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24 czerwca. Dzięki takim wy-
darzeniom, jak odpust pa-
rafialny, wizyta arcybiskupa 
i jubileusz kapłaństwa, dzień 
ten na długo zapisał się w pa-
mięci bychawian.

Święto 
bychawskiej 
parafii

Elżbieta Sobaszek

Wtorkowe, świąteczne popołudnie. Zbli-
ża się godzina 18.00. Bychawski kościół 
parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela wy-
pełnia się wiernymi, którzy przyszli, aby 
uczestniczyć w uroczystościach parafial-
nych.

24 czerwca jest jedną z ważniejszych 
dat w kalendarzu mieszkańców Bycha-
wy, ponieważ w tym dniu odbywają się 
w naszym Kościele główne uroczystości 
odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela.

W tym roku ten dzień był jeszcze bar-
dziej wyjątkowy, ponieważ proboszcz tu-
tejszej parafii świętował swój jubileusz 
– 25-lecie święceń kapłańskich. Mszę 
świętą w tym dniu odprawił i kazanie 
wygłosił abp. Józef Życiński. W uroczy-
stościach uczestniczyli także księża z na-
szego i sąsiednich dekanatów i diecezji, 
jak również kapłani, którzy tego samego 
dnia, co Ks. Andrzej Kuś, przyjęli święce-
nia prezbiteratu. Stało się zwyczajem, że 
w przeciągu roku wszyscy księża z tego 
samego rocznika jeżdżą na swoje jubile-
uszowe msze. Nie zabrakło również tych 
księży, którzy w przeciągu 7 lat posługi 
kapłańskiej Księdza Proboszcza w tej pa-

rafii współpracowali razem z nim.
Uroczystości odpustowe i jubileuszowe 

uświetniły swoją obecnością grupy para-
fialne – schola „Źródełko” i Chór Parafial-
ny oraz Chór z Bychawskiego Centrum 
Kultury i Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
A. Kwiatkowskiego. 

O uroczystościach nie zapomniało tak-
że słońce, które podobnie jak 25 lat temu 
w Archikatedrze Lubelskiej, towarzyszyło 
Jubilatom, rozjaśniając wnętrze świąty-
ni.

Na zakończenie Eucharystii, młodzież 
naszej parafii, złożyła księżom świętują-
cym jubileusz kapłaństwa, życzenia wraz 
z symbolicznym bukietem kwiatów prze-
kazanym na ręce Księdza Proboszcza tu-
tejszej parafii.
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Dziękujemy Tobie, Panie za kapłańskie powołanie

od lewej: Proboszcz Andrzej Kuś i Arcybiskup Józef Życiński
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Echa festynu...

Tak wygląda 
moje miasto 
nocą!

Mariusz Nawłatyna Dyrektor BCK

Mimo, ze słów tej piosenki nie usły-
szelismy na IX Ogólnopolskim Festy-
nie w Krainie Pierogów, to zacytowałem 
je, gdyż dobrze oddają wrażenia, jakich 
można było doświadczyć 25 maja br. na 
stadionie miejskim w Bychawie. Odwie-
dziły nas wielkie rzesze rozentuzjazmo-
wanych ludzi, by razem z nami uczest-
niczyć w występach i koncertach gwiazd: 
zespołów FEEL oraz BOYS, które zapew-
niły wyśmienitą zabawę. Ognie sztuczne 
sprawiły, że w ich trakcie rozbłysły ekra-
ny tysięcy telefonów komórkowych – sta-
dion zaś zamienił się w migoczące mrowie 
świetlików, zachwycających się ulotną 
chwilą.

Minęło trzy tygodnie, zatem już na spo-
kojnie można podyskutować o wielu niu-
ansach imprezy, przedstawić rozliczenie 
i zaspokoić ciekawość wszystkich śledzą-
cych wyczyny Bychawskiego Centrum 
Kultury.

Ale, ale! Czy zorganizowanie takiej im-
prezy można nazwać wyczynem? Śmiem 
twierdzić, że tak, zważywszy na wielkość 
Bychawy (ponad 12 000 mieszkańców) 

i małą ilość środków wydzielonych w bu-
dżecie Bychawy specjalnie na tę impre-
zę, przygotowanie imprezy ze wszystkimi 
wymogami dotyczącymi imprezy masowej 
na 10 000 uczestników (opinie Komendy 
Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, Sanepidu) i spełnienie określo-
nych wymagań organów opiniujących, 
a ponadto zabezpieczenie odpowiednich 

procedur postępowania przez służby po-
rządkowe, sanitarne, zapewnienie ochro-
ny (min. 108 ochroniarzy – ponad 290 
przepracowanych godzin), ubezpieczenie 
imprezy. A ponadto zapewnienie odpo-
wiedniego zasilania, toalet, wody ciepłej, 
wyżywienia, sprzedaży i kontroli biletów, 
przygotowanie odpowiedniejtechniki sce-
nicznej spełniającej oczekiwania arty-
stów, obsługa sceny i zespołów, i wreszcie 
przeprowadzenie imprezy – dając z siebie 
wszystko na maksimum przez 20 godzin. 
Czy to dużo? 

Nie, bo to nie wszystko! Jeszcze trzeba 
patrzyć z nadzieją w „Niebo”, na łaska-
wość Pana, aby pogoda pozwoliła zre-
alizować trud półrocznych przygotowań. 
Patrzyłem w „Niebo” ja i pracownicy BCK 
– i chyba wypatrzyliśmy ten promień na-
dziei (a z założenia przy imprezie komer-

cyjnej pogoda stanowi 80% sukcesu). Czy 
to dużo? Nie, bo to nie wszystko! Trzeba 
się cofnąć do chłodnego styczniowego po-
ranka (3 stycznia 2008), kiedy po kilku-
godzinnej dyskusji w gronie pracowników 
BCK – zaczęliśmy negocjacje z Zespołem 
FEEL i BOYS, a po podpisaniu umów 
rozpoczęliśmy długą i wyboistą drogę: 
przygotowania dokumentacji Festynu, 

kilkukrotnego odwiedzenia sponsorów, 
wielu negocjacji z licznymi firmami, 
przeprowadzenia przetargów na obsłu-
gę gastronomiczną i wesołe miasteczko, 
uzgodnianie reklam w Radiu ESKA oraz 
„Dzienniku Wschodnim”, uzyskanie pa-
tronatów honorowych: Wojewody Lubel-
skiego, Marszałka Województwa Lubel-
skiego, Starosty Lubelskiego, patronatów 
medialnych, przygotowanie plakatu i jego 
rozpowszechnienie na terenie pięciu po-
wiatów. Czy to dużo? Nie, bo to jeszcze 
nie wszystko!

Niech liczby stanowią wymierny obraz 
tejże imprezy: pracownicy: 19 osób z BCK, 
20 dodatkowo zatrudnionych, 25 wolon-
tariuszy z Młodzieżowej Inicjatywy Kultu-
ralnej działającej przy BCK, 108 ochro-
niarzy, ponad 20 strażaków z OSP Olszo-
wiec (obsługa parkingów), ok. 200 osób 

z instytucji i firm współpracujących, 
ponad 10 osób z UM w  Bychawie do 
obsługi zaproszonych gości. Ponad-
to zwieźliśmy na teren imprezy po-
nad 300 ton różnego rodzaju sprzę-
tu, dwie wynajęte ciężarówki tylko 
na potrzeby imprezy, 24 toalety TO-
I-TOI, dwa agregaty produkowały 
prąd – o mocy ponad 300 kw, przez 
cały dzień i jeszcze 500 plakatów 
rozwieszonych w pięciu powiatach. 
wszystko to, to ponad 2500 prze-
jechanych kilometrów, kilkaset po-
łączeń telefonicznych, kilkanaście 
godzin spędzonych przy telefonie na 
przekonywaniu sponsorów do na-
szej oferty i wiele, wiele godzin spo-
tkań osobistych. Czy to dużo? Nie, 
bo to jeszcze nie wszystko! 

Osiągnęliśmy dobry wynik fi-
nansowy – sprzedaliśmy 11 404 

sztuk biletów, a przychody wyniosły 
165 388 zł. Już rozumiem, dlaczego po-
jawiły się liczne „głosy” – „ale w tym roku 
BCK się nachapało”. Jednak, by mieć 
pełny obraz i wygłaszać wiarygodne opi-
nie, trzeba powiedzieć o kosztach. Taka 
impreza kosztuje!!! Niestety, nie kilka-
set złotych, ale tysiące. Dlatego też, by 
rozwiać mity, informuję, że impreza 

kosztowała ok. 127 440 zł netto (bez 
rozliczenia podatku VAT – który rozlicza-
ny jest obecnie). Tak, tak! Przyznam, że w 
obecnym roku po imprezie zostanie nam 
trochę pieniążków, które rozdzielimy mię-
dzy naszych cierpliwych wierzycieli, ale 
czy można to nazwać „nachapaniem się”? 
Wydaje mi się, że nie! Oczywiście wynik 
finansowy potwierdza naszą intuicję, (co 
do zespołów) oraz sposób przygotowania 
imprezy – ilość uczestników na imprezie 
wskazuje, że Bychawskie Centrum Kul-
tury jest wstanie przygotować i wyprodu-
kować taki produkt kulturalny (zazna-
czam w 100% komercyjny), który cieszy 
się dużym uznaniem w Regionie – świad-
czy o pełnym profesjonalizmie zespołu 
pracowników Bychawskiego Centrum 
Kultury.

To cieszy i jest powodem do dumy dla 
nas, bychawian i to tym bardziej, że tego 
dnia konkurowaliśmy z dwiema dużymi 
imprezami - w Świdniku (Dni Świdnika) 
oraz Lublinie (Koncert Moje Miasto z Ze-
społem Lady Pank i pokazem laserów), 
które były całkowicie bezpłatne. Z uzy-
skanych informacji wynika jednak, że 
większość mieszkańców naszego Regionu 
25 maja 2008 r. bawiła się jednak w By-
chawie. Bychawskie Centrum Kultury 
zafundowało w ten sposób Bychawie nie-
powtarzalną imprezę oraz niebywale wiel-
ką promocję – o nas (o Bychawie) pisano 
i  mówiono.

Oczywiście, nie wszystko było ok. Wszę-
dzie były kolejki (po bilet, po opaskę, po 
napoje, pierogi, kiełbaski itd., a nawet do 
tzw. „toiek”. To mogło denerwować, ale 
nie sposób przygotować się na taką armię 
uczestników bez zabezpieczenia finan-
sowego. A biorąc pod uwagę okoliczno-
ści (kiepska pogoda i okoliczne imprezy), 
raczej nic nie wskazywało, że będziemy 
mieli taki zjazd chętnych do uczestnictwa 
w naszej imprezie. Można wręcz stwier-
dzić, że w historii Bychawy taka sytuacja 
nie miała do tej pory miejsca. Zatem za 
wszystkie utrudnienia i uciążliwości ser-
decznie przepraszam i apeluję o wyrozu-
miałość.

Zatem trzeba zakasać rękawy i za rok 
przygotować się jeszcze lepiej!

Nie będę się rozpisywał na temat zawar-
tości merytorycznej Festynu, tego mogli-
śmy sami doświadczyć, a poza tym o opi-
niach decydują gusta uczestników. Mogę 
z całą pewnością stwierdzić, że wielu było 
zadowolonych z koncertów i występów. 
Istniała grupa, którym koncerty nie przy-
padły do gustu (takie opinie też słyszałem) 
i byli zawiedzeni, może muzyką, a może 
brakowało im tego „czegoś więcej”. Sza-
nuję to! Bo nasza wolność daje nam pra-
wo do takich ocen! Ale tak już jest w tym 
naszym świecie, że wszystkim nie da się 
dogodzić i trudno spełnić oczekiwania ty-
sięcy uczestników. Zatem pozostawiam te 
osobiste wrażenia Państwa ocenie, licząc 
skromnie na przychylne opinie.

Pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy nas wspierali w trakcie przy-
gotowań oraz w dniu Festynu za pomoc.
Dziękuję Panu Burmistrzowi za pomoc 
w przygotowaniu Stadionu w jego po-
sprzątaniu, obsłudze gości oficjalnych 
oraz: Komisariatowi Policji w Bychawie, 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w By-
chawie, JR-G Państwowej Straży Pożar-
nej w Bychawie, Bychawskiemu Przed-
siębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., 
Szkole Podstawowej w Bychawie, Szko-
le Podstawowej w Bychawce, Zespoło-
wi Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie, 
gospodyniom z Gałęzowa na ręce Pani 
Janiny Flis, strażakom z OSP Olszowiec, 
MIK – owi, wszystkim artystom, zespołom 
i ich rodzicom i opiekunom, firmom, które 
współpracowały z nami przy IX Ogólno-
polskim Festynie „W Krainie Pierogów”. 
Gorąco i serdecznie dziękuję sponsorom 
za ich otwartość i wsparcie naszego Fe-
stynu. Dziękuję pracownikom BCK – za 
to, że mogę na Was liczyć i oczekiwać tak 
wiele!

Do zobaczenia za rok na – X JUBILE-
USZOWYCH PIEROGACH!

Oj, będzie się działo… 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Bychawy 
zespół FEEL

Zapytaliśmy mieszkańców 
Bychawy, jak bawili się 
na Festynie „W Krainie Pie-
rogów” 

plusy i minusy

Ewelina Zawiślak 
+ Na Pierogach bar-

dzo podobał mi się 
występ zespołu tańca 
nowoczesnego z Lu-
blina. Byli znakomi-

ci, chętnie obejrzałabym ich jeszcze raz. 
Piękne ognie sztuczne, zresztą jak zawsze 
w Bychawie. Koncerty wspaniałe.

- Bardzo, bardzo długie kolejki za bile-
tami.

Jacek Hanaj z Gabry-
sią

+ Oczywiście, że by-
liśmy na festynie. Pie-
rogów próbowaliśmy, 
były pyszne.

- Osobiście nie jestem przekonany do 
zespołu Feel. Wiem jednak, że dla wielu 
to gwiazda wielkiego formatu i dlatego 
koncert ściągnął tłumy. Był jednak za 
krótki. 

Teresa Żak 
+ Tego dnia pracowałam 

na jednym ze stoisk pro-
mocyjnych, choć oczywiscie 
wolałabym spędzić ten czas 
z rodziną i przyjaciółmi na 

festynie. Zwłaszcza, że program był bar-
dzo ciekawy.

- Trochę zawiedliśmy się na pogodzie…

Madzia Rybaczek 
+ Na pierogach było bar-

dzo fajnie, a FEEL to mój 
ulubiony zespół. 

Bartłomiej Chyży 
+ Ciekawe stoiska z gadżetami. Nie by-

łem niestety na koncercie Feela, ale po-
dobał mi się koncert Boysów, szkoda, że 
grali tak krótko.

- Jedyne, co nie wyszło, to pogoda nie 
dopisała…

Alicja Adamczyk 
+ Tego dnia pracowałam w 
obsłudze festynu. I choć nie-
wiele widziałam, to wydaje 
mi się, że wszyscy bawili się 
świetnie.

Bogusława Kuśmierz
+ Byłam na festynie, może trochę za 

krótko, ale z koncertów wrażenia super.
- Kolejki i jeszcze raz kolejki: za bileta-

mi, napojami, słodyczami.

Notowały: Sula i Kama 

zdjęcia Monika Głazik

Marcin Miller z zespołu BOYS i nasza znakomita publiczność 

Wojtek Smyk (w środku) z Krasnegostawu został Mistrzem Świata 
w Zjadaniu Pierogów. Pochłonięcie 15 pierogów zajęło mu 2 minuty 
14 sekund.

Zmagania VIP’ów w konkursie lepienia pierogów
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Monika Głazik

7 czerwca br. grupa elektryków z By-
chawy i okolic, spotkała się na branżowej 
konferencji, zorganizowanej przez właści-
ciela bychawskiej Hurtowni Elektrycznej 
– Wiesława Lenarta. Gości przywitał sam 
gospodarz spotkania. Następnie Robert 
Ziółek i Janusz Smolek - przedstawiciele 
firm producenckich Moeller i Simet, zaj-
mujących się aparaturą i osprzętem elek-
trycznym, zapoznali zebranych z ofertą 
firm oraz zaprezentowali nowe rozwiąza-
nia w branży elektrycznej. 

W trakcje imprezy przeprowadzono 
konkurs z nagrodami ufundowanymi 
przez właściciela Hurtowni Elektrycznej. 
Pierwszą nagrodę otrzymał Mirosław Ka-
nikuła z Ćmiłowa, drugą Marek Nieściór 
z Bychawy, trzecią Adam Krzywicki z Ja-
błonnej. Nie zabrakło też uciech dla cia-
ła, szef kuchni – Sasza przygotował dla 

uczestników same specjały kulinarne 
m.in. faszerowanego łososia, płonącego 
wędzonego udźca. Spotkanie zakończyło 

się późnym wieczorem wspaniałym poka-
zem sztucznych ogni.

Była to już trzecia z kolei konferencja 
dla elektryków zorganizowana w Bycha-
wie. Zadowoleni uczestnicy zjazdu liczą 
na takowe w przyszłości. 

Teresa Tracz

W ubiegłym roku, 13 czerwca mieszkań-
cy Bychawy zostali zaproszeni na Wie-
czór z ks. Kwiatkowskim do miejskiego 
parku i spędzili tam niezwykłe chwile w 
urzekającej atmosferze, pozostając pod 
urokiem muzyki, poezji oraz myśli i słów 
wielkiego humanisty. 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
p. Mariusz Nawłatyna, który wówczas chy-
ba nie przypuszczał, że „Bene meritus” tak 
mocno poruszy wrażliwość mieszkańców, 
że będą oni oczekiwali następnych spotkań  
z duchowym patronem naszego miastecz-
ka.

I stało się. 11 czerwca 2008 r., mimo 
niesprzyjającej aury, nowy holl Bychaw-
skiego Centrum Kultury wypełnił się 
spragnioną wrażeń publicznością. Ale-
ja płonących pochodni, pięknie nakryte 
stoliki i uroczysty wygląd gospodarza nie 
pozwoliły przechodniom przejść obojętnie 
obok budynku, a dźwięki muzyki zapra-
szały do środka.

Drugi Wieczór z ks. Kwiatkowskim roz-
poczęła  orkiestra Zespołu Szkół imienia 
wspomnianego patrona pod batutą dyrek-
tora p. H. Dudziaka. Żywiołowo wykonane 
utwory wyraźnie ożywiły bychawian, co 
tylko potwierdza niezwykłą moc orkiestr 
dętych. Po występie nastąpiły powitania  
i krótkie mowy zaproszonych gości.

Postać bychawskiego społecznika, 
ofiarnego samarytanina i wielkiego pa-
trioty – księdza Antoniego, zmaterializo-

wała się w słowach cytowanych z dzieł 
jego autorstwa przez Marię Dębowczyk 
i Zbigniewa Gąbkę. Odpowiednio dobra-
ne fragmenty bardzo wyraźnie nakreśliły 
duchowy portret dawnego proboszcza. 
Mistrzowska interpretacja wybranych cy-

tatów przybliżyła słuchającym idee i po-
glądy tego skromnego, ale światłego czło-
wieka.

Gromkimi brawami powitano kwartet 
smyczkowy z Filharmonii Lubelskiej. 

Wielbiciele muzyki klasycznej napawali 
się rzewnymi dźwiekami skrzypiec, al-

tówki i wiolon-
czeli. Miłośnicy 
gitary klasycz-
nej z niecier-
pliwością cze-
kali na wy-
stęp Przemka 
Hanaja. Nie 
rozczarowal i 
się, bowiem 
tym razem ten 
utalentowany 
chłopak wyko-
nał kilka trud-
nych, ale bra-

wurowo zagranych utworów i, co tu dużo 
mówić, pokazał klasę.

Część artystyczną zakończył Mateusz 
Wróblewski, recytując poezje Gałczyń-
skiego oraz  chór BCK, który pieknie 
zaśpiewał pełne liryzmu i powagi pieśni 
patriotyczne.

Jak wyrwana z marzeń sennych pu-
bliczność powoli rozchodziła się do do-
mów. Wciągnięci w „kierat” domowych 
i zawodowych obowiązków nie zawsze 
potrafimy znależć czas dla siebie, dla 
własnych przyjemności, dla ubogacenia 
swego wnętrza, a szkoda, bo warto! 

Bene meritus! 
– ponowne spotkanie z ks. Kwiatkowskim czyli Bychawa pełna dźwię-

ków
Leszek Asyngier Jr

Muzyka budzi w sercach pragnienie do-
brych czynów. Pod takim hasłem odbył 
się „XXVI Wojewódzki Festiwal Orkiestr 
Dętych Bychawa 2008” w amfiteatrze ZS 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Pomysłodawcą tego prestiżowego wyda-
rzenia w skali całej Lubelszczyzny, któ-
re z roku na rok przyciąga coraz większą 
publiczność, jest dyr. „Kwiatka” p. Hen-
ryk Dudziak. Za jego inicjatywą festiwal 
został przeniesiony z Biłgoraja i już po 
raz ósmy odbywał się w bychawskiej sce-
nerii, gdzie jego uroki mogli podziwiać 
wszyscy zainteresowani. 

Zaczęło się od spektakularnej defilady 
ulicą Marsz. J. Piłsudskiego, w której or-
kiestry prezentowały się w całej okaza-
łości w utworach od klasyki światowej, 
przez szlagiery patriotyczne, po muzykę 
filmową, żeby następnie podjąć wyzwanie 
w konkursowych zmaganiach na estra-
dzie amfiteatru. Poziom wykonawców był 
wysoki, co też bychawska publiczność 
wdzięcznie nagradzała brawami. Wśród 
niej zasiedli również specjalni goście fe-
stiwalu, co świadczy tylko o randze tego 
muzycznego przeglądu, a zaproszenie 
przyjęli: Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego Jacek Sobczak, Wojewoda 
Lubelski i Członek Zarządu Województwa 
Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Z-ca 
Dyrektora Departamentu Kultury, Edu-
kacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie Marek Sikora, Przewodniczący 
Rady Powiatu Wojciech Piekarczyk, Na-
czelnik Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego Dariusz Gajo, Starosta Lubel-
ski Paweł Pikula,  Poseł na Sejm RP Jan 
Łopata, Poseł na Sejm RP Edward Woj-

tas. Nie zabrakło również przedstawicieli 
lokalnych władz, Dyrektora Bychawskie-
go Centrum Kultury Mariusza Nawłatyny 
i Burmistrza Miasta Bychawy Andrzeja 
Sobaszka, z ręki którego „gospodarze”, 
czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Hen-
ryczki” otrzymała honorową nagrodę 
„Fair Play” za występ poza konkursem.

Zmaganiom muzyków na scenie towa-
rzyszyły imprezy sportowe na boiskach 
szkolnych, gdzie w upale odbywały się 
równolegle – Otwarty turniej piłki siat-
kowej plażowej i towarzyski mecz piłki 
nożnej chłopców BLKS „Granit” kontra 
„STYKO” Lublin. 

Choć szanse profesjonalnych orkiestr 
były wyrównane, szanowne Jury w skła-
dzie: Przewodniczący p. Dariusz Toma-
sik, Członkowie – p. Mirosław Korbut 

i p. Adam Cegiełkowski, musiało kon-
sekwentnie wybrać „najlepszą trójkę”. 
Werdykt brzmiał następująco: I miejsce – 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzy-
żewice, II miejsce – Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Urzędu Miejskiego w  Parczewie, III 
miejsce – Orkiestra  Dęta Gminy Końsko-
wola. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu 
nagród, atmosferę podgrzewali ze sceny 
goście festiwalu, w tym zespoły taneczne 
z Nałęczowa – „Replay”, „No name” i „Ka-
prys”, zespół wokalno – taneczny „Kogel 
– Mogel” i Zespół Klubu Seniora, działa-
jące przy Bychawskim Centrum Kultury, 
zespół muzyczny z LO w Bychawie „Dżi-
lera”, zespół muzyczny „ASTER” ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w By-
chawie oraz zespół „Atack”, zamykający 
część artystyczną XXVI WFOD Bychawa 
2008.

„Kapelmistrzowie na start!”

Sasza i... 40 elektryków
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Kleszcz – 
współczesny 
wampir

Jerzy Podstawka

Do poradni często zgłaszają się mali 
i  dorośli pacjenci z widocznymi na skó-
rze kleszczami. Kleszcze żywią się krwią 
ssaków. Pojawiają się zwykle od wiosny 
do jesieni. ”Polują” na swojego żywicie-
la w lasach i wysokich trawach. Ataku-
ją najczęściej miękkie, łatwe do ukłucia 
miejsca na naszym ciele: pachwiny, pa-
chy, szyję i ręce. U małych dzieci mogą 
przyczepiać się wszędzie.

Nasza okolica z powodu dużej ilości 
łąk i lasów, stanowi dla kleszczy niemal 
idealne środowisko bytowe. Na podsta-
wie badań opracowanych przez Instytut 
Medycyny Wsi w Lublinie, przeciwciała 
przeciwko tym owadom znajduje się więc 
u ponad 30% populacji. Zwłaszcza rolni-
cy z racji wykonywanego zawodu są na-
rażeni na choroby odkleszczowe. Zasta-
nawiano się nawet, czy nie uznać ich za 
choroby zawodowe rolników.

Zapobieganie chorobom odkleszczo-
wym, polega głównie na unikaniu kon-
taktów z kleszczami przez odpowiedni 
ubiór, zaś po powrocie z lasu do domu, 
na  dokładnej kontroli całego ciała i wła-
ściwym usunięciu pajęczaków.

Podczas usuwania kleszczy trzeba pa-
miętać, że kleszcz przenosi wiele zaraz-
ków, które mogą dostać się do naszego 
organizmu. Dlatego podstawową zasadą 
przy usuwaniu kleszcza, jest uchwycenie 
go pęsetą lub innym narzędziem tuż przy 
skórze i oderwanie bez rozgniatania. Za-
wsze pamiętajmy o zachowaniu czysto-
ści podczas zabiegów. U dzieci najlepiej, 
aby zabieg wykonywali rodzice. Przypala-
nie papierosem, smarowanie olejem lub 

innymi substancjami jest niewłaściwe, 
gdyż doprowadza do przeniknięcia zara-
żonej krwi do naszego organizmu.

Drugim sposobem na zabezpieczenie 
się przed chorobami odkleszczowymi są 
szczepienia.

Najgroźniejszym zarazkiem przenoszo-
nym przez kleszcze są wirusy zapalenia 
mózgu, rdzenia kręgowego i opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Kleszczowe zapalenie 
mózgu to choroba, w dużym procencie 
prowadząca do śmierci lub ciężkich po-
wikłań neurologicznych; występuje na 
naszym terenie endemicznie, czyli sta-
le i zgodnie z ostatnimi zaleceniami po-
winna być zwalczana poprzez bezpłatne 
szczepienia, zwłaszcza wśród rolników. 

Do dyspozycji mamy szczepionkę FSME. 
Stosuje się trzy szczepienia, a po 
trzech latach szczepienie przypo-
minające. Szczepienia najlepiej 
wykonywać zimą przed okresa-
mi aktywności kleszczy. Obo-
wiązkowo szczepi się pracow-
ników leśnych, myśliwych. Do 
mnie zgłaszają się najczęściej 
dzieci do szczepienia w czerw-
cu, przed wyjazdem na wakacje, 
co przynosi niewielkie korzyści. 
Szczepienia prowadzą stacje sanitar-
no-epidemiologiczne.

Drugą, częstą chorobą odkleszczową 
jest borelioza, wywoływana przez krętka. 
Nazywana jest też gorączką z Lyme. Jest 
chorobą zbyt rzadko rozpoznawaną, gdyż 
wymaga badań serologicznych. Występu-
je pod wieloma postaciami.

Najczęstszą postacią jest postać skór-
na zwana naciekiem wędrującym. W cią-
gu 2-7 dni od ukąszenia pojawia się na 
skórze zaczerwienienie z naciekiem, czę-
sto na nogach. Plama ta występuje zwy-
kle w miejscu ukąszenia przez kleszcza 
i  rozszerza się obwodowo przez okres kil-
ku dni do kilku tygodni, po czym znika. 
Rumieniowi towarzyszy zwykle gorączka, 
uczucie ogólnego rozbicia i bóle mięśnio-
we. 

Innymi groźnymi postaciami są odmia-
ny stawowe – zapalenia stawów, zapa-
lenia mięśnia sercowego. Bardzo częsta 
jest postać nerwowa występująca jako 
bóle korzonkowe lub długotrwałe objawy 
neurologiczne różnych rodzajów. 

U psów spotykana jest inna choroba 
odkleszczowa, zwana babeszjozą. To 
choroba pierwotniakowa, rozpoczynają-
ca się złym samopoczuciem i gorączką 
u  zwierząt, prowadzi do odwodnienia i  
często zgonu naszego przyjaciela. 

Bardzo rzadko występującą chorobą 
przenoszoną przez kleszcze jest anapla-
zmoza. Obserwuje się gorączkę, silny ból 
głowy, mięśni i stawów, czemu u niektó-
rych chorych towarzyszy powiększenie 
wątroby i(lub) śledziony, powiększenie 

węzłów chłonnych. W przebiegu 
choroby, zwłaszcza u osób 

starszych, może dojść do 
niewydolności nerek oraz 
serca.

Inną chorobą prze-
noszoną przez kleszcze 
jest gorączka Q. To jed-
na z najbardziej zakaź-

nych chorób na świecie, 
ponieważ do wywołania in-

fekcji u osób podatnych może 
wystarczyć tylko jedna bakteria. Choroba 
objawia się grypopodobnie; gwałtownie 
pojawiają się gorączka, ogólne złe samo-
poczucie, silny ból głowy, bóle mięśniowe, 
utrata apetytu, suchy kaszel, ból opłuc-
nowy, dreszcze. Pojawiają się również ob-
jawy z układu pokarmowego: wymioty, 
biegunka, nudności. Może wystąpić za-
palenie wsierdzia.

Chciałbym wszystkich zwrócic uwagę 
na ochronę przed ukąszeniami kleszczy,  
poprzez odpowiedni ubiór i stosowanie 
chemicznych odstraszaczy przed wy-
cieczką na łąkę czy do lasu, a  w przypad-
ku przyniesienia kleszcza, na właściwe 
jego usunięcie. Gorąco polecam również 
szczepienia. 

Jerzy Podstawka

Ze smutkiem usłyszałem wiadomość, że 
w Gdańsku, po interwencji Minister Zdro-
wia, w ostatnim dniu dozwolonej aborcji 
u nieletniej Agaty z Lublina, dokonano 
mordu poczętego dziecka. Współwinnych 
było wielu.

Piszę o tym, dlatego że w ostatnich ty-
godniach zaprosiła mnie na swój ślub 
Iwonka. Piękna 24-latka, skarb i duma 
matki. Jej matka w podobnych jak Aga-
ta okolicznościach zaszła w ciążę. Z tym 
„kłopotem” zgłosili się do mnie rodzice. 
Wtedy zabiegu w tym wieku urzędowo 
mógł dokonać konsultant wojewódzki do 
spraw ginekologii i położnictwa. Przeko-
nywałem długo dziewczynę i rodziców, że 
zabieg zaszkodzi jej zdrowiu, i fizycznemu 
i psychicznemu. Dla rodziców głównym 
problemem były pieniądze, nie stać ich na 
wykonanie zabiegu, który miał kosztować 

150 dolarów. 
W tamtych 
czasach była 

to bardzo duża kwota. Po rozmowie dałem 
im te 150 dolarów. Po kilku dniach od-
wiedzili mnie ponownie, oddając pienią-
dze. Profesor za żadną cenę nie chciał wy-
konać zabiegu ze względów zdrowotnych 
matki. Zwyciężyła moja wiara w mądrość 
znakomitego profesora. Opłacała się ry-
zykowna gra, a nie pomoc w zabiegu in-
nych lekarzy. Jako pediatra i neonatolog 
musiałem ratować życie, czasem nawet 
w ten sposób.

W przypadku Agaty najbardziej zaszko-
dziła wrzawa medialna zwalczających się 
obozów. Niepotrzebne były ataki na księ-
dza Krzysztofa Podstawkę, który z obo-
wiązku duszpasterskiego musiał zająć 
takie stanowisko, jakie zajął.

Przed 25 laty aborcja była dostępna, ale 
zawsze ją odradzałem. Najbardziej zapa-
miętałem pewną kobietę z podbychaw-
skiej wsi, która bardzo chorowała w cza-
sie ciąży. Wszyscy przekonywali ją, by 

usunęła ciążę. Wytrzymaliśmy wspólnie 
ciężkie chwile. A dzisiaj kobieta ta z czy-
stym sumieniem może cieszyć się z syna.

Ja, czyli 
homofob

Grzegorz Piotr Niećko

Homofobią najczęściej określamy silną 
niechęć do homoseksualizmu i homosek-
sualistów. Czy zatem ja, który nie akcep-
tuję manifestacji odmienności seksualnej 
pod postaciami „parad równości” i „mar-
szów tolerancji” oraz nie paraduję ulica-
mi pod rękę z gejami, jestem homofobem? 
Czy wynikająca z moich konserwatyw-
nych poglądów oraz wiedzy prawnej i in-
telektu negacja małżeństw homoseksual-
nych jest godnym potępienia „ciemnogro-
dem”? Jak można nazwać małżeństwem 
nawet zalegalizowany związek osób jed-
nej płci? Przecież małżeństwo to związek 
kobiety i mężczyzny (męża i żony). A jak 
rozstrzygnąć, kto w „związku jednopłcio-
wym” pełni rolę męża, a kto żony? Kto 
będzie ojcem, a kto matką? Czy to można 
usankcjonować prawnie? Czy demokra-
cja i liberalizm przypadkiem nie poszły 
za daleko zbaczając z drogi normalności? 
Czy powiedzenie „róbta, co chceta” coraz 
mniej ma wspólnego ze zdrowym rozsąd-
kiem?

Kilka tygodni temu Sąd Najwyższy 
w Kalifornii orzekł, że stan nie może za-
kazać małżeństw osobom jednej płci. Jest 
to kolejny stan w USA po Masasachu-
setts, który zalegalizował pełnoprawność 
związków par homoseksualnych.

Po co jest potrzebna ta „małżeńska ma-
nifestacja”? Wszak normalni ludzie w ten 

sposób nie manifestują swoich przeko-
nań ani seksualności. A przecież homo-
seksualiści chcą, aby uważać ich za nor-
malnych.

Nigdy nie uwierzę w tłumaczenia, że 
związane jest to z prawnym aspektem 
bycia w związku. Sprawy dziedziczenia 
czy spadku można uregulować odrębny-
mi przepisami, a nie koniecznie dążyć do 
zawierania związków, które wbrew przy-
jętym zasadom śmie się nazywać małżeń-
stwem (w niektórych stanach USA istnie-
je prawo rejestrowania jednopłciowych 
„związków cywilnych”).

Mówienie o tym i wyrażanie swoich pro-
gejowskich poglądów jest obecnie modne 
i trendy. Ludzie maszerujący na para-
dzie równości pod 
rękę z gejem czy 
lesbijką mogą się 
szczycić i swoją to-
lerancją i nowocze-
snością poglądów. 
Tej modzie poddały 
się nawet polskie 
media. Coraz więcej 
filmów i seriali tele-
wizyjnych posiada 
wątek „poprawny politycznie”, w którym 
występują „dobrzy homoseksualiści”. Co-
raz częściej prasa podejmuje temat ła-
mania praw obywatelskich przez władze 
samorządowe zabraniające manifestacji 
homoseksualistom swojej odmienności. 
Szkoda, że w tym samym temacie praw 
obywatelskich, media nie zajmują się za-
gwarantowanym w Konstytucji prawem 
do pracy. Co mają na to powiedzieć lu-
dzie bezrobotni?

Bawi mnie nagła moda na popieranie 

i wspieranie ruchów homoseksualnych. 
Geje i lesbijki istnieją od czasów staro-
żytnych. Kilkanaście lat temu, kiedy 
w różnych środowiskach poruszałem ten 
temat dając za przykład poglądy Sokrate-
sa przedstawione przez Platona w Uczcie, 
większość osób czuła się zniesmaczona. 
Kiedy opowiadałem, jak Sokrates wyka-
zywał wyższość miłości w obrębie jednej 
płci nad miłością mężczyzny i kobiety, 
słuchający postrzegali mnie jako gorszy-
ciela. Dziś dla nich wszystkich jestem 
homofobem, bo nie akceptuję nachalnej 
manifestacji seksualności małej grupy 
ludzi.

Nie byłem wtedy i nie jestem teraz za-
cofanym prowincjuszem o ograniczonym 

poglądzie. Kwestia ho-
moseksualizmu była 
w starożytności, jest 
teraz i na pewno bę-
dzie wieki po nas. Dla-
czego nagle teraz robi 
się z tego „manifest 
ideologiczny” i narzę-
dzie w walce o prawo 
do wolności osobistej? 
Na pewno na ziemi wy-

starczy miejsca dla wszystkich ludzi bez 
względu na rasę, narodowość, wyznanie 
czy preferencje seksualne. Pod jednym 
jednak warunkiem, że żadna z tych grup 
nie będzie się starała narzucić swoich 
przekonań i „swojej normalności” pozo-
stałym. 

Ja zaś będę dalej homofobem, który po-
siada własne zdanie i trzyma się z dala 
od konformizmu, snobizmu, hipokryzji 
i wszystkich takich rzeczy, którymi inteli-
gentni i wartościowi ludzie się brzydzą.

Aldona Gumienniak

Od jakiegoś czasu toczy się w Polsce 
burzliwa debata na temat roli i kształtu 
mediów publicznych, regularnie powra-
ca również dyskusja o konsekwencjach 
ich upolitycznienia, poprzez które mogą 
stać się tubą propagandową jakiejś pre-
ferowanej opcji. Dlaczego te kwestie są 
aż tak kontrowersyjne? Już samo okre-
ślanie mediów „czwartą władzą” bardzo 
wiele wyjaśnia, bo chociaż to informowa-
nie, przekazywanie wiadomości, jest jed-
nym z ich podstawowych zadań, to jed-
nak współcześnie przywłaszczyły sobie 
one nową misję. To już nie tylko rzetelne 
informowanie, to także, a może przede 
wszystkim, kształtowanie rzeczywistości. 
Gatunki informacyjne z założenia mają 
jak najbardziej obiektywnie informować, 
z kolei publicystyka jawnie pozwala so-
bie na pewną, mniejszą lub większą, dozę 
wartościowania. Jednak obecnie granica 
między nimi jest tak rozmyta, że właści-
wie trudno je w praktyce rozróżnić i wyła-
pać próby perswazji.

Świat medialny na pewno nie jest od-
zwierciedleniem tego rzeczywistego, 
aposzczególne teksty, czy telewizyjne rela-
cje są jedynie śladami realnego wydarze-

nia, ale nie 
jego wier-
nym odwzo-

rowaniem. Środki komunikacji masowej 
nie zdają bezstronnej relacji z faktów; one 
o faktach komunikują z wybranego przez 
nadawcę punktu widzenia. Współcze-
śni odbiorcy pozornie zdają sobie z tego 
sprawę. Jednak przecież społeczeństwo 
nie ma możliwości odnosić się bezpośred-
nio do faktów, takich jak między innymi 
zdarzenia ze świata wielkiej polityki, ale 
właśnie do ich przedstawień. Toteż rola 
mediów masowych wcale nie jest prze-
ceniana: są głównym źródłem informa-
cji. Jako przedłużenia naszych zmysłów, 
umożliwiające poznanie całego świata bez 
wychodzenia z domu, stają się uczestni-
kiem naszego życia. Nieustannie zabiega-
ją o nasz czas i uwagę, często zastępują 
nawet kontakt z drugim człowiekiem. Aby 
skutecznie konkurować, muszą spełniać 
określone ludzkie potrzeby, wcielają się 
więc w różne role: autorytetu, doradcy, 
przyjaciela. 

To nie rzeczywistość sama w sobie do-
ciera do zbiorowej świadomości społe-
czeństwa, ale jej medialny obraz. A sko-
ro mediów jest wiele, to tyle samo jest 
również rzeczywistości, w jakich żyjemy. 
Preferując i obdarzając zaufaniem dane 
medium, wybieramy określoną linię ide-
ologiczną, sposób wartościowania, kryte-

rium selekcji zdarzeń, a więc tym samym 
- samodzielnie wybieramy sobie rzeczy-
wistość, w jakiej chcemy żyć. Zamykając 
się w takim własnym świecie i nie do-
puszczając myśli o innych możliwych do 
zajęcia stanowiskach możemy nie mieć 
pojęcia, co dzieje się na przeciwnym ide-
ologicznie biegunie. Dlatego czytelnik Na-
szego Dziennika raczej słabo dogada się 
z  miłośnikiem Gazety Wyborczej...

„Fakt autentyczny” – współcześnie to 
wyrażenie nie jest już logiczno-językowym 
błędem. Nawet oburzeni poloniści powin-
ni dać się przekonać: istnieją wszak rów-
nież i tak zwane „fakty medialne”, z au-
tentyzmem i prawdą bardzo luźno powią-
zane. A dziś to właśnie z nich zbudowana 
jest nasza rzeczywistość... Odpowiednio 
ukształtowany język sprawia, że fakty 
zaczynają istnieć na nowo; przedstawia-
ją się inaczej niż dotychczas. Z kolei inne 
mogą przestać istnieć w ogóle. Dokonując 
odpowiednich zabiegów, media w konse-
kwencji potrafią zmanipulować przesła-
nie oraz jego ważność dla odbiorcy.

Wnioski te są raczej pesymistyczne. Czy 
zatem we współczesnym świecie ma jesz-
cze rację bytu nadzieja na obiektywność? 
Czy pytanie, jaki świat jest naprawdę ma 
jeszcze sens? Chyba jedynym wyjściem 
z  nieuniknionej pułapki relatywizmu jest 
otwarty umysł i zwykły ludzki zdrowy 
rozsądek...

Głos w ochronie życia
Zmiany w pracy Poradni 
Dziecięcej w Bychawie

Od dnia 16 czerwca pracę w Poradni 
rozpoczął doktor Jerzy Podstawka, dłu-
goletni ordynator oddziałów dziecięcego 
i noworodkowego w naszym szpitalu. 
Jest specjalistą pediatrii i neonatologii, 
przeszkolonym w zakresie poradnictwa 
w karmieniu piersią. W ramach swojej 
pracy, codziennie w godz 11.00-14.30 
udziela porad dla noworodków (dzieci 
do ukończenia 1 miesiąca życia), wcze-
śniaków oraz porad laktacyjnych, tak-
że telefonicznie.

W pozostałych godzinach udziela po-
rad chorym dzieciom oraz zajmuje się 
higieną szkolną.

JP

Wyrażanie progejowskich 
poglądów jest trendy. 
Czy zatem ja, który nie 
akceptuję manifestacji 
odmienności seksualnej  
jestem homofobem?

Media a rzeczywistość
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach
Trasa spacerowa – Bychawa 
(ok. 4,5 km) 
część I

Marek Kuna

Rynek – ul. ks. A. Kwiatkowskiego –  
Bar „U Saszy” – ruiny pałacu – zespół 
budynków podworskich – ul. Pileckie-
go – łowisko „Zielona Dolina” – „Pod-
zamcze” rezerwat roślinności stepowej 
– cmentarz rzymsko-katolicki – ul. Lu-
belska – most na Kosarzewce – dawna 
mykwa, piekarnia – Rynek.

Wędrówkę po Bychawie i okolicach pro-
ponuję rozpocząć od bychawskiego ryn-
ku. 

Tutaj, bowiem krzyżują się drogi lokal-
ne i tutaj było centrum miasta założone-
go w 1537 roku przez kasztelana Mikoła-
ja Pileckiego za przywilejem królewskim. 

Rynek to dziś skwer obsadzony drze-
wami ze standardowym pomnikiem ku 
czci Bojowników o Wolność i Demokrację 
i piękną żeliwną pompą wodną. 

Starsi mieszkańcy wspominają plac pe-
łen chłopskich furmanek i żydowskich 
kramów gwarny w dni targowe, błotnisty 
wiosną i jesienią, zakurzony latem. 

Zwróćmy uwagę na zabudowę rynku. 
W jego północnej pierzei stoją trzy 

domy usytuowane szczytowo. Murowany 
dom - to dawna apteka Henryka Migur-
skiego (pierwsza w mieście), wzniesiona 
w 1876  r. Czynna była jeszcze w okresie 
międzywojennym. Obok wznosił się nie-
istniejący już drewniany szynk należący 
do Duniewskich (dziedziców dóbr by-

chawskich), a dzierżawiony przez Żydów. 
Następnie mieścił się tu sklep zwany 
„Syndykatem” prowadzony przez spółkę 
pod patronatem Antoniego Budnego. Na-
rożny budynek od ul. Lubelskiej to dawna 
piekarnia Piotrowskich słynąca z dobre-
go pieczywa. Obecnie mieści się tu sklep 
branży przemysłowej należący do rodziny 
Luterków - szacownych mieszczan by-
chawskich. Stojący pomiędzy nimi dom, 
podobnie usytuowany, zbliżony wyglą-
dem, ma być może podobną metrykę - 
lata 70. XIX wieku. Są to przypuszczalnie 
naj starsze zachowane budynki miesz-
kalne w Bychawie. 

Aż do końca XIX wieku miasto składa-
ło się głównie z zabudowy drewnianej, 
często niszczonej przez wojny i pożary. 
W zachodniej pierzei „nad samą drogą” 
znajdował się, dom zajezdny (zbudowa-
ny jeszcze pod koniec XVIII wieku), zna-
ny później jako „piekarnia Sobieszczań-
skich”. Drewniany budynek na wysokiej 
podmurówce rozebrano w latach 60 . XX 
wieku. 

Wyruszając z rynku (lub Rynku - „za 
komuny” pl. Lenina) przecinamy główną 
ulicę miasta - obecnie 11-go Listopada, 
z przedłużeniem ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Schodzi ona w dół krót-
kim, stromym wąwozem zwanym dawniej 
„Głęboką Drogą”. To nie byle, jaka ulica 
- to dawny trakt królewski z Rusi do Ka-
zimierza. Tędy wędrowało polskie zboże, 
by spłynąć Wisłą do Gdańska, to jedna 
z głównych arterii handlowych dawne-
go Królestwa, a potem Rzeczypospolitej. 
Droga wiodła od Lwowa przez Szczebrze-
szyn, Turobin, Wysokie, Bychawę, Bełży-
ce, Wojciechów, Wąwolnicę i Bochotnicę. 
Jedna z dróg, której kraj zawdzięczał bo-
gactwo a miasta - powstanie i rozwój. 

Szesnastowieczna Bychawa liczyła 
ponad 1000 mieszkańców i około 150 
dużych domów. Zamieszkiwali ją licz-
ni rzemieślnicy, była średniej wielkości 
miastem w skali regionu. Po upadku spo-
wodowanym wojennymi kataklizmami tę 
wielkość zaludnienia udało się osiągnąć 
ponownie dopiero po połowie XIX w. 

Jesteśmy na ul. Ks. Antoniego Kwiat-
kowskiego (d. Kościelna). Zapamiętajmy to 
nazwisko, to ważna dla Bychawy postać. 
Idąc wzdłuż piętrowych kamienic z prze-
łomu XIX/XX w. udajemy się w kierunku 
widocznego kościoła. Domy, wzniesione 
przeważnie z lokalnego budulca - opoki, 
wykazują pewne cechy stylowe: sienie 
sklepione kolebkowo, secesyjne balkony, 
boniowania. Zwróćmy również uwagę na 
inną cechę bychawskiej architektury - 
 wysokie murowane ogrodzenia z wąskimi 
furtami, co nadaje miastu orientalny rys. 
Przed wojną kamienice należały przeważ-
nie do żydowskich rodzin kupieckich, 
tych stanowiących bogatszą część miesz-
kańców miasta. 

Zatrzymujemy się przy wiekowej ka-
mienicy nr 23. 

Budynek wzniósł w 1884 roku Dawid 
Rajs - zamożny handlarz skórami, czło-
nek Rady Gminy Żydowskiej (kahału). 
Mieścił się tu skład skór i mieszkanie 
rodziny, a część izb wynajmowano loka-
torom. Podczas okupacji rodzina Rajsów 
zginęła w obozie zagłady, po wojnie budy-
nek skomunalizowano. Pośród licznych 
mieszkańców kamienicy Rajsów, kilku 
zasługuje na szczególną pamięć. 

I tak mieszkali tu: p. Józef Chmielewski, 
dawny legionista, właściciel restauracji, 
p. Aleksander Dudziak, przed wojną se-
kretarz gminy, aresztowany przez NKWD, 
zmarł w sowieckim łagrze. Po wojnie za-
mieszkał p. Seweryn Kryska, żołnierz 
AK ps. ,,Konny”, adiutant i szef oddzia-
łu lotnego „Spartanina” (4 OP 8 p.p.leg.). 
Mieszkańcy ciepło wspominają p. Marię 
Kwiatek. „Babcia Kwiatkowa” wyrabiała 
i sprzedawała lody, gotowała też świetne 
zupy, którymi żywiła okoliczną dzieciar-
nię. Najszerzej znanym mieszkańcem ka-
mienicy Rajsów był jednak Stefan Dwo-
jak - twórca „Kapeli ludowej z Bychawy”. 
„Kapela” szczególnie popularna na po-
czątku lat 70-tych (XX w.) tworzyła i wy-
konywała muzykę wyrosłą z tradycji, ale 
odpowiadającą zapotrzebowaniu współ-
czesnego słuchacza. Nowoczesny też był 
jej skład: akordeon, dwa saksofony, per-
kusja. Jurne teksty o tematyce weselno-

erotycznej, gorszyły pięknoduchów, ale 
podobały się biesiadnikom. Przytoczymy 
fragment w miarę przyzwoity: 

 Starościna staroście obiecała na mo-
ście 

A starosta niegłupi - dawaj babo w cha-
łupie” 

„Kapela” - częściej zwana „Dwojakami” 
zdobywała nagrody na festiwalach i  prze-
glądach muzyki ludowej, a pocztówki 
dźwiękowe z jej nagraniami sprzedawano 
na bazarach w całym kraju. 

Zauważmy jeszcze niepozorny budynek 
na rogu ul. Ks. Kwiatkowskiego. Archi-
tektura - no cóż, prowicjonalny Gierek. 

Za to w latach 70/80-tych XX stulecia 
mieściła się tu księgarnia, prowadzona 
przez p. Reginę Szewczyk - anioła by-
chawskich czytelników. 

To tu w chudych dla kultury czasach 
dostać można było bestsellery literatury 
polskiej i światowej, o które trudno było 
w Lublinie, a i w stolicy. Tu „gościł” Ma-
rquez, Miłosz, ba Wisłocka nawet, gdy 
gdzie indziej szczerzył się z półek putra-
ment. Śmiało, więc uznać można tą małą 
niewątpliwą księgarenkę za niewatpliwą 
placówkę w boju o świadomość inteligen-
ta średniego pokolenia. I dziś to miejsce 
jest ważne dla lokalnej kultury. Teraz 
jest tutaj zakład fotograficzny p. Romana 
Rusinka. Właściciel to nie tylko profesjo-
nalista, ale i pasjonat fotografii, miłośnik 
przyrody, a także przez lat kilkanaście 
członek zarządu BTR. Utrwala przemija-
jące krajobrazy, ulotne zdarzenia, twarze 
ludzi jakże zmienne w swych nastrojach. 

Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzci-
ciela, stojący pośród starych lip, otacza 
stylowe ogrodzenie z białego kamienia 
z  ramą i furtami bocznymi. W szczy-
cie bramy płaskorzeźba przedstawiająca 
chrzest Jezusa. Uwagę zwraca piękna 
drewniana dzwonnica wzniesiona w 1847 
roku na miejscu poprzedniej. Jest to 

budynek dwukondygnacyjny, o  kon-
strukcji ryglowej, oszalowany, nakryty 
dachem kopertowym z gontu. Pierwot-

nie dzwonnica stała bardziej na wschód, 
potem przesunięta i na terenie kościel-
nego cmentarza jej dolna kondygnacja 
pełniła funkcję kostnicy. Potem przesu-
nięta i wpisana do rejestru zabytków wo-
jewództwa lubelskiego już w  1924 roku, 
co kilkakrotnie uchroniło ją od rozbiórki. 
Dzwony wykonane w 1921 roku w fabry-
ce Karola Szwabe, zawieszono na miejsce 
zarekwirowanych przez Rosjan w 1915 
roku. Jeden z dawnych dzwonów ważył 
(410 kg) zwrócony został na mocy trak-
tatu ryskiego. Dzwony ponownie skonfi-
skowali Niemcy w czasie II Wojny Świa-
towej. Zakopany w ziemi ocalał jedynie 
„Stanisław”, pochodzący z 1771 roku 
potem oddany do renowacji. Dwa nowe 
(ok. 1200 i 550 kg) wykonane w pracow-
ni Felczyńskich w Przemyślu, zawieszono 
i poświęcono w 1955 r. 

Kościół pw św. Jana Chrzciciela wznie-
siono w latach 1603-39, kiedy to na fali 
kontrreformacji przywrócono parafię 
rzymskokatolicką, uprzednio zlikwido-
waną przez protestantów. Nowy, mu-
rowany kościół powstał po zachodniej 
stronie miasta, przeciwlegle do zajętego 
przez kalwinów drewnianego kościoła św. 
Piotra i Pawła. Nie wiadomo dokładnie, 
kto był jego kolatorem, czy któryś z Mysz-
kowskich, powracający na łono kościoła 
katolickiego, (za czym przemawiałoby za-
chowane epitafium), czy kolejny właści-
ciel Bychawy (właściwie jej części) Stani-
sław Wioteski (Wieteski) z Modliborzyc, 
stolnik bełski, „mąż wojenny i hojny”. 

Budynek (stara część obecnego ko-
ścioła) jest orientowany, jednonawowy, 
wzniesiony na planie krzyża z (być może 
nieco późniejszymi) kaplicami: północ-
ną - Trójcy Świętej i południową - Matki 
Boskiej (NMP). Od północnej strony do-

budowano niewielki skarbczyk, od połu-
dniowej - zakrystię. 

Kościół murowano z kamienia (opoki) 
i otynkowano z zewnątrz i od wewnątrz. 

Sklepienia - w nawie i prezbiterium, 
kolebkowe z lunetami, w kaplicach 
kolebkowo- krzyżowe. Nawa rozczłonko-
wana pilastrami. Od zewnątrz budynek 
wzmocniony szkarpami. 

Pierwotnie kościół prezentował przy-
puszczalnie popularny styl renesansu 
lubelsko-  kaliskiego. Przemawiają za tym 
fragmenty renesansowej sztukaterii, za-
chowane za ołtarzem głównym. Liczne 
remonty i przebudowy, w następstwie 
zniszczeń wojennych, spowodowały za-
nik cech stylu. Sygnaturka na dachu 
powstała w  połowie XIX wieku. Dobu-
dowanie nowej części kościoła w latach 
80-tych XX wieku, sprawiło, że bryła bu-
dynku straciła harmonijne proporcje. 

Do świątyni wchodzi się przez nietypo-
wą boczną kruchtę, od strony południo-
wej. 

U wejścia tablica upamiętniająca 
mieszkańców Bychawy pomordowanych 
w  obozie zagłady Oświęcim - Brzezinka. 
Na prawo od niej we wnęce pomnik żoł-
nierzy AK i Wojska Polskiego poległych 
w walce i pomordowanych przez NKWD 
i  UB. Przedstawia bramę zwieńczoną 
rzeźbą orła białego z napisem „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”. Poniżej tablica z inskryp-
cją: 

Ku wiecznej pamięci 
Żołnierzom Armii Krajowej 
Wojska Polskiego 
Poległych w walce z okupantem w la-

tach 1939-1944 oraz pomordowanych 
przez NKWD i UB w latach 1945-1956 
z  terenu gminy Bychawa. 

Przechodniu przeczytaj, że ofiara życia 
i krew naszych ojców mówi o miłości Oj-
czyzny, której na imię jest Polska.

Fundator - koło SZ ŻAK w Bychawie 
11 XI 1996 
W kruchcie po prawej stronie krucyfiks 

drewniany barokowy I połowa XVII wie-
ku. 

Wnętrze kościoła zawiera wyposażenie 
dosyć jednolite stylowo: częściowo baro-
kowe, częściowo do baroku nawiązują-
ce, utrzymane w kolorystyce biało-złotej. 
Ołtarz główny półkolisty, cokół i mensa 
murowane, nastawa drewniana, snycer-
ka bogato złocona, antepedium płasko-
rzeźbione z przedstawieniem Chrystusa 
błogosławiącego chleb i wino. 

Po bokach ołtarza figury apostołów 
Piotra (z kluczem) i Pawła (z mieczem) 
przedstawione en pied (w postawie sto-
jącej) w kontrapoście. Rzeźby pochodzą 
z końca XVIII wieku. W ołtarzu obraz 
pędzla Andrzeja Olesia z 1933 roku, ko-
pia „Chrztu Chrystusa w Jordanie” Jaku-
ba Callota z 1667 r. Kopię umieszczono 
na miejscu oryginalnego dzieła Claude’ 
a Callota (bratanka Jakuba) o tej samej 
tematyce. Obraz ów wisiał w bychawskim 
kościele do 1938, oddany do konserwa-
cji zaginął w Warszawie podczas działań 
wojennych. 

Tabernakulum barokowo-klasycystycz-m
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„Trzydzieści 
lat minęło...”

Irena Zarzycka

14 czerwca w sobotnie popołudnie pra-
wie 30-osobowa grupa absolwentów rocz-
nika 1974 – 1978 Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bychawie spotkała się ze swoimi 
wychowawcami: p. J. Oskrobą – Skrzypek  
i p. W. Malcem.

Jak łatwo obliczyć, odbyło się to równo 
30 lat po egzaminie dojrzałości. Nie wszy-
scy się stawili. Powody były różne: dwaj 
koledzy nie żyją, z niektórymi nie udało 
się nawiązać kontaktu, część miała inne 
plany, których nie można było zmienić. 
Ale kto mógł, przybył czy to z Warszawy, 
czy z Przemyśla, czy z bliższych stron.

Najwięcej emocji dostarczył moment 
spotkania przed budynkiem szkoły. Po-
znam ich? Poznają mnie? Nic się nie 
zmieniłaś (-eś)! Takie właśnie okrzyki do-
minowały. Okazało się, że mimo upływu 
lat z naszą pamięcią nie jest tak źle.

Potem, u gościnnego „Saszy” nad uro-
kliwym zalewem, wspomnienia, tańce 
i śpiewy do świtu (prawie nie czuło się 
nocnego zimna).

Miłą niespodziankę sprawili klasowi 
koledzy (mimo że nieliczni), którzy re-
aktywowali szkolny zespół, od tygodnia 

ćwiczyli w tajemnicy i umilili spotkanie 
przebojami z lat 70-tych i 80-tych. „Daw-
nych wspomnień czar” niósł się po całej 
okolicy.

Nad ranem, po wymianie adresów i tele-
fonów, nadszedł czas rozstania. Wszyscy 
obiecali sobie, że z kolejnym spotkaniem 
nie będą już czekać następnych 30 lat. 
Do zobaczenia za rok!
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mycę (szlachmycę) fu-
trzaną – słomkowy ka-
pelusz zdobiony wstąż-
ką. Zniknęła chusta 
wiązana zwana dupką, 
nakładana młodej pod-
czas oczepin. Zmieniły 
się wzory obszyć – ha-
ftów na kołnierzykach 
i  mankietach koszul. 
W oczywisty sposób 
dawne lniane i samo-
działowe materiały na 
koszule zastąpiły now-
sze płótna bawełniane. 
Aksamitne gorsety szy-
je się już od dawna z cieńszych materia-
łów, zachowując jednak tradycyjne ko-
lory. W kaftanach w kolorze czerwonym 
czy zielonym, w miejsce dawnych tasie-
mek, zaczęto stosować cekiny, koraliki, 
a  brzegi obszywać koronką. Gorset, waż-
na część stroju kobiecego, zachował do 
dziś rodzaj klapek – języczków, doszytych 
w dolnej jego części.

Te i inne modyfikacje stroju krzczonow-
skiego, szczególnie postępujące od lat 30. 
XX w. doprowadziły do jego zaniku w prak-

tyce dnia codziennego, pod 
wpływem mody miejskiej, 
coraz chętniej przyswajanej 
zwłaszcza przez młodszych, 
wyjeżdżających po wiedzę do 
większych ośrodków.

Tak więc od początków 
wyodrębnienia się stroju 
krzczonowskiego, jako spe-
cyficznego elementu kultu-
ry regionu od lat 80. XIX w. 
do czasów współczesnych 
zatracił on wiele cech pier-
wotnych, można rzec archa-
icznych, ozdób, naszyć wy-

ne, bogato rzeźbione i złocone. Krucy-
fiks w ołtarzu głównym późnobarokowy 
XVIII/XIX w. Ołtarze boczne przytęczo-
we (przy łuku tęczowym), niewielkie, bez 
mensy, z przełomu XIX/XX w. Płasko-
rzeźby z wcześniejszych ołtarzy, wczesno-
barokowe z I poł. XVII w. Snycerka zło-
cona. Obrazy o charakterze barokowym 
(XIX/XX w.): po stronie lekcji św. Antoni 
z Dzieciątkiem, po stronie ewangelii św. 
Walenty uzdrawiający chore dziecko. 
W tympanonach Matka Boska Bolesna 
i Serce Jezusa. 

W kaplicy północnej ołtarz boczny z XIX 
w. z zachowanymi częściami ołtarza XVII-
wiecznego. Obraz główny - św. Mikołaj 
(XIX/XX w.). W zwieńczeniu św. Trójca 
(XIX w.), stąd wezwanie kaplicy. Antepe-
dium z emblematem skrzyżowanych rąk. 

W kaplicy południowej podobnie: ołtarz 
zrekonstruowany w XIX w. z zachowa-
nymi elementami barokowymi z XVII w. 
Mensa skrzyniowa, antepedium z pła-
skorzeźbionym hierogramem Marii (w. 
XVIII/XIX). Obraz główny - Matka Boska 
z Dzieciątkiem - barokowy ok. poł. XVII w. 
Głowy nakryte złoconymi koronami, su-
kienka srebrzona z motywami kwiatowy-
mi, częściowo złocona. U góry obraz św. 
Stanisława Kostki z aniołami - barokowy 
poło XVIII w. W zwieńczeniu rzeźba Matki 
Boskiej Niepokalanego Poczęcia  drewno, 
złocone, wczesny barok (I poł. XVII). Po-
stać stojąca w promienistej mandroli, 
dłonie w geście modlitewnym złożone na 
piersi. 

Na wschodniej ścianie kaplicy Matki 

Boskiej dwa epitafia. U dołu Andrzeja 
Myszkowskiego - pocz. XVII w., charakter 
późnogotycki, wykonana z brunatnego 
piaskowca w formie prostokątnej płyty. 
Pierwotnie ustawiona pionowo, obecnie 
wmurowana poziomo. Napis tworzący 
bordiurę: „GENEROSUS ~ AE MAGNIFI-
CUS DOMINUS EN/DE ANDREAS MISZ-
KOWSKI IN MIROW CASTELLANUS LU-
BLINIEN ~ CAPITANE LUBACZOWIEN 
OBDORMIT IN CHRISTO”. W polu środ-
kowym herb „Jastrzębiec” i napis: 

„NATUS 1560 
AN AUGUSTO 21
M. CIRCA 1604”
Powyżej neoklasycystyczne epitafium 

z  białego i czarnego marmuru, upamięt-
nia Wincentego Sarneckiego. Ma formę 
prostokątnej płyty półkoliście zwieńczo-
nej. Inskrypcja na płycie: 

„Wincenty Korwin Sarnecki/ kapitan 
Wojsk Polskich/marszałek szlachty pow. 
Lityńskiego/Kawaler Legii Honorowej/ 
Vir tuti Militari/medalu św. Heleny/Wła-
ściciel Bychawy i Woli Bychawskiej/Ur. 
1777 zm. 1865 - tu w Bogu spoczywa.” 

W zwieńczeniu herb „Korwin” przedsta-
wiający kruka siedzącego na podkowie 
skierowanej w dół (łac. Corvus - Kruk). 
Z epitafium Sameckiego wiąże się swo-
ista anegdota: Otóż pan na Bychawie był 
przekonany, że tylko pochówek w ko-
ściele, i to za ołtarzem głównym, może 
zapewnić mu zbawienie duszy. Domagał 
się, więc tego od proboszcza. Tymczasem 
prawo zabraniało już chowania zmarłych 
tak w kościele jak i w jego otoczeniu. Jed-

nakże hojny datek na rzecz parafii złożo-
ny przez syna Zygmunta - literata, dra-
matopisarza, dyrektora teatru lubelskie-
go i poznańskiego - pozwolił ojcu spocząć 
zgodnie ze średniowiecznym obyczajem, 
w podziemiach świątyni. Należy domnie-
mywać, że i władze carskie nie pogardziły 
przy tym wyrazami wdzięczności. Jeszcze 
więcej wątków historycznych i tajemnic 
wiąże się z tablicą Myszkowskiego, jednak 
pobieżne choćby przedstawienie dziejów 
rodu przekracza ramy niniejszego opisu.

W zakrystii od strony północnej znaj-
duje się tablica poświęcona członkom ro-
dziny Koźmianów, uczestników powstań 
narodowych, zesłanych lub zmarłych na 
emigracji, wmurowana w 1930 r. Z wy-
posażenia ruchomego kościoła wymienić 
należy: obraz wczesnobarokowy „Chrzest 
Chrystusa” na blasze miedzianej, niezna-
nego autora. W tle św Remigiusz, postać 
Boga Ojca, Duch Święty i chóry aniołów. 
Ponadto barokową monstrancję, srebro - 
złocone, XIX-wieczne świeczniki, lichtarze 
ołtarzowe, krzyż i monstrancję polową. 
Ornat fioletowy z motywami kwietnymi 
XVIII w. Na plebani przechowywano do 
niedawna flamandzkie gobeliny przedsta-
wiające sceny biblijne. Obecnie znajdują 
się w muzeum. Nową część kościoła (ok. 
3-krotnie większą od starej) budowano 
w latach 1988-1996, staraniem ówcze-
snego proboszcza ks. Tadeusza Berezy.

Ciąg dalszy Trasy Turystycznej 
w następnym numerze

dodatek
do Głosu Ziemi Bychawskiej

nr 4 (198)
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Z ludowych tradycji 

Stroje ludowe, w tradycji kultury wiej-
skiej ważny jej element, dziś pełnią rolę 
raczej odświętną i dekoracyjną. Oka-
zjonalnie cieszą oczy na koncertach ze-
społów tanecznych, w repertuarze ludo-
wym, przy swojskiej muzyce. Czy jednak 
oklaskując występ Zespołu Tańca Ziemi 
Lubelskiej czy studencki zespół ludowy 
UMCS-u mamy świadomość, że stroje 
tancerzy mają rodowód krzczonowski?

Choć tradycja ludowa w Lubelskiem 
zna i strój biłgorajski, i podlaski, to jed-
nak za reprezentacyjny ludowy regionu 
uważa się właśnie ten z Krzczonowa. Ba, 
bywa on nawet powielany w innych regio-
nach Polski, o czym można się przekonać 
podczas ludowych uroczystości typu do-
żynki, festyny i święta ludowe. Niestety, 
zanikł jako strój weselny. 

Dziś już tylko bardzo wiekowe gospo-
dynie pamiętają oryginalne nazwy części 
ludowej garderoby, zasłyszane od swo-
ich babć. Bo ewolucji ludowej obrzędo-
wości, bardzo przyspieszonej zwłaszcza 
po ostatniej wojnie, nie oparł się również 
XIX -wieczny strój ludowy.

Humełki, dupki, ślachmyce…
Humełki – odświętne nakrycia głowy 

młodych mężatek zastąpił już dawno bo-
gato upięty ze sztucznych kwiatów stroik 
(wianek) umocowany z tyłu. Męską ślach-

Krzczonowski strój ludowy

konywanych kiedyś z dużym pietyzmem 
ręcznie, czy na warsztacie tkackim. Cie-
kawe, że zmiany te polegały nie tylko na 
rezygnacji z pewnych elementów, ale i na 
zastępowaniu ich innymi oraz stosowa-
niu nowszej techniki zdobniczej. Zaprze-
stano też z czasem różnicowania stroju w 
zależności od stanu cywilnego, co odnosi 
się głównie do nakryć głowy, tak kobiet, 
jak i mężczyzn.

W okresie międzywojennym, i później 
powojennym, gdy do wsi za sprawą kół 
gospodyń zaczęły docierać czasopisma 
kobiece z wzorami haftów i koronek, przy-
ozdabiano przody kaftanów i mankiety 
koszul haftem krzyżykowym, pojawiły się 
też wzory geometryczne, stębnówki, a na 
kapeluszach męskich, w nowszej wersji 
słomkowych (dawniej szlachmyce i ma-
gierki) kolorowe sznureczki czy zdobione 
haftem paski. 

Skoro jednak strój krzczonowski prze-
trwał, choć z pewnymi różnicami w sto-
sunku do najstarszego, i skoro jest wizy-
tówką etnograficzną Lubelszczyzny, war-
to pokusić się o jego aktualny opis.

Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Oddział 

w Bychawie

serdecznie zaprasza na pielgrzymkę 
Częstochowa – Gidle

w dniu 8 lipca 2008 roku

Chętnych prosimy o kontakt 
telefoniczny

0-81 56-60-785
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W stroju krzczonowskim para taneczna Podkowiaków 
(BCK) , 2008 r.

Maria Dębowczyk
regionalistka

Tradycyjne 
męskie nakrycie 

głowy - magierka

Atlas Polskich Strojów Ludowych – Strój 
krzczonowski, Świeży Janusz, Wrocław 1955



Zaproszenie
Przypominamy o udostępnieniu Izby 

Regionalnej w każdą pierwszą niedzie-
lę miesiaca, również w najbliższą 6 lip-
ca, w godz. 16-18. Zapraszamy!

Informujemy czytelników, że w mie-
siącu lipcu br. „Głos regionalistów” nie 
ukaże się. Życzymy udanego odpoczyn-
ku i miłych urlopów.

Redakcja 
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Strój kobiecy: stroik ze sztucznych 
kwiatów przypięty do włosów z tyłu, od 
którego zwisają kolorowe, zdobione ha-
ftem paski, sięgające połowy pleców, ko-
szula biała z długim rękawem, ujętym 
w haftowany mankiet z podobnym ha-
ftem jak wykładany kołnierz. Czerwone 
korale z trzech sznurów, gorset z aksa-
mitu, sięgający talii, z doszywanymi od 
tyłu „języczkami”, spódnica do pół łydek, 
marszczona, ozdobiona poziomo różno-
kolorowymi naszyciami, wykończona 
szerszą wstawką w jednolitym kolorze. 
Na spódnicę nałożona szeroka falbanka,  
sięgająca bioder, zdobiona poziomo, po-
dobnie jak spódnica, buciki czarne, wy-
sokie, sznurowane.

Strój męski: kapelusz słomkowy obwią-
zany czarną wstążką o zwisających koń-
cach, ozdobiony niewielkim stroikiem ze 
sztucznych kwiatów. Koszula biała z wy-
kładanym kołnierzem zdobionym haftem, 
wiązana pod szyją czerwoną tasiemką, 
wypuszczona na spodnie, sięgająca bio-
der, ściągnięta szerokim pasem „krajką”, 
z materiału, ozdobionym kolorowymi na-
szyciami, kaftan sukienny z prostymi rę-
kawami zakończonymi kolorowym zdob-
nym haftem i obszyciem, takim samym 
jak na obydwu połach kaftana i krajce. 
Spodnie z miękkiej wełny, długie czarne, 
wykończone w bocznych szwach koloro-
wą tasiemką, wpuszczone w długie buty.

Podpowiadamy, że popularyzacja takie-
go stroju, a przynajmniej niektórych jego 
elementów możliwych do ręcznego wyko-
nania, mogłaby być świetnym sposobem 
(w szkole) kontaktu z ludową tradycją re-
gionalną.

Z tradycji rolniczej oświaty 
w Bychawie 

Książka 
pracy KSMM 
w Bychawie 
z lat 
1937-1938

Maria Dębowczyk

   Zastanawia zapewne znaczenie skró-
tu w tytule? Śpieszę wyjaśnić: oto mam 
przed sobą książkę, a raczej zeszyt pra-
cy oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej (KSMM) w Bychawie, 
które, jak informuje wstępny zapis po-
wstało w 1934 r. Istniał też żeński oddział 
stowarzyszenia, ale jak dotąd, brak do-
kumentacji.

    Sekcja rolna męska skupiała kilku-
nastu członków, uznanych za przodowni-
ków w zawodzie rolnika, którzy - tu cytat 
- postanowili podjąć zbiorową pracę sa-
mokształcenia, polegającą na zdobywa-
niu wiedzy teoretycznej w okresie zimy, 
latem zaś odbywać inspekcje, wycieczki, 
wspólne lustracje i wszelkie prace letnie.

Zachowana książka pracy z lat 
1937-1938 zawiera listę członków, krót-
kie opisy kursów, wycieczkę do mająt-
ku Antoniego Budnego w Podzamczu, z 
udziałem 11 osób, oceniających bardzo 
pozytywnie poziom osiągnięć właściciela 
w hodowli zwierząt, wzmiankę o wyciecz-
kach krajoznawczych w odległe strony 
Polski, m.in. Zakopane, Gdynia, Katowi-
ce. Członkowie stowarzyszenia prenume-

rowali czasopisma rolnicze – „Przewodnik 
Gospodarski”, „Plon”, czytali fachowe 
książki. Tytułów nie podano, odnotowu-
jąc krótko: trudno by wszystkie wymie-
nić. Z zamieszczonych kilkunastu proto-
kołów można wynotować, że szkolono się 
w zakresie uprawy i nawożenia, termina-
rza prac polowych, sadownictwa. Doko-
nywano także zakupu nasion i wspierano 
miejscową działalność spółdzielczą, kon-
kurującą z handlem Żydów. 

Funkcję prezesa sprawował Józef Frą-
czek, a sekretarza Stefan Grudzień. Po-
niżej - kopia 24. strony zawierająca spis 
członków uczestniczących w szkoleniu 
o uprawie buraka pastewnego, którzy 
stanowili stały skład sekcji rolnej KSMM 
w tamtych okresie.

Ciekawe i dziś zabawne są zapisy nie-
których rozchodów (str. 31-32) zanoto-
wane niewprawną ręką, z błędami, ale 
dowodzące obowiązku uczciwego rozli-
czenia się z sumy stanowiącej wspólny 
kapitał. Oto wybrane przykłady: 

wożenie gnoju 25 zł• 
prasa [chodzi raczej o urządzenie • 
mechaniczne, bo chyba nie o prasę 
(czasopisma) w dzisiejszym znacze-
niu - przyp. red.] 16 zł
kupno żelastwa 25 zł• 
pokrycie kobyły 50 zł (!)• 
kucie koni 15 zł• 
książki dla koni [przejęzyczenie; • 
chodzi o książki o koniach 
– przyp. red.] 20 zł

Redakcja bardzo dziękuje Panu An-
drzejowi Frączkowi, który odnalazł 
w starych papierach ten ciekawy doku-
ment sprzed 70 laty, będący przyczyn-
kiem do naszej wiedzy o przeszłości 
Bychawy – osady, której duży procent 
mieszkańców stanowili przecież przed 
wojną rolnicy.

Przeszukujmy stare strychy i skrzy-
nie, bo ich zawartość może być skarb-
nicą wiedzy o tym, co minione i bez-
powrotne.
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Z rodzinnych historii bycha-
wian

LISTY 
Z OBOZU

Był jednym z synów Antoniego Frącz-
ka, ten zaś zapisał się w historii Bychawy 
jako znany społecznik z kręgu bliskich 
współpracowników ks. A. Kwiatkowskie-
go. Seweryna Frączka, ur. 5.01.1915 r., 
z zawodu inżyniera, aresztowanego pod-
czas łapanki w Bychawie przez Gesta-
po, wywieziono do obozu w Oświęcimiu 
(nr 5981), potem Sachsenhausen (Ora-
nienburg) nr 70618. Według informacji 
rodzinnej padł ofiarą denuncjacji. Szczę-
śliwie przeżył i po wyzwoleniu przez Ame-
rykanów przebywał w przejściowym obo-
zie dla byłych więźniów w Coburgu. Za-
chowały się trzy listy pisane w kwietniu 
i maju 1944 r. z Sachsenhausen do ro-
dziny w Bychawie, w języku niemieckim. 
Krótkie, zdawkowe – ze zrozumiałych 
względów. Każda informacja o rzeczywi-
stej sytuacji w obozie byłaby narażeniem 
życia. Czwarty list po polsku przesłał Se-
weryn Frączek z Coburga, zawiadamiając 
o szybkim powrocie do domu. 

Treść jednego z listów, datowanego 
2.IV.1944 r. przytaczamy w tłumaczeniu 
pana Piotra Michalewskiego, któremu tą 
drogą dziękujemy za translację. Obok ko-
pia oryginału.

 2.IV.44
Najdroższy Ojcze i Rodzeństwo,

 
Najbardziej cieszy mnie to, że wszyscy jesteście 
zdrowi. Ja Dzięki Bogu też jestem zdrowy i u 
mnie bez większych zmian. Dziękuję Wam za list i 
proszę piszcie do mnie, co dwa tygodnie, zawsze 
czekałem na wieści od Was. Czuję się dobrze, 
martwię się o Wasze zdrowie. Ostatnio otrzy-
małem tą dużą paczkę - bardzo mi to wszystko 
smakowało i serdecznie dziękuję za te przesyłki. 
Sprawiły mi wiele, wiele radości. Teraz chcę Wam 
życzyć dobrych Świąt Wielkanocnych i Spełnienia 
Waszych wszystkich marzeń. Aby Miłościwy Bóg 
miał Was wszystkich pod Swoją Opieką. Pozdra-
wiam Was i całuję. Pozostańcie zdrowi!

Wasz Sewer

Ten historyczny dokument, ślad losów 
wojennych i represji jednego z milionów 
Polaków, bychawianina, mogliśmy zamie-
ścić dzięki panu Andrzejowi Frączkowi, 
dziękując mu za udostępnienie rodzin-
nych pamiątek, związanych z losami jego 
stryja. Zachęcamy jednocześnie innych 
naszych czytelników do podobnych kon-
taktów z redakcją Gr.

Miejmy świadomość, że indywidualne 
historie ludzkie są niezwykle cenne, pod-
trzymują bowiem społeczną pamięć i two-
rzą zbiorową historię narodu. 

M.D.

Seweryn Frączek z rodziną, lata pięćdziesiąte, Łódź

odbiorca

nadawca
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Sylwester Brzozowski, Łukasz Trzciński

W sobotę 7 czerwca Archi-
diecezja Lubelska wzboga-
ciła się o czternastu neopre-
zbiterów, czyli nowo wyświę-
conych księży. Radość tego 
dnia stała się udziałem także 
naszej parafii, bowiem w tej 
grupie znalazł się ks. Michał 
Szadziuk, który przez ostatni 
rok pełnił posługę diakona 
i katechety w bychawskiej 
parafii.

Powołanie, jak pisał Jan Paweł II, to 
„dar i tajemnica”. Nie da się w żaden ra-
cjonalny sposób wyjaśnić, dlaczego mło-
dzi ludzie pozostawiają swoje dotych-
czasowe życie, aby całkowicie oddać się 
służbie Bogu i bliźnim. Słysząc głos Boga, 
odpowiadają na Jego wezwanie z pokorą 
i posłuszeństwem. Również neoprezbiter 
Michał kilka lat temu usłyszał to nie-
samowite wezwanie Chrystusa: „Pójdź 
za Mną!”. Od tamtej pory szedł za dro-
gowskazem Mistrza. Na pewno zdarza-

ły się chwile zwątpienia, ale pragnienie 
naśladowania Chrystusa było silniejsze. 
Jego systematyczna praca nad forma-
cją, zarówno w dziedzinie intelektualnej, 
jak i duchowej, zaowocowała przyjęciem 
sakramentu święceń prezbiteratu, które 
otworzyły mu kolejny etap duszpaster-
skiej posługi.

Nasza wspólnota parafialna miała oka-
zję przeżyć 15 czerwca wyjątkową uro-
czystość, której sednem była Msza święta 
prymicyjna, celebrowana przez ks. Micha-
ła. Podczas niej dało się odczuć ogrom-
ną radość i wzruszenie ks. Prymicjanta. 
Homilię wygłosił seminaryjny przyjaciel 

celebransa – diakon Konrad Żyś-
ko, który mówił o powołaniu, jako 
ciągłej walce z samym sobą, oraz 
o odpowiedzialności, jaka spoczy-
wa na kapłanie. Jest to odpowie-
dzialność za zbawienie innych. 

Podczas Mszy św. miały 
miejsce podziękowania 
neoprezbitera za modli-
twę i wszelką życzliwość, 
jakiej zaznał pracując 
w naszej parafii.

„Tobie Panie zaufa-
łem nie zawstydzę się na 
wieki” – oto przesłanie 
naszego księdza, które 
widnieje na obrazkach 
prymicyjnych wręcza-
nych po specjalnym, in-
dywidualnym błogosła-
wieństwie. Obrazki to nie 
tylko pamiątka, ale także 
prośba o modlitwę w in-
tencji nowo wyświęcone-
go kapłana. 

Drogi Księże Michale, człowiek bez 
wiary jest jak podróżny bez celu, jak 
ktoś, kto walczy bez nadziei na zwy-
cięstwo. Życzymy Ci, abyś nigdy nie 
zatracił swojej wiary, byś odważnie 
i mężnie kroczył drogą, którą obra-
łeś, prowadząc lud Boży do zbawienia. 
Niech Chrystus, Najwyższy Kapłan po-
zwoli Ci wytrwać w łasce powołania, 
bowiem Jemu zaufałeś, a Maryja, Mat-
ka i wychowawczyni kapłanów, uczy 
Cię nazaretańskiej pokory i otoczy 
opieką.

Nad trumną 
księdza  
Berezy 

Wystąpienie Henryka Dudziaka

Czcigodny księże kanoniku Tadeuszu!
Chcę mówić do Ciebie, ale przede 

wszystkim o Tobie. Tak jak każdy z nas, 
i Ty przyszedłeś na ten świat z niczym i 
dzisiaj nic z niego ze sobą nie bierzesz. 
Ważne, że dla innych pozostawiłeś po 
sobie ślad, by śmiało mogli nim podążać 
przez życie.

Twoja piękna, choć pełna cierpień życio-
wa droga, została w sposób okrutny dla 
nas wszystkich przerwana przez śmierć, 
lecz nie zniszczona.

Byłeś przede wszystkim kapłanem wiel-
kiego formatu, niedoścignioną indywidu-
alnością. Powodowany dobrocią serca, 
wielką charyzmą umysłu, umiłowaniem 
Boga i Matki Przenajświętszej, sprawia-
łeś wielkie rzeczy dla innych, a swe ka-
płańskie posłannictwo uczyniłeś źródłem 
motywacji i aspiracji materialnych i du-
chowych.

Bez reszty swoje talenty, uzdolnienia, 
pasje i zamiłowania oddałeś Bogu i Oj-
czyźnie.

Ale byłeś też wielkim człowiekiem – 
ogromnie zatroskanym o los młodego 
pokolenia, o rozwój naszej małej bychaw-
skiej Ojczyzny.

Byłeś człowiekiem czynu – on pozwolił 
wyzwolić Twe siły, Twą ludzką piękność, 
Twą dobroć i Twą 
duszę. Czyni-
łeś wokół siebie 
dobro, ponad 
wszystko ko-
chałeś wolność, 
a honor i pa-
triotyzm zawsze 
były dla Ciebie 
największymi 
wartościami.

Dziś za Tobą 
stoją szlachet-
ne czyny, wiel-
ki entuzjazm, 
profesjonalizm, 
kunszt kapłań-

ski i wielkie człowieczeństwo.
Nasz wielki i nieodżałowany Ojciec Św. 

Jan Paweł II powiedział:„Życie określa się 
i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt 
miłości”. Ta bychawska, może nie zawsze 
odwzajemniona miłość, Księże Kanoniku 
tkwi w naszych sercach…

Tu i teraz, pragnę osobiście wyrazić 
ogromną wdzięczność za wielce owoc-
ne lata współpracy, kiedy to następował 
piękny rozwój naszego Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego, a kiedy Ty księ-

że kanoniku z wielką 
dumą przyjmowa-
łeś każdy sukces, 
a w chwilach mojego 
zwątpienia powtarza-
łeś wielce wymow-
ne słowa: „pamiętaj 
szczęście na ziemi za-
czyna się wtedy, gdy 
zapominając o sobie 
zaczynamy żyć dla 
innych”.

Ty zawsze żyłeś dla 
innych. Swą wielolet-
nią, owocną, rzetel-
ną i sumienną pracą 
w naszej małej By-

chawie na trwale wpisałeś się w historię 
tego miasta i kościoła.

Czas zużywa i niszczy swoim upływem 
to, co doczesne. Twoje dzieła, tak jak i 
Twoich wielkich poprzedników, pozosta-
ną dla potomnych.

Dziś, zapewne z innego, lepszego świata 
z dumą patrzysz na swoje ziemskie dzieło 
i na nas tak licznie zgromadzonych, przy-
byłych z różnych stron by oddać Ci hołd, 
pokłonić się Twoim ziemskim prochom 
i zadumać się nad Twoją wielkością. 
Niech dobry Bóg za Twą ziemską posługę 
nagrodzi Cię szczęściem wiecznym.

Pełen żalu i rozpaczy w tym dniu szcze-
gólnym za ks. J. Twardowskim z głębi du-
szy wołam…
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
potem cisza normalna, więc całkiem nie-
znośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpa-
czy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą.
    2008-06-05

50-lecie profesji zakonnej 
s. Klaudiany (Henryki Pastusz-
ko)

„Dawać, 
wiecznie 
dawać”

Maria Dębowczyk

Pół wieku w habicie zakonnym Zgroma-
dzenia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim, które minęło w dniu 1 czerwca 
2008 r., licząc od ślubów złożonych w 
1958 r. przez siostrę Klaudianę, to czas 
nieustannej, gorliwej pracy wspierającej 
ludzi chorych, starych i ubogich. Przed 
Bychawą, do której przyjechała w 1990 r. 
były to inne zakłady opieki społecznej.

Dom dla Samotnych Kobiet w Bycha-
wie dzięki s. Klaudianie i wspierających 
ją na co dzień od 9 lat s. Fabioli (Leokadii 
Nowak), której jubileusz ślubów zakon-
nych przypadł w 2007 r. oraz s. Jadwi-
dze (Barbary Szmulik), od 20 lat w By-
chawie, może być wzorem placówki tego 
typu, dzięki niezwykłym staraniom, za-
radności i poświęceniu sióstr albertynek. 
Czysty, zadbany na zewnątrz i wewnątrz 

budynek, zawsze na czas remontowany, z 
estetycznym otoczeniem zapewnia godne 
przetrwanie, całodobową stałą pielęgnację 
oraz duchową i materialną opiekę swo-
im podopiecznym. S. Klaudiana, zawsze 
uśmiechnięta, nigdy się nieuskarżająca, 
swoją posługę dla innych traktuje jako 
oczywistość płynącą z przesłania patrona 
zakonu św. Brata Alberta (Chmielowskie-
go) - BYĆ DOBRYM JAK CHLEB.

Od 1995 r. w którym s. Klaudiana i Fa-
biola rozpoczęły w Krakowie nowicjat, los 
zetknął je ze sobą na dłużej. Bychawa to 
już trzecie miejsce ich wspólnej pracy. 
O sobie, swoim zdrowiu i samopoczu-
ciu, trudnościach, jakie niesie dzień po-

wszedni mówią niewiele 
i niechętnie, zawsze zaś 
wdzięczne Bogu i losowi, 
że dał Im możność słu-
żenia innym, i właśnie 
w tym Zgromadzeniu 
zakonnym, z grona któ-
rego wyniesiono na ołta-
rze założyciela św. Brata 
Alberta i bł. siostrę Ber-
nardynę Jabłońską.

Praca sióstr alber-
tynek w środowisku 
bychawskim, promie-
niująca ewangelicznym 
światłem miłości bliź-
niego, wpisuje się rów-
nież w historię naszej 

miejscowości. Jest przedłużeniem dzia-
łalności ich poprzedniczek, Służek NMP 
(zakon bezhabitowy, stąd potoczna na-
zwa „skrytki”, a w Bychawie „herbaciar-
ki”), które przez 90 lat swoją wielokierun-
kową aktywnością wniosły wiele dobrego 
do środowiska parafialnego i świeckiego.

Czcigodnym Siostrom Albertynkom, 
a zwłaszcza Jubilatce – życzymy bardzo 
serdecznie zdrowia, siły ducha i Boskiej 
opieki na dalsze lata. Szczęść Boże!

W imieniu mieszkańców

W dniu 2 czerwca 2008 roku, w wieku 
84 lat i w 57 roku kapłaństwa zmarł

ks. kan. Tadeusz 
Czesław Bereza

Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej
Kanonik Honorowy Kapituły Zamojskiej

urodzony 7 stycznia 1924 r. w Ostrówku 
(parafia Tarnogóra),

święcenia kapłańskie przyjął dnia 24 czerwca 
1951 r. w Lublinie.

Wikariusz w Fajsławicach, Nałęczowie i Bychawie
Proboszcz w Brzeźnicy Książęcej, Kamionce 

W latach 1983-1997 proboszcz w Bychawie, 
tu budowniczy kościoła parafialnego

Kapelan Domu Pomocy Społecznej w Tuligłowach

Do Ś.P. ks. Tadeusza Berezy
Sakramentów udzielałeś,
Żyją w Trójcy w nas.
Z grzechem nie ma kompromisów – 
Stąd  surowa twarz…

Kościół z nami budowałeś,
Z cegieł i ten z dusz;
Czas sumiennie Swój tworzyłeś – 
Owoc jego tu.

Dziś posługę zakończyłeś,
Wezwał Ciebie Pan.
„Gdy Bóg z nami, któż nam przeciw?” – 
Przypominaj nam.

Wierni parafianie

Leszek Asyngier Jr 2008

Siostry Albertynki wśród dzieci podczas uroczystości jubileuszowej 

od lewej : diakon Konrad Żysko, ks. Michał Szadziuk i kleryk Łukasz Trzciński  

„Tobie Panie zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki…”
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• Nowe, wygodniejsze ławki sprzyjają 
skupieniu w modlitwie.

Pomysł i opracowanie merytoryczne broszury: 
Andrzej Sobaszek

Sponsorowi 
P.W. „WAT” Sp. z o. o.

dziękujemy!

Nowe witraże

• ołtarz główny św. Jana 
Chrzciciela

• Dojście do kościoła zostało wyłożone 
kostką brukową.

• Przy okazji remontu kościoła, odno-
wiono również elewację plebanii.

• Zabytkowy budynek starej plebanii z 1914 roku, obec-
nie jest siedzibą Schroniska dla Samotnych Kobiet im. 
Brata Alberta. Wyremontowany w 2007 roku.

• Elewację zabytkowego grobowca Adama Duniew-
skiego, użytkowanego jako kaplica cmentarna, od-
nowiono w 2006 roku.

• Zakupiono nowe tereny oraz 
zabezpieczono w Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Bychawy tereny pod rozbudowę 
cmentarza.
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Z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Kusia, 
dzięki wsparciu sponsora, została wydana publikacja pod-
sumowująca 7-letni okres pracy proboszcza w parafii w By-
chawie. Niżej prezentujemy wybrane jej fragmenty. Zainte-
resowanych obejrzeniem broszury informujemy, że jest ona 
dostępna w Urzędzie Miejskim oraz w Bibliotece Publicznej. 

Ciągłej troski 
proboszcza – go-
spodarza parafii, 
wymaga nie tylko 
wnętrze kościoła, 
ale cała świątynia 
i jej okolice.

7 lat w bychawskiej parafii...

• W 2006 roku odrestaurowano 
również niewielką przydrożną 
kapliczkę św. Jana Nepomu-
cena na Podzamczu w By-
chawie.

• Wymieniono pokrycie dachowe kościoła, odświeżono 
elewację oraz wyremontowano ogrodzenie.

• Cmentarz parafii św. Jana Chrzciciela zyskał na wy-
glądzie po zmianie ogrodzenia.

W latach 1988-1994 
kościół został poddany 
rozbudowie do współ-
czesnej bryły architek-
tonicznej, prace te pro-
wadził ks. proboszcz T. 
Bereza. Prace gospo-
darcze obecnego pro-
boszcza ks. A. Kusia 
skoncentrowane są na 
odnowieniu i dekoracji 
wnętrza.

Michał Nieściór - ucz. kl. III b ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Emilia Zaklika – ucz. kl. III ze Szkoły • 
Podstawowej im. K. Koźmiana w By-
chawce.
Kategoria wiekowa - kl. IV – VI
Monika Borowiecka – ucz. kl. IV ze • 
Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce,
Karolina Duda – ucz. kl. IV b ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Anna Holweg – ucz. kl. IV b ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Aleksandra Płaza – ucz. kl. IV b ze • 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Karolina Szwałek – ucz. kl. kl. IV a ze • 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Agata Boguta – ucz. kl. V d ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Aleksandra Żołynia – ucz. kl. V ze Szko-• 
ły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej.
Kategoria wiekowa – gimnazjum 
Paulina Duda – ucz. kl. III Gimnazjum • 
nr 1 w Bychawie,
Kamil Drabik – ucz. kl. I Gimnazjum nr • 
2 w Bychawie,
Anita Ładoszek – ucz. kl. III c Gimna-• 
zjum nr 1 w Bychawie,
Karolina Rapa – ucz. kl. II d Gimna-• 
zjum nr 1 w Bychawie.

Laureaci eliminacji gminnych 19 maja 
przystąpili do Konkursu Powiatowego w 
Centrum Promocji i Kultury w Piotrowi-
cach. Zwycięzcami konkursu powiatowe-
go z naszej gminy zostali:

Rafał Chudziak – ucz. kl. I c ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Jakub Boguta – ucz. kl. III d ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Paweł Górniak - ucz. kl. III c ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Karolina Duda – ucz. kl. IV b ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Agata Boguta – ucz. kl. V d ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie.

Po raz 
dwudziesty 
siódmy…

14 maja br. Bychawskie Centrum Kul-
tury gościło 63 recytatorów, uczestni-
ków eliminacji gminnych XXVII Małego 
Konkursu Recytatorskiego. Głównym 
organizatorem tego konkursu od lat jest 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 
wspierany przez placówki kultury, szkoły 
i gimnazja, gdzie odbywają się eliminacje 
środowiskowe.

Wyniki XVII Małego Konkursu Recy-
tatorskiego w Bychawie

Komisja w składzie: Anna Kornacka, 
Ewa Ziętek, Monika Głazik po przesłu-
chaniu recytatorów, zakwalifikowała do 
etapu powiatowego w Piotrowicach w po-
szczególnych kategoriach następujących 
uczniów.

Kategoria wiekowa – kl. I – III
Rafał Chudziak – ucz. kl. I c ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Łukasz Krzysztoń – ucz. kl. I ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Paulina Wieczorkiewicz – ucz. kl. I a ze • 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Marcin Wolski - ucz. kl. I ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Karolina Grodzińska - ucz. kl. II d ze • 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Julita Kusy - ucz. kl. II d ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Magdalena Moląg – ucz. kl. II ze Szkoły • 
Podstawowej im. K. Koźmiana w By-
chawce,
Natalia Pijas - ucz. kl. II a ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Jakub Boguta – ucz. kl. III d ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
Paweł Górniak - ucz. kl. III c ze Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie,
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Laureaci XVII Małego Konkursu Recytatorskiego w Bychawie

Apetyt na 
podróże

Barbara Cywińska

Marzenia o podróżach nieodmiennie 
odżywają w okresie wakacji. Fotka w 
prasie, reklama w telewizji, przeczytana 
książka czy rozmowa z przyjaciółmi pod-
sycają apetyt. Zmysły jakby celowo na-
stawione na odbieranie takich sygnałów, 
wychwytują co ciekawsze informacje a 
w głowie rodzą się natrętne myśli: chcę 
tam pojechać, muszę to zobaczyć, sam(a) 
sprawdzę czy rzeczywiście jest tam aż tak 
pięknie jak mówią i piszą!

Marzeniem każdego kto właśnie prze-
czytał Katedrę w Barcelonie Ildefon-
so Falconesa jest podróż do Barcelony, 
miasta - portu nad Morzem Śródziem-
nym, stolicy Katalonii. W wyobraźni ów 
czytelnik już spaceruje uliczkami Starego 
Miasta, już pochłaniają go mury jednej z 
najpiękniejszych budowli sakralnych na 
świecie, bohaterki wspomnianej powieści. 
Kościół  Santa Maria de la Mar czyli  „Ma-
rii od morza” to budowla w stylu renesan-
su katalońskiego.  Koncepcja architekta 
Berenguera de Montagut świątyni suro-
wej, zacisznej, i przytulnej, gdzie główną 
rolę gra śródziemnomorskie światło urze-
ka i zachwyca do dzisiaj.  Wokół niej snu-
je się barwna opowieść o średniowiecznej 
Katalonii, oparta na świetnej znajomości 
ówczesnych realiów, uzupełniona  fikcją 
i wzbogacona fantazją autora. To  spra-
wia, że powieść od pierwszego zdania 
wciąga  czytelnika w wir historii, religij-
nych i społecznych niepokojów, nietole-
rancji i niesprawiedliwości, wielkich mi-
łości, zdrad, spisków i słodko-gorzkiego 
smaku zemsty... To książka, która pozo-
staje na długo w pamięci, która porusza 
do głębi...

Ildefonso Falcones: Katedra w Barcelonie, 
Warszawa 2007

Książkę można wypożyczyć w Bibliotece 
Publicznej w Bychawie (BCK).

Jeżeli czytelnicy GZB nabrali apetytu 
na Barcelonę proponuję zajrzeć również 
do przewodnika turystycznego po Hiszpa-
nii z serii „Przewodniki Wiedzy i Życia”. 

Zapraszam do lektury!
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W Olszowcu 
remontują 
starą szkołę

Monika Głazik

- Chcemy, by od września w Olszow-
cu znów funkcjonowało przedszkole. Już 
teraz rodzice zadeklarowali wysłanie 12 
maluchów. Budynek wymaga jednak 
gruntownego remontu. Dlatego, 11 maja 
zorganizowaliśmy charytatywny piknik 
rodzinny, bo każdy, nawet drobny da-
tek na ten cel jest dla nas bardzo ważny 
– mówi Piotr Gąbka, Radny Rady Miej-
skiej, mieszkaniec Olszowca. 

Piknik rodzinny zgromadził sporą grupę 
mieszkańców Olszowca, Olszowca – Kolo-
nii, Romanowa, Woli Dużej. Na pikniku w 
niedzielne popołudnie bawili się rodzice, 
dzieci, ale i wielu innych mieszkańców 
gminy.

W jego organizację zaangażowali się ro-
dzice oraz strażacy OSP w Olszowcu. To 
oni utworzyli społeczny Komitet Organi-
zacyjny na Rzecz Przedszkola w Olszow-
cu. Udało się zebrać ponad 1700 zł. To 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegie-
łek, losów w Loterii Rzeczy Zapomnia-
nych oraz ze sprzedaży piwa i produktów 
spożywczych. 

To jednak jeszcze zbyt mała kwota, by 
wystarczyła na cały remont, a on jest wa-
runkiem uruchomienia we wrześniu od-
działu przedszkolnego. Budynek szkolny 
od kilku lat nie był użytkowany, wymaga 
ocieplenia, wykonania łazienek oraz szat-
ni. Co najmniej odświeżenia wymagają 

ściany i podłogi. Konieczne są też remon-
ty pieców. 

- Tylko wówczas będą warunki, by 
dzieci mogły się tam uczyć – mówi Re-
nata Iwaniak, dyrektor 3-klasowej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Osowie. 
Renata Iwaniak, wyraziła chęć prowa-
dzenia przedszkola w Olszowcu, zarzą-
dza podobnymi oddziałami w Zdrapach 
i Gałęzowie. Taki oddział prowadziła do 
2005 roku również w Olszowcu. Później 
była zbyt mała grupa dzieci, by mógł się 
utrzymać. 

Skąd znajdą się środki na choćby czę-
ściowe odnowienie budynku? Oprócz 
funduszy z pikniku, na remont przezna-
czono 1000 zł, z tzw. pieniędzy wiejskich. 

Część funduszy w formie składek wysu-
płali rodzice. Resztę burmistrz obiecuje 
dołożyć z budżetu gminy. Większość prac 
wykonają społecznie strażacy oraz rodzi-
ce przyszłych przedszkolaków. 

Powodzenia!

Podziękowania
Organizatorzy Pikniku Rodzinne-
go w Olszowcu serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom i ofiarodaw-
com, a także:

Zespołowi ART – za charytatywny • 
koncert na rzecz przedszkola
Panom: Sylwestrowi Skórce oraz • 
Robertowi Sawickiemu
Urzędowi Miejskiemu w Bycha-• 
wie
Bychawskiemu Centrum Kultury• 

Spokojniejsi 
o Spokojną

Mirosław Grzesiak

Ulica Spokojna łącząca cmentarz z uli-
cą Wandzin. W ciągu tej ulicy znajduje 
się malowniczy wąwóz. Staraniem władz 
gminy Bychawa w 2007 roku zabezpie-
czono dno wąwozu erozją, układając na-
wierzchnię z betonowych płyt ażurowych. 
Niby drobna inwestycja, bo objęła odci-
nek tylko 100 m., ale jej wartość wyniosła 
ponad 72 tys. zł!

Ulicą Spokojną codziennie przejeżdża 
około 40 samochodów osobowych, rów-
nież samochody dostawcze. Z tej ulicy 
korzystają liczni mieszkańcy Bychawy, 
idący na cmentarz oraz do Rezerwatu 
Przyrody Podzamcze, w tym wycieczki 
szkolne. Coraz częściej jest to miejsce 
romantycznych spacerów. Warto wspo-
mnieć, że wąwóz przy tej ulicy zaliczany 
jest do Chronionego Obszaru Rezerwa-
tu Przyrodniczego Podzamcze. Jednak 
w okresie wiosny, jesieni oraz dużych 
opadów, przejazd i spacery tą ulicą są 
bardzo utrudnione. Tworzą się kałuże, 

doły, błoto, a to głównie dlatego, że jest 
to ulica posiadająca nawierzchnię grun-
tową. Jedyna w Bychawie. Urząd Miejski 
w Bychawie od kilku lat stara się, by ta 
ulica była przejezdna. By to osiągnąć, 
corocznie wywozi się na drogę tłuczeń. 
Również i w tym roku przyznano 50 ton 
kruszywa. Mieszkańcy tej części Wandzi-
na bardzo sprawnie rozsypali kruszywo. 
W tym miejscu dziękuję mieszkańcom za 
pracę, szczególnie serdecznie panu Tade-
uszowi Kowalskiemu za bezinteresowne 
udostępnienie środka transportu oraz 
ciągnika z odpowiednim osprzętem

Jednakże zdajemy sobie sprawę, że wy-
sypywanie drogi tłuczniem jest działa-
niem kosztownym i na dłuższą metę mało 
efektywnym. 

Dlatego też powstały pierwsze inicja-
tywy mające na celu budowę utwardzo-
nej drogi na ulicy Spokojnej. Staraniem 
burmistrza, dokonano pierwszych posu-
nięć w tej sprawie. Jest zgoda właściciela 
gruntu ornego na oddanie części pola na 
budowę pełnowymiarowej ulicy z oświe-
tleniem. Za to dziękuję panu Tadeuszo-
wi K. 

Loteria Rzeczy Zapomnianych
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Z działalności LOK

Co 
słychać na 
strzelnicy?

Marian Drąg

17.02.2008 r. na strzelnicy w Bychawa 
– Podzamcze odbyły się zimowe zawody 
w strzelectwie sportowym (pistolet woj-
skowy i pistolet sportowy). W zawodach 
startowało 23 zawodników z Bychawy 
Bełżyc i Lublina w zawodach zwyciężyli:

Kwiatkowski Antoni – Bełżyce1. 
Woźnicki Mirosław – Bełżyce2. 
Rząd Marcin – Bełżyce 3. 
Watras Jamisz – Bełżyce4. 
Jaworski Rałał – Bychawa5. 
Topyła Tadeusz – Bychawa6. 

20.04.2008 r. odbyły się zawody 
w strzelectwie sportowym o puchar Za-
rządu Koła LOK Bychawa, zawody roze-
grano w kategorii seniorów. W zawodach 
startowało 21 zawodników z Bychawy, 
Bełżyc i Lublina. W zawodach zwyciężyli: 

Woźniak Jerzy – Bełżyce1. 
Rząd Marcin – Bełżyce2. 
Ziemiński Andrzej – Bełżyce3. 
Topyła Tadeusz – Bychawa4. 
Kwiatkowski Antoni – Bełżyce5. 
Drąg Marcin – Bychawa6. 

26.04.2008 r. odbyły się wojewódzkie 
zawody w Puławach w strzelectwie spor-
towym, startowało 19 zespołów. Zespół 
z Bychawy w składzie – Marian Drąg, 
Sławomir Rolek, Tadeusz Topyła, Piotr 
Chrzanowski zwyciężył w strzelaniu z pi-
stoletu wojskowego.

18.05.2008 r. na strzelnicy Bychawa 
– Podzamcze odbyły się zawody w strze-
lectwie sportowym (dwubój) o puchar 
właściciela Hurtowni Elektronicznej 
w Bychawie. Zawody rozegrano w kate-
gorii juniorów i seniorów, startowało 19 
zawodników z Bychawy. W zawodach 
zwyciężyli:

Juniorzy:
Jaworski Karol1. 
Drąg Sebastian2. 
Zaręba Wojciech3. 

Seniorzy 
Jaworski Rafał 1. 
Drąg Marian2. 
Topyła Tadeusz3. 

25.05.2008 r. odbyły się zawody w strze-
lectwie sportowym o puchar Burmistrza 
Bychawy (karabinek sportowy, pistolet 
i rzut granatem) w kategorii juniorów 
i  seniorów, startowało 31 zawodników 
z Bychawy. W zawodach zwyciężyli:

Juniorzy
Krzykała Przemysław 1. 
Wtykło Mariusz 2. 
Drąg Sebastian 3. 

Seniorzy
Drąg Marian1. 
Jaworski Rafał2. 
Chrzanowski Piotr3. 

1.06.2008 r. odbyły się zawody w strze-
lectwie sportowym (karabinek sportowy, 
pistolet wojskowy i sportowy oraz rzut 
granatem) o puchar firmy „Fami” By-
chawa, zawody rozegrano w kategorii ju-
niorów i seniorów, startowało 21 zawod-
ników. W zawodach zwyciężyli:

Juniorzy
Krzykała Przemysław1. 
Drąg Sebastian2. 
Rolek Jakub3. 

Seniorzy
Drąg Marcin1. 
Rolek Sławomir2. 
Jaworski Rafał3. 

8.06.2008 r. na strzelnicy Bychawa-Po-
dzamcze odbyły się zawody w strzelectwie 
sportowym o puchar firmy AUTO-MAR 
w Bychawie. Zawody rozegrano w ka-
tegorii seniorów jako dwubój strzelecki 
z rzutem granatem do celu, w zawodach 
startowało 26 zawodników z Bychawy, 
Bełżyc i  Kraśnika. W zawodach zwycię-
żyli:

Drąg Marian Bychawa1. 
Woźnicki Mirosław Bełżyce2. 
Rząd Marcin Bełżyce3. 
Chrzanowski Piotr Bychawa4. 
Żejma Krzysztof Kraśnik5. 
Kwiatkowski Antoni Bełżyce6. 

15 czerwca 2008 r. zespół z Bychawy 
wyjechał na zawody wojewódzkie do Bo-
rowicy, natomiast 12 lipca 2008 r. wyje-
dzie do Sitańca koło Zamościa.

Strażackie 
boje

Sławomir Rolek

8 czerwca drużyny Ochotniczych Straży 
Pożarnych z naszej gminy konkurowały 
ze sobą w strażackich bojach o najlepsze 
wyniki. W tym roku naszą gminę dodat-
kowo reprezentowały dwie drużyny mło-
dzieżowe i jedna drużyna żeńska. Gościli-
śmy również drużyny z sąsiednich gmin: 

Jabłonnej, Krzczonowa i Strzyżewic. 
W sumie w zawodach wzięło udział 30 
drużyn pożarniczych z czterech gmin.

Punkty uzyskane w dwóch konkuren-
cjach strażackich oraz punkty karne sta-
nowiły końcowy rezultat wszystkich zma-
gań. W sztafecie pożarniczej ochotnicy 
rywalizowali ze sobą bardzo mocno, gdyż 
wszystkie czasy drużyn zamknęły się róż-
nicą 7 sekund. Po sztafecie pożarniczej 
na czoło tabeli wysunęła się OSP z By-
chawki Pierwszej, o jedną sekundę gorsza 
była drużyna z Kolonii Zaraszów, o dwie, 
obrońcy tytułu z poprzedniego roku czyli 

OSP Stara Wieś Druga. 
Druga konkurencja tj. 

ćwiczenia bojowe mia-
ły wyłonić zwycięzcę. 
Ta bardzo widowiskowa 
konkurencja, zgromadzi-
ła sporą rzeszę kibiców. 
I rzeczywiście dowiodła, 
która drużyna jest naj-
lepsza i która ma naj-
lepszy sprzęt. Najlepsza 
okazała się OSP z By-
chawki Pierwszej, tuż za 
nią nieco poprawiając 
wynik, uplasowała się 
OSP z Koloni Zaraszów, 
trzecie miejsce zajęli 
ubiegłoroczni laureaci – 

strażacy ze Starej Wsi Drugiej.
Za zajęcie czołowych miejsc drużyny 

otrzymały nagrody i wyróżnienia z rąk 
przedstawicieli zarządu OSP RP w By-
chawie.

Zawody były bacznie obserwowane i sę-
dziowane przez strażaków z miejscowej 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w By-
chawie, a nad zdrowiem zawodników 
i uczestników całej imprezy czuwali ra-
townicy z Pogotowia Ratunkowego.

Celem zawodów w sportach pożarni-
czych jest promocja działalności Ochot-
niczych Straży Pożarnych. To także po-
kaz umiejętności strażackich, jak również 
przegląd sprzętowo-mundurowy naszych 
jednostek.
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BYCHAWKA
My, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bychawce, przeno-
simy się w czasie, świętujemy, 
przemierzamy świat... 

Na majówce
Uczniowie kl. IV z wychowawczynią 

p. Anną Bartnik, 28 maja przenieśliśmy 
się w czasie. Miejscem spotkania wielu 
grup uczniowskich tego dnia było gro-
dzisko średniowieczne w Chodliku koło 
Karczmisk, gdzie odbywała się po raz 
siódmy „Majówka Archeologiczna”. Mo-
gliśmy poznać i doświadczyć jak miesz-
kali ludzie we wczesnośredniowiecznym 
grodzisku oraz poznaliśmy tajniki Impe-
rium Rzymskiego, z którym łączył Polskę 
szlak bursztynowy. Mogliśmy zobaczyć 
pokazy walk, prezentacje rzemiosła, oby-
czajów i kultury. Sami mogliśmy poznać 
życie ówczesnych ludzi poprzez wykony-
wanie codziennych czynności z tamtych 
wieków. Niektórzy stali się przez chwilę 
garncarzami, inni łucznikami, jeszcze 
inni produkowali papier czerpany. Zaba-
wy i radości nie było końca! Nauki rów-
nież! Wrażenia zostały ostudzone przez 
lody w Nałęczowie.

Podczas Święta Szkoły
Organizowane co roku! W tym roku, 

2 czerwca, rozpoczęło się uroczystą Mszą 
świętą w kościele parafialnym w Bychaw-
ce, po której nauczyciele wraz z uczniami 
zapalili znicze na grobie patrona szkoły 
i grobach, którymi się opiekujemy. Tego 

dnia uczciliśmy trzy ważne dla nas daty: 
3 czerwca przypadła 18-sta rocznica 
nadania naszej szkole imienia Kajetana 
Koźmiana, 26 maja obchodziliśmy Dzień 
Matki i 1 czerwca – Dzień Dziecka. Dzię-
ki temu nasze Święto Szkoły przerodziło 
się w Uroczystość Rodzinną. Rada Pe-
dagogiczna i emerytowani nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie 
i społeczność lokalna mogli usłyszeć pio-
senki w wykonaniu chóru szkolnego oraz 
podziwiać Zespół Taneczny „Kajetanki”. 
A najmłodsi wierszem i piosenką złoży-
li Mamom życzenia. Nie zabrakło wzru-
szających wspomnień pana Andrzeja 
Mendykowskiego o historii pierwszego 
sztandaru zakupionego w 1926 r., któ-
ry zachował się do dnia dzisiejszego. Ów 
sztandar po II wojnie światowej został 
ukryty przed władzami komunistycznymi 
i przeleżał przez wiele lat w szafce w sali 
gimnastycznej. Dopiero po 1988 r. ujrzał 
światło dzienne i dziś możemy go podzi-
wiać. Po części artystycznej wszyscy go-
ście zostali zaproszeni na poczęstunek 

zorganizowany przez Radę Rodziców, 
a dzieci do zabawy.

Warmia i Mazury
Tuż po „Święcie Szkoły” 35-osobowa 

grupa uczniów z kl. II-VI wraz z p. Be-
atą Kot, p. Anną Bartnik i p. Dorotą Ko-
chaj, tuż po wschodzie słońca wsiadła do 
autokaru, który zawiózł nas, aż na War-
mię i Mazury. Program był bardzo bo-
gaty i ciekawy od samego początku. Na-
sze zwiedzanie rozpoczęliśmy od pieszej 
wycieczki po rezerwacie Czarna Hańcza. 
Tego samego dnia podążaliśmy ślada-
mi Jana Pawła II, zwiedzając Sanktu-
arium w Studziennicznej. Drugi dzień 
rozpoczęliśmy od wycieczki autokarowo-
pieszej, zwiedzając Suwalski Park Kra-
jobrazowy. Zdobyliśmy Górę Cisową. 
Wiele wrażeń dostarczył nam krajobraz 
oglądany z punktu widokowego w Smol-
nikach, gdzie nakręcane były sceny do 
filmu A. Wajdy „Pan Tadeusz”. 

Trzeci dzień wycieczki był równie cie-
kawy jak poprzednie. Zwiedziliśmy byłą 
kwaterę Hitlera w Gierłoży.   W „Wio-
sce Indiańskiej” poznaliśmy wodza 
i  jego żonę, którzy przybliżyli nam życie 
plemion indiańskich. Tam też postrzela-
liśmy sobie z łuku. W tym dniu uczest-
niczyliśmy również w pięknym koncercie 
muzyki organowej w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Świętolipskiej. Wszyscy z  nie-
cierpliwością czekali na kolejny dzień 
wycieczki.  Po śniadaniu udaliśmy się do 
Kadzidłowa. Tam poznaliśmy zwierzęta 
zamieszkujące tereny Pojezierza Suwal-
sko – Mazurskiego. Niektóre z nich moż-
na było pogłaskać, przytulić, czy zrobić 
zdjęcie. 

Mikołajki – to ostatnie miejsce naszej 
wycieczki. Wszyscy czekali na ten mo-
ment. Przed nami Hotel Gołębiewski. 
Wchodzimy do środka, a tam... „Park 
Wodny Tropikana”. Niesamowita frajda 
dla wszystkich pływaków! Nie chcieliśmy 
wychodzić z wody. Cóż wszystko co dobre 
szybko się kończy! Nasza wycieczka rów-
nież. Zachęcamy wszystkich, do zwiedza-
nia tego przepięknego zakątka naszego 
kraju: Pojezierza Warmińsko-Mazurskie-
go, nieczęsto przecież uwzględnianego 
w  planach wycieczek szkolnych. Trudno 
opisać wszystko to, co widzieliśmy, cze-
go nauczyliśmy się i czego doświadczyli-
śmy.

Góry Świętokrzyskie
9 czerwca 2008r. był kolejnym dniem, 

kiedy my maluchy z klas 0, I ,III pod 
opieką pań - Beaty Chmielowiec, Bogu-
miły Rosołowskiej i Krystyny Jagiełło 
wyruszyliśmy na wycieczkę w Góry Świę-
tokrzyskie. Podziwialiśmy ruiny zamku 
Krzyżtopór, dzielnie wspinaliśmy się na 
Święty Krzyż oraz płoszyliśmy nietoperze 
w Jaskini Zbója Madeja w Ujeździe. Ale 
największe wrażenie wywarł na nas „spa-
cer” podziemnymi korytarzami Kopalni 
Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach. 
Pyszny obiad z surówką „Mnich” na krót-
ko wyciszył niepokój w naszych żołąd-
kach. W drodze powrotnej najmłodsze 
dzieci zasnęły ze zmęczenia, co świetnie 
oddaje ilość doznanych tego dnia wra-
żeń.

STARA WIEŚ
Ocalić od zapomnienia…

Grażyna Rakuś

„Ocalić od zapomnienia…” to motyw 
przewodni konkursu literackiego, który 
odbył się w Starej Wsi.

24 uczniów ze szkół w Zaraszowie, Ko-
sarzewie i Starej Wsi zainteresowała te-
matyka współzawodnictwa, a mianowicie 
dawne obrzędy, zwyczaje, obyczaje, tra-
dycje.

Aby je poznać lub przypomnieć, nale-
żało sięgnąć do literatury, skorzystać 
z Internetu lub… porozmawiać z babcią 
i dziadkiem. Zdecydowana większość 
uczestników konkursu wybrała ostatnie 
źródło informacji, czyli seniorów, którzy 
okazali się nieocenioną wręcz skarbni-
cą wiedzy o tym, jak to dawniej bywało. 
Powstały fantastyczne prace o: piórni, 
przędzeniu lnu, weselu lubelskim, piko-
rze, rzucaniu owsem w księdza, paleniu 
ognisk w noc sylwestrową. To tylko nie-
które tematy nagrodzonych dzieł.

Zdaniem organizatorów i komisji kon-
kursowej, która przyznała osiem nagród 
i jedno wyróżnienie, prace były bardzo in-
teresujące i oryginalne, dotyczyły różnych 
zjawisk z kulturowej przeszłości naszego 
regionu.

Szkoda tylko, że o udział w tym przed-
sięwzięciu oprócz organizatorów, pokusi-
ła się jedna szkoła z naszej gminy, nie-
zawodny – jak zwykle – Zaraszów. Miesz-
kańcy innych miejscowości z pewnością 
wznieśliby wiele do naszego zbioru prac 
konkursowych.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania nauczycielom, pod kierun-
kiem których powstawały prace: czyli 
Pani Krystynie Pruś z Zaraszowa, pań-
stwu Danucie i Tomaszowi Kalinowskim 
z Kosarzewa oraz wszystkim „informato-
rom”, czyli rodzicom, babciom i dziadkom 
opowiadającym o przeszłości.

Słowa wdzięczności dla komisji konkur-
sowej w składzie paniom Elżbiecie Wi-
niarczyk i Barbarze Cywińskiej z Biblio-
teki Publicznej w Bychawie oraz Elżbiecie 
Kowalczyk ze Starej Wsi.

Dziękujemy pani dyrektor Marcie Żyśko 
za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Prace chętnie udostępnimy zaintereso-
wanym.
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H WOLA GAŁĘZOWSKA
Zofia Walczak

Dziękujemy Ci, Mamo!
W dniu 26 maja br. u nas, w Woli Ga-

łęzowskiej, podobnie jak w wielu innych 
szkołach, odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Matki. Imprezę zorganizowała klasa 
I z wychowawczynią. W pięknie przygoto-
wanej sali, w obecności wszystkich Mam 
i dyrektora Szkoły, niemal pozbawione 
tremy dzieci, wyraziły swoim Mamom 
miłość, wdzięczność za trud wychowania 
i troski o nie. Uczniowie recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki, tańczyli krako-
wiaka, a szczególny aplauz zyskał skecz 
pt. „Roztargniony Marek”. Następnie 
dzieci złożyły swoim Mamom życzenia 
oraz wręczyły własnoręcznie wykonaną 
laurkę.. Konkursy z udziałem Mam oraz 
słodki poczęstunek zakończyły to miłe 
spotkanie. Nie obyło się bez wzruszeń. 
Widać było, że uroczystość sprawiła go-
ściom wiele przyjemności i dostarczyła 
wielu niezapomnianych przeżyć. 

Beata Zaręba

Co zobaczyliśmy w Bieszcza-
dach?

W dniach 28-30 maja byliśmy w Biesz-
czadach na wycieczce. Co zobaczyliśmy?

Kamień leski – to ogromny piaskowiec 
o wysokości 20m i kilkudziesięciu sze-

rokości. Odważni mogą wdrapać się na 
jego wierzchołek i zza koron drzew podzi-
wiać okolice. 

Park Etnograficzny w Sanoku należy 
do najpiękniejszych muzeów na wolnym 
powietrzu w Europie (malownicze poło-
żenie na prawym brzegu Sanu u podnóża 
Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie 
odzwierciedla fizjografię Podkarpacia).

Widok na Bieszczadzkie Morze, jak 
często nazywane jest Jezioro Solińskie, 
które powstało w wyniku wybudowania 
zapory na Sanie, a zalanie rozległego 
systemu dolin sprawiło, że zbiornik jest 
szczególnie malowniczy. 

Wielka Rawka (1307 m n.p.m ) – to do-
skonały punkt widokowy, z którego moż-
na podziwiać wspaniałe bieszczadzkie 
panoramy, dlatego zaplanowaliśmy sobie 
wycieczkę w to urocze miejsce.

Odpoczywaliśmy w drodze na Połoninę 
Wetlińską, która jest jednym z najbar-
dziej znanych i najczęściej odwiedzanych 
bieszczadzkich miejsc, szczególnie jesie-
nią oraz zimą, kiedy to niejednokrotnie 
mamy do czynienia ze zjawiskiem inwer-
sji (w górach jest cieplej niż w dolinach)

Bycie dzieckiem ma swoje dobre strony 
zwłaszcza w…

Dzień Dziecka
To był wspaniały dzień! Wszystkie dzie-

ci z naszej szkoły mogą to potwierdzić. 
Spośród konkursów i zabaw każdy mógł 

wybrać coś dla siebie i wygrać słodkie 
nagrody. 

Przeciąganie liny ujawniło szkolnych 
strongmanów. Maluchy zmierzyły swoje 
siły w wyścigach rzędów, starsi rozegrali 
mecze siatkówki i piłki nożnej. Spraw-
dziliśmy swoją wytrzymałość i orientację 
w biegach przełajowych i podchodach – 
nikt nie miał czasu narzekać. W poka-
zach Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli 
Gałęzowskiej chętnie brali udział ucznio-
wie naszej szkoły. Najbardziej do gustu 
przypadły dziewczynom hełmy, chłopcy 
nie chcieli rozstać się z samochodem. 
W efekcie, z pokazów strażackich umie-
jętności, zrobił się pokaz strażackiej… 
mody. Ech, co mundur, to mundur!

Gdzie ogień, tam i strażacy, tym ra-
zem jednak czuwali, aby nie zgasł. Ra-
zem z  kiełbaskami przy ognisku piekły 
się nam lekcje. Dodajmy do tego piękną 
pogodę, muzykę i lody, czy życie nie jest 
piękne?!

ZARASZÓW
Bożena Koziej

Muzyka w przyrodzie
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam 

ludzie dobre serca mają...”, tymi słowami 
powitałam miłośników piosenki i ekologii, 
a więc uczestników III Gminnego Konkur-
sie Piosenki Ekologicznej. Miło nam było 
gościć przedstawicieli wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w gminie 
Bychawa. Konkurs odbywał się na świe-
żym powietrzu. Myślę, że Ci, którzy byli, 
zgodzą się ze mną. Jury miało twardy 
orzech do zgryzienia, gdyż mali (i nie tyl-
ko mali) piosenkarze prezentowali bardzo 
wyrównany, wysoki poziom. Komisja w 
składzie: Krzysztof Mendykowski (prze-
wodniczący), Beata Chmielowiec, Anna 
Mazurek, Beata Szmit, Joanna Marek-
Stanicka i Mirosław Stoczkowski, po wy-
słuchaniu uczestników konkursu przy-
znała następujące nagrody: 
W kategorii uczniów klas I-III solista
I miejsce – Arkadiusz Nieściur SP w Za-

raszowie oraz Jakub Rosołowski SP w By-
chawce

Kategoria zespół wokalny
2 zespoły zajęły I miejsce ex 

aequo: Anna Pastucha, Ra-
fał Rozwałka, Konrad Lipiec 
SP w Starej Wsi Drugiej oraz 
Zuzanna Krakowska, Klau-
dia Kłos, Weronika Klimek SP 
w Bychawce

W kategorii uczniów klas IV-VI
I miejsce w kategorii solista przyznano 

Natalii Mączka SP w Bychawie
II miejsce Anecie Spust SP w Bychawie 

oraz Szymonowi Mazurkowi SP w Zara-
szowie

W kategorii zespół wokalny
I miejsce przyznano Monice Wąsik, Pa-

trycji Fijołek, Łukaszowi Grabczyńskie-
mu SP w Woli Gałęzowskiej

II miejsce – Aleksandra Żołynia, Da-
mian Babiarz, Ewelina Makuła SP w Woli 
Gałęzowskiej oraz Aleksandra Wielgus, 
Patrycja Budzyńska, Aneta Kisiewicz SP 
w Starej Wsi Drugiej

W kategorii uczniów gimnazjum
Przyznano równorzędne I miejsce – 

Dominice Stacharskiej i Mai Nizio Gim-
nazjum nr 2 przy Zespole Szkół im ks. 
A Kwiatkowskiego oraz Edycie Marzec 
i Monice Marzec Gimnazjum nr 1 w By-
chawie.

Mam nadzieję, że mimo rywalizacji, at-
mosfera konkursu była bardzo przyjazna. 
Nagrody i dyplomy wręczył Laureatom 
zastępca burmistrza Jan Mazurkiewicz.

Na majówkę do Chodlika
29 maja br. uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Zaraszowie wybrali się na „Ma-
jówkę Archeologiczną” do Chodlika. To 
slynna w regionie miejscowość, w której 
można bliżej poznać epokę średniowie-
cza, obejrzeć stroje i uzbrojenie legio-
nistów rzymskich, poobserwować zain-
scenizowane pokazy walk i pojedynków. 
Można też podpatrzeć jak wygląda obrób-
ka bursztynu, bądź wziąć udział w warsz-
tatach garncarskich. Dzieci więc bawiły 
się wspaniale.

Okazało się jednak, że wyjazd ten miał 
też pewne minusy. Było bardzo dużo lu-
dzi, a więc wielu rzeczy nie można było 
obejrzeć z bliska. Poza tym wystawcy 
woleli raczej sprzedawać swoje towary, 
niż prezentować uczniom ich wyrób. Być 
może inni turyści mieli lepsze doświad-
czenia niż my. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Na-
łęczowa, by odpocząć w urokliwym Parku 
Zdrojowym. Tym miłym akcentem zakoń-
czyliśmy wycieczkę.



Dania dla 
Mola...
odsłona trzecia

Barbara Cywińska

Czytanie to ważny element życia każ-
dego człowieka. Wpływ kontaktów z lite-
raturą na wszechstronny rozwój osobo-
wości trudno przecenić. Skoro ciało do 
normalnego funkcjonowania potrzebuje 
pokarmu, to dusza również!

Dlatego po raz trzeci w hi-
storii, ogłaszamy literac-
ko-kulinarny konkurs Da-
nie dla Mola czyli czytanie 
podniebieniem... 

Do zabawy zapraszamy każdego, kto 
uwielbia czytać, ale też potrafi czerpać 
przyjemność z poszukiwania i odkrywa-
nia nowych smaków kulinarnych. Kon-
kurs polega na znalezieniu w dowolnej 
książce z literatury pięknej ciekawego 
opisu potrawy kulinarnej, przygotowywa-
nia lub celebrowania posiłków. Wybrany 

fragment wraz z opisem bibliograficznym 
książki (imię i nazwisko autora, tytuł, 
strona, na której znajduje się opis) wy-
słać na adres redakcji: gzbg@wp.pl lub 
biblioteki: biblioteka@ebck.pl, bądź do-
starczyć osobiście. Na smakowite opisy 
czekamy do końca lipca 2008 r. Wielki 
finał nastąpi w sierpniu w Barze u Saszy 
nad zalewem Podzamcze.

Będzie to trzecia edycja literacko-kuli-
narnego konkursu Danie dla Mola. Pod-
czas pierwszej przyrządzaliśmy staropol-
ski bigos według receptury zawartej w IV 
księdze Pana Tadeusza. Drugą edycję 
zdominowały napoje, królową w tej kate-
gorii została rodowa nalewka Grzesiaków 
inspirowana prozą Waldemara Łysiaka. 

Gorąco zapraszamy wszystkich do za-
bawy! Półki, te biblioteczne i te domowe, 
aż uginają się od książek, w których bez 
trudu znajdą Państwo odpowiedź na kon-
kursowe zadanie. Życzymy powodzenia 
i niecierpliwie czekamy na Państwa lite-
racko-kulinarne odkrycia.

Organizatorzy konkursu: Biblioteka 
Publiczna Bychawskiego Centrum Kultu-
ry, „Bar u Saszy” 

Patronat medialny: 
„Głos Ziemi Bychawskiej” 
www.bychawa.pl; www.ebck.pl
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Szanowni Mieszkańcy 
Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w V EDYCJI 
KONKURSU

„PIĘKNE 
MIASTO 
I GMINA”

Już po raz piąty będziemy wybierać 
najpiękniejsze posesje i balkony, których 
właściciele szczególnie cenią sobie este-
tykę i piękny wygląd oraz ład i porządek 
w tzw. przydomowym obejściu. Podobnie 
jak w latach ubiegłych Burmistrz i Rada 
Miejska liczą na szeroki udział mieszkań-
ców, ich zaangażowanie w upiększanie 
własnych siedlisk, wypracowanie zacho-
wań ekologicznych, a przez to bezpo-
średni wpływ na poprawę wyglądu mia-
sta i wsi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w tegorocz-
nej edycji. A oto regulamin konkursu:

Założenia Programowe:
Organizacja Konkursu ma na celu: po-

prawę estetyki i wyglądu miasta i gmi-
ny, popularyzację postaw przyjaznych 
środowisku, wyróżnienie mieszkańców 
miasta i wsi, którzy kładą nacisk na es-
tetykę otaczającej ich przestrzeni. 

Organizatorzy Konkursu:
Konkurs organizowany jest pod pa-

tronatem Burmistrza Bychawy. 

Współorganizatorzy:
Rada Miejska w Bychawie• 
Urząd Miejski w Bychawie• 
Bychawskie Centrum Kultury• 
Bychawskie Towarzystwo Regio-• 
nalne
Redakcja „Głosu Ziemi Bychaw-• 
skiej”

Nad prawidłowym przebiegiem Kon-
kursu czuwać będzie Komisja powołana 
przez Burmistrza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe pro-

wadzone jest w trzech kategoriach:
NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD• 
NAJPIĘKNIEJSZY BALKON• 
NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO • 

Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgła-

szają swój udział do Urzędu Miejskiego 
w Bychawie lub bezpośrednio do redakcji 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”. W konkursie 
mogą brać udział ogrody i balkony zgło-
szone przez: samych zainteresowanych, 
wytypowane przez sołtysa, rady sołeckie, 
rady osiedli, burmistrza lub radnych.
Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, 
burmistrz lub radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody 

rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w po-
szczególnych kategoriach. (Komisja może 
przyznać nagrody, wyróżnienia lub na-
grody równorzędne). 

Czas trwania konkursu:
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

do dnia 31 lipca 2008 roku w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie w godz. 7.15-15.15 
lub w Redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej 
w godz. 7.30-15.30.

Ocena wyników konkursu obejmuje 
okres od dnia 1 sierpnia do 23 sierpnia 
2008 roku.

Przegląd konkursowy nastąpi do dnia 
23 sierpnia 2008 roku. Podsumowa-
nie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w dniu Dożynek Gminnych.

Oceny przeglądów zgodnie z określo-
nymi w regulaminie kryteriami, dokona 
Komisja zatwierdzona przez Burmistrza.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez 

podanie ich do publicznej wiadomości 
w „Głosie Ziemi Bychawskiej”.

Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 
na spotkaniu z władzami samorządowy-
mi podczas obchodów Dożynek Gmin-
nych w terminie podanym przez organi-
zatora.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek

Mirosław Grzesiak

Wraz z nastaniem lata wracają rado-
sne wspomnienia. Myślę teraz o IV edycji 
konkursu „Piękne Miasto i Gmina”, która 
dla nas, mieszkańców Wandzina okaza-
ła się nader pomyślna. Komisja konkur-
sowa doceniła mieszkańców Wandzina, 
gospodarność i troskę o estetykę swoich 
posesji. Przy ocenie wzięła również pod 
uwagę naszą dbałość o pobocza, jak rów-
nież o  tereny zielone przy rzece. Przypo-
minam, że I miejsce w kategorii „najpięk-
niejszy ogród” zajęła Krystyna Mazurek 
oraz II miejsce, w tej samej kategorii, Lu-
cyna Klimek. W kategorii „najpiękniejsze 
sołectwo” zdobyliśmy główną nagrodę. 
Takie uznanie przez władze gminy zobo-
wiązuje nas, do dbałości o wygląd i po-
rządek sołectwa, również i w tym roku.

Już teraz widzę i obserwuję wysiłki 
„wandziniaków” porządkujących obejścia 
i  pobocza, aczkolwiek szkoda, że są jesz-

cze i tacy, którzy wstydzą się oczyścić po-
bocza przy swojej działce.

Proszę mieszkańców Wandzina, aby 
w tym roku zwrócili baczniejszą uwagę 
na tereny przy Kosarzewce, duża część 
mieszkańców uporządkowała już wzgó-
rza nad rzeką, czekam na rozpoczęcie 
porządkowania przez tych, którzy tego 
do tej pory nie uczynili, zwłaszcza o wy-
cięcie pokrzyw i krzaków. Mam nadzieję, 
że uprzątnięcie terenu zniechęci amato-
rów baru „pod chmurką” do wszczynania 
awantur.

Chęci i dążenia mieszkańców Bychawy 
do poprawy estetyki terenów nad rzeką 
dostrzegł burmistrz Bychawy. Od pewne-
go czasu rzekę oraz jej brzegi oczyszcza 
grupa pracowników interwencyjnych za-
trudnionych przez Urząd, prace te wyko-
nują solidnie i fachowo.

Jeszcze raz apeluję do mieszkańców 
Wandzina, by zadbali, każdy na szeroko-
ści swojej posesji, o czystość rzeki. Gmina 

nie posiada środków na stałe sprzątanie 
tych terenów. Przypominam, że również 
nad rzeką Kosarzewką mają swoje sie-
dziby następujące przedsiębiorstwa: By-
chawskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Zadbajcie o tere-
ny nad rzeką Kosarzewką, przyległe do 
waszych przedsiębiorstw.

PS. Dziękuję burmistrzowi za inicjaty-
wę oczyszczenia rzeki Kosarzewki, jestem 
pewien, że mieszkańcy Wandzina szybko 
sprzątną tereny nad rzeką i na bieżąco 
będą sprzątali jej nurt i brzegi. Liczę na 
Was mieszkańcy Wandzina!

Autorowi tekstu, Panu Miłosławowi 
Grzesiakowi, szybkiego powrotu do zdro-
wia

życzy Redakcja

List do mieszkańców Wandzina
m

a
R

e
k
 m

a
Ty

s
e

k

Leszek Asyngier Jr
Witam ponownie w gpj, czyli rubryce od 

początku do końca poświęconej językowi oj-
czystemu, który kryje w sobie niewyczerpalne 
zasoby gramatyczno – ortograficznych niespo-
dzianek, niezgłębione przestrzenie swobody 
wypowiedzi, nieodkryte tajemnice znaczeń 
itd. 

Dziś kolejny wiersz, który ma na celu przy-
bliżyć jedną z nich. Będzie nią rola i funkcja 
przypadków, tu wplecionych w fabułę utworu 
„Różne Przypadki”. Mam nadzieję, że w jakimś 
stopniu przysłużę się wszystkim tym (głównie 
młodzieży szkolnej), którym przypadki jawią 
się niczym coś niezrozumiałego czy nieistot-
nego, przez co staną się dla nich bardziej 
przyswajalne, bliższe. Mała sugestia: niech to 
będą Wasze przypadki, bo z Waszego języka 
polskiego, który przecież trzeba nieustannie 
szlifować i usprawniać niezależnie od wieku. 
Gdy osiągnięcie odpowiedni stopień wtajemni-
czenia w jego „wdzięki”, nie zawiłości – w jego 
melodię i rytm, nie trudne wyrazy, satysfak-
cja gwarantowana. Stanie się dla Was darem, 
nie przekleństwem. Nie bójcie się zatem mylić, 
byleby ćwiczyć, ćwiczyć… pokonywać samego 
siebie w gimnastykowaniu narodowej mowy, 
nie tylko z uwzględnieniem przypadków, ale 
też innych prawideł i zasad. Warto, gdyż 
umiejętnie dobrane słowa do myśli to najwyż-
sza umiejętność i zaleta człowieka, która wła-
ściwie wykorzystana ułatwia kontakt z oto-
czeniem. Jest to też pewna forma „wolności”, 
której osiągnięcia Wam życzę.

Różne Przypadki

Czy ktoś coś kiedyś gdzieś?
Czy nikt nic nigdy nigdzie?
Oto jest pytanie,
Może czcze gadanie,
Puste rozważanie – 
Kto odpowie na nie?

Mianownik: „Kto, co” – spytał – 
„Chce zgłębić zagadnienie?”
Dopełniacz: „Kogo, czego 
Powyższe jest zmartwienie?”

Celownik: „Komu, czemu
Ma służyć stąd wiedza ta?”
Wtem Biernik  rzekł: „Kogo, co
Obchodzi to? – traci  czas.”
Narzędnik dodał: „Z kim, z czym 
Mierzyć się w sprawie tej?”
Miejscownik się zaskoczył: swój głos 

podniósł
„O kim, o czym to jest?”
„Pytanie, ważne jesteś!” – 
Wołacz zawołał dzielnie – 
„Kto pyta, ten się dowie,
Gdy są przypadki różne”.

rys. GrzeGorz sztyrak



ISO 
na następne 
trzy lata

Monika Głazik

W kwietniu br. Urząd Miej-
ski w Bychawie poddał się 
zewnętrznemu audytowi 
wznawiającemu na zgod-
ność działania z wymagania-
mi normy ISO 9001. Audyt 
przeprowadzony został przez 
niezależną jednostkę certy-
fikującą TÜV Rheinland Sp. 
z o.o. Audytorzy zarekomen-
dowali Urząd do wznowie-
nia ważności certyfikatu na 
zgodność działania z wyżej 

wymienioną normą na kolejne 3 lata. 
W 2002 roku Urząd Miejski w Bychawie 

był pierwszym w Województwie Lubel-
skim urzędem, który otrzymał certyfikat 
jakości ISO 9001. Wówczas bychawski 
Urząd znalazł się wśród 17 gmin w Pol-
sce, którym TÜV Rheinland Sp. z o.o. – 

znana w Polsce międzyna-
rodowa firma certyfikacyj-
na potwierdziła najwyższą 
jakość usług społecznych. 
Od tamtej pory takim cer-
tyfikatem może pochwalić 
się więcej samorządów. 

Burmistrz i Kierownictwo 
Urzędu składają wszyst-
kim Pracownikom podzię-
kowania za zaangażowa-
nie we wdrożenie Systemu 
Zarządzania Jakością.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nie-

ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej przy ulicy Pi-
leckiego 16 w Bychawie, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka Nr 46/6 
o powierzchni 0,6696 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz 
warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy 
w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW 197588.

2. Działka położona jest w Bychawie 
przy ul. M.Pileckiego 16, niezabudowa-
na, wyposażona w sieć energetyczną, te-
lefoniczną i wodociągową. Położona jest 
w strefie peryferyjnej miasta Bychawy 
w terenach o charakterze przemysłowym. 
Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości 
stanowią nieruchomości gruntowe zabu-
dowane budynkami usługowymi i miesz-
kalnymi. Ma kształt nieregularny zbliżo-
ny do prostokąta z wykrojonym narożni-
kiem. Teren działki ogrodzony jest płotem 
o konstrukcji stalowej. Na działce zloka-
lizowana jest budowla do obsługi przesy-
łu energii elektrycznej. Wzdłuż boku za-
chodniego i południowego od strony ulicy 
dojazdowej przez teren działki przebiega-
ją linie energetyczne średniego napięcia. 
Ustanowiona jest służebność gruntowa 
przejazdu i przechodu przez teren nie-
ruchomości pasem gruntu szerokości 
4 metrów, równolegle do przebiegu linii 
energetycznych bądź najkrótszą drogą od 
wytyczonej drogi publicznej w zakresie 
niezbędnym do konserwacji i naprawy 
stacji służących do przesyłania energii 
elektrycznej, a w tym do rozkopywania 
oraz przywracania gruntu do stanu po-
przedniego po usunięciu awarii na rzecz 
Lubelskich Zakładów  Energetycznych 
z siedzibą w Lublinie - użytkownika dzia-
łek nr 46/2 i 46/3. Bezpośredni dojazd 
możliwy jest od ulicy Pileckiego o na-
wierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 150 928,00 zł /słownie złotych: sto 

pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzie-
ścia osiem/plus 22% podatku VAT

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1510,00 zł/słownie złotych: tysiąc pięć-
set dziesięć/.

O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu.

1. Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Bychawa wy-
żej opisana nieruchomość przeznaczona 
jest pod tereny przemysłu, składów i baz 
dzielnicy „PODZAMCZE” – symbol planu 
2 P.S.B.

2. Brak przeszkód prawnych w rozpo-
rządzaniu nieruchomością i nie zgłoszo-
no wniosków o pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości w ustawowym terminie. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wniesienie gotówką wadium w wy-
sokości 15 100,00 zł /słownie złotych: 
piętnaście tysięcy sto /na konto Urzędu 
Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 
0017 3892 2000 0060 prowadzone przez 
Rejonowy Bank Spółdzielczy  w Bychawie 
w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry przetarg wygrał, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium nie podlega zwrotowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał, od zawarcia umowy w wyznaczonym 
terminie.

4. Przetarg odbędzie się dnia 7 lipca 
2008 r.  o godz. 10ºº w budynku Urzę-
du Miejskiego w Bychawie ul. Party-
zantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). 

Burmistrz Bychawy może odwołać 
ogłoszony przetarg jedynie z ważnych po-
wodów, informując o tym niezwłocznie 
w  formie właściwej dla jego ogłoszenia.

5. Dodatkowych informacji o nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospo-
darki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 
1 pokój Nr 3 lub pod numerem telefonu 
5660004 w. 21, gdzie można również za-
poznać się z regulaminem przetargu. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 
gminy Bychawa

Renata Jankowska

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy 
Bychawa zostały zakończone. Teraz opra-
cowywany będzie Wieloletni Plan Inwe-
stycyjny, który jest niezbędnym załączni-
kiem do strategii. Jest on instrumentem 
wdrażania strategii rozwoju oraz wska-
zuje konkretne zadania (projekty), które 
będą realizowane w założonym horyzon-
cie czasowym wraz z oszacowaniem kosz-
tów ich realizacji. Zadania te wynikają 
z  przyjętych w strategii celów i działań, 
a  ich realizacja przyczynia się do osią-
gnięcia założonych wskaźników.

Ze względu na szczegółowość doku-
mentu, WPI powinien zawierać zadania, 
które będą realizowane w czasie pierw-
szych trzech lat obowiązywania strategii. 
W miarę realizacji zadań WPI powinien 
podlegać aktualizacji.

Plany Odnowy Miejscowości 
dla Bychawki, Gałęzowa i Za-
raszowa

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym 
z najważniejszych elementów odnowy 
wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków 
pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie 
i uchwalenie takiego dokumentu stano-
wi niezbędny warunek przy aplikowaniu 
o środki finansowe w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dlatego 
też nasza gmina przystąpiła do sporzą-
dzania takich planów, zatwierdzone są 
już plany dla trzech miejscowości: Wola 
Gałęzowska, Olszowiec i Stara Wieś Dru-
ga. Konsultacjom społecznym poddane 
zostały następne miejscowości: Bychaw-
ka Druga, Gałęzów i Zaraszów.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” 
jest poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców 
wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 
Działanie umożliwi rozwój społeczności 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kul-
turowego i specyfiki obszarów wiejskich 
oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej. Opracowa-
nie a następnie wdrożenie planu odnowy 
wiąże się z określonymi korzyściami dla 
społeczności lokalnej:

możliwość korzystania z funduszy • 
strukturalnych i innych zewnętrznych 
źródeł finansowania działań rozwojo-
wych; 
wzrost atrakcyjności życia społeczno – • 
kulturalnego;
wdrażanie pozytywnych zmian akcep-• 
towanych przez mieszkańców;
wzrost wartości majątku komunalnego • 
– nieruchomości;
aktywizacja społeczności lokalnej – • 
wzrost tożsamości z miejscem zamiesz-
kania i stopnia integracji mieszkańców 
wokół działania na rzecz własnego śro-
dowiska - miejscowości;
stworzenie lokalnego forum wymiany • 
informacji i doświadczeń.

NOWE INSTRUMENTY RYNKU 
PRACY

Prace 
społecznie 
użyteczne

Prace społecznie użyteczne są nową 
formą aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych. Wprowadza je ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz w zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Prace te wykonywane są przez osoby 
bezrobotne, bez prawa do zasiłku, jedno-
cześnie korzystające ze świadczeń pomo-
cy społecznej, bądź o nią się ubiegające.

Prace te mogą być organizowane na pod-
stawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Powiatowym Urzędem Pracy (działające-

go w imieniu starosty) a gminą, na rzecz 
której prace społecznie użyteczne będą 
wykonywane.

Z osobami wykonującymi prace spo-
łecznie użyteczne nie jest zawierana żad-
na umowa, nie występuje stosunek pra-
cy.

Od świadczenia pieniężnego z tytułu 
wykonywania prac społecznie użytecz-
nych nie jest odprowadzana składka na 
ubezpieczenia społeczne, natomiast oso-
by te objęte są ubezpieczeniem zdrowot-
nym z tytułu posiadania statusu osoby 
bezrobotnej. Kierowane są po 10 godzin 
tygodniowo (6,30 zł za godzinę) do prac 
na rzecz społeczności lokalnej. Otrzymu-
ją za przepracowanie 40 godzin miesięcz-
ne świadczenie pieniężne w wysokości 
252 zł. 

Refundacja wydatków na wypłaty 
świadczenia za wykonywanie prac spo-
łecznie użytecznych na wniosek Gminy 
dokonywana jest przez Powiatowy Urząd 
Pracy ze środków Funduszu Pracy w wy-
sokości 60 % miesięcznie.

Świadczenia 
rodzinne
– nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w By-
chawie informuje, iż 1 września 2008 
r. zaczyna się nowy okres zasiłkowy 
realizowania ustawy o świadczeniach 
rodzinnych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się 
o świadczenia rodzinne mogą już teraz 
występować do urzędu skarbowego o wy-
danie zaświadczeń o dochodzie za 2007 
r., mogą także gromadzić pozostałą do-
kumentację niezbędną do przyznania 
świadczeń.

Podstawowe dokumenty wymagane 
do ustalenia uprawnień do świadczeń 
rodzinnych to:

skrócony odpis aktu urodzenia dziec-1. 
ka (w przypadku, gdy osoba  po raz 
pierwszy ubiega się o świadczenia); 
zaświadczenia urzędu skarbowego 2. 
o wysokości dochodów netto uzyska-
nych przez wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny w 2007 r.;
zaświadczenie właściwego or-3. 
ganu gminy o wielkości go-
spodarstwa rolnego wyrażonej  
w hektarach przeliczeniowych posia-
danych przez członków rodziny w 2007 
r.;
zaświadczenie szkoły w przypadku, 4. 
gdy dziecko uczęszcza do szkoły śred-
niej; 
kserokopia dowodu osobistego wnio-5. 
skodawcy oraz małżonka; 
orzeczenie o niepełnosprawności albo 6. 
o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności, w przypadku, 
gdy w rodzinie wychowuje się dziecko 
niepełnosprawne.

Z uwagi na zmianę wzoru druków wnio-
sków na świadczenia rodzinne Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bychawie infor-

muje, że będą one wydawane po wejściu 
w życie zmian do Rozporządzenia Mini-
stra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 
2005 r. w sprawie sposobu i trybu postę-
powania o świadczenia rodzinne (infor-
macja o tym fakcie zostanie podana do 
publicznej wiadomości na tablicach ogło-
szeń). 

Przyjmowanie wniosków na okres za-
siłkowy 2008/2009 wraz z wymaganą 
dokumentacją Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bychawie rozpocznie od dnia 1 lip-
ca 2007 r. w godzinach od 07.15 do 
12.15.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych w przypadku, gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc wrzesień następuje do 
dnia 30 września. W przypadku, gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia 
1 sierpnia do dnia 30 września, ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 
października.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
informuje ponadto, iż w przypadku wnio-
sków złożonych przez osoby posiadające 
gospodarstwo rolne, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych nastąpi w termi-
nie 30 dni od dnia ogłoszenia corocznego 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w sprawie wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2007 r. Przewidywa-
nym terminem ogłoszenia wskaźnika jest 
23 września 2008 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bychawie, ul.J. Piłsudskiego 22 i 
pod numerem telefonu (0-81) 5660127.

Projekty OPS

„Pomagamy 
Sobie”

Teresa Szopa Kierownik OPS 

W dniu 14 marca 2008 r. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bycha-
wie złożył w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Lublinie wniosek o do-
finansowanie realizacji projektu 
PROGRAM OPERACYJNY KAPI-
TAŁ LUDZKI w ramach Priorytetu 
VII „Promocja integracji społecz-
nej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, pt. „Pomagamy 
Sobie”. Został on zweryfikowany 
pod względem formalnym i ocze-
kuje na ocenę merytoryczną. 

Celem projektu jest rozwijanie aktyw-
nych form integracji społecznej i umoż-
liwienie dostępu do nich osobom zagro-
żonym wykluczeniem społecznym oraz 
poprawy skuteczności funkcjonowania 
instytucji pomocy społecznej. Problem 
bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych 
w gminie, ponieważ utrwala proces ubo-
żenia mieszkańców gminy i generuje ko-
lejne problemy społeczne, między innymi 
bezradność, niewydolność ekonomiczną 
i społeczną, bezdomność, uzależnienia. 
Rodziny i osoby borykające się z brakiem 
możliwości zatrudnienia są najliczniejszą 
grupą klientów tutejszego Ośrodka. Jako 
beneficjenci pomocy społecznej staja się 
mniej aktywni w poszukiwaniu nowych 
możliwości poprawy swojej sytuacji, dla-
tego też niezbędne jest podejmowanie 
lokalnych działań aktywizujących, które 
przyczyniłyby się do spadku bezrobocia 
i wskazały im możliwości rozwoju. 

Projekt ma charakter lokalny. Obejmu-
je on swoim zasięgiem Gminę Bychawa. 
Analiza potrzeb oraz doświadczenia wnio-
skodawcy na podstawie obserwowane-
go wzrostu liczby rodzin korzystających 
z pomocy społecznej wskazują na ogrom-
ne zapotrzebowanie w zakresie tego typu 
działań.

Przewiduje się objęcie wsparciem EFS 
w ramach realizacji projektu grupy 8 
osób długotrwale bezrobotnych, które 
chcą podnieść swoje kwalifikacje i jedno-
cześnie zwiększyć swoją wartość na ryn-
ku pracy. Realizacja tego zadania będzie 
trwała do 31 grudnia 2008 r. i należy do 
5 pracowników socjalnych, którzy wyty-
powali kandydatów do zawarcia kontrak-
tów socjalnych i w ramach pracy socjal-
nej przeprowadzili rozmowy informujące 
o korzyściach płynących z udziału w pro-
jekcie. Dzięki zawartym kontraktom so-
cjalnym wzrośnie motywacja i aktywność 
tych osób w poszukiwaniu pracy.
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USC informuje
zarejestrowano: 

w okresie od 7.05 – 20.06.2008

Akty małżeństw
Żminda Marek i Kasperek Anna1. 
Karwowski Dariusz i Zięba Bronisława2. 
Mokijewski Jarosław i Pietrzak Małgorzata3. 
Czapla Wojciech i Frankiewicz Marta4. 
Duda Mateusz i Krzpiot Edyta5. 
Asyngier Jan i Łobodzińska Ewelina6. 
Wąsik Roman i Klimek Sylwia7. 
Florek Michał i Jakubiak Marta8. 
Zając Paweł I Urban Monika9. 
Szybalski Jacek i Mazur Justyna10. 
Garbarz Waldemar i Woźniak Marzena11. 
Sarzyński Piotr i Chanaj Justyna12. 
Mazurek Krzysztof i Pazik Justyna13. 
Baciur Tomasz i Piędzia Anna14. 
Makuła Paweł i Jargiełło Małgorzata15. 
Solowski Mariusz i Jabłońska Barbara16. 

Akty zgonów
Małek Marianna Wierciszów lat 7417. 
Gąbka Wiesława Zakrzew lat 6918. 
Woźniak Maria Lublin lat 7719. 
Brzozowska Janina  Piotrowice lat 8120. 
Studzińska Natalia Stara Wieś Pierwsza lat 8121. 
Skowronek Władysława Giełczew Druga lat 8422. 
Dębecki Stanisław Stare Załucze lat 8923. 
Krawczyk Feliksa Kosarzew Stróża lat 8524. 
Syroka Weronika Bychawa lat 9125. 
Górski Wojciech Trawniki lat 7426. 
Skorek Franciszka Tarnawka Pierwsza lat 9227. 
Kondziak Bronisława Milejów lat 8228. 
Wlizło Władysława Maciejów Nowy lat 8929. 
Gajewska Marianna Lublin lat 8430. 
Pawłat Irena Lublin lat 7731. 
Woźniak Romuald Zadębie lat 6832. 
Kondraciuk Józef Świdnik lat 8133. 
Marczak Marianna Marynin lat 8834. 
Szacuń Jan Gałęzów lat 7735. 
Szmid Zbigniew Wrocław lat 8536. 
Stachyra Bolesław Piotrków Drugi lat 7537. 
Mardoń Józef Giełczew Pierwsza lat 7438. 
Kukuryka Władysław Osmolice Pierwsze lat 8939. 
Strzelec Jan Kosarzew Stróża lat 8240. 
Skawińska Alicja Lublin lat 6641. 
Bobel Tadeusz Sobieska Wola Druga lat 8642. 
Wajrak Czesław Czerniejów  lat 7543. 
Kulik Aleksander Bychawa lat 9344. 
Górniak Władysław Gałęzów lat 8245. 
Pietrzak Kazimierz Osowa-Kolonia lat 8646. 
Pawelec Władysław Piotrków Pierwszy lat 7847. 
Cioczek Wanda Krzczonów Sołtysy lat 7948. 
Boguń Janina Stara Wieś Trzecia lat 7549. 
Żak Jan Zabłocie lat 7750. 
Dulbas Czesława Zaraszów lat 7851. 
Stępień Tadeusz Żabia Wola lat 5452. 
Flor Józef Antoniówka lat 7153. 
Król Zofia Piotrków Pierwszy lat 8054. 
Trzciński Czesław Bychawka Trzecia lat 6355. 
Wójcik Genowefa Giełczew Druga lat 6856. 
Dzirba Agnieszka Sobieska Wola Druga lat 7557. 
Okapa Kazimierz Częstoborowice lat 8858. 
Flis Agnieszka Strzyżewice lat 8959. 
Woźniak Jan Strzyżewice lat 7360. 
Kasperek Kazimiera Gałęzów-Kolonia Druga lat 7961. 

Informację przygotowała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Bychawie 
Regina Skoczylas

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A  

Miejsce na Twoją reklamę
moduł: 10x4 cm
40 zł + Vat 
format: jpg 300dpi lub projekt w CorelDraw

tel: 081 566 01 44
e-mail:gzbg@wp.pl

więcej informacji na www.bychawa.pl > reklama w gazecie

Wydawca: GMINA BYCHAWA
Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”
23-100 Bychawa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego  22
tel. (0-81) 56-60-144, 56-60-004 w. 46
Redaktor naczelna: Monika Głazik
e-mail: gzbg@wp.pl

Zdjęcia: Marek Matysek
Dyżury redakcji pełnione są codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

Nakład: 1200 egz.

Skład i druk: STANDRUK
ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
www.standruk.com

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo do ich skracania i adiustowa-
nia.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń.

archiwum gazety w wersji elektronicznej 
na www.bychawa.pl

Nowy numer konta!
Informujemy, że z dniem 1 czerwca br. uległ 

zmianie nr rachunku bankowego, na który należy 
wpłacać podatki i opłaty lokalne na rzecz Gminy 
Bychawa. Od tego dnia obsługę bankową budże-
tu Gminy Bychawa prowadzi Rejonowy Bank Spół-
dzielczy w Bychawie. Nowy nr rachunku bankowe-
go do wpłat: 

34 8685 0001 0017 3892 2000 0030. 

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz tek-

sty sponsorowane ukazujące się na ła-
mach „Głosu Ziemi Bychawskiej” reguluje 
Uchwała Nr 172/2000 Zarządu Miasta w 
Bychawie z dnia 28 listopada 2000 r. Ogło-
szenia ramkowe zamieszczane mogą być 
wyłącznie w modułach 20 cm2 (20 mm x 
100 mm).

Opłaty za ogłoszenia ramkowe na przed-
ostatniej stronie wynoszą:

1 moduł 20 zł +VAT •	
2 moduły 40 zł +VAT •	
4 moduły 70 zł +VAT •	
6 modułów 100 zł +VAT •	
8 modułów 120 zł +VAT•	

W przypadku zlecenia przez ogłoszenio-
dawcę trzech ogłoszeń w kolejnych nume-
rach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej 
treści czwarta emisja zamieszczona będzie 
bezpłatnie.

REKLAMA

Panu 
Krzysztofowi Górniakowi

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
Śp. Władysława Górniaka

składają
burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

Pani Marii Janiec
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

 OJCA
Śp. Wacława Mierzwy

składają
burmistrz, kierownictwo 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie
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Książki w kąt!
1247 dzieciaków z gminy Bychawa 
ma wakacje!!!

JARMARK
BYCHAWSKI
 6 lipca 2008 (niedziela)
Park Miejski 
ul. Rynek, Bychawa

Program:

15.00 - Rozpoczęcie Jarmarku 
15.15 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
 z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkow 
 skiego
16.00 - Powitanie uczestników przez Burmistrza  
 Bychawy
16.20 - „Konkurs na Masło” – połączony
 z degustacją zrobionego masła
16.45 - Wystąpienie Starosty Lubelskiego
17.00 - Występy zespołów:

- Zespół Ludowy z SP Zakrzew
- Zespól Śpiewaczy „Radość”
- Zespół Pieśni i Tańca „Podkowiacy”
- zespół Śpiewaczy z Piotrkowa I
- Klub Seniora
- Zespół Śpiewaczy z Czerniejewa
- Zespół Pieśni i Tańca „Podkowiacy”

- Zespół Śpiewaczy z Żółkiewki
- Zespół Śpiewaczy z Tuszowa
- Zespół Śpiewaczy z Gałęziowa
- Zespół Pieśni i Tańca „Podkowiacy”
- Klub Seniora
- Zespół Pieśni i Tańca „Podkowiacy”
- Kapela „Podkowiacy”

Dodatkowe atrakcje: stoiska garncarskie, folk-
lorystyczne, sprzedaż miodu, ogródki gastrono-
miczne, zjeżdżalnie dla dzieci.

Impreza zorganizowana przy pomocy•	
finansowej Powiatu Lubelskiego
Patronat Honorowy Starosta Lubelski•	

Serdecznie zapraszają 
Burmistrz Bychawy

Bychawskie Centrum Kultury

20 czerwca w Bychawie, Bychawce, Woli Ga-
łęzowskiej, Starej Wsi i Zaraszowie, podobnie jak 
w tysiącach polskich szkół zabrzmiał ostatni dzwo-
nek. Nareszcie! Odebraliśmy świadectwa i dyplomy, 
a nauczyciele kwiaty i podziękowania. Przez ponad 
dwa miesiące, szkolne ławki będą świecić pustkami. 
Ufff!!! Nie tylko my od szkoły, ale też i szkoła od nas 
musi odpocząć. My zaś w wakacje nie będziemy się 
lenić, będziemy w pełni korzystać z uroków lata. 

Gdzie dzieciaki Bychawy chcą spędzić w wakacje? 
Dla Was przygotowliśmy ilustrowaną sondę. Pamię-
tajcie jednak, że jeśli nawet nigdzie nie wyjedziecie, 
i wakacje spędzicie w Bychawie, to nie musi to wca-
le oznaczać nudy. Już w lipcu przy parafii rozpocz-
ną się „Wakacje z Bogiem”, w BCK zaś warsztaty 
plastyczne, fotograficzne i teatralne. 

My, Trybuna Ludków, zapraszamy Was na warsz-
taty dziennikarskie do BCK. Dokładnie o tym poin-
formujemy na plakatach, których już niedługo szu-
kajcie na tablicach w mieście. 

Życzymy Wam Kochani (i sobie też) 
wspaniałych wakacji. Szalonych, ale 
bezpiecznych, z gorącym słoneczkiem 
na przekór wszelkim prognozom pogo-
dy.

Redaktorki Trybuny Ludków
Kama i Sula


