rdzawo-miedziany zawrót 
głowy. Kolor nie lubiany przez Anię z Zie-
lonego Wzgórza, jest teraz jak najbardziej 
OK. 

A jeśli nie lubisz koloru marchewki, to 
pamiętaj, że tej wiosny sa modne tylko 
jednolite kolory. Passemka są już pas-
se!!! 

…no i po 4
Grzyb do lamusa
Panowie! Nie bójcie się nowych cięć! 

Niestety, tej wiosny facet z fryzurą jak 
pieczarka, nie jest atrakcyjny. Musisz za-
puścić włosy, bo lepiej dłużej niż krócej. 
I grzywka ma zasłaniać jedno oko!!! Tak, 
jak na rysunku 2!

Pomysłów na wiosenną fryzurę szukały
Karolina, Kama i Sula

Kolory modne tej wiosny:
kanarkowy • bananaowy • malinowy • 

lila róż • makowy • szmaragdowy

Modna „ja”
czyli top-trendy na wiosnę

Przyszła wiosna i pragnienie, by wyglą-
dać modniej, zmienić swój image. W prak-
tyce to oznacza, że musimy przewietrzyć 
szafę i wstawić do niej nowe ciuszki. 
Tylko, co jest modne tej wiosny? Butiki 
w lubelskich galeriach, kuszą nowymi 
kolekcjami. Okazuje się jednak, że cieka-
we i modne rzeczy można nabyć również 
w bychawskich sklepach. 

Ogrodniczki krótkie lub długie, kuse 
spodenki, legginsy i podkolanówki. Oprócz 
tego topy, t-shirty, bluzy, kamizelki, tuni-
ki. Z modnymi marszczeniami… A poza 
tym eksplozja egzotycznych barw. Róże, 
fuksje, zielenie i osobliwa, najmodniejsza 
tego sezonu żółć. Ale nie jakaś blada cy-
trynka, ale prawdziwy, żywy kanarek!

Dziewczyny z „Trybuny Ludków” spraw-
dzały zasoby w bychawskich sklepach 
z ciuchami i z butami. Rozmawiały też 
o najnowszych trendach. Przygotowały 
kilka propozycji:

Ogrodniczki wydają się bardzo 
praktycznym zakupem, zwłaszcza te 

uniwersalne z odpinanymi szelkami. Naj-
modniejsze z jasnego dżinsu z prostymi 
nogawkami; 

cena 89 zł

Szmaragdowy top jest najlepszy 
na słoneczne dni z modnym tego se-

zonu nadrukiem. Z powodzeniem może 
być łączony z ogrodniczkami tworząc 
zgrany duet.

Cena 29zł.

„Amerykanki” -  wiele kolorów 
i duży wybór ornamentów, a naj-

modniejsze na rzepy z cyrkoniami. Do 
kompletu z ogrodniczkami i topem.

Cena 38zł

Zielona bluza w paski jest uni-
wersalna, nadaje się na chłodne 

wiosenne poranki, można ją założyć na 
w-f, a także na spotkania z przyjaciółmi.

Cena 44zł 

Złote baleriny to wygodne buty na 
każdą okazję, dzięki czemu są wciąż 

na topie. Projektanci prześcigają się w co-
raz to nowych pomysłach. Na rynku moż-
na znaleźć tysiące modeli, także każdy 
może znaleźć coś dla siebie.

Cena 33zł

Różowe baleriny modnie marsz-
czone z kokardką i błyszczącym pa-

skiem. Wyszperane przez najmłodszą re- Zapraszamy!

Dołącz do nas!
„Trybuna Ludków” 

zaprasza młodych adeptów 
sztuki dziennikarskiej

na zajęcia dziennikarskie
do Bychawskiego Centrum 

Kultury 
(wiek bez ograniczeń)

Spotykamy się we wtorki 
i piątki o godz. 16.00.

Na zajęciach uczymy się zdobywać 
informacje z różnych źródeł, poszu-
kujemy ciekawych tematów, redagu-
jemy własne artykuły informacyjne, 
sprawozdania, recenzje i reportaże; 
przeprowadzamy wywiady z ciekawymi 
ludźmi, uczymy się korzystać z pro-
gramów komputerowych oraz sprzętu 
biurowego, co ułatwia nam pracę re-
dakcyjną, planujemy wygląd rubryki 
„Trybuna Ludków” w GZB.

porterkę z Trybuny Ludków.
Ceny 28zł

Czapka „patrolówka” żeby chronić 
fryzurę przed wiatrem. Pasuje do 
wszystkiego, może poza suknią wie-
czorową…

Cena 19 zł

Kopertówka 
Mała ale efektowna, zmieści wszyst-
kie potrzebne drobiazgi. Propozycja 
dla elegantek na wieczorne wyjście.

Cena 35 zł 

Karolina, Kama i Sula

Zapisy do 
przedszkola

W dniach od 1 marca do 15 kwietnia 
2008 roku będą prowadzone zapisy dzie-
ci do Samorządowego Przedszkola w By-
chawie.

Do przedszkola przyjmowane będą 
dzieci urodzone w latach: 2002, 2003, 
2004, 2005.

Przypominamy o obowiązku zgłaszania 
dzieci 6 letnich.

Rodzice (prawni opiekunowie) powin-
ni złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia 
dziecka” w kancelarii przedszkola.

Szczegółowe informacje oraz kartę 
zgłoszenia można uzyskać w kancelarii 
przedszkola codziennie w godzinach od 
8.00 – 15.00.

Zapraszamy

Od 
przedszkola 
do… teatru 

Powszechnie uważa się, że teatr zaspo-
kaja potrzeby psychiczne i już od naj-
młodszych lat pełni ważną rolę w kształ-
towaniu osobowości człowieka. Ważne 
jest oglądanie przedstawień teatralnych, 
analizowanie i interpretowanie utworów 
literackich, a także stymulowanie eks-
presji teatralnej dzieci. 

Dlatego postanowiłam przybliżyć dzie-
ciom odległy dla nich świat teatru i za-

Adresy sklepów:
Sklep odzieżowy TOPIK, Bychawa ul. Lubelska 2
Sklep obuwniczy ROM-BUT , Bychawa ul. Piłsud-
skiego 3
Sklep wielobranżowy, Bychawa ul. Piłsudskiego 16

Już wiosna
Zawilce w gaju się śmieją
Napełnij serca nadzieją
Przegraną nazwaną klęską
Zamieniaj jak Chrystus 
w zwycięstwo

Nie czekaj, aż cud się stanie
Czy wiesz, że może to być
Twoje i moje zmartwychwstanie

HK

planowałam wyjazd do Teatru H. Ch. An-
dersena na przedstawienie ,,Kopciuszek”. 
Dzieci były bardzo podekscytowane, nie 
mogły doczekać się wyjazdu. Prawdziwe-
go teatru, jego atmosfery, sceny i aktorów 

nie można porównać z tym, co 
sama mogę zaoferować dzie-
ciom. Wycieczka dostarczyła 
przedszkolakom wielu emocji, 
przeżyć, nowych doświadczeń 
i cennych wiadomości. Oprócz 
tego w drodze powrotnej do au-
tokaru zwiedziliśmy fragment 
Starego Miasta w Lublinie, 
duże wrażenie na dzieciach 
wywarł Zamek Królewski, któ-
ry też chciały zobaczyć z bli-
ska. Niestety nasza wycieczka 
dobiegła końca, ale planujemy 
następne.

Barbara Wójcik
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Światowy 
Dzień 
Chorego

Zwykły dzień. Zimowy czwartek. Dzieci 
– 14-letnia Bernadeta, jej siostra i kolega 
- wybrały po drewno. Jak zwykle idą obok 
groty, przechodzą bosymi nogami przez 
potok. Nagle Bernadetta zauważa piękną 
panią w białej sukni, z niebieską szarfą 
i  żółtymi różami pod stopami. Pani trzy-
ma w ręku różaniec.

Tak wyglądało pierwsze objawienie w 
Lourdes. Było ich wszystkich 18. Podczas 
16 objawienia, a było to 25 marca 1858 
roku, Bernadetta zapytała: kim jesteś 
piękna Pani? Usłyszała: jestem niepoka-
lanym poczęciem. 

Bernadetta wstąpiła do klasztoru, zo-
stała pielęgniarką. Wkrótce zachorowała 
na astmę i rozwinęła się u niej gruźlica 
kości. Odeszła w cierpieniach, w środę 
16  kwietnia 1879 r. w wieku 35 lat.

Światowy Dzień Chorego obchodzo-
ny jest 11 lutego, w Święto Matki Bożej 
z  Lourdes, słynnej z licznych uzdrowień. 
Ustanowił go papież Jan Paweł II. 

W Bychawie to święto jest obchodzone 
coraz bardziej uroczyście. Każdego roku 
zwiększa się liczba chorych, którzy otrzy-
mują sakrament namaszczenia w naszym 
kościele parafialnym. 

W Dzień Chorego ksiądz proboszcz ka-
nonik Andrzej Kuś odprawił uroczystą 
mszę św. Zaśpiewaliśmy najpiękniejsze 
pieśni maryjne i wysłuchaliśmy homilii. 
Pomodliliśmy się wspólnie za chorych.

Czy to było spotkanie cierpiących? Czu-
łem, że tym razem wszyscy zapomnieli na 
chwilę o swoich cierpieniach.

To była szczególna uroczystość dla pa-
cjentów naszego oddziału dziecięcego. Po 
Mszy, ksiądz Grzegorz Kolasa odwiedził 
nasz oddział i każdy mały pacjent został 
obdarowany paczką Caritasu. Porozma-
wialiśmy o dzieciach leczonych w cia-
snym szpitalu. Tego dnia wydawało się, 
że mimo choroby płakały mniej.

Świat jest pełen chorób i cierpień. Po-
winniśmy o tym pamiętać, chociaż raz 
w roku. Tak nas uczył wielki papież Jan 
Paweł II.

Jerzy Podstawka

Autorowi artykułu - Panu Doktorowi 

życzymy szybkiego powrotu 

do zdrowia!

Redakcja

„Kwiatek”… 
w rękach 
policji!

29 lutego br. w murach szkolnych ZS 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
odbył się apel w związku z przejęciem 
honorowego patronatu nad klasami po-
licyjnymi przez nowego komendanta 
Miejskiej Policji w Lublinie, mł. insp. 
Mirosława Sokala. W uroczystości bra-
li udział przyszli „podopieczni” nowego 
komendanta wraz z wychowawcami, czy-
li wszyscy uczniowie klas o profilu poli-
cyjnym. Wśród zaproszonych gości przez 

gospodarza uroczystości dyr. Henryka  
Dudziaka znaleźli się ks. proboszcz para-
fii bychawskiej Andrzej Kuś, komendant 
bychawskiej policji nadkom. Zbigniew 
Niedźwiadek, były komendant Miejskiej 
Policji w Lublinie insp. Zygmunt Sitarski 
i jego (wspomniany wyżej) następca. 

Zaczęło się od przeprowadzenia przez 
młodzież musztry i zgłoszenia swojej lojal-
nej gotowości komendantowi bychawskiej 
policji. Następnie delegacja uczniowska 
przyjęła z uznaniem honorowego patro-
na, przy jednoczesnym pożegnaniu ustę-
pującego, co było w obu przypadkach 
wyrazem należytego szacunku. Całość 
wdzięcznie przypieczętowały kwiaty, ży-
czenia i pamiątkowe zdjęcia.

Leszek Asyngier Jr

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego pokoju i wszelkiego 

dobra 
oraz błogosławieństwa Bożego 

od Zmartwychwstałego Chrystusa – 
źródła życia wiecznego

życzy

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Seweryn Gąbka

Alleluja – Zmartwychwstał Pan

Z życia 
bychawskiej 
służby 
zdrowia

Informujemy, iż 1 kwietnia br. pracę 
na oddziale dziecięcym bychawskiego 
szpitala, podejmie dr n. med. Katarzy-
na Kaczanowska. Pani doktor zastąpi 
zasłużonego dla bychawskiej pediatrii dr. 
Jerzego Podstawkę na stanowisku ordy-
natora oddziału. Dodatkowo będzie udzie-
lać konsultacji w Poradni Pediatrycznej 
w bychawskiej przychodni SPZOZ. 

Dotychczas Pani doktor była zatrudnio-
na w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w 
Lublinie. Jest lekarką po doktoracie i z II 
stopniem specjalizacji z pediatrii, zaanga-
żowaną w pracę i oddaną całym sercem 
małym pacjentom. Serdecznie zaprasza-
my do korzystania z naszych usług!

PW

Pan Stanisław jest znanym 
w naszym środowisku hodowcą 

i miłośnikiem koni. O swojej pasji opo-
wiedział nam wierszem…

Wiosną...
Piękne klacze, gniade panie
Już w styczniu wiosnę poczuły
Słońce dobrze działa na nie
To sprinterki, a nie muły

Nie czekają na prace polowe
Zawczasu nabierają siły
Wcześniej chcą być gotowe 
Aby później sobie radziły

I Pepecha i Karina wiosnę czują
Choć nie znają kalendarza 
Koń na słońce reaguje
Śnieg i mróz ich nie zraża

Jedna na drugą zarżała
A miała na myśli ogiera
Ty wiesz, co bym chciała?
Wiem! Przystojnego partnera

Karina prawie szeptem wyznała
Albowiem zbyt się wstydziła
Ja też bardzo bym chciała
Chętnie bym cnotkę straciła

Natychmiast przyznałem im rację
Klacze urodziwe na okolice
Obie gotowe na kopulację
Może więc będą młode źrebice!

S.A.W.

Dużo zdrowia, pogody ducha 
i radości w wiosennej atmosferze 

Świąt Wielkiej Nocy
 oraz wesołego Alleluja dla 

wszystkich naszych pacjentów     
i ich rodzin

życzy 
dyrektor Piotr Wojtaś

i współpracownicy z SPZOZ 
w Bychawie

Magister Henryk Kołodyński
(10.06.1925 – 17.02.2008)

Urodził się w Suchowoli k. Parczewa 
i tu ukończył szkołę podstawową. Dalszą 
naukę przerwała wojna, uczęszczał więc 
na komplety tajnego nauczania w  Ra-
dzyniu, potem w Warszawie. W okre-
sie wojny należał do Armii Krajowej, 
co po zakończeniu okupacji przypłacił 
6-miesięcznym więzieniem na Zamku 
Lubelskim

Po uzyskaniu matury w 1946 r. w Li-
ceum im. Krzeczkowskiej w Lublinie 
podjął studia na Wydziale Farmacji, jed-
nocześnie, okresowo, uczył łaciny i che-
mii w Technikum Farmaceutycznym w 
Lublinie.

Z dyplomem magistra farmacji 
w 1951 r. podjął pracę w Bydgoszczy, 
potem w Toruniu pełnił też funkcję in-
spektora farmaceutycznego.

Z Bychawą związał się od 1962 r., gdy 
rozpoczął pracę na stanowisku kierow-
nika apteki, potem jej właściciela, trwa-
jącą nieprzerwanie przez 44 lata do li-
stopada 2006, której kontynuację unie-
możliwiła ciężka choroba.

Bychawianie i współpracownicy Magi-
stra zapamiętają Go jako profesjonali-
stę, szczerze oddanego swojej pracy.

Powyższą informację 
Redakcja otrzymała od Rodziny

Tak blisko, 
a jednak tak 
daleko

Pewnego poranka. grupa czterdziestu 
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Bychawie, 
wraz z opiekunami, wyruszyła na podbój 
Lublina. 

Wielu bychawian z pewnością powie, 
że zna  Lublin doskonale, wszak to tyl-
ko  pół godziny jazdy samochodem. Jak  
wielu z nich jednak tak naprawdę zna to 
piękne, stare miasto, o którym Sebastian 
Klonowic w 1582 r. pisał:

,,Miasto to godne być Boga mieszka-
niem i królów siedzibą,

Ludne, bogate, znacznych już mężów 
wydało,

Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawar-
ło przymierza...?

Zaaferowani gorączką zakupów w hi-
permarketach, po które zwykle  przyjeż-
dżamy do Lublina, nie dostrzegamy pięk-
na Lubelskiego Starego Miasta, Zamku, 
kościołów i klasztorów. Wizyta w teatrze 
dla przeciętnego bychawianina to praw-
dziwa rzadkość, w Radio i Telewizji byli 
tylko nieliczni…

Należy nadmienić, że wycieczka od-
była się w ramach projektu ,,Szkoła dla 
Ciebie” realizowanego w Gimnazjum nr 
1 w Bychawie. Jej celem było rozwijanie   
różnorodnych  zainteresowań młodzieży 
głównie,  z zakresu aktorstwa, dzienni-
karstwa, komunikacji językowej i techno-
logii informacyjnej, jak również wdraża-
nie do uczestnictwa w kulturze, integra-
cja uczniów szkoły.

W studiu Telewizji Lublin i Radio Lu-
blin młodzież poznawała zasady funk-
cjonowania mediów. Podglądała pracę 
dziennikarzy radiowych i telewizyjnych. 
Niektórzy uczniowie byli trochę zawie-
dzeni, że  studio, w którym nagrywana 
jest Panorama Lubelska to tylko małe 
pomieszczenie, z czerwonym  stołem po-
środku, jakże inne od tego  oglądanego 
w ekranie telewizora.

W studiach  nagrań uczniowie pozna-
li  kuluary powstawania programów in-
formacyjnych, rozrywkowych i publicy-
stycznych, widzieli sprzęt używany do 
ich produkcji. Mogli też  poznać działanie 
nowoczesnych  technik  informacyjno – 
komunikacyjnych z entuzjazmem przed-
stawianych przez energicznego operatora 
kamer. 

Chętni uczniowie mieli  okazję zobaczyć 
siebie w obiektywie kamer lub dokonać 
nagrania swojego głosu w radio. 

Następnym punktem programu wy-
cieczki było zwiedzenie miejsc znaczą-
cych dla regionu. Najważniejszym zabyt-
kiem Lublina jest Zamek Lubelski. Mło-

dzież mogła nie tylko obejrzeć eksponaty, 
ale również poznać historię tego obiektu 
wraz z Kaplicą Świętej Trójcy. 

Ponadto uczniowie zwiedzili Starówkę 
Lubelską. Mogli tam podziwiać klasztor 
Dominikanów,  Katedrę Lubelską, pomni-
ki na Placu Litewskim i Placu Wolności. 
Przewodnik opowiadał  o miejscach i wy-
darzeniach historycznych oraz legendach 
związanych z tymi miejscami.

Wieczorem uczniowie obejrzeli spektakl 
teatralny w Teatrze Muzycznym  pt. ,,We-
soła Wdówka” Bez wątpienia obcowanie 
ze sztuką dostarczyło im wiele emocji 
i wrażeń.  

Teatr ma to do siebie, że jednych za-
chwyca natychmiast, inni potrzebują na 
to trochę czasu, jeszcze inni nie pokocha-
ją go nigdy. Cieszy fakt, że  grono zauro-
czonych spektaklem gimnazjalistów było 
naprawdę liczne.

Poszanowanie tradycji musi łączyć się 
z realiami współczesnej cywilizacji. Poza 
zwiedzaniem miasta i uczestnictwem 
w kulturze uczestnicy wycieczki mogli po-
znać   specyfikę  życia społeczności duże-
go miasta.  Skorzystali z posiłku w Mac- 
Donaldzie oraz odwiedzili miejscowe, nie-
zwykle popularne w regionie, Centrum  
Rozrywki ,,Plaza”, co niezwykle ucieszyło 
gimnazjalistów. Zmęczeni i zziębnięci, ale 
zadowoleni uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bychawie, późną nocą powrócili do By-
chawy. 

Elżbieta Korba

Polskie Stronnictwo Ludowe 
Zarząd Gminny w Bychawie

Zdrowych, pogodnych radosnych świąt 
Wielkiej Nocy spędzonych w gronie 

rodziny i najbliższych życzy

Zarząd Gminny PSL w Bychawie

Starosta Lubelski  - Paweł Pikula
Prezes Zarządu Gminnego PLS - Andrzej Markiewicz

musztra
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Palmy ze Starej Wsi najpiękniejsze!

W „Polskim świętowaniu” Anny Zadrożyńskiej możemy 
przeczytać, że w niektórych regionach Polski wije się pal-
my o kilku albo i kilkunastometrowej wysokości. Impo-
nującej wysokości pozostawione w kościele, zdobią jego 
wnętrze przez cały okres Wielkiej Nocy. Okazuje się, że ten 
zwyczaj kultywowany jest w naszej Starej Wsi, a obecnie 
przyjął nawet formę konkursu.

Pomysł konkursu na wicie wysokich palm powstał pięć 
lat temu w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej. 
Ta najbardziej okazała, z najpiękniejszych ziół i kwiatów, 
najstaranniej wykonana, miała zdobyć główną nagrodę. 

Już podczas pierwszej edycji w 2004 roku okazało się, 
że gospodarze konkursu w wiciu palm nie mają sobie 
równych. Starowiejskie palmy okazały się najpiękniejsze. 
Od tego czasu inne gminne szkoły nie próbowały mierzyć 
się z gospodarzami. Z czasem wymyślono więc nowe kate-
gorie konkursowe, w których dzieci z innych szkół chętnie 
biorą udział, a więc mała palma, wielkanocny stroik, pi-
sanka, kartka świąteczna.

Było niespodzianką, że w tym roku, do konkursu, poza 
trzema dużymi palmami, uplecionymi przez IV, V, VI klasy 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, zgłoszono dużą palmę 
wykonaną przez gości – uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Kosarzewie. Palma zdobyła drugie miejsce, całkiem za-
służenie zresztą, była najwyższa i najbardziej okazała. 
To, nad czym muszą jeszcze popracować uczniowie z Ko-
sarzewa, to staranność wykonania. 

W tym roku udało się obronić tytuł mistrzom. Jak będzie 
w następnym?

Niemal każda ze szkół, biorąca udział w tym roku w Kon-
kursie Wielkanocnym w Starej Wsi, była w jakiejś kate-
gorii najlepsza. W wiciu palm, w robieniu stroików świą-
tecznych, w zdobieniu pisanek. Z sześciu szkół zgłoszono 
ponad 150 prac!

mg

duża palma – praca zbiorowa
I miejsce Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – klasa V
II miejsce  Szkoła Podstawowa w Kosarzewie
III miejsce  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – klasa IV  
  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – klasa VI

stroik – praca indywidualna
I miejsce Aldona Jeziernicka SP w Zaraszowie
I miejsce  Katarzyna Tworek SP w Starej Wsi Drugiej
II miejsce Sylwia Kurkowicz SP w Starej Wsi Drugiej 
III miejsce Kamil Tylus  SP w Starej Wsi Drugiej
wyróżnienie  Szymon Mazurek SP w Zaraszowie
wyróżnienie  Samorządowe Przedszkole w Bychawie

pisanka – praca indywidualna
I miejsce  Emilia Popławska SP w Woli Gałęzowskiej
I miejsce  Mateusz Chyliński SP w Bychawce
II miejsce  Marta Kalinowska SP w Kosarzewie
III miejsce  Anita Kozorys  SP w Woli Gałęzowskiej
wyróżnienie  Michał Górniak SP w Bychawce
wyróżnienie  Magdalena Mendykowska SP w Bychawie

mała palma – praca indywidualna
I miejsce Patryk Goch  SP w Starej Wsi Drugiej
II miejsce Aldona Jeziernicka SP w Zaraszowie
III miejsce Konrad Zemszał SP w Bychawie
III miejsce Jakub Dębski   SP w Bychawce
wyróżnienie  Marysia Kudła  SP w Starej Wsi Drugiej

kartka świąteczna – praca indywidualna
I miejsce Patrycja Fijołek SP w Zaraszowie
II miejsce Beata Boksa  SP w Starej Wsi Drugiej
III miejsce Paulina Szwałek SP w Woli Gałęzowskiej
wyróżnienie  Dominika Poniewozik SP w Kosarzewie
wyróżnienie  Patryk Saba  SP w Woli Gałęzowskiej

1 marca…
W hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w  By-

chawie odbył się I halowy turniej o Pu-
char Burmistrza Bychawy chłopców 
w kategorii „orlik”(rocznik 97 i 98).

W turnieju wzięły udział następujące 
drużyny: Sygnał Lublin, UKS Widok Lu-
blin, Lublinianka Lublin oraz dwa zespo-
ły miejscowego Granitu. Mecze zostały 
rozegrane systemem „każdy z każdym”. 
W czasie spotkań nie brakowało emocji, 
zaangażowania ze strony zawodników, 
jak również pięknych bramek.

Najlepszą drużyną okazała się „ekipa” 
Widoku, która wygrała wszystkie swe 
mecze, choć największy opór napotkała 
ze strony zawodników Granitu I. Nasi nie 
ustępowali pod względem umiejętności i 
woli walki, walczyli dzielnie, i jak na ich 
pierwszy w życiu turniej halowy, wypadli 
całkiem nieźle, zajmując III i IV miejsce 
w tak mocno obsadzonym turnieju.

Końcowa tabela:
1. UKS Widok Lublin
2. Sygnał Lublin
3. Granit Bychawa II
4. Granit Bychawa I
5. Lublinianka Lublin
Ciekawe wydarzenie miało 

miejsce w przerwie turnieju, 
mianowicie, odbył się towarzyski 
mecz w piłkę halową – nauczycielki 
kontra uczennice Gimnazjum Nr1! Obie 
drużyny wystawiły swoje najmocniejsze 
składy. Mecz toczył się w bardzo szybkim 
tempie, które oba zespoły wytrzymały bez 
problemu! Minimalne zwycięstwo odnio-
sły uczennice pokonując nauczycielki 
wynikiem 2:1! Jedyną bramkę dla pań 
zdobyła pani Beata Kot. Ten mecz dostar-
czył wiele radości i doskonałą zabawę obu 
drużynom jak również młodym uczestni-

kom turnieju i kibicom znajdującym się 
w hali sportowej. A podobno przegrana 
drużyna myśli już o rewanżu!!!

Tydzień później…
W tej samej hali sportowej walczyli 

starsi chłopcy w kategorii „mło-
dzik”(rocznik 95 i 96) o Pu-

char Prezesa BLKS Granit 
Bychawa pana Bogdana 
Tylusa. Na turniej zapro-
szono drużyny: Sławin Lu-
blin, Cisy Nałęczów, POM 
Piotrowice, Krzczonovia 

Krzczonów. Granit Bychawa 
reprezentowany był przez dwie 

drużyny. Po losowaniu utworzono 
dwie grupy: 

GRUPA I
1. Krzczonovia
2. Cisy
3. Granit II

GRUPA II
1. Granit I 
2. POM
3. Sławin

Mecze w grupach 
odbyły się systemem 
„każdy z każdym”. 
Trzecie miejsca 
w swoich grupach 
zajęły drużyny POM
-u i Granitu II, które 
zagrały o V miejsce. 
Lepszym zespołem 
okazała się drużyna 
z Piotrowic, która 
wygrała 2:0! Drugie 
miejsca w swoich 
grupach zajęły dru-

żyny Krzczonovi i Sławinu, które zagrały 
o III miejsce. Zdecydowane zwycięstwo 
odniosła drużyna z Lublina, która wygra-
ła 5:0!

W finale spotkały się drużyny – Granit 
I  i Cisy. Mecz był bardzo wyrównany, 
trzymający w napięciu. Gdy wydawało 
się, że potrzebne będą rzuty karne, by 
rozstrzygnąć losy spotkania, w końco-
wych minutach zwycięską bramkę zdobył 
Jakub Szymala, zawodnik Granitu. Wy-
nik nie uległ już zmianie i po ostatnim 
gwizdku sędziego, nastąpiła radość, co 
najważniejsze, wszystkich zawodników 
Granitu, zarówno grających w pierwszym, 
jak i w drugim zespole. To ich wspólny 
sukces!!!

Końcowa tabela:
1. Granit I
2. Cisy Nałęczów
3. Sławin Lublin
4. Krzczonovia Krzczonów
5. POM Piotrowice

6. Granit II
Turnieje nie odbyłyby się bez pomo-

cy przychylnych ludzi lubiących sport. 
Szczególne podziękowania należą się: 
Andrzejowi Sobaszkowi, Burmistrzowi 
Bychawy i Bogdanowi Tylusowi, Prezeso-
wi BLKS Granit za ufundowanie pucha-
rów; pani Bożenie Toporowskiej, Dyrek-
tor Gimnazjum Nr w Bychawie za udo-
stępnienie hali sportowej, Waldemarowi 
Kotowi, Arturowi Płazie, Elżbiecie Głąb, 
Elżbiecie Korbie, Andrzejowi Miszczako-
wi za pomoc w organizacji, Ryszardowi 
Adamczykowi i Tomaszowi Skoczylasowi 
za pomoc w sędziowaniu, państwu J. i E. 
Skrzypek i p. M. Juryckimu, p. E. R. Ma-
dej, p Mariuszowi Oleszko za ofiarowane 
drożdżówki i napoje.

Sławomir Różycki

Z bychawskiego sportu

Projekt 
Strategii po 
zmianach

Dobiegają do końca prace nad Strategią 
Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2008-
2020. Na stronie internetowej www.by-
chawa.pl została zamieszczona nowa, 

uzupełniona o wszystkie proponowane 
zmiany wersja „Strategii Rozwoju Gminy 
Bychawy na lata 2008-2020”. Prosimy 
o ponowne, już ostatnie przejrzenie tego 
dokumentu i zgłoszenie ewentualnych 
uwag.

Rozwój regionu jest wypadkową wszyst-
kich działań i przedsięwzięć, inicjatyw 
i innowacji pojawiających się w regionie 
i poza nim. Źródłem rozwoju jest lep-
sze wykorzystanie ludzkich, rzeczowych 
i przyrodniczych zasobów regionu. Stra-
tegia rozwoju ma przyczynić się do two-

rzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia 
kwalifikacji, rozwijania przedsiębiorczo-
ści i zaradności, przyciągania nowych ka-
pitałów i aktywizowania istniejących oraz 
pozyskiwania środków pomocowych z ze-
wnątrz. Strategia rozwoju regionu wyma-
ga zaangażowania i poparcia instytucji, 
organizacji i znaczących podmiotów bio-
rących udział i mających wpływ na prze-
bieg procesów gospodarczych w regionie.

R.J.

Granit I

Granit II

Nauczycielki kontra uczennice
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Azbest na 
terenie 
nieruchomości

Urząd Miejski w Bychawie zwraca się 
z prośbą do mieszkańców gminy Bycha-
wa, u których na terenie nieruchomości 
był lub jest wykorzystywany azbest lub 
wyroby zawierające azbest (pokrycia 
dachowe, elewacja budynków lub in-
nych obiektów), o wypełnienie: 

- informacji o wyrobach zawierających 
azbest i miejsc ich wykorzystywania

- informacji o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone. 

Wyżej wymienione formularze dostępne 
są w punkcie obsługi interesanta lub w 
pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Bycha-
wie. Informujemy, że obowiązek składania 
takich informacji wynika z Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instala-
cji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest. Na podstawie 
wyżej wymienionego rozporządzenia wła-
ściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc 
dokonują spisu z natury. Osoby fizyczne 
nie będące przedsiębiorcami przedkłada-
ją informacje Burmistrzowi. 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
żywych”

Julii, Justynie, 
Tomaszowi

oraz całej Rodzinie 
Kołodyńskich

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Męża i Ojca
mgr. farm. Henryka 

Kołodyńskiego
składa

dyrektor oraz pracownicy SP ZOZ 
w Bychawie

USC informuje
w dniach 12.02.2008 - 14.03.2008 zarejestrowano:

Akty małżeństw
Czerwiński Piotr i Zielińska Celina1. 
Bielak Marcin i Wolska Ilona2. 

Akty zgonów
Sak Tadeusz Stara Wieś Trzecia lat 861. 
Kowalski Kazimierz Wincnetówek lat 712. 
Popik Janina Jakubowice Murowane lat 763. 
Skiba Marianna Kosarzew Dolny lat 854. 
Tworek Michał Stara Wieś Pierwsza lat 785. 
Niedźwiedź Stanisław Piotrkówek lat 706. 
Szczuka Eugeniusz Wólka Ponikiewska lat 647. 
Rozdzialik Stanisław Bychawa lat 848. 
Skiba Jerzy Lublin lat 679. 
Kurkiewicz Wiktoria Lublin lat 9010. 
Roman Teresa Krasienin Kolonia lat 7911. 
Koper Władysława Jabłonna Druga lat 8812. 
Psujek Czesław Sobieska Wola Druga lat 7613. 
Matacz Bronisław Zabłocie lat 8014. 
Gierczyński Zenon Bychawa lat 7115. 
Borek Jan Borków lat 9216. 
Myrcha Stefania Jabłonna Pierwsza lat 8517. 
Frankowska Teresa Kielce lat 7518. 
Bartoszek Stanisław Gałęzów lat 7919. 
Sulowska Genowefa Nikodemów lat 8620. 
Sękowski Leszek Zaraszów-Kolonia lat 5921. 
Krasny Zenon Krzczonów Folwark lat 5722. 
Zieliński Henryk Bychawka Druga lat 7723. 
Szewczyk Zofia Wierciszów lat 8524. 
Kamińska Wanda Boża Wola lat 7825. 
Zabłuda Bronisława Wereszczyn lat 8726. 
Kłos Marianna Bychawka Trzecia-Kolonia lat 7327. 
Kozak Mieczysław Annów lat 7928. 
Szabo Czesława Niemce lat 7129. 
Sajko Leon Bystrzyca Nowa lat 8830. 
Atras Stanisława Stara Wieś Druga lat 8631. 
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Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”
23-100 Bychawa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
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Jak oceniasz działalność 
Urzędu Miejskiego w 
Bychawie?

W marcu br. zostaną Państwo popro-
szeni o wypełnienie ankiety na temat 
jakości obsługi Urzędu. Państwa opinie, 
uwagi i wnioski będą nam pomocne w 
usprawnieniu świadczonych usług, gwa-
rantujących wysoką jakość załatwianych 
spraw i przyjazną atmosferę. Wypełnienie 
ankiety jest dobrowolne i anonimowe. 

W ankiecie chcemy poznać Państwa 
zdanie na temat poszczególnych obszarów 
działań Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
a więc: terminowości załatwiania spraw, 
udzielania informacji przez urzędników, 
kompetencji urzędników, uprzejmości 
i życzliwości urzędników, dostępności in-
formacji w urzędzie, odpowiednich godzin 
pracy urzędu, uczciwości urzędników, po-
informowania o działaniach władz gminy. 
Będą mogli Państwo przedstawić swoje 
uwagi na temat obsługi w Urzędzie oraz 
wysunąć propozycje zmian. 

Dostęp do formularzy ankietowych za-
pewniają pracownicy Urzędu w Punkcie 
Obsługi Interesanta, sekretariacie bur-
mistrza, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 
na stanowiskach Wydziału Finansowe-
go – ds. wymiaru podatków; Wydziału 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organiza-
cyjnych – ds. działalności gospodarczej, 
ds. dowodów osobistych i ewidencji lud-
ności oraz redakcji „Głosu Ziemi Bychaw-
skiej”. Ankiete można również wypełnić, 
korzystając interaktywnego formularza 
na oficjalnej stronie Bychawy – www.by-
chawa.pl.

Wypełnione ankiety należy wrzucać do 
specjalnych urn, które zostały przygoto-
wane w Punkcie Obsługi Interesanta i Se-
kretariacie Burmistrza. Po zakończeniu 
badań ankietowych zostanie przeprowa-
dzona analiza i ocena wyników. Wyniki 
ankietyzacji zostaną podane do publicz-
nej wiadomości poprzez umieszczenie ich 
na tablicach informacyjnych Urzędu oraz 
opublikowane na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”.

mg

Ogłoszenie drobne
Wydzierżawię na grządkę działkę 12,5a w Bychawie przy ul. Armii Krajowej 65. 
Tel. 0-81 56-60-444

Chcesz zasiać 
mak, złóż 
wniosek

Urząd Miejski w Bychawie informuje, 
że Wojewoda Lubelski ustalił ogólną po-
wierzchnię maku niskomorfinowego pod 
zbiór w roku 2008 dla gminy Bychawa na 
5,00 ha. 

Zainteresowani uprawą maku powinni 
zwrócić się z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia do Burmistrza Bychawy. Sto-
sowne wnioski dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Punkcie Obsługi Interesanta.

Odszedł na zawsze w wieku 82 lat

HENRYK 
KOŁODYŃSKI

magister farmacji.

Przez wiele lat swojej gorliwej pracy 
zawodowej 

służył ludziom potrzebującym i lokalnej 
społeczności.

ŻONIE, DZIECIOM 
I RODZINIE
ZMARŁEGO , 

wieloletniego członka naszego 
stowarzyszenia, 

serdeczne wyrazy żalu i współczucia 
składa 

Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Pomoc 
w wypełnianiu 
wniosków!

ROLNICY mogą już składać wnioski o przyznanie unijnych 
dopłat bezpośrednich za 2008 rok. 

W Bychawie, pomocy w wypełnianiu wniosków udziela 
Powiatowy Zespół Doradców przy ulicy Mickiewicza 15, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15. 

Usługa jest odpłatna.
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Kartka 
Kasi poszła 
w świat!

W IV edycji konkursu plastycznego 
na projekt świątecznej kartki pocz-
towej WIELKANOC’2008, Grand 
Prix konkursu zdobyła uczennica 
kl. III b Szkoły Podstawowej w By-
chawie – Katarzyna Lech. Kasia 
wykonała barwną plasteliniankę, 
przedstawiającą wielkanocnego 
zajączka. Kartka ta została wyda-
na przez gminę w nakładzie 1000 
sztuk i rozesłana ze świątecznymi 
życzeniami od burmistrza Bychawy 
i przewodniczącego Rady Miejskiej, 
po instytucjach całego kraju. 

To była IV edycja konkursu na świą-
teczną kartkę pocztową gminy By-
chawa. Po raz pierwszy konkurs zo-
stał zorganizowany z  okazji Świąt 
Bożego Narodzenia w 2006 roku. 
Patronat nad nim, podobnie jak w 
latach ubiegłych, objął Burmistrz 
Bychawy. 
W tej edycji, skierowanej do uczniów 
szkół podstawowych, wzięło udział 
89 dzieci - uczniowie pięciu gmin-
nych szkół podstawowych i dwóch 
spoza terenu gminy (z Kosarzewa 
i Kiełczewic Górnych). Wpłynęły 
prace wykonane przeróżnymi tech-
nikami, m.in. wydzieranki, wykle-
janki, wyszywanki, barwne obrazki 
wykonane akwarelą, pastelą, farba-
mi witrażowymi i kredkami. Po raz 
pierwszy pojawiły się też kartki wy-
konane przy użyciu komputerowej 
obróbki graficznej. 

Poza przyznaniem głównej na-
grody wyróżniono również prace 
16 uczniów.

mg

Łukasza Krzysztonia 
ucz. kl. I b Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie

Natalii Pijas
ucz. kl. II a Szkoły 
Podstawowej w By-
chawie 

Natalii Bartoszek 
ucz. kl. II Szkoły 
Podstawowej w Ko-
sarzewie

Karoliny Łobodziń-
skiej
ucz. kl. II a Szkoły 
Podstawowej w By-
chawie 

Magdaleny Mendy-
kowskiej
ucz. kl. III a Szkoły 
Podstawowej w By-
chawie 

Bartłomieja Zaręby 
ucz. kl. III c Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie

Wiktorii Maciejczyk 
ucz. kl. III c Szkoły 
Podstawowej w By-
chawie 

Anny Chemperek
ucz. kl. III d Szkoły 
Podstawowej w By-
chawie 

Patrycji Stoczkowskiej
ucz. kl. III d Szkoły Podsta-
wowej w Bychawie  

Patrycji Fijołek 
ucz. kl IV Szkoły Podsta-
wowej w Zaraszowie 

Sebastiana Tworka 
ucz. kl. IV Szkoły Podsta-
wowej w Starej Wsi Drugiej 

Przemysława Su-
lowskiego 
ucz. kl. IV Pu-
blicznej Szkoły 
Podstawowej w 
Kiełczewicach 
Górnych 

Kamila Kasprzaka 
ucz. kl. IV a Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie
 

Agaty Rozdzialik 
ucz. kl. IV Szkoły Pod-
stawowej w Woli Gałę-
zowskiej
 

Jacka Boguty 
ucz. kl. V d Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie
 

Mateusza Chylińskiego 
ucz. kl. VI Szkoły Podsta-
wowej im. K. Koźmiana w 
Bychawce


