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Droga w Wincentówku została wyre-
montowana przez gminę za tzw. pieniądze 
„powodziowe”, czyli pozyskane z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji na likwidację szkód wywołanych opa-
dami deszczu i falą powodziową. Koszt 
modernizacji 580-metrowego odcinka 
drogi i położenia nowego asfaltu wy-
niósł ponad 257 tys. zł, z czego aż 
200 tys. zł dołożyło MSWiA. 

- Mieszkańcy są bardzo zadowole-
ni, wreszcie doczekaliśmy się drogi as-
faltowej. Teraz czekamy na kolejny, co 
najmniej pięćsetmetrowy odcinek drogi 
– mówi Mariusz Mazurkiewicz, sołtys 
Wincentówka.

Wykonawca inwestycji – Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Za-
mościu - zakończył prace 20 czerwca, 
formalny odbiór drogi miał miejsce 24 lip-

ca. W jej otwarciu uczestniczyli: Andrzej 
Sobaszek, burmistrz, Jan Mazurkiewicz, 
zastępca burmistrza, Jolanta Puła-Dzie-
ciątkowska, naczelnik Wydziału GPK 
oraz radni – Andrzej Pietrzak i Andrzej 
Grzywa. Była to okazja do wspólnego 
spotkania mieszkańców Wincentówka 
z władzami samorządowymi. Po oficjal-
nym przecięciu wstęgi, wszyscy spotkali 
się w domu sołtysa na poczęstunku. 

Od Redakcji: Więcej o budowie i re-
montach dróg gminnych czytaj w wywia-
dzie z Janem Mazurkiewiczem, zastępcą 
burmistrza Bychawy, na s. 3.

Droga za pieniądze 
z Ministerstwa



Monika Głazik

Milion trzysta z budżetu na powiato-
wą drogę

Powoli spełnia się marzenie wszystkich 
bychawskich kierowców. Droga do Lubli-
na przez Bychawkę jest w trakcie moder-
nizacji. Inwestycja obejmuje remont pra-
wie 13 km drogi leżącej na terenie gmin 
Bychawa i Strzyżewice. Gmina dofinan-
suje tę inwestycję kwotą 1 330 000 zł. 
Ukończenie remontu drogi zaplanowano 
jest na listopad tego roku. 

„Orlik” na start!

Ruszyły już prace przy budowie boiska 
w ramach rządowego projektu „Moje bo-
isko – Orlik 2012” przy Szkole Podsta-
wowej w Bychawie. Kompleks sportowy 
będzie służył nie tylko uczniom bychaw-
skiej szkoły podstawowej i gimnazjum, 
ale wszystkim osobom chcącym upra-
wiać sport.

Wykonawcą I etapu inwestycji, obej-
mującego budowę boisk i ogrodzenia 
jest firma „Zawar” z Warszawy Oddział 
w Sitańcu k. Zamościa. Firmie został już 
przekazany plac pod budowę, która wg 
umowy powinna zostać zakończona do 
15 września br., a która będzie kosztowa-
ła 920 750 zł. 

Przetarg na II etap inwestycji, tj. na 

budowę zaplecza sanitarno-szatniowego 
wraz z przyłączami również został roz-
strzygnięty, prace ruszą tuż po zakoń-
czeniu I etapu. Na całą inwestycję prze-
znaczono w budżecie gminy Bychawa 
1 mln 605,5 tys. zł, z czego 666 tys. zł po-
zyskano z Ministerstwa Sportu i Urzędu 
Marszałkowskiego.

Stadion, parking i ul. Sportowa
W bieżącym roku na parkingu przy 

stadionie ułożono nawierzchnię asfalto-
wą oraz wykonano adaptację fragmentu 
ulicy Sportowej. Wykonawcą inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o. o. w Zamościu. Prace zostały za-
kończone już w maju. Budowa parkingu 
kosztowała 212 tys. zł. Zaplanowano tak-
że remont pozostałego odcinka ul. Spor-
towej. Dokumentacja obejmuje ułożenie 
nawierzchni asfaltowej na długości 234 
mb ulicy. Została już zawarta umowa, 
z wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, wykonawcą inwestycji. 
Koszt modernizacji dalszej części ulicy 
Sportowej ma wynieść 122 233,33 zł. 

Z kolei na dalszą modernizację stadio-
nu sportowego musimy jeszcze trochę 
poczekać. Urząd na ten cel planuje pozy-
skać środki zewnętrzne. Planowany koszt 
dalszych inwestycji wynosi około półtora 
miliona złotych. Już wkrótce zostanie zło-
żony do Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lu-
blinie, wniosek o wprowadzenie stadionu 
do programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Droga w Zdrapach już nie straszy

Zmodernizowano 250 metrów tej dro-
gi, aczkolwiek przygotowana dokumen-
tacja techniczna obejmuje odcinek pół 
kilometra. Wykonawcą inwestycji, któ-
ra kosztowała gminę prawie 125 tys. zł, 
było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
SA w Kraśniku. Jeżeli w następnym roku 
Rada Miejska zatwierdzi w budżecie gmi-
ny środki finansowe na remont tej drogi, 
inwestycja będzie dokończona. 

Będą nowe mieszkania socjalne

Od 10 kwietnia trwa przebudowa bu-
dynku szkoły w Osowie. Projekt zakłada 
utworzenie 7 lokali mieszkalnych (socjal-
nych) o powierzchni ok. 37 metrów kwa-
dratowych każdy na piętrze budynku. 
W trakcie tych prac zostanie wykonana 
elewacja zewnętrzna wraz z ociepleniem 
budynku, nowy dach oraz wybudowana 
oddzielna klatka schodowa. Wykonawcą 
jest firma INNOTECH Sp. z o.o. Lublin, 
zaś zakładany koszt inwestycji wg umowy 
wynosi 597 266,68 zł. Przebudowa po-
winna się zakończyć w kwietniu przyszłe-
go roku. Inwestycja będzie dofinansowa-
na ze środków na wsparcie w tworzeniu 
lokali socjalnych i mieszkań chronionych 
kwotą 139 tys. zł 

Więcej chodnika

Zakończył się I etap modernizacji chod-
nika przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 
w Bychawie. Za kwotę 51 tys. zł wyre-
montowano 182 m chodnika (obok księ-
garni).

Naprawy bieżące dróg 

Na remonty dróg gminnych w tym 
roku zakupiono 4131 ton gruzu cegla-
no-betonowego oraz 2450 ton mieszan-
ki sortowanej. Wszystko za kwotę ponad 
300 tys. zł.

Na zdjęciu: Droga w Woli Gałęzow-
skiej w trakcie remontu. Koszt naprawy 
- 44 tys. zł. 

Na drogach...
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Rozmowa z Janem Mazurkie-
wiczem, zastępcą burmistrza 
Bychawy

Inwestycje 
na półmetku

Monika Głazik

Monika Głazik: Minęło półrocze, a 
to chyba dobry moment na zapoznanie 
mieszkańców z pracą burmistrza w za-
kresie inwestycji?

Jan Mazurkiewicz: Owszem, to czas, 
gdy wiele zadań jest już w trakcie reali-
zacji, a niektóre są już zakończone. W 
naszej gminie widać to wyraźnie, zwłasz-
cza w zakresie drogownictwa, gdyż ja-
kość dróg gminnych stopniowo ulega 
poprawie. Można powiedzieć, że jest to 
półmetek prac. Część zaplanowanych na 
ten rok zadań zostało zakończonych, jak 
remonty dróg gminnych w Wincentówku 
i Zdrapach. Czy będą one kontynuowane 
w roku następnym? Chcielibyśmy, ale to 
będzie zależało od Rady Miejskiej i przy-
szłorocznego budżetu. Zakończyliśmy też 
budowę parkingu przy stadionie, oraz do-
biega końca adaptacja ulicy Sportowej. 

Trwa przebudowa budynku szkoły 
w Osowie, gdzie przygotowuje się sie-
dem mieszkań socjalnych. Zakończenie 
pierwszego etapu prac zaplanowano na 
koniec września, a całej inwestycji, na 
wiosnę przyszłego roku. Za rozpoczętą 
można uznać budowę kompleksu boisk 
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 
1 w Bychawie w ramach rządowego pro-
gramu Orlik 2012. W poniedziałek po-
jawił się tam wykonawca, końca pierw-
szego etapu, możemy się spodziewać już 
pod koniec września, a zakończenia całej 
inwestycji w listopadzie. Chcę dodać, że 
boisko będzie służyło nie tylko dzieciom 
i młodzieży uczącej się w tych szkołach, 
ale wszystkim osobom chcącym uprawiać 
sport w gminie.

Mieszkańcy Bychawy nie kryją radości 
z powodu remontu drogi do Lublina przez 
Bychawkę. Dzielnie znoszą wszelkie 
utrudnienia i objazdy. Kiedy możemy się 
spodziewać ukończenia tej inwestycji i ile 
będzie ona kosztować naszą gminę?

Przy wspólnym wysiłku – naszym, gmin 
ościennych i Powiatu Lubelskiego – udało 
się rozpocząć to zadanie. Mimo, iż jest to 
droga powiatowa, widząc naglącą potrze-
bę jej remontu, zobowiązaliśmy się party-
cypować w kosztach. W wysokich dodam, 
bo 1 milion 330 tys. zł, to chyba niemały 
wydatek w naszym budżecie. Zakończe-
nie remontu drogi Bychawa – Bychawka 
– Lublin (modernizacja 13 km drogi wraz 
z budową chodnika) zaplanowane jest na 
koniec listopada tego roku.

Warto dodać, że Gmina Bychawa dofi-
nansuje również budowę innej drogi po-
wiatowej: Stara Wieś – Wojdat – Zdziłowi-
ce, a to wydatek 550 tys. zł, jak również 
będzie partycypować w kosztach budo-
wy chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Starej Wsi. To kolejne 60 tys. zł. Uwa-
żamy, że są to również ważne zadania dla 
mieszkańców naszej gminy, aczkolwiek 
pieniądze te uszczupliły w pewien sposób 
pulę środków, które moglibyśmy prze-
znaczyć na inwestycje gminne.

Wiemy, że przygotowanie inwestycji 
trwa kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. 
Nad czym pracują teraz urzędnicy?

Niektóre z przygotowywanych zadań są 
dopiero na etapie opracowywania doku-
mentacji. To proces bardzo czasochłon-
ny, gdyż wybór projektanta, podobnie 
jak i firmy wykonującej inwestycję, musi 
odbywać się zgodnie z ustawa o zamó-
wieniach publicznych, a to wymaga cza-
su. Tak jest w przypadku budowy hali 
sportowej w Woli Gałęzowskiej, gdzie na 
ten moment zaproszono projektantów do 
składania ofert. Z kolei umowy na opra-
cowanie projektów zawarto na budowę 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Świerczew-
skiego, oświetlenia na Podzamczu oraz 
chodnika przy ul. Partyzantów w kierun-
ku Gałęzowa

W kwietniu do Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie zostało złożonych sześć 
wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego, 
w tym: na II etap modernizacji oczysz-
czalni ścieków wraz z budową kanaliza-
cji sanitarnej przy ulicach Armii Krajo-
wej, 11-go listopada, St. Wyspiańskiego, 
M. Reja, Zamkowej, A. Budnego, M. Pi-
leckiego; na budowę drogi Gałęzów-Le-
śniczówka, na przebudowę dróg w Łęczy-
cy, w Leśniczówce, na budowę ulicy Gen. 
Grota Roweckiego oraz dróg, chodników 
i infrastruktury technicznej na osiedlu 
„Nad Doliną”. Wnioski te zostały przygo-
towane prawidłowo i po ocenie formalnej 
w dniu 30 czerwca, zostały skierowane 
do oceny merytorycznej.

We wrześniu tego roku zostaną złożo-
ne wnioski na modernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz na 

realizację dalszych etapów modernizacji 
stadionu miejskiego. Złożono też wnioski 
o dofinansowanie ze środków rządowych. 
Uzyskano dofinansowanie – 200 tys. 
zł ze środków MSWiA na remont drogi 
w Wincentówku i 150 tys. zł na remont 
drogi gminnej w Starej Wsi Trzeciej. Tam 
prace rozpoczną się już wkrótce, gdyż zo-
stał rozstrzygnięty przetarg na to zada-
nie. Koszt budowy 270 m odcinka drogi 
wyniesie prawie 192 tys. zł. 

Przygotowanie projektów budowla-
no-wykonawczych, studiów wykonalno-
ści, złożenie wniosków aplikacyjnych do 
Urzędu Marszałkowskiego to ogromny 
wysiłek pracowników komórki inwesty-
cyjnej Wydziału Gospodarki Przestrzen-
no-Komunalnej UM w Bychawie. Dotych-
czas wszystkie złożone wnioski o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
osiągnęły wartość 18 mln 717 104 zł.

 
Na jakim etapie znajdują się prace nad 

planami zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Bychawa?

Dla terenu gminy zostało opracowane 
studium, natomiast trwają prace nad 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu gminy Bychawa. Planowa-
ny termin zakończenia prac to 1 sierpnia 
2009 roku.

W trakcie realizacji jest zmiana studium 
i planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu miasta. Prace powinny się 
zakończyć w marcu 2010 roku. Odległe 
terminy zakończenia wynikają z niezbęd-
nych procedur i uzgodnień, których nie 
można przyspieszyć. 

Coraz więcej się mówi o wykorzystaniu 
wód geotermalnych, których bogate zaso-
by znajdują się na terenie naszej gminy. 
Co w tej chwili zostało wykonane, by zre-
alizować ten, trzeba przyznać, bardzo od-
ważny pomysł?

Pozyskanie energii ze źródeł termal-
nych? Czemu nie! Projekt prac geolo-
gicznych, na podstawie którego będzie 
można ubiegać się o koncesję na prace 
poszukiwawcze, jest już w opracowy-
waniu. Ma on zawierać projekty takich 
czynności jak: prace wiertnicze, opróbo-
wywanie otworu, prace geologiczne, ana-
lizy laboratoryjne i próbne pompowania. 
Na ten projekt w budżecie przeznaczyli-
śmy 24 tys. zł. Na odwiert próbny chcemy 
pozyskać środki zewnętrzne z Regional-
nego Programu Operacyjnego i Funduszy 
Ochrony Środowiska.

Miejmy nadzieję, że ten pomysł się po-
wiedzie. Dziękuję Panu za rozmowę.
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Monika Głazik

Poczuć pod stopami ostre muszle 
z dna oceanu, posmakować delikate-
sów wykwintnej francuskiej kuchni, 
poczuć zawrót głowy na szczycie wie-
ży Eiffel’a, ujrzeć słynną siedzibę Kró-
la Słońce… Jeszcze na początku tego 
lata wszystkie te cuda leżały tylko 
w sferze naszych marzeń. W lipcu zaś 
mogliśmy ich doświadczyć.

Przez trzynaście dni razem
Wyjechaliśmy z Bychawy 3 lipca o go-

dzinie 4.20 rano. 41 osób – pracownicy 
bychawskiego urzędu, nauczyciele, po-
licjanci, rolnicy, studenci, uczniowie… 
Związani miejscem zamieszkania, uro-
dzenia bądź pracą – z Bychawą. Grupa 
osób ciekawych świata, a co najważniej-
sze pogodnych, mało skłonnych do na-
rzekań i gderaniny...

Do bliźniaczego miasta Bychawy – La 
Chapelle sur Erdre we Francji, nie jest 
blisko. W linii prostej to odcinek prawie 
2000 km. Do tego doliczyć trzeba liczne 
wycieczki, na które w La Chapelle zapro-
sili nas Francuzi. Poza tym na krótko, bo 
tylko na jeden dzień zatrzymaliśmy się 
w słynnej miejscowości uzdrowiskowej 
w Czechach – Karlovych Varach, gdzie 
skosztowaliśmy leczniczych wód i karlo-
warskich opłatków; następnego dnia już 
od wczesnego ranka zwiedzaliśmy słynną 
rezydencję i ogrody króla Ludwika XIV w 
Wersalu. Dzielnie znosząc trudy długiej 
podróży autokarem, rozsmakowaliśmy 
się w tych krótkich, ale intensywnych 
chwilach, spędzanych w nowych dla nas 
miejscach.

Najbardziej nieprzewidziany okazał się 
pierwszy dzień podróży. Nikt nie wiedział, 
że Brêzova w okolicach Karlovych Var w 
Czechach, nie jest jedna, nie są dwie, ale 
aż trzy! Nie pomógł nawet GPS, zwany 
przez kierowców autokaru „Zosią”… Dla-
tego, do hotelu dotarliśmy dopiero po 23, 

w dodatku w strugach deszczu. Ktoś wte-
dy rzekł, że Czechy nas nie lubią. I chyba 
miał trochę racji, gdyż dziesięć dni póź-
niej, w trakcie powrotu do Bychawy, rów-
nie okropną pogodą powitała nas czeska 
Praga. 

Pokonaliśmy w sumie 5600 km! To 
sześć dni spędzonych w podróży. Wierz-
cie mi jednak, absolutnie nie nudnych! W 
drodze powrotnej obejrzeliśmy najwięk-
szą rezydencję w dolinie Loary – Chateau 
de Chambord. O tym zamku powiedziano 
kiedyś: „Chambord jest prawdziwie kró-
lewski, królewski w swej wielkości, w swej 
atmosferze i obojętności dla spraw przy-
ziemnych”. Zwiedzanie tego miejsca było 
prezentem, który 
otrzymaliśmy od 
przyjaciół z Francji 
w ostatnim dniu 
naszej wizyty. 

Był Paryż widzia-
ny ze szczytu wieży 
Eiffela’a w najlep-
szym z możliwych 
momentów, tj. tuż po tym jak zapadł 
zmrok; była wizyta w najpiękniejszej na 
świecie gotyckiej katedrze Notre-Dame, 
obowiązkowe zdjęcie przed Luwrem, na-
stępnego zaś dnia, przystanek w Pradze. 
Podróż nie dłużyła się, gdyż atmosfera w 
autokarze była wspaniała. Zawiązały się 
nowe znajomości, a kto wie, może i przy-
jaźnie…

Miasto-bliźniak?
Pierwsze spojrzenia kierujemy na La 

Chapelle jeszcze z okien autokaru. Do 
miasta wjeżdżamy w sobotę po 20.00. Od 
razu kierujemy się do Capelii – tj. cen-
trum kultury w La Chapelle sur Erdre.

Dla większości uczestników wycieczki 
to pierwsza wizyta w tym mieście. Jest 
inne niż Bychawa. Liczy 16 tys. miesz-
kańców, wydaje się więc, że powinno być 
co najmniej trzy razy większe od Bycha-
wy. Tymczasem la Chapelle jest po pro-
stu ogromne.

W Bychawie życie tętni wokół jednej 
ulicy, koncentrując się w centrum mia-
sta. La Chapelle, rozciągnięte wzdłuż 
rzeki Erdre, (stąd nazwa „Miasto nad 
rzeką Erdre”) to gęsta siec małych uli-
czek. Bardzo łatwo jest się tu zgubić. 
Kilka osób z naszej grupy tego do-

świadczyło…
W La Cha-

pelle nie ma 
prawie wcale 
bloków miesz-
kalnych, a 
te które są 
(bardzo ładne 
zresztą), słu-
żą uboższym 
rodzinom, za 
m i e s z k a n i a 
socjalne. Bo 
zdecydowana 

większość mieszkańców posiada własne 
domki, nieduże co prawda, ale praktycz-
ne i bardzo ładnie urządzone. Prawie 
wszystkie posiadają okiennice.

Nie ma też zwykłych małych sklepików, 
których jest tyle u nas w Bychawie. Tam 
zakupy robi się albo w dużych centrach 
handlowych i supermarketach na obrze-
żach miasta albo też na małym targu w 
centrum miasta przed kościołem (!). Na 
straganach handluje się przeważnie owo-
cami, owocami morza (całe stoły przeróż-
nych, jeszcze żywych rarytasów –– małży, 
głowonogów, szkarłupni, krabów), serami 
pleśniowymi, miodami, ciastem. W nie-
dzielę sklepy są pozamykane, za to gości 

zapraszają do środka 
liczne kawiarenki, 
bistra i naleśnikar-
nie…

Ale wracając do te-
matu… Z Capelli za-
bierają nas rodziny 
do swoich domów.

Pod opieką francuskiej famille
Francuskie rodziny powitaliśmy z rado-

ścią, ale i lekkim niepokojem. Jak zosta-
niemy przez nich przyjęci? Jak dogadamy 
się? Przez siedem dni razem? Tylko kilka 
osób z grupy deklarowało jako-taką zna-
jomość języka francuskiego. Większość 
liczyła na angielski albo… gestykulację. 

Okazało się, że nasze obawy były nie-
potrzebne. Francuzi przyjęli nas serdecz-
nie, jak najbliższych przyjaciół i rodzinę. 
Zadbali o to, by niczego nam nie brako-
wało, byśmy czuli się jak u siebie. Week-
end spędziliśmy poznając zwyczaje życia 
codziennego w rodzinach, które starały 
się polskim gościom jak najatrakcyjniej 
zorganizować czas (La Chapelle, wyjazd 
nad ocean, zwiedzanie Nantes, klasztor 
Saint-Michel). Potem też nie było czasu 
na nudę, brakowało go nawet na odpo-
czynek, gdyż francuscy przyjaciele (ko-
mitet i władze miasta) zorganizowali nam 
wspaniale czas. Dzień zaczynał się o 7. 
rano, a kończył nawet o 1. w nocy. Dzięki 
temu, oprócz uroków La Chapelle i Nan-
tes poznaliśmy wszystkie najpiękniejsze 
miejsca m.in. plażę La Baule, Le Croisic, 
piękne miasteczko La Guérande.

Crepês, galettes…  Tu jedzenie nie 
jest grzechem

Dla większości z nas było to pierwsze 
spotkanie z francuską kuchnią. Wy-
kwintna i nie tucząca. Osoby odwiedza-
jące Francję wiedzą, że w porze obiado-
wej wszystkie sklepy i zakłady pozostają 
zwykle zamknięte, co najmniej przez dwie 
godziny, dzięki czemu Francuzi mają 
czas na spożycie posiłku. Nie oznacza to 
jednak, że oddają się wyłącznie jedzeniu. 
Jest to czas przeznaczony na odpoczynek 
i spotkania. Nawet najskromniejszy posi-
łek składał się z czterech dań: przekąski, 
dania głównego, serów i deseru. 

Kartka
 z La Chapelle

Anna Piasecka

Zastanawiam się, co Ci napisać słucha-
jąc muzyki bretońskiej. Melodia ta łatwo 
zapada w serce i długo tam zostaje po-
dobnie jak klimat i ludzie z La Chapelle. 
Przyjęto nas tam niezwykle miło i szyb-
ko zapomnieliśmy o trudach i uciążliwo-
ściach podróży – zwłaszcza, że kierowcy 
błądzili z GPS-em po Niemczech jakieś 
5 godzin. Do tej pory nie mam pojęcia, 
po co jechaliśmy do Czech przez Niemcy 
(pierwszy nocleg zaplanowano w Karlo-
vych Varach), ale nic to. Powiedzmy, że o 
tym już nie pamiętam, bo przepych Wer-
salu zwiedzanego następnego dnia przy-
słonił to przykre wspomnienie.

Dużo mówi się o tzw. „polskiej gościn-
ności” i w związku z tym ukuło się sporo 
przysłów typu „gość w dom, Bóg w dom” 
itp. Jesteśmy przekonani, że nigdzie na 
świecie nie spotyka się takiej serdeczności 
i otwartości wobec przybyszów jak u nas. 
Otóż czuję się w obowiązku wprowadzić 
pewne poprawki do tego stereotypu. Pod-
czas swoich wakacyjnych podróży byłam 
już w wielu krajach Europy i z czystym 
sumieniem mogę stwierdzić, że nie spo-
tkałam nigdzie (włączając Polskę) takie-
go ciepła, tolerancyjności i serdeczności 
(i tak przystojnego mera) jak w La Chapel-
le. Nasi gospodarze z ufnością oddawali 
nam klucze do swoich pięknych domów, 
włączali w swe życie rodzinne, serwowali 
specjały tamtejszej kuchni (m. in. owoce 
morza, do których znów się przekonałam 

po traumatycznych przejściach z Chor-
wacji) i oferowali świetne wina i sery do 
pysznych i obfitych kolacji.

Nie obyło się niestety bez gaf i wpadek 
z naszej strony. Wiele było mniejszych i 
nieszkodliwych, ale kilka mnie przeraziło. 
Pierwsza miała miejsce podczas przydzie-
lania nas do rodzin, u których mieliśmy 
zamieszkać. Jedna z pań nie wyraziła chę-
ci mieszkania wraz z jedną z koleżanek, 
tylko z inną, czemu dała wyraz na forum 
i zrobiła się bardzo niezręczna sytuacja. 
Francuzi słusznie byli zdegustowani taką 
postawą, ale ulegli i zakwaterowali tą pa-
nią z jej przyjaciółką. Inny incydent miał 
miejsce w rezydencji spokojnej starości, 
gdzie ugoszczono nas obiadem, do któ-
rego podano cydr i wino. Pewien młody 
chłopiec nie umiał się opanować i bardzo 
szybko się upił, zachowując się przy tym 
głośno i niestosownie. Niegrzeczne też 
było ze strony kilku osób to, że podczas 
wycieczek edukacyjnych nie chciało im 
się wyjść z autobusu, aby obejrzeć to, co 
zaplanowali dla nas Francuzi. Chociażby 
nie wiem jak byłoby to dla nich nudne, 
należało okazać szacunek i odrobinę za-
interesowania.

Każdego dnia podczas naszych krót-
szych i dłuższych wycieczek mieliśmy za-
pewnioną opiekę kilku osób z komitetu 
oraz tłumacza. Była to dobra okazja do 
obejrzenia m.in. hodowli ostryg, parku 
eolicznego, sposobów wykorzystywania 
energii odnawialnych, metod pozyskiwa-
nia soli morskiej, żłobka dla najmłodszych 
oraz świetlicy dla starszych dzieci organi-
zującej zajęcia w czasie wakacji i w dni 
wolne od nauki. Program przygotowany 
przez komitet z La Chapelle, jak widzisz, 
był bardzo napięty i ambitny. Jednak nie 

zabrakło w nim miejsca na rozrywki i za-
cieśnianie przyjaźni polsko – francuskiej 
podczas pikników nad Oceanem Atlan-
tyckim, wycieczki promem po rzece Erdre 
i wieczoru bretońskiego w Capelii.

Zbyt szybko nadszedł dzień odjazdu. 
Nasi gospodarze i – jak sądzę – przyjaciele 
towarzyszyli nam w podróży aż do zamku 
Chambord nad Loarą, gdzie po wspólnym 
zwiedzaniu zasiedliśmy do ostatniego 
wspólnego pikniku. Wzruszające poże-
gnanie, kilka ostatnich fotek i w drogę – 
tym razem do Paryża. A Paryż wieczorem 
i nocą jest piękny, romantyczny oraz... 
zatłoczony z okazji zbliżającego się święta 
państwowego 14 lipca. Dzięki przymuso-
wemu postojowi kierowców udało nam się 
wjechać nocą na Wieżę Eiffle’a. W kolejce 
po bilety, a potem na wjazd czekaliśmy 
jakieś 2 godziny, ale warto było cierpieć, 
aby zobaczyć widok całego niemal miasta 
w feerii barwnych świateł. Zmęczeni lecz 
zadowoleni wróciliśmy do autokaru, po-
chłonęliśmy kanapki oraz nieoczekiwanie 
smaczną zawartość konserw i z pewnymi 
obawami, czy aby kierowcy znów się nie 
zgubią, oddaliśmy się w ramiona Morfe-
usza. Prawdopodobnie podróż przebiega-
ła bez zakłóceń, dlatego zgodnie z planem 
dotarliśmy do Pragi, gdzie mieliśmy noc-
leg, a potem z lekkim opóźnieniem – jedy-
nie 2 godzinnym – do Bychawy.

Co będę najmilej wspominać? Widok 
oceanu podczas przypływu i odpływu, 
urokliwe miasteczko La Chapelle sur Er-
dre, wieczór z tańcami i muzyką bretoń-
ską, Paryż nocą, Wersal, zamek Cham-
bord, a przede wszystkim cudownych lu-
dzi – zarówno mieszkańców La Chapelle 
jak i wielu uczestników tego wyjazdu.

Pozdrawiam!

Rodziny francuskie zadbały o to, byśmy 
poznali ich specjały i zwyczaje kulinarne. 
Do większości potraw przekonaliśmy się 
z łatwością. Niektórzy rozsmakowali się 
nawet w owocach morza, zwłaszcza w 
ostrygach, które Francuzi serwowali nam 
jako swój rarytas. Większość pokochała 
francuskie sery, których podobno jest 

370 gatunków, a wszyscy – bez wyjątku 
–francuskie wina, które we Francji ser-
wuje się do każdego posiłku. 

Za czyje pieniądze to wszystko? To 
nie tajemnica.

Do Francji mógł pojechać każdy, kto 
dysponował dobrym zdrowiem, dwoma 

tygodniami wolnego czasu i gotówką 
w wysokości 800 zł na pokrycie kosz-
tów autokaru, ubezpieczenia oraz dwóch 
noclegów po drodze. To była niecodzien-
na okazja, bo za te niewielkie, przyznaj-
my, pieniądze, oprócz samego La Chapel-
le, można było obejrzeć dwie europejskie 
stolice i kilka innych przepięknych miej-
sc-perełek. Ale, o dziwo! Nikt o miejsce 
się nie rozbijał. Na dwa tygodnie przed 
podróżą były jeszcze wolne i choć Fran-
cuzi mocno nalegali, lista wyjeżdżających 
nadal nie była zamknięta. W końcu po-
mogło ogłoszenie na stronie internetowej 
Bychawy – Last Minute! Wycieczka by-
chawian do Francji!

Tymczasem po naszym powrocie ci, 
którzy normalnie zapominają języka 
w ustach, nagle odkryli w sobie zdu-
miewającą zdolność do złośliwego ko-
mentowania … „Urzędnicy pojechali na 
wycieczkę za nasze, podatników, pienią-
dze…” Powstrzymam się od komentarza 
na te słowa, ale żeby dodać nieco goryczy 
zazdrośnikom, powiem: Wycieczka była 
wspaniała, a pod koniec roku dostanie-
my zwrot kosztów podróży przyznanych 
z Unii Europejskiej. Bo Francuzi na ten 
cel napisali projekt unijny. Czy więc nie 
było warto?

Przyjacielska wizyta bychawian 
w La Chapelle sur Erdre

Pisali o nas w regionalnej francuskiej prasie...

„Świat jest wielką księgą. 
Kto nie podróżuje, czyta 
tylko jedną stronę” 

<Św. Augustyn> 
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Kiedy patrzę hen za siebie...

Kolorowych 
jarmarków…

Mirosław Grzesiak

Powroty pamięcią do miejsc dobrze 
znanych z dzieciństwa są czasami trud-
ne. Zdarza się jednak, że upływający czas 
nie zaciera w niej tych najbardziej rado-
snych i miłych chwil z najwcześniejszych 
lat. Wydawać by się mogło, że wtedy czas 
biegł wolniej, a smaki, zapachy i kolory 
były bardziej żywe i intensywne. W ten 
sposób pamiętam dawny bychawski jar-
mark. Odbywał się on w miejscu, gdzie 

teraz jest park miejski przy ulicy Rynek.
Jakże smaczne były te szczypy, twar-

de lub kruche, czerwone, białe, zielone, 
a nawet trójkolorowe! Zabawki, może 
skromniejsze niż dziś, bo wykonane z 
drewna, ale ślicznie malowane. Wśród 
takich cacek były konie na biegunach, 
barwne drewniane motyle na kółkach 
napędzane prostym mechanizmem. Jar-
mark bychawski oferował też łokciowiznę, 
czyli materiały oraz guziki, igły, a także 
mebelki dla dzieci, małe krzesełka, koleb-
ki. Sprzedawano też nasiona i sadzonki, 
motyki, przetaki, siekiery. Były też sto-
iska z pieczywem, wyrobami masarskimi, 
nabiałem i owocami. Jedna z handlarek, 
posiadająca jako jedyna własną wagę, za 
każde ważenie towaru pobierała wówczas 
stosowną opłatę. Swoje wyroby sprzeda-
wali bednarze, 
rymarze, 
kalet-
n i -

cy, szewcy, kowale, można było zakupić 
postronek, uzdę, lejce, naszelniki i pół-
szorki, a także ówczesne AGD – dzieże do 
ciasta, drewniane maselniczki, beczki, 
niecki. Kolorowy świat, jak w piosence 
Maryli Rodowicz, „Kiedy patrzę hen, za 
siebie…” 

Być może tego rodzaju wspomnie-
nia zainspirowały organizatorów no-
wej, mam nadzieję, cyklicznej imprezy 
„Jarmark Bychawski”? 

Wybór terminu tego przedsięwzięcia – 
6 lipca i miejsca – park miejski w Rynku, 
był bardzo szczęśliwy. Pogoda dopisała. 
„Jarmark Bychawski” rozpoczęto kon-
certem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ze-
społu Szkół im. ks. Kwiatkowskiego. Im-
prezę w sposób ciekawy i profesjonalny 
poprowadził Mariusz Nawłatyna, dyrek-
tor Bychawskiego Centrum Kultury, przy 
współudziale dobrze zapowiadającego się 
w roli konferansjera Mateusza Wróblew-
skiego.

Zabawę rozpoczęto Konkursem na wy-
rób masła. Należało zrobić ze śmietany 
dostarczonej przez OSM w Bychawie – 
masło swojskie, używając do tego tylko 
dużego słoja. Do ubijania zgło-
siło się kilku panów. Masło, 
które zrobili, a spróbowa-
łem, było bardzo smacz-
ne, i co najważniejsze 
również zdrowe, bo bez 
konserwantów. Jako 
„produkt uboczny” 
pozostała maślanka. 
Polecam ten sposób 
domowej produkcji 
masła. Może mogłoby 
się stać lokalnym produk-
tem naszej gminy? Myślę, 
że chętnych do kupna byłoby 
wielu.

Po degustacji masła przyszedł czas na 
występy ludowych zespołów śpiewaczych 
z Zakrzewa, Piotrkowa, Czerniejowa, Żół-
kiewki, Tuszowa. Wystąpiły też nasze by-
chawskie zespoły – bychawska kapela i 
zespół taneczny „Podkowiacy” oraz Klub 
Seniora. 

Wielka szkoda, że nie wystąpił ze-
spół śpiewaczy z Gałęzowa, rzec można 
wschodząca gwiazda naszych lokalnych 
imprez, prezentujący z werwą i aktorskim 
zacięciem między innymi gałęzowskie 

przyśpiewki weselne i w ten sposób 
kultywujący tradycje podbychaw-

skiej wsi. 
Jak to zwykle bywa na 
wszelkich jarmarkach, na 

bychawskim można było 
zakupić wyroby prze-
różnych rzemieślników 
i twórców ludowych. 
Były więc wyroby z wi-
kliny, hafty, koronki, 
gliniane garnki. Swoją 
ofertę (miód i wyroby 
z wosku) zaprezento-
wało też słynne Tech-
nikum Pszczelarskie w 

Pszczelej Woli. Urzekła 
mnie swoim kunsztem 

jedna z uczennic tejże 

szkoły, na oczach widzów lepiąca z wo-
sku przeróżne kompozycje. 

Były też ogródki gastronomiczne dla 
zgłodniałych i piwne dla spragnionych. 
Zabawę umilała kapela z Bychawy. 
Wbrew temu, co przepowiadali nieliczni 
na szczęście malkontenci – park miejski 
nie został zdewastowany. 

„Jarmark Bychawski” zorganizowano 
dzięki inicjatywie Bychawskiego Centrum 
Kultury przy wsparciu władz miasta oraz 
pomocy finansowej Powiatu Lubelskiego. 

Warto na koniec poszukać odpowiedzi 
na pytanie? Dlaczego wróciliśmy akurat 
do zwyczaju organizowania jarmarków 
w Bychawie? Myślę, że do tego zobowią-
zuje nas historia naszego miasta. Jar-
marki w Bychawie mają długą tradycję, 
wiąże się to ściśle z królewskim przywi-
lejem lokacyjnym. Warto zacytować frag-
ment z „Dziejów Bychawy”: Przywilej lo-
kacyjny otrzymał Mikołaj Pilecki w maju 
1537 roku. Dokument ten zachowany 
do naszych czasów w licznych kopiach i 
odpisach, pozwalał kasztelanowi lwow-
skiemu, za usługi oddane królowi i Rze-
czypospolitej, fundować w dobrach jego 

wsi OPPIDUM SEU CIVITATEM. 
Król nadawał nowej osadzie 

miejskiej prawa magde-
burskie i pozwalał zor-
ganizować życie gminy 
miejskiej według jego 
przepisów. Miasto 
otrzymywało pozwo-
lenie na organizację 
targu tygodniowego 
we wtorki i dwu jar-

marków w ciągu roku, 
wyznaczonych na święta 

Filipa i Jakuba 1 maja oraz 
w Nawrócenie Świętego Pawła 

25 stycznia. Od razu zauważymy, iż 
terminy tych jarmarków dobrano bardzo 
trafnie. Były one powiązane z jarmarka-
mi lubelskim (szczególnie styczniowy), a 
także jarmarkami w Łęcznej, Kazimierzu 
Dolnym, Urzędowie, Kraśniku, Turobi-
nie, Szczebrzeszynie. Przywilej lokacyjny 
nadawał również nowemu miastu prawo 
organizacji wolnicy, tzw. wolnego targu 
na mięso w dni targów tygodniowych, co 
stanowiło przywilej wyjątkowy1. 

1  Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, s. 44-45.

Renata Krusińska

Na zdjęciach tych prezentują się dzieci 

z Podzamcza i okolic, które spędzają czas 
wolny w klubie „Radość” działającym w 
budynku Środowiskowego Domu Samo-
pomocy przy ul. Pileckiego 12. Dwa razy 
w tygodniu dzieci i młodzież spotykają się, 
by wspólnie z wychowawcami realizować 
swoje pomysły, rozwijać zainteresowania 
i konstruktywnie spędzać czas wolny.

Na pierwszych zajęciach dzieci i wy-
chowawcy wzajemnie poznawali się po-
przez udział w zajęciach integracyjnych 
oraz tworzyli regulamin pobytu w klubie. 
Kolejne spotkania odbywają się z wy-
chowawcami, którzy specjalizują się w 
zajęciach o określonym charakterze: na 
zajęciach plastycznych dzieci wykonują 
prace z wykorzystaniem różnorodnych 
atrakcyjnych materiałów (farby witrażo-
we, gips, pastele itp.), poznają nową tech-

nikę ozdabiania przedmiotów tzw. deco-
upage. 

Wiele zajęć organizowanych jest na 
świeżym powietrzu: w ruinach zamku, 
stadionie, strzelnicy, gdzie dzieci chętnie 
grają w piłkę, badmintona, ringo. 

Podczas wycieczek rowerowych zwiedza-
ją ciekawe miejsca w niedalekiej okolicy 
np. grodzisko na Zdrapach. W budynku 
dzieci mogą korzystać ze sprzętu rehabi-
litacyjnego (rowery stacjonarne, ławeczka 
do ćwiczeń, orbitek magnetyczny), grać w 
piłkarzyki i tenisa stołowego.

Dzieci samodzielnie przygotowują sobie 
poczęstunki (robią kanapki, gotują bu-
dyń, kisiel). Od czasu do czasu odbywają 
się spotkania edukacyjne. Na jednym z 
nich pielęgniarka SP ZOZ p. M. Kusiak 
w sposób bardzo obrazowy i przystępny 
przekazała dzieciom podstawowe infor-
macje z zakresu pierwszej pomocy przy 

skaleczeniach, ukąszeniach 
przez owady, omdleniach itp. 
Dzieci uczyły się opatrywania 
ran i bandażowania. Planowa-
ne są spotkania z innymi spe-
cjalistami.

W zajęciach uczestniczy około 15 dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 - 15 lat. 

Klub prowadzony jest przez Bychawskie 
Stowarzyszenie Podkowa od maja 2008 
do 15 grudnia 2008 roku, jako realizacja 
Programu - Wspieranie działań na rzecz 
dzieci i ich rodzin w szczególności na ob-
szarach wiejskich. Uczestnictwo w zaję-
ciach jest bezpłatne. 

Zarząd Stowarzyszenia gorąco dziękuje 
sponsorom: kierownictwu Jeronimo Mar-
tins Dystrybucja S.A. Sklep „Biedronka” 
w Bychawie, państwu Alicji i Tadeuszowi 
Dzwonowskim, panu Zbigniewowi Tylu-
sowi, p. Markowi Juryckiemu, państwu 
Helenie i Romualdowi Chomczakom, panu 
Mariuszowi Krawczykowi. Dzieki ich 
wsparciu mogliśmy zorganizować spotka-
nie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka, ognisko oraz zapewnić dzeciom 
poczęstunek na spotkaniach.

„Radość” - Klub dziennego 
wsparcia dla dzieci i młodzieży
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Papierowa ozdoba charakterystyczna 
dla twórczości ludowej. Dawniej dekoro-
wano nią wiejskie chaty, przypisywano jej 
właściwości magiczne. Wycinanki spoty-
kane na Lubelszczyźnie były przeważnie 

jednobarwne, 
miały formę 
kół, rozet, 

gwiazd, kwadratów, wypełniały je ząbko-
wane ażury, wycięcia w postaci półksię-
życów, kwadracików, listków i stylizowa-
nych kwiatków. Dziś wycinanki są już 
nieco zapomniane, można je obejrzeć w 
muzeum czy izbie regionalnej.

Za czasów mojego dzieciństwa bawiły-

śmy się z koleżanką w robienie wycina-
nek z papieru. Było to ciekawe zajęcie, 
zwłaszcza w deszczowy dzień. Przeważnie 
były to proste wycinanki symetryczne, 
które robiłyśmy z okrągłego bądź kwa-
dratowego kawałka papieru, składając 
papier 4, 5, co najwyżej 6 razy.

Wycinanki to sposób na wykorzysta-
nie wolnego czasu przez dr. Jerzego 
Podstawkę. W 1996 roku podczas po-
bytu w sanatorium w Nałęczowie po 
operacji wyciął ich ponad 300. 

Obok fragment plakatu „Jarmark By-
chawski”, na którym wykorzystano wyci-
nankę dr. Podstawki z herbem Bychawy
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Od 1 października 2008 roku rozpocz-
nie się wypłata świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Zastąpią wypłacane 
obecne zaliczki alimentacyjne. Można już 
składać wnioski o nową formę pomocy. 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjne-
go przysługują na dziecko do ukończenia 
przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świad-

czenia przysługują do ukończenia 25 lat, 
pod warunkiem, że uczy się w szkole lub 
szkole wyższej. Z kolei na dziecko posia-
dające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, którego rodzic nie 
połaci zasądzonych alimentów, świad-
czenia przysługują bez ograniczeń, co do 
jego wieku.

Wniosek o przyznanie świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego należy 
złożyć nie u komornika, lecz bezpo-
średnio w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 (I pię-
tro).

Jeśli osoba zainteresowana zamierza 
złożyć wniosek po 30 września, musi pa-
miętać, że świadczenia zostaną jej przy-
znane od miesiąca złożenia kompletnego 
wniosku. Nie ma też możliwości otrzyma-
nia świadczeń wstecz za miesiące poprze-
dzające miesiąc złożenia wniosku.

Jak ubiegać się o świadczenie 
z Funduszu Alimentacyjnego?
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A może… wycinanka?



Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 1 
Otoczenie kościoła, park nad 
Gałęzówką
część II

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.

Rozbudowa świątyni była wielkim wy-
siłkiem społeczności parafialnej i dziełem 
życia zmarłego niedawno ks. kan. Tade-
usza Berezy. Szkoda, że efekt artystyczny 
wnetrza nie idzie w parze z tak wielkim 
zaangażowaniem.

Cóż jeszcze można zobaczyć w bychaw-
skim kościele? Ludowe figury świętych z 
przydrożnych kapliczek, XIX-to wieczne 
organy konserwowane i rozbudowane w 
latach 90-tych, stylowe, płasko rzeźbione 
stacje drogi krzyżowej.

Na pewno nie zobaczymy już pięknej w 
swej prostocie barokowo-klasycystycznej 
fasady, która uległa zniszczeniu podczas 
przebudowy. Możemy za to usłyszeć dwa 
chóry. Jeden parafialny o sześćdziesię-
cioletniej tradycji. Drugi działający przy 
Bychawskim Centrum Kultury, złożony 
głównie z nauczycieli miejscowych szkół, 
specjalizujący się w wykonywaniu daw-
nej muzyki sakralnej.

Współczesnej muzyki można natomiast 
posłuchać na corocznym festiwalu pio-
senki religijnej „Muzykowanie przy Świę-
tym Janie” organizowanym corocznie w 
dniu święta patrona parafii.

Wychodząc z kościoła głównym wej-

ściem mamy przed sobą park miejski po-
łożony w dolinie Gałęzówki. O parku bę-
dzie mowa poniżej. Idąc w prawo zwróćmy 
uwagę na kapliczkę stojącą nad skarpą. 
Po stronie zewnętrznej figura Matki Bo-
żej, po wewnętrznej bł. o. Maksymiliana 
Kolbe opatrzona tablicą:

„Sama tylko miłość jest twórcza”
Bł. o. Maksymilian
Męczennikom Oświęcimia i tym, którzy 

z tej parafii życie swe złożyli na ołtarzu 
Wiary i Ojczyzny tę płytę kładą rodziny 
wraz z proboszczem, b. więźniem Dachau 
w 30 rocznicę wyzwolenia

1975

Proboszczem tym był ks. Dominik Maj, 
zasłużony i powszechnie kochany dusz-
pasterz tej parafii.

Obchodząc naokoło kościół zauważmy 
jeszcze duży metalowy krzyż posadowio-
ny na niewielkim kopcu; poświęcony by-
chawianom poległym, pomordowanym 
i zmarłym na obczyźnie, którzy cierpieli 
i ginęli w obronie Wiary i Ojczyzny.

Maciej Panecki, mieszkaniec Bychawy 
w latach 20-30-tych, wspomina kule ar-
matnie wmurowane w północną ścianę 
kościoła, podobno pochodzące z czasów 
Potopu. Obok dzwonnicy zwraca uwagę 
figura Matki Bożej stojąca w żelaznym 
ogrodzeniu; istniejąca tu już na pocz. 
XX w., zapewne odnawiana. 

Wychodzimy zza kościelnego ogrodze-
nia południową furtką w zaułek ulicy 
Piotra Ściegiennego. Naprzeciw kompleks 
zabudowań parafialnych ze starą pleba-
nią zbudowaną z inicjatywy ks. Antonie-
go Kwiatkowskiego, potem rozbudowa-
ną. Obecnie mieści ona schronisko dla 
kobiet im. bł. Brata Alberta. Nowy bu-
dynek – dom parafialny – wzniesiono w 
latach 1979 – 1984. Pierwotnie odbywało 
się tu nauczanie religii. Od 1991 roku, 
przed kilka lat miało tu siedzibę Społecz-
ne Liceum Ogólnokształcące prowadzone 
przez stowarzyszenie Orzeł Biały. Szkołę 
wyróżniał wysoki poziom przedmiotów 
humanistycznych i nauk społecznych, w 
liceum zatrudnionych było kilku pracow-
ników naukowych KUL i absolwentów tej 
uczelni.

Działalność charytatywna i pedago-
giczna jest tradycją bychawskiej parafii. 
Szpital – przytułek dla ubogich – istniał 

od roku 1650 i mieścił się w murowa-
nym budynku przylegającym do kościoła 
od północy (przy skarpie). Funkcjonował 
do lat 60. XIX wieku, kiedy to został ro-
zebrany z powodu złego stanu technicz-
nego. Tradycja szkolnictwa związanego z 
parafią sięga średniowiecza; szczególnie 
żywa w dobie reformacji (słynna szkoła 
prowadzona przez kalwinów), uporczy-
wie podtrzymywana mimo trudności ma-
terialnych przez wiek XVIII i większość 
XIX, przetrwała właściwie do czasów 
współczesnych. Po powstaniu stycznio-
wym nadzór nad szkołą został parafii 
odebrany. Utworzono szkołę publiczną z 
językiem rosyjskim. Nadal jednak trwało 
tajne nauczanie organizowane przez śro-
dowiska patriotyczne, wspierane przez 
miejscowe duchowieństwo. W roku 1905 
powstał w Bychawie oddział Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej. Była to organizacja ma-
jąca na celu krzewienie oświaty w duchu 
chrześcijańskim i patriotycznym. Po krót-
kim okresie swobód narodowych i religij-
nych, wymuszonych rewolucją 1905 r., 
Macierz została zdelegalizowana i aż do 
roku 1916 działała w konspiracji. Oczy-
wiście, jak i w innych dziedzinach życia 
społecznego promotorem polskiej oświaty 
był wówczas ks. Antoni Kwiatkowski – re-
daktor pisma „Nowa Jutrzenka”  i póź-
niej „Orła Białego”, orędownik budowy 
szkoły powszechnej w Bychawie. Nawet 
ostatnim swym czynem ks. Kwiatkowski 
wspomógł oświatę i kulturę, zapisując 
w testamencie na rzecz Polskiej Macierzy 
Szkolnej swą bogatą bibliotekę – jedyną 
cenną rzecz, jaką posiadał.

Obecnie w domu parafialnym działa ku-
ratorski ośrodek dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych przestępczością. 

Burzliwe dzieje parafii bychawskiej 
i niezwykłe dzieje jej kapłanów były przed-
miotem szerszych opracowań o charak-
terze naukowym. Tu przytoczmy jedynie 
bardziej dramatyczne wydarzenia z histo-
rii. I tak, podczas powstania Chmielnic-
kiego niedawno zbudowany kościół uległ 
poważnym zniszczeniom. Spłonął dach, 
mury popękały skutkiem pożaru, rozgra-
biono cenny sprzęt liturgiczny. Przez wiele 
lat świątynia stała w ruinie, później pro-
wizorycznie dach pokryto słomą. Ogólna 
bieda, wywołana działaniami zbrojnymi, 
głodem, zarazą, nie pozwalała na odbu-
dowę. Straty wywołane tymi czynnikami 
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w latach 1648-1673 (powstanie Chmiel-
nickiego – wojna polsko-turecka) history-
cy Lubelszczyzny oceniają na 25% stanu 
ludności i 30% substancji majątkowej; 
to jest więcej, niż podczas drugiej wojny 
światowej. Mimo poczynionych wcześniej 
remontów wizytacja z roku 1675 stwier-
dza zły stan budynku.

W okresie powstań narodowych społecz-
ność parafii Bychawa wykazała się dużą 
ofiarnością. Podczas 
powstania styczniowego 
w mieście działał tajny 
szpital powstańczy, do-
kąd zwożono rannych. 
Zmarłych z ran chowa-
no potajemnie bądź to 
w podziemiach kościo-
ła, bądź w bezimiennej 
mogile na obrzeżach 
cmentarza.

W roku 1914 kościół i 
budynki plebanii ucier-
piały skutkiem działań 
wojennych. W kościele i 
jego otoczeniu Austria-
cy urządzili szpital po-
lowy. W rok później bu-
dynki parafii, tak jak i 
reszta miasta znów były 
celem ostrzału atakują-
cych wojsk.

Do parku schodzimy 
po stromych, ale ma-
lowniczych schodach 
mijając budynek or-
ganistówki z 1892 r. 
Czytelnikom powieści 
dla młodzieży sceneria 
kojarzy się z książką Ewy Kołaczkowskiej 
„Skarb pradziadka”. Słusznie! Powieścio-
we miasteczko Zaraszów (!) ma wiele z 
topografii Bychawy, w sportretowanych 
postaciach znajdziemy rysy ówczesnych 
Bychawian. Atmosfera niepokoju i patrio-
tycznych nadziei poprzedzająca wybuch 
I wojny światowej też odpowiada ówcze-
snemu stanowi ducha, jaki opisywał i ks. 
Antoni Kwiatkowski. Jakkolwiek powieść 
Kołaczkowskiej trąci dziś myszką, winna 
być czytana i opracowywana w okolicz-
nych szkołach, jako element kształtowa-
nia wiedzy o małej ojczyźnie.

Niestety, piękny widok organistówki i 
schodów przesłania brzydki garaż – ma-
gazyn z szarej cegły. 

Park miejski zwany też dolnym rozcią-
ga się na błoniu w dolinie Gałęzówki. Aż 
do 1944 roku miejsce to zajmował roz-
legły staw spiętrzony groblą z młynem. 
Zarówno staw, jak i duży młyn zwane 
były „Dworskim” lub „Plebańskim” – obie 
nazwy figurują na starych mapach. Być 
może dwoistość nazwy odzwierciedla spór 
„między panem a plebanem” o przedmio-
towe dobra. Staw zasilał nurt Gałęzówki 

oraz licznie bijące źródła u stóp prawo-
brzeżnej krawędzi doliny. Miejsce to prze-
trwało w tradycji jako Rogalec.

Groblą wiodła jak mówią stare doku-
menty droga z miasta do zamku. Tędy też 
przebiegał szlak handlowy do Kazimierza 
zwany również „drogą bełżycką”, a póź-
niej „drogą warszawską”. Utrzymywanie i 
naprawa tak ważnego traktu było sprawą 
priorytetową, a obowiązek ciążył na „by-
chawskich komesach”. Toteż w tej mate-
rii – podobnie jak w kwestii obronności 
– podlegali im nie tylko chłopi i miesz-
czanie, ale i okoliczna szlachta; zarówno 
szaraczkowie i posesjonaci. Jasno sta-
nowi o tym akt lokacyjny miasta. Oczy-
wiście powszechnym było narzekanie na 

uciążliwość prac przy drodze, tzw. „szar-
warków”, choć każdy z niej korzystał. Za 
przejazd lub przepędzenie bydła pobiera-
ne były opłaty mostowe, które częściowo 
płynęły do dworu, a częścią zasilały kasę 
miejską. W początku XIX w. Karol Scipio 
del Campo (właściciel dóbr) zrezygnował 
ze swej części „mostowego” na rzecz mia-
sta. Nałożył za to na mieszczan powinno-
ści pańszczyźniane, co stało się powodem 

długoletnich sporów mię-
dzy miastem a dworem.

Pod koniec lipca 1944 
roku Niemcy wycofujący 
się pod naporem Armii 
Czerwonej, nękani ata-
kami polskich partyzan-
tów, wysadzili most na 
Gałęzówce niszcząc tym 
samym staw. 

Władza ludowa, likwi-
dując ekonomiczne pod-
stawy klasy obszarników 
i elementu drobnoburżu-
azyjnego, a także zwal-
czając samowystarczal-
ność wsi, nie kwapiła 
się do odbudowy mły-
nów i towarzyszących im 
urządzeń wodnych.

Toteż i bychawski młyn 
popadł w ruinę i został 
rozebrany.

To niszczenie zapór 
i zbiorników wodnych 
połączone z bezmyślnymi 
zabiegami melioracyjny-
mi zaowocowało zakłó-

ceniem reżimu wodnego 
rzek-młynówek i przyspieszonym stepo-
wieniem znacznych obszarów Lubelsz-
czyzny szczególnie widocznym w latach 
70/80-tych minionego stulecia. Nastą-
piło znaczne zmniejszenie zasobów wód 
powierzchniowych, obniżenie poziomu 
wód gruntowych, zanik wielu źródeł oraz 
częściowe lub całkowite zniknięcie mniej-
szych strumieni.

Jeden z dawnych mieszkańców Bycha-
wy tak oto opisuje zmiany krajobrazowe, 
jakie zastał po wieloletniej nieobecności: 
„...Gdy po 50-ciu latach przyjechałem 
w 1986 roku do Bychawy z trudnością 
mogłem tylko rozpoznać te miejsca i mia-
steczko. Rozrosło się w sensie urbani-
stycznym, przez kilka lat było nawet sto-

przed 1939
czerwiec 1934

2008
2008Widok z okien Schroniska dla kobiet (dawnej plebanii) na Grodzany Święto Morza, Zalew gałęzowski u podnóża kościoła parafialnego

Fragment gruntów należących do bychawskiego kościoła wg mapy z 1802 r.
Źródło: Bychawa, woj. lubelskie. Studium historyczno-urbanistyczne, opr. P. Sygowski, 

Lublin 1984
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licą powiatu, ale zatraciło poprzedni kolo-
ryt i klimat. Było dla mnie jak dzwon bez 
serca. Nie było już młynów wodnych, roz-
lewiska, nie było trawy, kaczeńców, tata-
raku, nie było skrzyń z rybami. Nie było 
i Żydów. Tablice z napisem: Park Kultury 
i Wypoczynku, dwie połamane ławki par-
kowe na klepisku i wąziutki strumyk mar-
kujący dawną Gałęzówkę – to o wiele za 
mało, żeby ukoić mój smutek ...” 

Przed wojną, a może i wcześniej, był 
„Plebański Staw” ulubionym miejscem 
przechadzek i pikników bychawian. Za-
chowało się zdjęcie z obchodów „Dni Mo-
rza” w r. 1934 celebrowanych tam wła-
śnie. Pośrodku króluje kajak jeden z flo-
tylli zwodowanej w stoczni, pardon, pra-
cowni robót ręcznych bychawskiej szkoły 
powszechnej. Załogę „wilków stawowych” 
stanowią uczniowie pod komendą na-
uczyciela p. Iwanka.

Młodzież bychawska dorastająca w la-
tach 50-60 -tych tak wspomina to miej-
sce: Koło mostu sterczały drewniane pale 
pozostałe po młynie. Wody w Gałęzówce 
było dosyć dużo, można było skakać na 
główkę.”

W latach 70. powstał pomysł utworze-
nia parku. Teren osuszono przy pomocy 
drenów, z dawnego stawu pozostało oczko 
wodne z pulsującymi źródłami, spiętrzo-
ne niewielkim jazem. Posadzono drzewa 
i żywopłoty, powstały klomby i żwirowe 
aleje. Były oczywiście ławki i latarnie. 
Zbudowano nawet basen pływacki po le-
wej stronie rzeki, przez którą przechodzi-
ło się po mostku. Obsadzona setkami róż 
dolina była wizytówką miasta.

Niestety, zabagniona dolina nie jest 
skłonna przekształcić się we fragment 
miasta. Najpierw żelbetowe płyty basenu 
zapadły się w grząski grunt, a woda nie 
nadawała się do kąpieli. Wraz z kryzysem 
ekonomicznym lat 80. zabrakło środ-
ków na utrzymanie parku. Część drenów 
zniszczono podczas budowy kolektora. 
Reszta została zamulona w wyniku wio-
sennych powodzi. Ławeczki i latarnie zde-
wastowali chuligani. Rekultywacja parku 
po 2002 roku nie zakończyła się pełnym 
sukcesem, mimo celowego obniżenia po-
ziomu wód gruntowych i zniszczenia czę-
ści starodrzewu.

Dochodzimy do mostu na Gałęzówce. 
W przestrzeni przebyliśmy nie więcej, jak 
400 m, w czasie - kilkaset lat istnienia 
miejscowości.

Sprostowanie

Dotyczy pierwszej części plano-
wanego „Przewodnika po Bychawie” 
Trasa nr 1. 

W artykule podałem błędnie datę 
zawieszenia i poświęcenia dzwonów. 
Nastąpiło to w roku 1959, a nie jak 
podałem w 1955. Sprostowanie poda-
ję w oparciu o artykuł p. Marii Dębow-
czyk w „Głosie Regionalistów”.

Autor Marek Kuna

PRZYJDŹ 
NA DANIE… 
DLA MOLA!

To już ostatni moment, by zgłosić się do 
konkursu literacko-kulinarnego „Danie 
dla Mola” czyli czytanie podniebieniem... 
Konkurs polega na znalezieniu w dowol-
nej 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) wysłać 
na adres redakcji: gzbg@wp.pl lub biblio-
teki: biblioteka@ebck.pl, bądź dostarczyć 
osobiście. Na smakowite opisy czekamy 
do 24 sierpnia 2008 r. Wielki finał nastą-
pi pod koniec sierpnia 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. 

Życzymy powodzenia i niecierpliwie 
czekamy na Państwa literacko-kulinarne 
odkrycia. 

Organizatorzy konkursu: Biblioteka Pu-
bliczna Bychawskiego Centrum Kultury, 
„Bar u Saszy” Patronat medialny: Głos 
Ziemi Bychawskiej www.bychawa.pl; 
www.ebck.pl

W świecie 
sztucznych 
potrzeb

Agata Gumienniak1

Jednym z wyznaczników nowoczesne-
go świata jest konsumpcja, a głównym 
napędzającym go motorem są bez koń-
ca eskalowane ludzkie potrzeby. Kultura 
konsumpcyjna nie mogłaby trwać bez 
haseł typu „musisz to mieć” czy też „żą-
daj więcej”, a zatrzymanie samonapę-
dzającego się kręgu pożądania byłoby 
katastrofą dla takiego systemu. Toteż 
zaspakajanie przez ludzi podstawowych 
życiowych potrzeb jest już niewystar-
czające, aby nakręcać machinę kon-
sumpcji, która ogarnia coraz szersze 
sfery życia, staje się podstawowym spo-
sobem komunikacji. Dlatego nadrzędnym 
celem speców od reklamy i marketingu 
jest kreacja potrzeb, to znaczy sztuczne 
wzbudzanie pragnień – pseudopotrzeb. W 
świecie, gdzie niemal wszystko wystawio-
ne jest na sprzedaż, konsument podda-
wany jest ciągłej presji... 

Reklama podtyka coraz to nowe przed-

1 W poprzednim numerze „GŁOSU” artykuł 
„Manipulacja medialna” został opatrzony nie-
właściwym podpisem. Autorką artykułu jest 
pani Agata Gumienniak. Za pomyłkę serdecz-
nie przepraszam.  Redakcja

mioty pragnień, przekonując, iż są nam 
one POTRZEBNE.

Chciałabym się pokusić o zdemasko-
wanie kilku takich mechanizmów. Bar-
dzo jaskrawo widać to na przykładzie 
rynku kosmetycznego, gdzie coś takiego 
jak „krem” niemalże przestało istnieć. 
Krem przestał być kremem, teraz mamy: 
serum, żel, mus, śmietankę, mleczko, 
jogurt, emulsję... Nie można pominąć 
wszystkich kosmetycznych „efektów”, 
które dane mazidło ma konsumentom 
zapewnić: efekt botoksu, lasera, mikro-
dermabrazji, ujędrnienia, natlenienia... 

Producenci i spece od reklamy prześci-
gają się w egzotycznych nazwach specyfi-
ków oraz wymyślają coraz to nowe „efek-
ty”, które kosmetyk ma osiągnąć, a o 
których pewnie potencjalni klienci nigdy 
wcześniej nawet nie pomyśleli. Znamien-
ne jest także swoiste „rozkawałkowanie” 
ludzkiego (chociaż właściwie – kobiecego) 
ciała. Są oddzielne kosmetyki do twarzy, 
szyi, pięt, ust, pośladków... i tak dalej. 
Podobno naliczono ponad sto stref ko-
biecego ciała, z których każda rzekomo 
wymaga specjalnych kosmetyków, a w 

miarę dalszej ekspansji strategii marke-
tingowych liczba ta z pewnością będzie 
wzrastać.

Także w tej chwili prężnie i agresywnie 
rozwijający się rynek usług finansowych 
przoduje w kreowaniu nowych pragnień. 
Żeby ludzie chcieli wziąć kredyt, trzeba 
pokazać im na co, ponieważ „banalne” 
pożyczki na dom, samochód są już zbyt 
oczywiste...pojawiają się oferty na wa-
kacje, na święta (na święta kup sobie: 
nowy telewizor, samochód, komputer, 
najlepiej wszystko nowe...), „na co tylko 
zechcesz”...

Sprytnym zabiegiem jest coraz więk-
sza specyfikacja, sformatowanie społe-
czeństwa – przekonywani jesteśmy, że 
każdy ma indywidualne potrzeby. Dzie-
li się nas na rozmaite kategorie: wedle 
wieku, płci, miejsca zamieszkania, na-
wet koloru włosów... wszystko tylko po 
to, aby przekonać nas o konieczności 
zakupu kolejnych produktów i usług. 
Są szampony tylko dla brunetek, napoje 

dla wyluzowanych nastolatków, piwo dla 
twardzieli oraz operatorzy komórkowi tyl-
ko dla prawdziwych facetów...

Jednak w świecie „coraz więcej mają-
cych telefonów” i „jeszcze bielszych bie-
li” da się przeżyć. Trzeba tylko zawsze 
pamiętać, że dla producentów, sprze-
dawców i reklamodawców niestety nie 
jesteśmy podmiotem, a PRZEDMIOTEM, 
nie celem, a środkiem do celu, którym 
niestety ostatecznie są tylko i wyłącznie 
nasze pieniądze. Pamiętać i nie dać się 
wykorzystać.

Biblioteki 
Publiczne 
Lubelszczyzny

to tytuł wystawy, którą zobaczyć 
można w Bychawskim Centrum Kul-
tury.

Ekspozycja przedstawia historię bi-
bliotek publicznych, od pierwszej spo-
łecznej założonej przez Hieronima Ło-
pacińskiego do współczesnych biblio-
tek samorządowych. 

Dzięki ponad 100 letniej tradycji na-
sze województwo obfituje w 172 Gmin-
ne Biblioteki Publiczne. 

Wystawę przygotowała Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. H. Łopaciń-
skiego w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do bychaw-
skiej biblioteki od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-17.00. 

Reklama podtyka coraz to 
nowe przedmioty pragnień, 
przekonując, iż są nam one 
POTRZEBNE!

Leszek Asyngier Jr

Witam gorąco!

Na wstępie dodam, że dzisiejszy numer 
przeznaczony jest dla rodziców, którzy 
poszukują porozumienia ze swoimi pocie-
chami i nie boją się sięgać do twórczych 
rozwiązań, aby ów cel osiągnąć. Jaki 
to ma związek z gpj? Już od najmłodszych 
lat, jak wiemy, dziecko kreuje swój „świa-
topogląd” na podstawie relacji z opieku-
nami, ta między innymi opiera się na sło-
wie wypowiadanym w rodzinnym domu 
(wszelkie rady, upomnienia, ostrzeżenia, 
„wykłady” itd.) Dlaczego by nie pójść da-
lej i nie spisywać tego choćby w postaci 
rymów z dodatkiem niekoniecznie wyszu-
kanego morału. Mogą to być opowiadania 
zrodzone z improwizowanych bajek na 
dobranoc, czy też z innych prozaicznych 
sytuacji. 

Tak było ze „Stworkiem Niejadkiem”, 
kiedy przy stole przekonywałem córkę do 
spożycia posiłku, i tak od słowa do słowa 
przypadkowo zarysował się wiersz. A ta-
kie inspiracje są na wyciągnięcie ręki. 
Ważne, aby było w miarę ciekawie i za-
bawnie, a fakt że nie ma takiego drugiego 
utworu na świecie daje niewątpliwą i nie-
powtarzalną satysfakcję twórcom, zarów-
no dziecku jak i rodzicowi, i polski język 
żyje „prawdziwym życiem…” A proszę so-
bie wyobrazić, jaką moc sprawczą czy też 
może wartość edukacyjną miałby alma-
nach powstały z takich utworów. Nawet 
zwykła wymiana między twórcami choć-
by na internetowym forum, których tak 
wiele, mogłaby niejednego „stworka Nie-
jadka” uchronić przed kłopotami, a nas 
przed niepotrzebnym zmartwieniem. Nie 
bójcie się zatem wyzwań i zostańcie dla 
swoich pociech choćby poetami! 

Stworek Niejadek

Zapytaj cioci,
Zapytaj też dziadka,
Że nikt nie widział stworka Niejadka.

Przy stole stworek
Marudził, wybrzydzał.
Narzekał: „Fe!”, „niedobre!”, „ohyda!”

Kurczył się co dzień,
Gdyż już nie jadł nic.
Malał i słabł coraz bardziej, aż znikł;

Więc, gdy z rodziną
Siadasz do obiadka,
Przypomnij sobie losy Niejadka.

Lato to niepowtarzalna pora roku. 
Tylko wtedy mamy tak łatwy i szeroki 
dostęp do świeżych owoców i warzyw. 
Niewykorzystanie darów, jakie daje 
nam obficie podczas letnich miesięcy 
Matka Natura byłoby grzechem. Dla-
tego korzystajmy z owocowo-warzyw-
nych dobrodziejstw. A oto kilka pro-
pozycji na letnie potrawy od naszych 
wspaniałych Czytelniczek:

Zróbmy mielonym na złość!
Pasztet z cukinii
3 szklanki utartej cukinii
2 duże drobno starte cebule
20 dag utartego żółtego sera
3 żółtka (białka ubić na parze) 
1½ szklanki tartej bułki
½ szklanki oleju
2 łyżki kaszy manny
sól, Vegeta, pieprz, przyprawa do mięsa 

mielonego, 2-3 suszone zmielone grzyby 

Cukinię odsączyć z wody, dodać wszyst-
kie składniki, wymieszać, dosmakować. 
Piec godzinę w blasze wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej bułką tartą. 

Przepis Danuty Mrozowej

Co łączy ogórki z grillem?
Marynowane ogórki z przyprawą
do grilla
4 kg ogórków
1 kg cebuli
1 szklanka soli
Ogórki obrać i pokroić w słupki, cebu-

lę w piórka, wszystko posolić i odstawić 
na trzy godziny, by zmiękło. Przygoto-
wać zalewę: zagotować 6 szklanek wody, 
2 szklanki octu i 1 szklankę cukru. Do 
słoików wsypać przyprawy: liść laurowy, 
koper, gorczycę i 1 łyżkę przyprawy do 
grilla. Włożyć ogórki z cebulą, wlać zale-
wę. Pasteryzować 10 minut. 

Przepis Barbary Cywińskiej 

Oswójmy ciasto drożdżowe!
Placek z jabłkami „Jabczarz”

Roztopić margarynę, dodać do mąki. 
Przygotować rozczyn drożdżowy z ciepłe-
go mleka, drożdży i łyżki cukru. Pozosta-
wić go do wyrośnięcia. Utrzeć żółtka z po-
zostałym cukrem, wymieszać je z mąką 
i dodać całe jajko. Wyrośnięty rozczyn 
dodać do reszty składników. Wymieszać 
wszystkie produkty. Wyrabiać ciasto tak 
długo, aż zacznie odrywać się od ręki. 

Uformowane, posypać mąką i przykryć 
ściereczką. Pozostawić do wyrośnięcia 
w ciepłym miejscu na niecałe pół godzi-
ny. Usmażyć jabłka z cukrem, dodać cy-
namon i goździki. Wystudzić nadzienie. 
Wysmarować formę tłuszczem i posypać 
mąką. Ciasto podzielić na dwie części. 
Wyłożyć na formę jedną część, potem 
jabłka i przyłożyć drugą warstwą ciasta. 
Piec na złocisty kolor.

Przepis Babci Pauliny

Uwodzicielski smak letnich potraw

Ciasto:
3 szklanki mąki
1 szklanka mleka
50 g drożdży
1 całe jajko
3 żółtka
½ margaryny 
½ szklanki cukru

szczypta soli

Nadzienie:
1½ kg jabłek
½ szklanki cukru
½ łyżeczki cynamo-
nu
7 goździków



Co nam grozi 
latem?

Doktor Jerzy Podstawka

Udar cieplny
Udar cieplny jest ostatnim ogniwem 

reakcji organizmu na przegrzanie, które 
występuje, jeśli ustrój nie jest w stanie 
odprowadzić nadmiaru nagromadzonego 
ciepła. Kiedy temperatura ciała przekra-
cza 41°C, dochodzi do głębokich zmian 
na poziomie komórkowym w wielu tkan-
kach, choć w oczy rzucają się głównie ob-
jawy z centralnego układu nerwowego.

Udar zaczyna się bolesnymi kurczami 
łydek, silnym poceniem się, bo najwięcej 
ciepła oddaje organizm tą drogą. Następ-
nie występują zaburzenia świadomości, 
drgawki pogarszające przegrzanie z po-
wodu ruchu komórek. Późnymi objawem 
udaru jest sucha skóra.

Rozpoczyna się proces denaturacji bia-
łek i uszkodzenia fosfolipidów błon ko-
mórkowych. Istnieje indywidualna wraż-
liwość na ciepło do 42°C, prawie wszyst-
kie komórki produkują ochronne białka 
szoku cieplnego (MSP), ale ludzie starsi 
i dzieci posiadają ich mało mają. Przy 
przegrzaniu występuje ogólnoustrojowa 
reakcja zapalna (SIRS), która urucha-
mia stresową reakcję neuro-hormonalną 
z przemieszczeniem znacznej ilości wody 
z dużych naczyń do naczyń obwodowych; 
może to doprowadzić do obniżenia ciśnie-
nia tętniczego i przepływu trzewnego, to 
zaś może zwiększać przepuszczalność 
ściany przewodu pokarmowego dla bak-
terii. Okres kliniczny przypomina wstrząs 
septyczny, może dojść do śmierci i z po-
wodu dość szybko rozwijającej się niewy-
dolności.

W trakcie upału przekraczającego tem-
peraturę ciała, z organizmu trzeba odpro-
wadzić nadmiar ciepła poprzez schłodze-
nie ciała i uzupełnianie utraconej wody. 
Pacjenta kładziemy w cieniu, rozbieramy, 
wachlujemy, podajemy dużo płynów o 
temperaturze pokojowej. Nie wolno po-
dawać bardzo zimnej wody, bo powodu-
je ona dreszcze zwiększające produkcję 
ciepła. Należy wezwać lekarza. Niezbędne 
będą kroplówki, leki przeciwdrgawkowe, 
a nawet leczenie na oddziale intensywnej 
terapii.

Przed udarem cieplnym ratuje utrata 
wody przez pocenie się, dlatego ludzie 
przyjmujący leki utrudniające pocenie 
się np. leki moczopędne, antyhistamino-
we, leki przeciwalergiczne oraz pacjenci 
z chorobami skóry, są najczęstszymi ofia-
rami udaru. We Francji podczas słynnych 
upałów w sierpniu 2003 roku, na udar 
cieplny umierali ludzie starsi, chorzy na 
serce, niemogący się ochłodzić.

Poza klasycznym udarem cieplnym jest 
jeszcze druga postać udar w wyniku nad-
miernej własnej produkcji ciepła poprzez 
wysiłek fizyczny wykonywany w wysokiej 
temperaturze otoczenia. Dotyczy to głów-

nie sportowców i żołnierzy akcji bojowej. 
Od opisanego udaru różni się rozpadem 
mięśni, powstaniem mioglobiny (białka 
mięśniowe) i blokadą nerek doprowadza-
jącą do ich niewydolności.

Latem, również w naszych warunkach 
klimatycznych może dojść do udaru 
cieplnego u starszych i dzieci. Podczas 
upałów pamiętajmy o chorych na serce, 
stosujących leki odwadniające. Dzieci nie 
pozostawiajmy samych na słońcu.

Porażenie piorunem
Piorun to zjawisko bardzo gwałtowne, 

bardzo groźne dla istot żywych, w tym i 
dla człowieka. Powietrze jest złym prze-
wodnikiem prądu, więc piorun szuka 
najkrótszej drogi do ziemi, wybiera zatem 
najwyżej położone punkty i dobre prze-
wodniki (maszty, dzwonnice, samotne 
drzewa, wieże kościelne, słupy energe-
tyczne itp.).

Tylko w około 10 % przypadków wy-
ładowanie elektryczne dotyka ziemi, po-
zostałe mają miejsce między chmurami. 
Wytworzone napięcie sięga 100 mln Volt. 
Istnieją trzy czynniki predysponujące 
do wyzwolenia wyładowania: wysokość 
obiektu, jego odizolowanie od innych 
obiektów, spiczaste zakończenie szczytu 
obiektu (ten czynnik nie ma znaczenia w 
przypadku człowieka, chociaż spotykane 
są porażenia kosiarzy i pasących bydło).

Około 10% porażeń piorunem kończy 
się śmiercią i dlatego znajdują się one w 
pierwszej trójce dających śmierć zagro-
żeń środowiskowych. Przeżywający po-
szkodowani przez długi czas są niezdolni 
do pracy z powodu powikłań neurologicz-
nych, upośledzeń poznawczych, zaburzeń 
osobowości, często też u nich rozwija się 
zaćma.

Na początek przypomnę zasadę bezpie-
czeństwa „30-30”, która mówi, że jeżeli 
grzmot słychać po błyskawicy w odstępie 
krótszym od 30 sekund, to należy szukać 
bezpiecznego schroniska. Pioruny mogą 
bowiem wyprzedzić burzę nawet o kilka-
naście kilometrów i uderzyć wtedy, gdy 
nie ma jeszcze chmur nad głową i ulew-
nego deszczu. Druga liczba 30 oznacza, 

że nie należy wychodzić z bezpiecznego 
schronienia przez 30 minut. Przedwcze-
sne uznanie, że burza już przeszła, jest 
bardzo niebezpieczne.

Gdzie można się schronić przed pioru-
nem? Naprawdę bezpiecznie jest tylko w 
solidnym budynku lub samochodzie, pod 
warunkiem, że nie korzysta z telefonu 
i  nie dotyka instalacji sanitarnych.

Czy telefon komórkowy przyciąga pio-
runy? Nie, ich używane może być jednak 
niebezpieczne, jeśli odwraca uwagę od 
sytuacji i pojawiającego się zagrożenia. 

Efektem rażenia jest działanie na orga-
nizm człowieka prądu stałego o ogrom-
nym natężeniu. Serce ulega zatrzymaniu. 
Rażenie prowadzi głównie dla działania 
na układ nerwowy, zarówno mózg, jak 
i układ autonomiczny i nerwy obwodowe 
(bardzo dobrze przewodzą prąd). Następ-
stwem może być długotrwałe porażenie 
ośrodka oddechowego, porażenie nerwów 
obwodowych i międzyżebrowych. Prowa-
dzi to do bezdechu z zatrzymaniem pracy 
serca, dlatego mamy do czynienia z tak 
dużą śmiertelnością. U porażonego mogą 
występować różnego rodzaju zaburze-
nia świadomości, zespoły neurologiczne, 
uszkodzenia mechaniczne. Często też 
występuje uraz ciśnieniowy (barotrau-
ma) w wyniku gwałtownego podmuchu, 
jak podczas wybuchu. Pomimo wysokiej 
temperatury powstałej podczas rażenia, 
oparzenia występują tylko u około 1/3 
rażonych, dzięki bardzo krótkiemu cza-
sowi działania i „spływania” prądu po 
mokrej powierzchni są one z reguły po-
wierzchowne, często w formie wzorzy-
stych czynników na skórze. 

Życie poszkodowanych zależy od szyb-
kości udzielenia pierwszej pomoc. Brak 
akcji serca i oddychania jest wskazaniem 
do natychmiastowego sztucznego oddy-
chania metodą usta-usta i masażu serca 
przez uciskanie klatki piersiowej. Bar-
dzo ważnym elementem jest też natych-
miastowe przeniesienie poszkodowanego 
z miejsca rażenia, powiadomienie pomo-
cy doraźnej. Ratowanie człowieka pora-
żonego piorunem wymaga udziału wielu 
osób.
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9 to można ją wpisać tyl-
ko w kratce B7. Brakują-

ca 6 w rzędzie B może być wpisana tyl-
ko w kratkę B9. Jeśli spojrzymy na całą 
kolumnę C – brakuje nam trzech cyfr. 3 
wpiszemy w kratkę C8 – nie możemy jej 
wpisać w kratkę C1 lub C2 ponieważ 3 już 
jest wpisana w górnym kwadracie z lewej 
strony. W kolumnie C brakuje jeszcze 6 
i  9, ale to już proste – wystarczy wyelimi-
nować te cyfry w w rzędach 1 i 2.

Metoda 3: wymaga zapamiętywa-
nia lub wpisywania małych cyferek 
w dwóch miejscach danego kwadra-
tu (tam gdzie mogą być wpisane), aby 
wyeliminować inne miejsca w innych 
kwadratach. 

Diagram 4:  5 z kolumny I oraz 5 z rzędu 
7, pozwalają na wpisanie w dolnym pra-
wym kwadracie małych 5 tylko w dwóch 
kratkach – G8 i G9. Biorąc pod uwagę 
duże kwadraty z prawej strony, to małe 5 
eliminują kolumnę G w środkowym kwa-
dracie, a jeśli dołożymy do tego 5 z gór-
nego kwadratu eliminującą kolumnę I, to 
pozostaje tylko jedno miejsce na wpisanie 
5 w kwadracie środkowym – jest to krat-
ka H6. Miłej zabawy!

Bychawskie Stowarzyszenie „Podko-
wa” od maja do grudnia 2008 r. w ra-
mach projektu wspierania działań 
służących aktywizacji osób starszych, 
utworzyło Klub wsparcia dla osób star-
szych „Podzamcze”. Program skiero-
wany jest do osób starszych tj. emery-
tów, rencistów, osób przechodzących 
na emeryturę przed wiekiem emerytal-
nym oraz osób samotnie zamieszkują-
cych Podzamcze i okolice.

Spotkania i zajęcia klubowe są oka-
zją do tworzenia pozytywnych więzi, 
rozwijania zainteresowań, zadbania o 
kondycję psychiczną, a przede wszyst-
kim klub to miejsce gdzie osoby starsze 
mogą przyjemnie spędzić czas, poroz-
mawiać, zrelaksować się i wzbogacić o 
nowe doświadczenia.

Oferta programowa:
spotkania integracyjne• 
zajęcia rozwijające zainteresowania • 
(muzyczne, plastyczne, kulinarne, 
robótki ręczne, gry towarzyskie)

zajęcia wspierające i rehabilitacja • 
ruchowa prowadzona przez fizyko-
terapeutę
możliwość korzystania z porad • 
specjalistów: pracownik socjalny, 
psycholog, prawnik
wycieczki, wyjazdy do kina, ogni-• 
ska i grillowanie.

W trakcie spotkań uczestnicy mają 
zapewniony poczęstunek, często przy-
gotowywany podczas zajęć kulinar-
nych. Zajęcia klubowe są bezpłatne, 
odbywają się co dwa tygodnie w soboty 
w godz. 10-13 w budynku Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Bychawie 
przy ul. Pileckiego 20.

Droga Seniorko, Drogi Seniorze!
Starość wcale nie musi być smutna, 
szara i samotna.
To, jak spędzisz swoje złote lata, za-
leży głównie od Ciebie.
Dołącz do nas!

Klub „Podzamcze” zaprasza…

Seniorko, Seniorze!
Zarząd Bychawskiego Stowarzyszenia „Podkowa”

 Justyna Matysek

Co to jest sudoku?
Sudoku jest bardzo popularną łami-

główką przypominającą matematyczne 
puzzle. Może ją układać każdy. Jak bar-
dzo jest wciągająca, wiedzą ci, którzy 
choć raz spróbowali ją rozwiązać. Jest to 
gra o prostych zasadach, lecz niekoniecz-
nie prostej strategii. Szczególnie, jeśli 
spróbuje się szczęścia na trudniejszych 
planszach.

Sudoku narodziło się w 1968 roku w 
Japonii (sūdoku; od sūji wa dokushin ni 
kagiru, czyli cyfry muszą być pojedyn-
cze). W latach 70 rozpowszechniały ją 
amerykańskie czasopisma, ale wówczas 
nie zdobyła wielu zwolenników. Wielki 
boom rozpoczął się w Europie. Pierwszy 
raz ukazała się w londyńskim „Times” 
w 2004 roku i już niebawem „japońska 
sztuka myślenia” przenikła do innych 
europejskich czasopism. Świat zwariował 
na punkcie cyfrowej krzyżówki. Obecnie, 
zabawa w rozszyfrowywanie kratek jest 
modną i bardzo pożądaną rozrywką dla 
szarych komórek. 

Zasady sudoku
Sudoku jest kwadratowym diagramem 

składającym się z 81 kratek (każdy z 9 
dużych kwadratów oddzielonych grubą 
linią, dzieli się na kolejne dziewięć kra-
tek) W niektórych kratkach wpisane są 
cyfry od 1 do 9. Zabawa polega na tym, 
by w puste kratki wpisać cyfry tak, aby w 
każdym poziomym wierszu, w każdej pio-
nowej kolumnie i w każdym dużym kwa-
dracie 3x3 znalazło się dziewięć różnych 
cyfr. Jest tylko jedno rozwiązanie!

Techniki rozwiązywania
Metoda 1: wpisujemy cyfrę do odpo-

wiedniej kratki w dużym kwadracie na 
zasadzie eliminacji rzędów i kolumn, 
w których ta cyfra znajduje się w in-
nych kwadratach.

Diagram 1:  2 z kolumny E i F oraz 2 
z rzędu 1 eliminują w środkowym górnym 
kwadracie wpisanie 2 w innych miej-
scach, niż kratka D2. Idąc dalej wyzna-
czona właśnie 2 oraz 2 z rzędu 1 umożli-
wiają wpisanie 2 w kratce B3. Następną 
2 (kratka A6) wyznaczają kolumny B i C 
oraz rząd 5. Wpisanie kolejnej 2 (kratka 
I8) umożliwią eliminowane 2 z kolumny 
G oraz rzędu 7 i 9. Wpisanie ostatniej 2 
w   diagramie (kratka H4) jest możliwe, 
dzięki wykreśleniu kolumny G, I oraz rzę-
du 6. 

Diagram 2:  5 z kolumny B i C pozwala-
ją wpisać 5 w kratce A5. 8 z kolumny B i 
8 z rzędu 5 nakazują wpisanie 8 w kratce 
C4. Wpisana 4 w kolumnie B oraz 4 z rzę-
du 6 wyznaczają 4 w kratce C5. Wpisana 
3 w rzędzie 4 eliminuje kratkę B4 i skła-
nia do wpisania 3 w kratce B6.

Metoda 2: wpisujemy cyfry brakujące 
przy dopełnieniu rzędu, kolumny lub 
dużego kwadratu.

Diagram 3 – w środkowym dużym kwa-
dracie z lewej strony brakuje tylko jednej 
cyfry- jest to 9. W kolumnie B brakuje 
nam 1 i 6. Ponieważ 1 jest już w rzędzie 

SUDOKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH
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Twoja krew jest najlepsza, bo płynie 
prosto z serca. Oddawanie krwi jest cał-
kowicie bezpieczne, ponieważ do pobie-
rania krwi używany jest wyłącznie jało-
wy sprzęt jednorazowego użytku. Przed 
każdym oddaniem krwi u dawcy wykony-
wane są badania laboratoryjne i badanie 
lekarskie, na podstawie których dawca 
kwalifikowany jest do oddania krwi.

W jaki sposób można oddać krew? 

Metoda konwencjonalna - dawca 1. 
oddaje krew pełną w ilości 450 ml, 
nie częściej niż co 8 tygodni.
Metoda plazmaferezy automatycznej 2. 
- dawca oddaje tylko osocze w ilości 
600 ml, nie częściej niż co 2 tygo-
dnie
Metoda cytaferezy - dawca oddaje 3. 
tylko wybrane elementy komórkowe 
krwi  (płytki, krwinki białe), nie czę-
ściej niż co 4 tygodnie.

Po oddaniu krwi:
otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny • 
w postaci czekolad, 
w dniu oddania krwi przysługuje • 
Ci dzień wolny od pracy i nauki,
możesz otrzymać wynik oznaczenia • 
grupy krwi.

Jeżeli oddasz honorowo co najmniej 
5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów krwi 
(mężczyźni) otrzymasz tytuł Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi. Tytuł ten upo-
ważnia Cię do otrzymania bezpłatnych 
leków umieszczonych w wykazie leków 
podstawowych i uzupełniających oraz do 
korzystania ze świadczeń zakładów opie-
ki zdrowotnej i aptek poza kolejnością. Po 
oddaniu 18 litrów krwi uzyskasz prawo 
do bezpłatnych przejazdów liniami MPK 
w Lublinie.

„Bezpieczeństwo krwi zaczyna się 
ode mnie”

Krwiodawcą może być każdy zdrowy 
człowiek. Tylko wówczas oddanie krwi 
nie będzie szkodliwe dla organizmu, a po-
brana krew lub osocze nie będą stanowić 
zagrożenia dla chorych.

Możesz zostać honorowym krwio-
dawcą, jeżeli:

ukończyłeś 18 rok życia• 
nie chorowałeś na żółtaczkę zakaź-• 
ną,
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie • 
przechodziłeś żadnych zabiegów 
chirurgicznych,
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie • 
wykonywano u Ciebie akupunktu-
ry, tatuażu, przekłucia uszu lub in-
nych części ciała,
nie przyjmowałeś nigdy narkoty-• 
ków,
w ostatnim czasie nie przyjmowałeś • 
szczepień ochronnych,
nie przyjmujesz i ostatnio nie przyj-• 
mowałeś żadnych leków,
kobieta nie może oddawać krwi w • 
czasie trwania miesiączki i 3 dni po 
jej zakończeniu,
nie przechodzisz aktualnie żadnej • 
infekcji ( katar, kaszel, ból gardła ).

Dar krwi darem serca - Nie wahaj się
podejmij decyzję. Zgłoś się: 
do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lubli-

nie, ul. l Armii WP 8, tel. 532-62-75 
lub do najbliższego Oddziału RCKiK 

Przyjdź
wypoczęty,• 
po lekkim, ubogotłuszczowym • 
posiłku,
z dokumentem tożsamości (do-• 
wodem osobistym, prawem jazdy, 
paszportem),
dzień wcześniej nie spożywaj żad-• 
nego alkoholu.

Twoja Krew nadzieją dla chorych.
Na Twoją krew i osocze czekają chorzy i 
poszkodowani w nieszczęśliwych wypad-
kach. Jest wiele chorób, które leczy się 
uzupełniając brakujące elementy krwi. 
Krwotoki, przeszczepy organów, he-
mofilia wymagają stosowania trans-
fuzji krwi lub preparatów krwiopo-
chodnych. Podczas zabiegów chirur-
gicznych, kiedy ubytek krwi jest duży 
często potrzebna jest transfuzja krwi. 

źródło: http://www.rckik.lublin.pl/

Monika Głazik

Pseud. „Walter”, sowiecki działacz 
komunistyczny, oficer Armii Czerwo-
nej, uczestnik rewolucji bolszewickiej 
i wojny z Polską w 1920 r., generał lu-
dowego Wojska Polskiego i członek KC 
PPR. 

Urodził się w Warszawie w rodzinie ro-
botniczej w 1897 roku. Pracował w fabry-
ce „Gerlacha”, później w moskiewskich 
zakładach „Prowodnik”. W listopadzie 
1917 roku zgłosił się do bolszewickich 
formacji wojskowych, gdzie jako oficer 
brał udział w pacyfikacjach ruchów po-
wstańczych na Ukrainie. Zgłosił się na 
ochotnika na front wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku, gdzie dowo-
dził batalionem 510 Pułku Armii Czer-
wonej w walkach przeciwko Wojsku 
Polskiemu. Ten epizod w życiorysie 
Świerczewskiego długo był nieznany; 
oficjalna propaganda PRL nie poda-
wała właściwie nigdy, że Świerczew-
ski walczył przeciwko swoim rodakom 
w szeregach najeźdźczej armii (wg pro-
pagandy komunistycznej, był wzorem 
„patrioty i żołnierza polskiego”). 

W 1921 roku został mianowany komi-
sarzem politycznym w szkole Czerwonych 
Komunardów (w oficjalnych życiorysach 
w PRL podawano, że był tam wykładow-
cą). Ze względu na istotne braki w wy-
kształceniu, uwidocznione między inny-
mi na froncie wojny polsko-bolszewickiej, 
został w 1924 roku wysłany przez władze 
partii na studia do Wojennej Akademii 
Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej 
im. M. Frunzego. W ramach kariery woj-
skowej w Armii czerwonej pełnił różne 
funkcje sztabowe. 

W grudniu 1936 roku pod pseudoni-
mem „Walter” został awansowany do 
stopnia generała i prez Stalina skierowa-
ny do Hiszpanii, objął dowodzenie bryga-
dą złożoną głównie z komunistów francu-
skich i belgijskich. Być może fakt, że nie 
objął dowództwa Brygady, w której zna-
leźli się komuniści z Polski świadczył o 
nikłym przywiązaniu Świerczewskiego do 
swojej narodowości. Potem objął dowódz-
two nad dywizją na froncie madryckim. 
Realizował tam działania zlecone i nadzo-
rowane bezpośrednio 
przez sowiecki wywiad 
zagraniczny. 

Z chwilą wybuchu 
wojny sowiecko-nie-
mieckiej w czerwcu 
1941 roku został do-
wódcą 248 Dywizji Piechoty Strze-
leckiej; jak oceniają historycy, m.in. 
na skutek jego złego i nierozważne-
go dowodzenia dywizja w walkach z 
Niemcami poniosła dotkliwe straty, 
zostając ostatecznie rozbita in Sie-
miakpod Wiaźmą; wg współczesnych 
Świerczewski był już wtedy zaawan-
sowanym alkoholikiem i większość 
rozkazów na froncie wydawał w sta-
nie nietrzeźwości. 

Nieudolność w dowodzeniu spowodowa-
ła, że Świerczewski został skierowany na 
tyły frontu, a potem w 1943 został wyzna-
czony przez Stalina do pełnienia roli „pol-
skiego generała” w I Korpusie Polskich sił 
Zbrojnych w ZSRR, potem zastępcy do-
wódcy Armii Polskiej w ZSRR. W niepu-
blikowanych oficjalnie opiniach i wspo-
mnieniach współpracowników pozostał 
obraz dowódcy stale pijanego i mającego 
lekceważący stosunek do podkomend-
nych. Próby odwołania Świerczewskiego 
podejmował m.in. generał Berling, któ-
ry w rozmowie z marszałkiem Żukowem 
miał stwierdzić: wszystko wskazuje na to 
(…), że mamy tu do czynienia z wyraźnym 
przypadkiem nałogowego i nieuleczal-
nego w warunkach obozowych alkoholi-
zmu. Świerczewski przebywa w obozie od 
dziesięciu dni i ani razu nie widziałem go 
trzeźwego. Rozpoczyna dzień od szklanki 
wódki na czczo. Kładzie się spać z butelką 
pod poduszką. Zabiegi Berlinga okazały 
się jednak bezowocne, gdyż Żukow, zna-
jąc dobrą opinię, jaką cieszył się Świer-
czewski u Stalina, nie podjął w tej kwestii 
żadnych działań. 

Równolegle do działalności w Armii Pol-
skiej w ZSRR, Świerczewski w styczniu 
1944 roku został członkiem Centralnego 
Biura Komunistów Polskich w ZSRR po-
wołanego pod nadzorem Stalina. W 1944 
roku mianowano go także „posłem” do 
stworzonej przez komunistów fasadowej 
Krajowej Rady Narodowej. 

Jako dowódca w tym okresie 2 Armii 
Wojska Polskiego, zasłynął m.in. jako 
bezwzględnie zatwierdzający wyroki 
śmierci sądów wojskowych głównie 
na żołnierzach Armii Krajowej wciela-
nych do 2 Armii. Tylko w 1944 roku 
sądy wojskowe skazały na śmierć 306 
oficerów, podoficerów i żołnierzy, na 
40 rozpatrywanych wniosków o uła-
skawienie generał Świerczewski tylko 
w 10 przypadkach skorzystał z prawa 
łaski.

Dowodząc 2 Armią w walkach z Niemca-
mi, zwłaszcza podczas tragicznej w skut-
kach operacji łużyckiej popełnił szereg 
błędów taktycznych i operacyjnych, a tak-
że będąc w stanie nietrzeźwości wydawał 
sprzeczne ze sobą rozkazy. Jego działania 
doprowadziły do faktycznej utraty zdol-

ności bojowej przez 2 Armię, w której zgi-
nęło4902 żołnierzy, blisko 3 tys. uznano 
za zaginionych, a ponad 11 tys. zostało 
ciężko rannych; w ogólnej kalkulacji było 
to aż 15 % strat, jakie żołnierze polscy 
ponieśli na wszystkich frontach w cza-
sie całej II wojny światowej. Błędy te nie 
przeszkodziły jednak w awansowaniu go 
11 maja 1945 roku do najwyższego stop-
nia generalskiego – generała broni. 

W latach 1946-1947 został mianowany 
wiceministrem zdominowanego przez ko-
munistów resortu obrony narodowej. 

Świerczewski zginął w marcu 1947 r. 
pod Baligrodem w Bieszczadach. Okolicz-
ności jego śmierci nie zostały do tej pory 
wyjaśnione, jednakże jego śmierć stała 
się bezpośrednim sygnałem do rozpo-
częcia przez komunistyczne władze tzw. 
akcji „Wisła”. Pogrzeb Świerczewskiego 
w Warszawie 1 IV 1947 był wielką mani-
festacja komunistyczną.

Po śmierci „generał Walter” został uczy-
niony ikoną komunistycznej propagandy, 
„świętym komunizmu”; jego imieniem na-
zwano m.in. trasę W-Z w Warszawie, licz-
ne szkoły i ulice; poświęcono mu liczne 
pomniki, tablice; w latach 80 Narodowy 
Bank Polski umieścił jego podobiznę na 
banknocie 50 zł. Był także jednym z ulu-
bionych bohaterów utworów literackich 
oraz bałwochwalczych utworów na jego 
cześć.

Wg opracowania Jana Józefa Kasprzy-
ka w: Encyklopedia „Białym Plam” Tom 
XVII, Polskie Wydawnictwo Encyklope-
dyczne, Radom 2006, s. 100-104

Po przeczytaniu powyższego trudno 
uwierzyć, że patronem jednej ulic w By-
chawie jest nadal generał Karol Świer-
czewski. I to prawie dwadzieścia lat po 
upadku komunizmu… Pomimo postulatu 
Instytutu Pamięci Narodowej, który w pi-
śmie przesłanym do Przewodnicącego RM 
uzasadnia, że „utrzymywanie tego rodza-
ju nazwy w niepodległej Polsce powinno 
być traktowane jako działanie niewycho-
wawcze, pochwała zbrodniczych ideologii 
i zdrady Ojczyzny oraz faktyczna zachęta 
do podejmowania działań niezgodnych 
z Konstytucją RP”, obecnie mieszkańcy 
tej ulicy nie zgadzają się na zmianę na-
zwy. 

Prawda o „Walterze” - Karolu ŚwierczewskimZOSTAŃ 
HONOROWYM 
KRWIODAWCĄ!

W związku z apelem Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie, w dniu 20 sierpnia 
2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Pił-
sudskiego 22 w godz. 8 – 12 odbędzie 
się zbiórka krwi. Osoby chętne do od-
dania krwi proszone są o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny (tel. 081 566 00 04 
) lub osobisty (Urząd Miejski w Bycha-
wie, ul. Partyzantów 1, pokój 28 ).
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Iga ma się 
dobrze!

Monika Głazik

Hej, wiecie kogo spotkaliśmy podczas 
naszego lipcowego pobytu w La Cha-
pelle? Igę! Pamiętacie ją jeszcze? Iga to 
klacz, bohaterka Marszu ku Sercu Euro-
py. W 2005 roku była bohaterką orygi-
nalnego projektu grupy mieszkańców La 
Chapelle, którego celem było symbolicz-
ne połączenie Polski i Francji. Pamiętacie 
tę niesamowitą przygodę, która wiodła z 
Bychawy – Igę – polskiego konia, jego za-
przęg i akompaniatorów do La Chapelle 
we Francji. Wędrówka miała połączyć i 
połączyła, oddalone od siebie o 2 tys. km, 
miasta. 

Organizatorzy i pomysłodawcy projektu 
(w tym Francuz Jean-Paul Minier) przy-
gotowali Marsz bardzo dokładnie. Naj-
pierw zakupili od Państwa Rachwałów z 
Woli Gałęzowskiej Igę – piękną klacz rasy 
małopolskiej. Później zamówili godną tego 
konia uprząż oraz zlecili wykonanie wy-
godnej bryczki, typu wagonetka. Zostały 
nawiązane kontakty z wszystkimi miej-

scowościami w czterech krajach, przez 
które mieli przechodzić wędrowcy.

Marsz, który rozpoczął się 9 maja 2005 
roku i trwał 18 tygodni, zakończył się 
sukcesem. Mimo różnych, mniej czy bar-
dziej szczęśliwych przygód po drodze…

A teraz w lipcu spotkaliśmy Igę, która 
mieszka w gospodarstwie Państwa Mi-
nierów w La Chapelle. Czuje się świetnie! 
Ma nawet towarzyszkę w gospodarstwie, 
mieszka wspólnie z krową Naną (po pol-
sku „Laską”). Na co dzień kontynuuje 
przejażdżki wożąc osoby starsze po mie-

ście, pomaga też chorym dzieciom – jest 
„współterapeutką” w zajęciach hipotera-
peutycznych. 

Na zdjęciach poniżej bohaterka artykułu 
– Iga, z właścicielką – panią Minier oraz 
uczestnikami naszej wycieczki – Radkiem 
i Markiem. 

Jean-Paula w tym czasie nie było w 
domu, wybrał się na przejażdżkę rowero-
wą do… Pragi.

 

mg

Na Podzamczu mamy sześć nowych ła-
będzi. Skąd? Z samego Nałęczowa. 
Nasza gmina na początku lipca 
otrzymała je w prezencie od 
tamtejszego samorządu. Sta-
ło się to dzięki porozumie-
niu włodarzy obu miast 
– Artura Rumińskiego, 
zastępcy burmistrza Na-
łęczowa i Andrzeja So-
baszka, burmistrza By-
chawy.

Nowe łabędzie nie zo-
stały niestety zaakcep-
towane przez starych lo-
katorów. I dlatego bardziej 
niż zalew, upodobały sobie 
Gałęzówkę. Można je tam 
spotkać codziennie…

Nowi lokatorzy 

Od kilku miesięcy mamy w Bychawie 
piękny, nowy budynek szpitala, komfor-
towo wyposażony. Od lat czekaliśmy, by 
oddział dziecięcy przyjął nowe oblicze. 
Nasz oddział jest typowym oddziałem 
ogólnopediatrycznym. Mamy pod swoja 
opieką pacjentów z rejonu Bychawy i oko-
lic, w sumie kilkanaście tysięcy dzieci. 
Rocznie hospitalizujemy: ok. 500 dzieci 
w wieku od 1 roku do 18 lat i udzielamy 
5000 porad ambulatoryjnych. Głównymi 
problemami zdrowotnymi są schorzenia: 
układu oddechowego, choroby przewodu 
pokarmowego, alergie. Wspólnymi siła-
mi staramy się poprawić jakość i zakres 
świadczonych usług medycznych. Dbamy 
też o poprawę komfortu pobytu w szpi-
talu, aby stres chorego dziecka, a także 
jego rodziców był jak najmniejszy. Temu 
celowi służy gruntowna modernizacja 
i doposażenie naszego oddziału. Dzięki 
podjętym dotychczas staraniom udało 
się rozpocząć szereg prac remontowych 
i zgromadzić znaczną część niezbędnego 
wyposażenia.

Wraz z rozpoczęciem wakacji w Oddzia-
le rozpoczął się remont. Mamy już nową 
Izbę Przyjęć, oddane do użytku dwie sale 
dla chorych, wszystkie pomieszczenia za-
chwycają nową kolorową glazurą, nową 
armaturą oraz pięknymi, a co najważ-
niejsze dla dzieci – nowymi podłogami. 
Aktualnie trwa remont łazienki, mamy w 
planie nie tylko modernizację, ale przede 
wszystkim powiększenie przestrzeni dla 
chorych dzieci. Wkrótce do oddziału zo-
stanie włączone pomieszczenie, które do 
tej pory funkcjonowało jako Izba Przyjęć 

dla dorosłych. Chcemy by powstały tam 
izolatki, wyposażone w  węzeł sanitarny. 

Tak więc wkrótce zaprosimy nie tyl-
ko do pięknego, kolorowego, ale przede 
wszystkim większego Oddziału. Musimy 
sprostać oczekiwaniom, najmłodszych, 
ale i najbardziej wymagających pacjen-
tów, jakimi są dzieci. Oddział - do tej 
pory szary i smutny zamieni się w miej-
sce, gdzie mali pacjenci szybko wracają 
do zdrowia. 

Wszystkie te prace nie byłyby możliwe, 
gdyby nie nasi sponsorzy. Za sprawą tego 
artykułu przekazujemy podziękowanie 
dla wszystkich, którzy nas wsparli, tych 

którzy się zastanawiają - gorąco zapra-
szamy do współpracy. 

 Nasi sponsorzy: 
Janusz Kowalski• 
Tadeusz Dzwonowski• 
Stanisława Popławska  • 
Magdalena Mazurek• 
Andrzej Rubaj• 
Dorota Dyś• 
Agnieszka Michalska• 

Dyrektor SP ZOZ Lek. med. Piotr Wojtaś
Ordynator Oddziału 

Dr n. med. Katarzyna Kaczanowska

Trwa remont Oddziału Dziecięcego 
szpitala w Bychawie

Dyplom 
za ZPORR

8 lipca br. burmistrz Bychawy 
Andrzej Sobaszek odebrał z rąk 
wojewody lubelskiego p. Geno-
wefy Tokarskiej dyplom dla Gmi-
ny Bychawa za aktywny udział w 
Zintegrowanym Programie Ope-
racyjnym Rozwoju Regionalne-
go 2004-2006 finansowanym ze 
środków strukturalnych UE. Było to 
podczas konferencji poświęconej pod-
sumowaniu realizacji tego programu 
w województwie lubelskim. Spotkanie 
było okazją do wyróżnienia beneficjen-
tów ZPORR 2004-2006 okolicznościo-
wymi dyplomami wojewody lubelskie-
go. Przyznane one zostały za aktywny 
udział w programie oraz efektywną 
realizację projektów, które przyczyniły 
się m.in. do rozwoju i wzrostu konku-
rencyjności województwa lubelskiego. 

W ramach tego programu wojewódz-

two lubelskie w latach 2004-2006 
otrzymało ponad 200 mln euro. Pod 
względem liczby realizowanych pro-
jektów w ramach ZPORR wojewódz-
two lubelskie znajduje się na trzecim 
miejscu w skali kraju. Zostało pod-
pisanych 1024 umów, których war-
tość przekroczyła kwotę 811 mln zł.1. 
Z tej kwoty Gmina Bychawa otrzymała 
4 288 395 zł.

1  http://www.uw.lublin.pl

Zawody
na XX-lecie
Koła LOK w Bychawie

Marian Drąg

15 sierpnia br. 
Koło LOK Bycha-
wa będzie obcho-
dzić jubileusz 
dwudziestolecia 
istnienia. Z tej 
okazji Zarząd 
proponuje zorga-
nizować 17 sierp-

nia 2008 roku (niedziela) Wojewódz-
kie Zawody Strzeleckie. W zawodach, 
które zostaną rozegrane jako trójbój 
obronny ( pistolet wojskowy P83, ka-
rabinek sportowy oraz rzut granatem 
do celu) weźmie udział 16-18 drużyn 
z Województwa Lubelskiego. Początek 
zawodów o godz. 9.00 na strzelnicy 
Podzamcze.  Zapraszamy!
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Iga do Francji śmiga, maj 2005
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USC informuje
zarejestrowano: 

w okresie od 21.06 do 31.07. 2008 roku
Akty małżeństw

Piekarz Artur i Dudkiewicz Monika1. 
Młynarski Jacek i Mróz Ewelina2. 
Kwiatkowski Michał i Mularczyk Barbara3. 
Mazurkiewicz Tomasz i Trzcińska Jolanta4. 
Pruś Tomasz i Klimek Anna5. 
Bielak Łukasz i Koper Katarzyna6. 
Puchala Marcin i Kowalczyk Agnieszka7. 
Sak Dariusz i Jachacz Marzena8. 
Baran Robert i Duda Anna9. 
Podkościelny Leszek i Rekiel Joanna10. 
Dyś Roman i Mrugała Barbara11. 
Winiarczyk Andrzej i Sprawka Anna12. 
Dolecki Robert i Mularczyk Marzena13. 
Dyjak Piotr i Flis Renata 14. 
Rak Rafał i Nowak Joanna15. 
Kałużny Łukasz i Baran Agata16. 
Pawlak Sławomir i Moląg Emilia17. 
Wilkołazki Jarosław i Grzesiak Ewelina18. 
Zielonka Patryk i Piekarz Justyna19. 
Korba Dariusz i Kułak Ewa20. 
Kosiński Tomasz i Pawelec Danuta21. 
Koper Piotr i Zyga Małgorzata22. 
Klimek Łukasz i Sójka Angelika23. 

Akty zgonów
Stefaniak Tadeusz Lublin lat 811. 
Pawelec Władysław Piotrków Drugi lat 862. 
Polski Józef Wola Duża lat 723. 
Zięba Marian Tomaszówka lat 524. 
Robak Kazimierz Bychawa lat 675. 
Kulczycki Józef Wólka Łańcuchowska lat 606. 
Bielak Janina Biskupie-Kolonia lat 867. 
Zarzeczny Aleksander Nikodemów lat 728. 
Kiełsznia Marianna Pólko lat 879. 
Frączek Genowefa Zaraszów lat 8610. 
Opolska Michalina Markuszów lat 9111. 
Goździewska Zofia Leśniczówka lat 9412. 
Barczak Helena Rudka Kozłowiecka lat 8713. 
Matacz Roman Zakrzew-Kolonia lat 5514. 
Kędzierska Władysława Wysokie lat 9715. 
Wadowski Zdzisław Snopków lat 5916. 
Krawczyk Genowefa Kosarzew Stróża lat 5917. 
Chałabis Teodora Wysokie lat 7518. 
Kowalska Stanisława Lublin lat 8219. 
Budzyński Antoni Bychawka Trzecia lat 9220. 
Majak Stefania Świdnik lat 8721. 
Zając Czesław Bychawka Trzecia lat 7822. 
Poleszak Władysław Piotrków Drugi lat 8423. 
Grzybowicz Alina Gałęzów lat 7224. 
Lipińska Alina Bychawa lat 5125. 
Jarzyna Stanisław Kowersk lat 7326. 
Poddubiuk Władysława Lublin lat 8527. 
Fijołek Tomasz Marysin lat 2428. 
Bieńko Marianna Szklarnia lat 8229. 
Dziuba Janina Wólka Ponikiewska lat 7630. 
Winiarczyk Zofia Wincentówek lat 8431. 
Wiechnik Stanisław Bystrzyca Stara lat 6432. 
Nowakiewicz Bolesław Dragany lat 8733. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Bychawie 
Regina Skoczylas

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

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. 
Ogłoszenia 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
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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

OGROMNE GRATULACJE!!!
dla

Ani Kasperek i Marka Żmindy
oraz

Ewy Kułak i Dariusza Korby
którzy zmienili stan cywilny

oraz dla Sławka Rechula, któremu 
urodził się syn Erwin

składają 
Koleżanki i Koledzy z pracy

Podziękowania
Wszystkim lekarzom, a szczególnie 

dr. Waldemarowi Kostrzewie, 
ord. dr. Jackowi Michalskiemu, 

pielęgniarkom, salowym za opiekę oraz 
wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze kochanego 

Męża, Ojca i Dziadka 
JÓZEFA POLSKIEGO

 składa Rodzina

Panu Zdzisławowi Gomułce
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ŻONY

Śp. Janiny Gomułki
składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie

miejsce na ogłoszenie drobne

miejsce na ogłoszenie drobne

tu też ;) cena 3.66 zł brutto

rozwiązanie sudoku
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STAROSTA 
Waldemar Ciuraj z Olszowca prowadzi 

wspólnie z żoną Marzeną 55-hektarowe go-
spodarstwo rolne. Gospodarstwo nastawio-
ne jest na intensywny chów bydła mlecz-
nego. Stado ogółem liczy 40 sztuk bydła, 
w tym 20 krów. W roku ubiegłym państwo 
Ciurajowie odstawili do mleczarni w Łasz-
czowie 90 tys. litrów mleka. W 2007 roku 
wybudowali nową oborę uwięziową na 34 
krowy mleczne.

Produkcja roślinna w gospodarstwie czę-
ściowo obejmuje uprawę pasz dla bydła 
(kukurydzy na kiszonki), poza tym rzepa-
ku, pszenicy i buraków cukrowych. 

Państwo Ciurajowie mają dwoje dzieci – 
syna Pawła (12 lat) i córkę Paulinkę (9 lat).

STAROŚCINA
Agnieszka Małyś wraz z mężem Jarosła-

wem prowadzą ośmiohektarowe gospodar-
stwo rolne w Olszowcu-Kolonii. Specjalizu-
ją się w uprawie warzyw, na ponad czterech 
hektarach uprawiają kalafiora, brukselkę, 
brokuły, marchew i pietruszkę. W pracy 
w gospodarstwie pomaga im 10-letni syn 
Paweł. Na pozostałych użytkach prowadzą 
uprawę zbóż – pszenicy, jęczmienia i lnu. 
Posiadają również niewielką plantację ma-
lin. Przy zakładaniu gospodarstwa skorzy-
stali z programu „Młody Rolnik”. 

Pani Agnieszka również pracuje zawodo-
wo, jest pielęgniarką na Oddziale Patologii 
Noworodków DSK w Lublinie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
24 sierpnia 2008 r. (niedziela) 

Plac szkolny w Olszowcu
Rozpoczęcie godz. 12.00 

12:00 Zbiórka delegacji dożynkowych
12:15 Przemarsz korowodu dożynkowego 

na plac szkolny w Olszowcu 
12:30 Msza Święta  
13:30 Część oficjalna

Rozpoczęcie uroczystości i powitanie •	
gości przez Burmistrza Bychawy - 
Andrzeja Sobaszka
Obrzęd Przekazania Chleba przez •	
Starostów Dożynek
Wystąpienia okolicznościowe •	
zaproszonych gości
Konkurs Wieńców Dożynkowych•	
Rozstrzygnięcie V Edycji Konkursu •	
“Piękne Miasto i Gmina”

16:00 Część artystyczna 
17:30 Zabawa taneczna - zespół Quest 

Organizatorzy:
 Burmistrz Bychawy, Rada Miejska 
w Bychawie, Bychawskie Centrum 

Kultury, OSP Olszowiec 
Sołectwa: Olszowiec, Olszowiec - 

Kolonia, Romanów

Poznajmy Starostów
Dożynek Gminnych w Olszowcu

Dożynki Gminne
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