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Starosta Dożynek 
Marek Nieściór 
z sołectwa Wandzin

Marek Niesciór jest mieszkańcem 
ul. Wandzin w Bychawie. Jego gospodar-
stwo znajduje się po drugiej stronie uli-
cy, na wsi. Marek gospodarzy wspólnie 
z żoną – Ewą, z wykształcenia, zawodu 
i zamiłowania bibliotekarką, wspólnie 
prowadzą dziesięciohektarowe gospo-
darstwo rolne – nastawione wyłącznie 
na produkcję roślinną – uprawę pszeni-
cy, jęczmienia. 

Pan Marek traktuje swoją pracę w go-
spodarstwie jako „hobby, odskocznię od 
pracy zawodowej”. Na co dzień Marek 
Niesciór jest kierownikiem bychawskie-
go Posterunku Energetycznego.  

W pracy w gospodarstwie pomaga 
dwóch dorastających synów – Jarosław 
i Michał. 

Starościna Dożynek 
Katarzyna Wilkołazka 
z Wincentówka 

Wspólnie z mężem Tomaszem oraz jego 
bratem i rodziną, prowadzi duże rodzin-
ne gospodarstwo rolne o areale 210 ha. 
Uprawiana przez nich ziemia znajduje się 
na terenie trzech gmin: Bychawy, Strzy-
żewic i Jabłonnej. Gospodarstwo nasta-
wione jest na intensywny chów bydła 
mlecznego. Państwo Wilkołazcy posia-
dają w chwili obecnej 100 sztuk dojnych 
krów i ok. 100 sztuk młodzieży. 

Produkcja roślinna w gospodarstwie 
państwa Wilkołazkich obejmuje w du-
żej mierze uprawę zbóż i kukurydzy na 
pasze dla bydła. Poza tym prowadzą 
uprawę kukurydzy na ziarno oraz buraki 
cukrowe. 

Państwo Wilkołazcy mają jedno dziecko 
–  czteroletnią córkę Alicję. 
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Gmina Bychawa wspólnie z Powia-
tem Lubelskim stara się o pieniądze 
na uzbrojenie terenu inwestycyjnego 
„Podzamcze” w Bychawie. Wniosek 
przeszedł ocenę formalną i został 
skierowany do oceny merytorycznej. 
Jeśli zostanie zaakceptowany, roboty 
rozpoczną się w 2010 roku.

Inwestycja będzie obejmować grun-
towną przebudowę dróg dojazdowych 
do strefy stanowiącej teren inwestycyj-
ny, tj. ulicę Pileckiego i Zamkową (drogi 
powiatowe) oraz drogę gminną – dalszą 
część ulicy Pileckiego, drogę przez Win-
centówek aż do skrzyżowania z drogą 
powiatową Bychawa – Lublin. Na tere-
nach należących do strefy inwestycyjnej 
zostanie wybudowana ulica Budnego 

(900 m) wraz z infrastrukturą technicz-
ną (chodniki, oświetlenie, wjazdy do po-
sesji), zostanie doprowadzona kanaliza-
cja i sieć wodociągowa oraz sieć telein-
formatyczna. Wszystko to ma pomóc w 
znalezieniu potencjalnych przedsiębior-
ców, którzy chcieliby na Podzamczu in-
westować. Łączna wartość planowanych 
inwestycji to ponad 9,5 mln złotych, z 
czego Unia może zrefundować maksy-
malnie do 66 % tych kosztów.

Nowa infrastruktura na Podzamczu 
z unijnych pieniędzy

Bychawianie studiują

Co i gdzie?
Do początku roku akademickiego po-

został już tylko miesiąc. To, jaki kieru-
nek studiów i jaką uczelnię wybraliśmy, 
będzie rzutować na naszą przyszłość. 
Nad wyborem uczelni i studiów trzeba 
dobrze zastanowić się. Pięcioro studen-
tów z Bychawy opowiada, jaki kierunek 
studiów wybrało, i dlaczego.

• Dominika Jedlińska –Turystyka i 
Rekreacja, UMCS, II rok 

Studiuję Turystykę i Rekreację, dla-
tego, że moją pasją są podróże, dzięki 
którym odkrywam nieznane dla mnie 
miejsca świata. Po zakończeniu stu-
diów chciałabym realizować się w pracy 
związanej z turystyką i hotelarstwem. 
Najbardziej interesowałaby mnie praca 
w biurze podróży lub w gospodarstwie 
agroturystycznym.

• Marcin Kaczor – Administracja, 
KUL, III rok 

Zdecydowałem się na studiowanie 
Administracji, ponieważ skończyłem 
liceum o takim samym profilu. Admi-

nistracja wiąże się z prawem, poznaję 
struktury i organy powiatu, wojewódz-
twa, Rady Ministrów, Unii Europejskiej, 
a także, ze względu na uczelnię, admi-
nistrację kościelną.

W przyszłości chciałbym pracować 
jako urzędnik państwowy, pracownik 
urzędu pracy lub administracji oświa-
towej.

• Kamil Pietrzak – Zootechnika, UP, 
III rok

Wybrałem ten kierunek, ponieważ za-
wsze interesowałem się przyrodą i ho-
dowlą zwierząt. Po skończeniu studiów 
zamierzam podjąć pracę w przedsiębior-
stwie zajmującym się obrotem zwierząt i 
surowcami oraz produktami pochodze-
nia zwierzęcego.

• Magdalena Goch – KUL Pedago-
gika

Składałam dokumenty na dwie lubel-
skie uczelnie: KUL i UMCS, i na obie 
się dostałam. Zdecydowałam jednak, 
że od października będę studiowała pe-
dagogikę, bo lubię zajmować się dzieć-
mi, interesuję się psychologią dziecięcą 
i problemami wychowawczymi, dlatego 
właśnie z tym pragnę wiązać moją przy-
szłość. Był to trudny wybór, ponieważ 

zarówno politologia, jak i pedagogika 
odpowiadały moim zainteresowaniom. 
Dodatkowo KUL oferuje ciekawe specja-
lizacje na tym kierunku np: pedagogika 
i praca socjalna bądź pedagogika ani-
macji kultury. Czy był to dobry wybór? 
To się dopiero okaże.

• Mariola Dzieciątkowska – Inżynie-
ria Środowiska, Politechnika Lubel-
ska, I rok

Zdecydowanie wolę przedmioty ścisłe 
niż humanistyczne, dlatego innej uczel-
ni niż politechnika nie brałam pod uwa-
gę. Moim marzeniem był co prawda inny 
kierunek, ale to jeszcze nic straconego:). 
Ciągle jest duże zapotrzebowanie na in-
żynierów, więc ze znalezieniem pracy po 
tych studiach nie powinnam mieć pro-
blemów, a to jest najważniejsze.

Rozmawiała Ewa Gajewska, student-
ka III roku Dziennikarstwa i Komunika-
cji Społecznej WSPA w Lublinie. Obecnie 
odbywa praktykę w redakcji GZB.
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W dniach 20-25 lipca gościliśmy w By-
chawie naszych przyjaciół z La Chapel-
le sur Erdre. Grupa 37 mieszkańców 
La Chapelle sur Erdre, przyjechała do 
Polski 14 lipca. Przez kilka dni Francu-
zi, z grupą mieszkańców naszego mia-
sta, Francuzi zdobywali górskie szczyty 
w Tatrzańskim i Pienińskim Parku Na-
rodowym. Do Bychawy dotarli 20 lipca.

Nasze okolice Francuzi poznawali 
przez pięć dni. Wtorek został poświę-
cony na zwiedzanie Bychawy (urząd, 

zalew i ruiny, Izba Regionalna, dolina 
Kosarzewki, rezerwat Podzamcze). Go-
ście zrobili też zakupy na naszym tar-
gu, powodzeniem cieszyły się zwłaszcza 
miotły z brzozowych gałązek. 

Przez następne trzy dni nasi goście 
poznawali Lubelszczyznę i Roztocze – 
w środę zwiedzali Szczebrzeszyn i Gu-
ciów, spacerowali szlakiem „Szumy nad 
Tanwią”, pływali kajakami po Wieprzu, 
w czwartek wyjechali do Florianki, 
Zwierzyńca i Zamościa, w piątek zwie-
dzali Lublin (Muzeum na Majdanku, 
Stare Miasto), Wojciechów i Kazimierz 
nad Wisłą. 

Nie zabrakło też integracji. Rodziny 
polskie i francuscy goście bawili się 
wspaniale podczas dwóch spotkań – 
w Bychawskim Centrum Kultury oraz 
na ognisku w ruinach. Naszych przyja-
ciół pożegnaliśmy w deszczowy sobotni 
poranek, goście odjechali zwiedzać Kra-
ków. Tam zakończyli dwutygodniową 
wędrówkę po Polsce.

Francuzi wzięli również udział 
w dwóch, zorganizowanych w Urzędzie 
Miejskim, konferencjach poświęconych 
środowisku przyrodniczemu gminy By-
chawa. Z ogromnym uznaniem gości 
spotkał się wykład Marka Kuny, po-
łączony z prezentacją multimedialną 
opracowaną przez Jakuba Kunę.

Lipcowa wizyta mieszkańców La Cha-
pelle sur Erdre w Bychawie była kolej-

nym spotkaniem wieloletnich partnerów 
i przyjaciół. Głównym celem obecnej 
wymiany było rozwijanie dalszej współ-
pracy i umacnianie przyjaźni, ale i wy-
miana doświadczeń w dziedzinie ochro-
ny środowiska, dziedzictwa przyrody, 
wpływu aktywnego stylu życia i sportu 
na zdrowie.

Pobyt Francuzów w Bychawie, sfi-
nansowany z budżetu Gminy Bychawa, 
został zorganizowany przez zarząd By-
chawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej. W organizacji pobytu 
należy podkreślić ogromne zaangażo-

wanie Jolanty Rymarz – wiceprezesa 
stowarzyszenia. Gości z Francji w swo-
ich rodzinach przyjęli nie tylko miesz-
kańcy Bychawy i okolicznych miejsco-
wości, ale i Lublina, Osmolic, Kosarze-
wa i Piotrkowa.

Polskie rodziny będą mogły odwie-
dzić swoich francuskich przyjaciół już 
w maju przyszłego roku. W 2010 roku 
upływa bowiem 10 lat, odkąd przed-
stawiciele władz obu miast, podpisały 
oficjalny dokument o współpracy – akt 
zbliźniaczenia. By uczcić rocznicę, stro-
na francuska przygotowuje dużą impre-
zę, na której spotkają się mieszkańcy 
obu miast. 

Burmistrz Bychawy 
składa serdeczne podziękowania rodzinom, które 
w dniach 20-25 lipca br. przyjęły gości z Francji:

Pani Annie Strużek i Irenie Gołębiowskiej z Lubli-
na, Państwu Annie i Dariuszowi Szkoda z Lublina, 
Państwu Beacie i Tadeuszowi Kurantom z Bychawki 
Drugiej, Państwu Marii i Janowi Daśko z Bychawy, 
Państwu Annie i Markowi Sprawkom, Państwu Del-
finie i Radosławowi Głowackim z Bychawy, Państwu 
Aurelii i Wiesławowi Lenartom z Bychawy, Państwu 
Justynie i Markowi Matyskom oraz Teodozji Maty-
sek z Kosarzewa Dolnego Kolonii, Państwu Justynie 
i Bogdanowi Jendrzejczakom z Majdanu Starowiej-
skiego, Państwu Agnieszce i Antoniemu  Szaconiom 
z Gałęzowa, pani Barbarze Wójcik z Wandzina, Pań-
stwu Monice i Stanisławowi Głazikom z Woli Dużej 
Kolonii, pani Halinie Salasa z Bychawki Trzeciej, pani 
Jolancie Przytockiej z Lublina, pani Alinie Miedzio-
cha z Pliszyna, Państwu Jolancie Skórskiej i Zbignie-
wowi Fiutkowi z Lublina, Państwu Annie i Markowi 
Dworakom z Leśniczówki, Państwu Iwonie i Jackowi 
Sulowskim z Bychawy, Państwu Agacie i Józefowi Ba-
tyrom z Bychawy, Pani Katarzynie Boruch z Osmo-
lic, Państwu Małgorzacie i Tomaszowi Czarneckim 
z  Piotrkowa.

Z Francji do Bychawy, z Bychawy do Francji!

Do zobaczenia za rok!

Małgorzata Czar-
necka z Piotrkowa 
gościła w swoim 
domu małżeństwo 
z Francji. 
- Było to dla mojej 
rodziny wspaniałe 
przeżycie. Zawsze 
interesowałam się 
historią i kulturą 
Francji, dlatego 
z przyjemnością sko-
rzystałam z okazji, 
by poznać jej miesz-
kańców.

GPP czyli pomoc 
w prawnych wypadkach
Dla wielu osób wizyta w urzędach to prawdziwa 
udręka. Zasypywani paragrafami, niezrozumiałymi 
prawniczymi formułami, często z plikiem rozmaitych 
dokumentów w ręku, wędrując od pokoju do pokoju, 
od urzędnika do urzędnika, wpadamy w coraz więk-
szą frustrację. Byłoby o wiele prościej gdybyśmy – 
mówiąc potocznie – wiedzieli, co w „trawie piszczy”. 
Tylko czy wszyscy musimy być  prawnikami, żeby za-
łatwić jakąś sprawę w dowolnym urzędzie? Z pewno-
ścią nie byłoby to nawet wskazane, chociażby przez 
wzgląd na rynek pracy. Z drugiej jednak strony wia-
domo, że nieznajomość prawa szkodzi. 
Warto zatem w sytuacji, gdy np. staramy się o zasi-
łek, chcemy założyć własną firmę, rozliczyć się z fi-
skusem, dysponować przynajmniej podstawowymi 
informacjami na nurtujący nas temat. Niewątpliwie 
bardzo pomocny, a przede wszystkim przyjazny dla 
zwykłego człowieka jest Gazeta Prawa i Podatków 
[GPP]. Ukazuje się codziennie jako dodatek do 
dziennika Rzeczpospolita.  Jest to  nieocenione źródło 
konkretnych informacji z zakresu: prawa, podatków, 
zarządzania, ekonomii, finansów, itp. przekazanej w 
sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.  Do-
datkowym atutem GPP jest możliwość zadawania 
pytań  ekspertom z różnych dziedzin - autorom  ar-
tykułów, prezentowanych na łamach GPP (pod tek-
stami umieszczone się adresy e-mailowe autorów). 
Wystarczy poświęcić trochę czasu na lekturę a więk-
szość trudnych spraw, z którymi musimy  stanąć „oko 
w oko” okaże się o wiele prostsza. A tym samym, wi-
zyta w urzędzie - gminy, skarbowym,  w ZUS-ie, itp. 
nie wywoła rozstroju żołądka, może nawet okaże się 
przyjemnym doświadczeniem? 

Do lektury zachęcała: Magdalena Goch

[Od red.:] Jak wynika z mini sondy przeprowadzo-
nej wśród czytelników Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bychawie, poważne teksty prawno-podatkowe 
najłatwiej wchodzą do głowy, gdy czyta się je popija-
jąc kawę, siedząc na kanapie w bibliotece. 
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Orlik 
nie stygnie!

Monika Głazik

Wojtek Krzyżanowski, Jarek Szumiło 
i Wojtek Batyra spotykają się na Orliku 
codziennie. Grają w tenisa ziemnego.

- Dawniej ćwiczyliśmy na naszym 
stadionie. Do Lublina 
nam się nie chciało 
dojeżdżać, i to prze-
cież kosztuje. A tu cały 
nasz blok się scho-
dzi...

- Chłopcy grają na-
prawdę na przyzwo-
itym poziomie. Tutaj 
gra się dobrze, bo kort 
jest równy, i nie trze-
ba aż tak dużo biegać, 
bo z jednej strony jest 
ściana, a z drugiej 
siatka – mówi pracu-
jący na Orliku trener, 
Mieczysław Tracz.

Kort rzeczywiście 
robi na mnie wrażenie, zwłaszcza, że 
nigdy dotąd nie grałam w prawdziwego 
tenisa ziemnego. Po raz pierwszy w ży-
ciu trzymam w ręku prawdziwą rakie-
tę tenisową. Taką do tenisa ziemnego, 
nie rakietkę do kometki! Trener udziela 
mi szybkiego instruktażu. Wiem już na 
czym polega bekhend i forhend. Próbu-
ję, nie jest to łatwe, ale za to jaaaaakie 
przyjemne. By czuć się jak jedna z sióstr 
Wiliams, brakuje mi tylko białej krótkiej 
spódniczki. A... i humor mi psuje jeszcze 
tych kilka zbędnych kilogramów... 

Gdy trener przychodzi o 13.00 do pra-
cy, już przed bramą Orlika czeka na 
niego stała ekipa: dziesięciu, dwunastu, 
czasem nawet piętnastu chłopców.

- Kort cieszy się coraz większym po-
wodzeniem. Ogólnie duże wzięcie mają 
oba boiska, trudno powiedzieć które 
bardziej, jedno i drugie jest oblegane. 
Niektóre zajęcia mają stałe godziny. 
We wtorki i czwartki o 19.00 jest za-
wsze koszykówka, zajęcia z siatkówki 

są w poniedziałki i piątki o 17.00. Mimo, 
że w większości zajęcia są rezerwowane 
wcześniej, nie ma najmniejszego proble-
mu, by przyjść i sobie pokopać, tylko 
czasem tylko trochę poczekać. Oczy-
wiście najlepiej umówić się wcześniej – 
mówi. 

- Czy są jakieś problemy, pytam. – Zda-
rzają się czasem chuligańskie wybry-
ki, chyba z samej pasji niszczenia. No 
i bywają problemy z bramkami – mówi 

Tracz. - Mogłyby być z grubszej siatki, 
te są zbyt delikatne. Dla dzieciaków wy-
starczą, ale gorzej jest z dorosłymi.

O tym, że nasz Orlik ma pewne niedo-
róbki, pisał kiedyś Dżuner w artykule 
„Orlik nie polata...” [GZB 8/2008 str. 15 
przyp. red.]. Uwagi autora dotyczą nie-
zbyt udanego koszykarskiego wyposa-
żenia Orlika.

Dla tych, którzy o Orliku słyszeli 
mało lub wcale:

Zespół boisk sportowych Orlik przy 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie został 
otwarty w listopadzie ubiegłego roku. 
To zespół dwóch boisk ze sztuczną na-
wierzchnią – pełnowymiarowe do piłki 
nożnej oraz wielofunkcyjne, pełniący 
funkcję boiska do siatkówki, koszyków-
ki i kortu tenisowego. Orlik od września 
będzie czynny codziennie od 7.00 do 
21.00. Z boisk korzysta się nieodpłatnie, 
godzinę zajęć najlepiej ustalić wcześniej 
z trenerem.

XXXI
Leszek Asyngier Jr

Słonecznie witam u schyłku wakacji! 
W tym numerze gpj postanowiłem prze-
mycić utwór lżejszy fonetycznie o tema-
tyce sielankowej pt.: „Cztery wiejskie 
damy”, w którym to odsłonię ździebka 
mentalność co niektórych bohaterek ty-
tułowych... Jako że niedawno obchodzi-
liśmy żniwa, wierszyk jest adekwatny, 
aczkolwiek potraktowany z osobliwym 
poczuciem humoru, bez zamiaru obra-
żania kogokolwiek i gdziekolwiek. Może 
jedynie z cichą intencją wywołania  ma-
łego rumieńca na policzkach domnie-
manych pasażerek…

Cztery wiejskie damy (cz. I)
Cztery wiejskie damy 
Podwoził chłopina.
Jadą do dom, jadą, 
Rozmowa się trzyma,
Że „…ta to je taka…”, 
Że „…tamta, ło pani...” –
Chłop słuchał w milczeniu, 
Język dam wsio ganił.

Stop! – wysiadła pierwsza.

Teraz  wiejskie damy 
Jadą już we trójkę.
Jednogłośnie smolą 
Byłą pasażerkę,
Że „…ta to dopiero…, 
A z tamtym, na Boga!…” – 
Chłop  słuchał w milczeniu, 
Mijała tak droga.

Stop! – wysiadła druga.

Wiejskie damy jadą 
We dwie, niebo w słońcu,
Mogą już swobodnie 
Tamte zmieszać… w końcu,
Że „…tamte to, wisz…”, że 
„…wstyd…”, lecą słowa –
Chłop słuchał w milczeniu, 
Od słów puchła głowa…

C.D.N.
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20 czerwca br. w barze nad zale-
wem odbył się IV Zjazd Elektryków 
Ziemi Bychawskiej. Organizatorem 
spotkania był, podobnie jak w latach 
ubiegłych, Wiesław Lenart, właściciel 
bychawskiej hurtowni elektrycznej. 
Goście dopisali w stu procentach.

Zjazd został połączony z konferencją. 
Mariusz Kopeć i Krzysztof Furtak, dy-
rektorzy regionalni dwóch firm produ-
kujących osprzęt elektroinstalacyjny, 
zapoznali elektryków z ofertą i nowin-
kami na rynku.

Najbardziej emocjonującym punktem 
wieczoru okazał się konkurs na Elek-
tryka Roku 2009 Ziemi Bychawskiej. 
By zdobyć ten tytuł, należało rozwiązać 
teoretyczny test dziesięciu pytań oraz 
sprawdzić się praktycznie – wykonać 

montaż punktu świetlnego. Zadanie to, 
wykonywane na oczach kilkudziesięciu 
zebranych i pod presją czasu, wcale nie 
było łatwe.

Tytuł Elektryka Roku zdobył Marian 
Szwałek z Bychawy, elektryk pracują-
cy w BPK. Kolejne miejsca zajęli: Adam 
Krzywicki z Jabłonnej (II m.), Paweł 
Chojnacki z Głuszczyzny (III m.), Roman 
Polakowski z Żabiej Woli (IV m.) Marian 
Szewczyk z Bychawy (V m.).

Poza tym elektrycy próbowali siłę 
w innych konkursach oraz wzięli udział 

w loterii. Spotkanie, 
którego nie zepsuła 
nawet pogoda, przez 
niektórych określa-
na „barową”, prze-
ciągnęło się do póź-
nych godzin noc-
nych i zakończyło 
się efektownym po-
kazem sztucznych 
ogni.

Galerię zdjęć ze 
spotkania obejrzysz 
na www.hurtownia-
lenart.com.pl

IV Zjazd Elektryków Ziemi 
Bychawskiej

Złotówkę zapłacisz 

jeśli skorzystasz z pisuaru w szalecie miejskim w By-
chawie. Złoty pięćdziesiąt kosztuje skorzystanie z ka-
biny. Bychawski szalet w parku miejskim jest czynny 
tylko w godzinach 7-15. 

Kolejny nabór wniosków

Stypendia szkolne
Do ubiegania się o stypendium szkol-

ne czyli pomoc materialną o charakte-
rze socjalnym uprawniony jest:

1. uczeń szkoły publicznej lub niepu-
blicznej (szkoły podstawowej - od kl. I do 
VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjal-
nej), wychowanek publicznego i niepu-
blicznego ośrodka, słuchacz publiczne-
go i niepublicznego kolegium (do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24. roku życia);

2. uczeń/słuchacz, który pochodzi 
z rodziny znajdującej się w trudnej sytu-
acji materialnej, tzn. wysokość dochodu 
na jedną osobę w rodzinie w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku nie 
przekracza 351 zł;

3. uczeń/słuchacz, który zamieszkuje 
na terenie  gminy Bychawa.

Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń/słuchacz znajdujący się w trud-
nej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzi-
nie, w szczególności, gdy w tej rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, 
rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie 
losowe.

Miejsce złożenia dokumentów:
Formularze wniosków można pobrać 

w Punkcie Obsługi Interesanta oraz 
w Wydziale Oświaty Spraw Społecz-
nych i Organizacyjnych Urzędu Miej-
skiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 
1 w pokoju nr 28 (w godzinach pracy 
Urzędu tj. od godz. 7.15 do 15.15 ).

Termin składania wniosków upły-
wa: • 15 września 2009r. w przypad-
ku uczniów • 15 października 2009 r. 
w przypadku słuchaczy.

Dodatkowe informacje na temat sty-
pendiów można uzyskać w Wydziale 
Oświaty Spraw Społecznych i Organi-
zacyjnych Urzędu Miejskiego, pokój 28, 
tel. 081566004 wew. 31.

Zapowiedź!
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Liber 
Liber” z niewątpliwą przyjemnością zaprasza na 
wystawę fotograficzną autorstwa Moniki Omio-
tek pt. „Jeden zwykły dzień”, która odbędzie się w 
ostatnim tygodniu września w Bychawskim Cen-
trum Kultury.

Autorka – Monika Omiotek ukończyła Lubelską 
Szkołę Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Lublinie. Na zakończenie nauki przed-
stawiła pracę dyplomową w formie fotoreportażu 
społecznego z domu dziecka pt. „Jeden zwykły dzień”. 
Studiuje również pedagogikę, co skłoniło ją do połą-
czenia tej dziedziny z pasją fotografowania. 

Autorka o fotoreportażu: Poznałam działanie tego 
typu placówki. Na podstawie swojego doświadczenia 
chciałam zwrócić uwagę na fakt, że życie dzieci z domu 
dziecka, ani one same - wbrew powszechnej opinii – nie 
różnią się tak bardzo. Chciałam pokazać je przy co-
dziennych czynnościach, takich jak poranne wstawanie, 
zabawa, oglądanie telewizji czy sprzątanie. Mam na-
dzieję, że moja praca dotrze do wielu odbiorców, skłoni 
do wrażliwości. Serdecznie zapraszam do oglądania.

O szczegółach oraz bliższym terminie będziemy in-
formować na naszej stronie internetowej www.liber-
liber.blox.pl. Czuwajcie!

Liber Liber

Nowa oferta BPK

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne (Bychawa, 
ul. Rataja 6, tel. 0-81 56-60-227) poszerzyło swoją 
działalność o sprzedaż i montaż ATESTOWANYCH 
SZAMB z tworzyw sztucznych i o poj. zbiorników 
3-12 m3
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 1 
Cmentarz bychawski
część VII

Rynek – ul. ks. A. Kwiatkowskiego – 
bar „U Saszy” – ruiny pałacu – zespół 
budynków podworskich – ul. Pileckie-
go – łowisko „Zielona Dolina” – „Pod-
zamcze” rezerwat roślinności ste-
powej – cmentarz rzymskokatolicki 
– ul. Lubelska – most na Kosarzewce 
– dawna mykwa, piekarnia – Rynek.

Wędrówkę po Bychawie przerwaliśmy 
na wzgórzu, a raczej krawędzi wierzcho-
winy, przy szosie lubelskiej. Tuż obok nas 
słup z herbem Bychawy i datą założenia 
miasta. Pod nimi niewielka tabliczka o 
współpracy Bychawy z miasteczkiem La 
Chapelle sur Erdre we Francji. O for-
mule i rezultatach tych kontaktów in-
formuje na bieżąco nasza gazeta.

Po drugiej stronie drogi, ogrodzenie 
cmentarne z ceglanych słupów i meta-
lowych elementów czyni wrażenie dość 
estetyczne. Idziemy skrajem szosy w dół 
– uwaga na samochody! Po jakichś stu 
metrach dochodzimy do bramy i furty 
ozdobionej napisem „Błogosławieni, któ-
rzy umierają w Panu”. Bardziej widoko-
wa jest polna droga wzdłuż północnego 
boku cmentarza – po prawej panorama 
miasta, po lewej, za pasmami pól, za-
rośnięty drzewami wąwóz „Kacze Doły” 
czy też, jak dawniej mawiano, „Losek”. 
Dalej lokalne kulminacje wierzchowiny, 
jedna z nich zwana „Ptasią Górą” ma 
charakter okrągłego ostańca. Uważne 
oko dostrzeże maszty przekaźników rtv 
na górze Boży Dar. Niestety północna 
brama cmentarza zazwyczaj bywa za-
mknięta i niefortunnego turystę czeka 
droga powrotna lub szukanie dziury w 
płocie.

My wchodzimy drogą oficjalną. Wkra-
czając na teren cmentarza pamiętajmy 
o stosownym zachowaniu – nie biegamy, 
nie krzyczymy, nie jeździmy rowerem, 
uzupełniamy zbyt skąpą garderobę. 
Zdaniem autora niestosowne jest także 
wykonywanie własnych podobizn na tle 
nagrobków i innych obiektów cmentar-
nych. Natomiast zdjęcia o charakterze 
dokumentalnym są jak najbardziej po-
trzebne, a często oko przybysza łatwiej 
dostrzega piękno umykające patrzącym 
na co dzień.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich 
cmentarzy rozmaitych wyznań – nieza-
leżnie od przekonań religijnych zwiedza-
jącego.

Historia cmentarzy pozamiejskich, 
zwanych też polnymi, sięga w Polsce 
przełomu XVIII i XIX wieku. Ich tworze-
nie nakazywał jeszcze rząd Rzeczypo-
spolitej u jej schyłku, a później władze 
zaborcze. Działania te, podyktowane 
względami urbanistycznymi i sanitar-
nymi, były przejawem głębokich prze-
mian dokonanych przez ówczesny nurt 
myśli racjonalistycznej. Popierali je ak-
tywnie światli księża i biskupi, wśród 
których było wielu luminarzy polskiego 
Oświecenia. Przeciwnym było tradycyj-
nie myślące społeczeństwo przywiązane 
do form pochówku w obrębie kościoła 
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
[O zjawisku tym było już w niniejszym 
przewodniku.]

Bychawski cmentarz utworzono, jak 
podaje w swej pracy ks. Tadeusz Bere-
za, w 1802 roku. W tym celu na terenie 
folwarku Zadębie wykupiono dwie morgi 
gruntu, który następnie ogrodzono. Do-
konał tego ks. Antoni Ratyński, ówcze-
sny proboszcz parafii Bychawa.

Część cmentarza, w której się znajdu-
jemy, jest najnowszą, a zatem najmniej 
ciekawą historycznie i architektonicz-

nie. Większość na-
grobków to wyko-
nane w sztucznym 
kamieniu produkty 
popkultury. Kilka 
jednak zasługuje 
na uwagę, już to ze 
względu na wyjątko-
wą formę, już to na 
wyjątkowość osób 
tu spoczywających. 
Tuż za furtą grób 
Edwarda Marka 
Drzymały – długo-
letniego organisty w 
bychawskim koście-

le, w latach stalinowskich więźnia lu-
belskiego Zamku. 

Idziemy pod górę asfaltową dróżką w 
kierunku północnego ogrodzenia. Tuż 
przed ogrodzeniem skręcamy w prawo 
w trawiastą alejkę, kierując się ku wi-
docznemu śmietnikowi. W połowie kwa-
tery grób pp. Leszczyńskich h. Belina: 
Kazimiera de domo Nowakówna (1923 
– 2001) działaczka ruchu oporu – ofi-
cer BCh i WP, historyk i filozof; Gustaw 
Leszczyński (1912 – 2004) – filozof i ma-
tematyk, nauczyciel tajnego nauczania.

Naprzeciw, tuż przy murze cmentar-
nym, pochowano Jana Kulę (1912 – 
1988) – żołnierza armii gen. Andersa, 
uczestnika bitwy pod Monte Cassino. 
Portret nagrobny przedstawia młodego 
człowieka w angielskim mundurze „bat-
tle dress” z naszyw-
kami kaprala.

Przy końcu alei 
– nieco w prawo – 
uwagę zwraca gro-
bowiec rodziny Gro-
dzińskich zwień-
czony marmurową 
rzeźbą Chrystusa 
dźwigającego krzyż. 
Pp. Grodzińscy – ro-
dzina bychawskich 
pr zeds ięb iorców 
związanych z bran-
żą samochodową. Przybyli do Bychawy 
z Wołynia.

Dwie części cmentarza rozdziela tra-
wiasty plac zaznaczony wysokim me-
talowym krzyżem. Tu podczas uroczy-
stości kościelnych ustawiany jest ołtarz 
polowy.

Przecinamy plac udając się w kierun-
ku starszej, zadrzewionej części cmen-
tarza, tu wędrujemy żwirówką równo-
legle do ogrodzenia, by po trzydziestu 
metrach skręcić w prawo. Jesteśmy na 
głównej alei bychawskiego cmentarza 
tworzącej jego wzdłużną oś. Idąc asfal-
tem w kierunku miasta ok. 20 m od na-
roża alei napotykamy, kilka metrów po 
prawej stronie, zbiorową mogiłę miesz-
kańców Aleksandrowa – byłych więź-
niów Majdanka. 

Aleksandrów – duża wieś w Puszczy 
Solskiej w pobliżu Biłgoraja. Podczas 
okupacji wieś była silnym ośrodkiem 
ruchu oporu; podczas walk i w wyniku 
pacyfikacji (pięciokrotnej) poległo i zosta-
ło rozstrzelanych ponad 290 osób, a ok. 
700 zostało wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych. Spalono ok. 100 go-
spodarstw. [Wg A. Pawłowski Roztocze 
Środkowe]. 
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Pewna liczba więźniów Majdanka po-
chodzących z Aleksandrowa znalazła się 
w Bychawie. Tu skutkiem chorób i ogól-
nego wycieńczenia część z nich zmarła. 
Spoczywają w prostokątnej kwaterze 
oznaczonej na narożach okazałymi, 
drzewiastymi żywotnikami. Tablica na-
grobna upamiętnia jedenaście osób zna-
nych z nazwiska i sześć bezimiennych. 
Brak w dostępnych źródłach informacji, 
w jakich okolicznościach więźniowie 
z Aleksandrowa trafili do Bychawy.

Powróćmy na główną aleję. Dwadzie 
ścia metrów dalej, tuż za uschniętym 
klonem [drzewa cmentarne to temat 
osobny], tzw. kwatera partyzancka. 
Większość pochowanych tu, stanowią 
żołnierze oddziałów partyzanckich po-
legli podczas akcji „Burza” pod koniec 
lipca 1944 roku. Pośród nich ppor. Jan 
Wiśniewski „Mucha” z-ca dowódcy II OP 
8 ppleg (oddz. „Nerwy”), kpr. pchor. Ma-
rian Białas ps. „Gryf”, st. strz. pchor. 
Mirosław Wójcicki „Blask”. Obok party-
zantów cywilne ofiary walk toczonych 
wokół Bychawy. Dwadzieścia nazwisk 
znanych i sześciu poległych o ustalo-
nych pseudonimach lub bezimiennych. 

Niezwykłe wrażenie czyni grób ziem-
ny z drewnianym rzeźbionym krzyżem. 
Napis już nieczytelny, została tylko me-
talowa tabliczka z symbolem Polski Wal-
czącej.

W czasach, gdy Armii Krajowej odma-
wiano prawa do pamięci i szacunku, 
ktoś postawił murowane nagrobki, ktoś 
sadził kwiaty w rabatkach i palił świe-
ce. Paradoksalnie, dziś, gdy odzyskali-
śmy prawo do własnych dziejów, spra-
wy na bychawskim cmentarzu mają się 

gorzej. Nagrobki zapadają w zie-
mię, krzyże pochyliły się, czas 
zaciera nazwiska na tabliczkach 
i podobizny pięknych chłopców 
w mundurach. Marnie też z li-
teraturą i przekazem historycz-
nym. Jest opracowanie p. Marii 
Dębowczyk „Ofiary wojny i  oku-
pacji z Bychawy i Regionu (1939 
– 1944)” z rozdziałem poświę-
conym oddziałowi „Spartani-
na” [IV OP 8 ppleg]. Jest wątek 
partyzancki we wspomnieniach 
Konstantego Rostworowskiego 

i  motywy bychawskie w opowiadaniach 
Jerzego Krzyżanowskiego. I to chyba 
wszystko. Wiem, że pisano prace o od-
dziale „Nerwy” i o zrzutach w okolicach 
Bychawy, lecz zwykłemu śmiertelnikowi 
hermetyczne opracowania naukowe są 
raczej trudno dostępne.

Groby w kwaterze partyzanckiej nie 
są jedynymi pozostałymi po II wojnie 
światowej. W tej części cmentarza wiele 
innych nagrobków nosi napisy: „poległ”, 
„zginął”, „zmarł tragicznie”, „oddał życie 
za Polskę”.

Nie jest też cezurą data 25 lipca 1944 
roku. Szereg osób tu pochowanych zgi-
nęło w późniejszych miesiącach i latach. 
W czasie, gdy okupację hitlerowską za-
stąpiła Armia Czerwona i w okresie 
utrwalania tzw. władzy ludowej. Enig-
matyczne napisy nie wyjaśniają, kto, za 
co i w jakich okolicznościach zginął, ani 
po której stronie był. A bliscy i znajo-
mi, nauczeni doświadczeniem lat minio-
nych, niechętnie dzielą się wspomnie-
niami. A może historyków i kronikarzy 
brak, a może zamówienie społeczne zbyt 

małe. Szkoda, bo świadkowie i uczest-
nicy tamtych zdarzeń odchodzą.

Póki co wyjdźmy z powrotem na głów-
ną aleję. Po lewej kpr. Wacław Korba 
„Ryś” z bychawskiej placówki BCh. Po-
legł w bitwie ostrzeliwując niemiecką 
kolumnę na drodze (informacja od ro-
dziny). Nieco dalej, na stoku, po prawej 
grobowiec rodziny Buczków. Kryje dra-
mat o wymiarze iście szekspirowskim. 
Ojciec rodziny zmarł skutkiem pobytu 
w hitlerowskim więzieniu. Dwu synów 
żołnierzy „Spartanina” poniosło śmierć 
w walce z okupantem. Ryszard Buczek – 
kpr. pchor. „Brzask”, dowódca drużyny 
– poległ podczas akcji na niemiecki ośro-
dek wypoczynkowy w Kłodnicy. Starszy 
z braci Kazimierz (brak danych o pseu-
donimie i stopniu wojskowym) służył w 
żandarmerii polowej. Zginął w potyczce 
z Niemcami w pobliżu Zakrzówka. Wg 
innej wersji postrzelił się śmiertelnie 
z własnego „Stena”. 

Nieco dalej po lewej grób rodziny Szwe-
do – za żelaznym parkanem – tabliczka 
upamiętnia por Aleksandra Szwedo ps 
„Kowal”, żołnierza AK zamordowanego 
na Pawiaku w maju 1943r.

Od kilku lat dzień wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego obchodzony jest 
uroczyście, jako moment szczególnej 
pamięci o ludziach walczących o wy-
zwolenie i narodową tożsamość Polski, o 
nasze miejsce wśród narodów świata. W 
godzinie „W” rozlegają się syreny alar-
mowe, biją kościelne dzwony, zamiera 
na chwilę ruch uliczny. Oddajemy hołd 
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13 września Dyrekcja, Rada Peda-
gogiczna, Rada Rodziców, uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce, Zarząd Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bychawce 
serdecznie zapraszają na uroczysto-
ści upamiętniające postać Bolesława 
Plantera. 

Bolesław Planter, syn Juliana i Anto-
niny, urodził się 2 lutego 1909 r. w Jaku-
bowicach koło Lublina. W 1930 r. ukoń-
czył Państwowe Seminarium Nauczyciel-
skie i rozpoczął pracę w szkolnictwie.

30 sierpnia 1936 r. podjął pracę w 
Publicznej Szkole Powszechnej w By-
chawce jako p. o. Kierownika. Zastał tu 
trudne warunki do pracy – prawie 200 
dzieci uczyło się w trzech oddalonych od 
siebie izbach lekcyjnych. Dokończył roz-
poczętą wcześniej budowę szkoły i już w 
1937 r. nauka rozpoczęła się w nowym 
budynku.

Aktywnie działał w środowisku lo-
kalnym jako członek miejscowej OSP 
i członek Zarządu Kasy Stefczyka. Był 
człowiekiem bezpośrednim i skromnym, 
łączyły go bliskie kontakty z miejsco-
wymi rolnikami. Miał wielki autorytet 
wśród mieszkańców Bychawki. W pracy 
zawodowej odznaczał się sumiennością 
i zdyscyplinowaniem, był dobrym orga-
nizatorem i wymagającym Kierownikiem 
Szkoły.

Podczas wojny zaangażował się w 
pracę tajnej komórki ruchu oporu, za 
co został aresztowany przez gestapo 
(30.06.1941 r.) i osadzony w więzieniu 
na Zamku Lubelskim. Trwające blisko 10 
miesięcy przesłuchania zakończyły się 
porażką gestapowców. Bolesław Plan-
ter, pomimo ciężkich tortur i poważnego 
uszczerbku na zdrowiu, nie załamał się i 
nie zdradził kolegów z ruchu oporu.

Wycieńczonego okrutnym śledztwem 
wywieziono, w dniu 17.04.1942 r., do KL 
Auschwitz, a następnie 04.06.1942 r. 

do KL Gross-Rosen, gdzie zmarł 
26.06.1942 r., w wieku 33 lat. Niemiecka 
karta zgonu informuje, że zmarł w szpi-
talu obozowym na żołądek i serce.

Dla nas, Polaków, został zamordowany 
w niemieckim obozie zagłady, oddając 
swoje młode życie za wolność Ojczyzny.

Program uroczystości:

1030 – zbiórka przed Szkołą Pod-
stawową w Bychawce

1040 – wyjście do kościoła
1100 – Msza św. w intencji ofiar II 

wojny światowej
1200 – przemarsz na cmentarz, 

złożenie urny, odsłonięcie 
i poświęcenie płyty nagrob-
nej Bolesława Pantera

1300 – powrót do szkoły
1310 – odsłonięcie i poświęcenie 

tablicy pamiątkowej
1320 – spotkanie uczestników 

uroczystości w sali gimna-
styczne

ludziom, którzy nie bacząc na politycz-
ne koniunktury i własne korzyści prze-
ciwstawiali się złu i przemocy. Ludziom 
młodym wychowanym w Polsce, biednej 
może, ale wolnej, i wiernym jej aż do 
końca. W Bychawie cisza.

Powstanie Warszawskie, operacja 
„Ostra Brama”, partyzanckie epope-
je Wołynia, Roztocza, Podlasia docze-
kały się bogatej literatury historycznej 
i wspomnieniowej. Akcja „Burza” na 
Lubelszczyźnie jest rozdziałem raczej 
zapomnianym. A przecież wzięło w niej 
udział, co najmniej 20 tysięcy partyzan-
tów podległych KG AK. [Caban, Mań-
kowski]. To niewiele w porównaniu z mi-
lionowymi armiami ścierającymi się na 
frontach. Ale to element zbiorowego wy-
siłku zbrojnego Polaków trwającego od 
początku do końca wojny. Otrząśnijmy 
się z czarnej propagandy PRL, odrzuć-
my trzeźwe oceny historyków i polityków 
wiedzących, co było dalej, biadolenie 
nad naszym wiecznym romantyzmem 
i nieudacznictwem. Oddajmy głos sa-
mym uczestnikom tamtych dni. Mówili 
skromnie „byliśmy tam, gdzie potrzeba, 
robiliśmy, co należało”.

Nie dajmy się zwieść. Owo robienie 
i bycie poprzedzała osobista decyzja, 
a konsekwencje rozciągnęły się na po-
kolenia.

A pamięć? Komu potrzebna? Nie tym, 
którzy tu spoczywają, im nic po ziem-
skiej chwale. Nie tym, którzy po praco-
witym życiu dołączają do kolegów. Oni 
wiedzą swoje. 

Trochę nam – ich dzieciom. Gdy rozu-
miemy, że nasze tak czy nie liczy się w 
ostatecznym rozrachunku, mniej dolega 
brak dostatków. Zwłaszcza, gdy upływ 
lat przychodzi nam odczuć osobiście. A 
jeszcze bardziej naszym dzieciom i ko-
lejnym pokoleniom. Po co? Nie wiem do 
końca, trudno mówić za innych. Może 
po to, by były większe rzeczy, niż „łubu-
du” i dyskoteka, niż „fura i komóra”, a 
nawet dobra praca, pieniądze, dom i ro-
dzina. By mieć dystans wobec łatwizny 
masowej kultury, wobec koniunktur i 
trendów. Czy są dziś tacy młodzi? Są, 
a jakże – grupy zapaleńców odtwarza-
ją wydarzenia historyczne, kolekcjonu-
ją pamiątki, młodzi historycy prowadzą 
poszukiwania, kapele o dziwnych na-
zwach śpiewają partyzanckie piosenki.

To zabawa – powie ktoś! Pewnie – żoł-
nierze „Spartanina”, „Nerwy”, „Szaru-
gi” też zaczynali od zabawy w szkole, w 
harcerstwie. Są zabawy pożyteczne.

Tyle na dziś. Spacer po bychawskiej ne-
kropolii będziemy kontynuowali poszu-
kując miejsc spoczynku ludzi znanych 
i zasłużonych oraz zapomnianych a za-
sługujących na pamięć. Autor niniejsze-

go przyznaje się do swej niedostatecznej 
wiedzy o poruszanym przedmiocie i bę-
dzie wdzięczny za wszelkie informacje 
tę wiedzę poszerzające. Jednocześnie 
mam własne sądy i polityczne sympatie, 
oparte o tradycje rodzinne i ogólną wie-
dzę historyczną, i nie życzę sobie tzw. 
prostowania poglądów, zwłaszcza w du-
chu epoki słusznie minionej.

Szkoła Podstawowa w Bychawce odsłoni tablicę pamiątkową

W hołdzie Bolesławowi Planterowi
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Teresa Tracz

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, spieszę 
donieść, że niewielkie muzeum regional-
ne w naszym mieście naprawdę istnieje 
i to już od czterech lat. Wystarczy skie-
rować kroki do budynku należącego do 
GS (od podwórza, za kamienicą z zega-
rem), pokonać niewielką kondygnację 
„wysłużonych” schodów, by zauważyć 
pięknie wyrzeźbioną przez ludowego 
artystę, drewnianą tablicę z napisem: 
„Bychawska Izba Regionalna”. Każdy 
mieszkaniec może ją odwiedzić w pierw-
szą niedzielę kolejnego letniego miesiąca 
w godzinach od 16.00 do 18.00. Dyżury 
pełnią członkowie Zarządu Bychawskie-
go Towarzystwa Regionalnego. Przez po-
zostałe dni w roku zbiory muzealne są 
eksponowane grupom młodzieży szkol-
nej z całej gminy oraz osobom indywidu-
alnym przez osoby kompetentne i odpo-
wiedzialne za stan izby (M. Dębowczyk,  
B. Cywińska, T, Tracz, M. Głazik). 

A teraz trochę informacji o genezie tejże 
instytucji. Zarząd Bychawskiego Towa-
rzystwa Reginalnego od zarania swego 
istnienia myślał o stworzeniu muzeum 
regionalnego, które przedłużyłoby żywot 
wielu sprzętom dawniej powszechnie 
użytecznym, dziś 
zalegającym strychy 
czy piwnice i ocaliło 
je od zapomnienia. 

W dniach 7-8 
kwietnia 2000 roku 
odbyły się w Bycha-
wie III Międzygmin-
ne Spotkania Regio-
nalne, podczas któ-
rych sympatycy BTR  
i młodzież szkolna 
mogli obejrzeć wy-
stawę pod hasłem 
„Dawne sprzęty  
i przedmioty użytkowe gospodarstwa 
wiejskiego”, na której zgromadzono 
ok. 300 eksponatów. Dla obserwatorów, 
szczególnie młodych, była to świetna 
lekcja regionalizmu i zachęta do pozna-
wania własnych korzeni. Podsumowa-
niem wystawy stała się broszura w for-
mie ilustrowanego katalogu wydana w 
tymże roku nakładem BTR-u i Miejsko- 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Jak się 
później okazało, wystawa stała się za-
lążkiem obecnej Izby Regionalnej. Przez 
5 lat zarząd pod kierunkiem prezes M. 

Dębowczyk czynił starania o pozyska-
nie lokum dla gromadzonych z wielkim 
mozołem eksponatów i udało się. Decy-

zją władz gminy na potrzeby muzeum 
zostały przydzielone dwa pomieszczenia 
w siedzibie GS przy ulicy Piłsudskiego. 
Członkowie Zarządu BTR osobiście za-
angażowali się w przygotowaniu lokalu 
do umieszcenia w nim zgromadzonej lu-
dowizny. Nie jest to może pomieszczenie 
marzeń, ale przynajmniej zabezpiecza 
wszystko, co udało się pozyskać od oko-
licznych mieszkańców.

Oficjalne otwar-
cie Izby nastąpiło 
podczas VIII Spo-
tkań Regionalnych  
9 VI 2005 roku. 
Od tego dnia zbio-
ry są eksponowane 
wszystkim miłośni-
kom kultury i tra-
dycji ludowej. Od-
wiedzją ją również 
goście z zaprzyjaź-
nionego miasta we 
Francji.

Nauczyciele z oko-
licznych szkół chętnie przyprowadza-
ją tu swoich uczniów, by pokazać, jak 
wyglądają sprzęty gospodarstwa wiej-
skiego, używane niegdyś przez ich pra-
babcie. Taka wycieczka to doskonały 
materiał do wykorzystania na lekcjach 
historii, plastyki czy języka polskiego do 
ćwiczeń słownikowych i twórczych form 
wypowiedzi (dowodem są fraszki wyko-
rzystane w niniejszym artykule). Uczest-
nicy koła plastycznego w Szkole Podsta-
wowej w Bychawie często traktowali Izbę 
Reginalną jako naturalną scenografię 

do twórczego wysiłku. Wytwory ich prac 
niejednokrotnie można było oglądać w 
szkole i Bychawskim Centrum Kultury.

Co skrywają pomiesz-
czenia naszego małego 
muzeum? To, co zwykle 
oglądamy w skansenach i 
izbach regionalnych two-
rzonych w całej Polsce: 
dawne, ręcznie wykonane 
sprzęty domowego użytku 
i wyposażenia wiejskich 
chat, wyroby ceramiczne, 
plecionkarskie, tkackie, 
stolarskie, naczynia ku-
chenne, ozdoby oraz sprzę-
ty związane z uprawą roli 
i prowadzeniem gospodar-
stwa chłopskiego. Celowo 
nie zamieszczam tu całej 

listy eksponatów, bo ważne, aby je obej-
rzeć na własne oczy, a wtedy może znaj-
dą się osoby, które wzbogacą stan posia-
dania Izby o nowe „ludowe skarby”? 

Mam nadzieję, że artykuł zachęci 
mieszkańców Bychawy i okolic do wizy-
ty w tutejszym muzeum. Zapraszamy 
wszystkich gorąco w pierwszą nie-
dzielę września, Izba Regionalna w 
Bychawie czeka! 

”Temu tylko pług a socha,  
Kto tę czarną ziemię kocha,  
Temu tylko ostra brona,  
Na kurhanach wyszczerbiona,  
Temu tylko kosa krzywa,  
Kto w przyszłości wierzy żniwa... „

M. Konopnicka

”...Dłoń twardą skrzep  
I w skok, i w tok, i w tan puść cep!  
I leci cep w górę, i spada znów nisko,  
I kuje z zamachem raz po raz w klepisko!  
A z dołu do góry, a z góry do dołu,  
A mocno, a mocniej, nie żałuj mozołu!  
Aż prószą źdźbła słomy, aż lecą w krąg wiechcie!  
W sto kopyt grzmi wściekłość, co lazła po piechcie!”

L. Staff

O Izbie Regionalnej w Bychawie słów kilka...

„Maselnica się uśmiecha: 
„nalej we mnie skopek mleka,
nalej dużo aż po szyję,
żółte masło Ci ubiję”
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„Serownik stawił się w sądzie
z powodu serów o anorektycznym wyglądzie”

„Rozgniatając ziarno w stępie,
stępor marzył: mąka będzie..”

„Pofałdowana ze starości tara
o wdzięki balii się stara”

„Ja się od gorąca duszę!-
krzyknęło żelazko „na duszę”.
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Monika Głazik

Mieszkańcy Wandzina, Wincentów-
ka i Zdrap byli współorganizatorami 
tegorocznych Dożynek Gminnych. 
Odbyły się one 23 sierpnia na tere-
nie stadionu w Bychawie.

Padający do trzynastej deszcz oraz 
panujący po południu chłód, nie były w 
stanie zniechęcić uczestników. Dożyn-
kowe świętowanie rozpoczęło się w za-
sadzie już o godz. 9, zorganizowanym 
z okazji dożynek Turniejem Piłki Noż-
nej Sołectw. Na boisku treningowym 

do sportowej rywalizacji stawiło się 
dziesięć sześcioosobowych drużyn. Po 
zaciekłej walce puchar zdobyli piłkarze 
z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 
drugie miejsce zajęła drużyna z Woli 
Dużej.

Dożynki zainaugurowała uroczysta 
Msza święta w kościele parafialnym. 
W homilii ks. Andrzej Kuś, proboszcz 
parafii, podkreślał wartość rolnicze-
go trudu, w kontekście tak często dziś 
marginalizowanego szacunku należne-
go człowiekowi i jego pracy.

Po Mszy św. barwny korowód przema-
szerował na stadion. Tam, dwanaście 

delegacji z wieńcami, grono zaproszo-
nych gości i mieszkańców powitał bur-
mistrz i zaprosił do wspólnego święto-
wania. Starostowie Dożynek – Katarzy-
na Wilkołazka z Wincentówka i Marek 
Nieściór z Wandzina - przekazali go-
spodarzowi bochen dożynkowego chle-
ba. Chleb został połamany i podzielony 
między wszystkimi.

Głos oddano delegacjom. Choć do-
żynki to tradycyjne święto dziękczy-
nienia i radości, to wśród przyśpiewek i 
wierszy nie zabrakło też gorzkich słów, 
głównie związanych z sytuacją w pol-
skim rolnictwie. Ze sceny surowo za-

Dożynki w Bychawie: deszczowe ale wesołe
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grzmiał gospodarz Ryszard Kowalczyk 
z Gałęzowa.

Rozrywkową część dożynkowych ob-
chodów wypełniły konkursy oraz wy-
stępy solistów i zespołów. Na scenie 
wystąpiła orkiestra Józefa Raka z By-
chawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
„Podkowiacy”, zespół Klubu Seniora, 
śpiewaczka Regina Wróbel z Osmo-
lic oraz wokalistki z BCK (Magda Zię-
tek, Ania Holweg, Ola Płaza, Karolina 
Duda, Natalia Mączka). Dożynkowi go-
ście mogli popróbować swoich sił także 
w niecodziennych konkursach, takich 
jak młócenie zboża cepem czy turlanie 
czterystukilogramowej beli słomy. Za-

planowano również rzut gumowcem, 
ale nie odbył się, bo o nim prowadząca, 
czyli ja, zapomniała. A szkoda!

Wielu emocji, jak co roku, dostarczył 
konkurs wieńców dożynkowych. Dwa 
równorzędne miejsca pierwsze przy-
znano wieńcom z Podzamcza i Gałę-
zowa. To one w niedzielę, 30 sierpnia, 
pojadą reprezentować naszą gminę na 
dożynkach powiatowych w Radawcu. 
Miejscem drugim nagrodzono wień-
ce uwite przez mieszkańców Bychaw-
ki Trzeciej i Zdrap, trzecie przyznano 
wieńcom z Olszowca i Klubu Seniora. 
Pozostałym, z Wandzina, Wincentów-
ka, Woli Dużej, Zaraszowa, Marynek 

oraz Koła Pszczelarzy z Bychawy, przy-
znano wyróżnienia.

Został rozstrzygnięty konkurs „Pięk-
ne Miasto i Gmina”. Laureaci i wyróż-
nieni odebrali na scenie dyplomy z rąk 
burmistrza, po nagrody rzeczowe mu-
szą zgłosić się do Urzędu.

Oprócz sportowych i artystycznych 
wrażeń uczestnicy imprezy mieli oka-
zję skosztować różnych przysmaków.
Wzięciem cieszyły się zwłaszcza kieł-
baski z grilla oraz pstrąg pieczony na 
ruszcie. Smakoszy piwa, chyba z racji 
pogody, było w tym roku mniej. Impre-
zę zakończył koncert grupy SIMON.

Dożynki w Bychawie: deszczowe ale wesołe

Fragm. przyśpiewki 
mieszkańców wsi 

Podzamcze
na melodię „Głęboka 

studzienka”

(...) W Podzamczu w dolinie
Rosną piękne drzewka

A wśród tej zieleni 
Płynie Kosarzewka

Jak błękitna wstęga
Kosarzewka płynie

O zamku w Podzamczu 
Legenda nie zginie

Na ruinach zamku
Doświadczyłam sama

Włóczy się po nocy
Piękna Biała Dama

Piękna Biała Dama
O północy chodzi

W lustro wody patrzy
Nikomu nie szkodzi

W Zielonej Dolinie 
Mamy dobre czasy
Można się zabawić 

w gospodzie u Saszy

W Zielonej Dolinie 
Można wypić piwko 
Wyłowić szczupaka

Przytulić chłopaka (...)

Więcej zdjęć z dożynek na www.bychawa.pl
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Od 15 lipca br. Ratownictwo Me-
dyczne w Bychawie mieści się w no-
wej siedzibie - w budynku tzw. stare-
go szpitala. 

Budynek przeszedł gruntowną mo-
dernizację wewnątrz, został zaadapto-
wany dla potrzeb ratownictwa.  Jesz-
cze w tym roku SP ZOZ w Bychawie 
planuje rozpoczęcie remontu budynku 
z zewnątrz, zamierza również zbudować 
wiatę dla karetek. Warto również wie-
dzieć, że w dawnej siedzibie pogotowia 
tj. w budynku przychodni, znajduje się 
teraz Nocna i świąteczna ambulatoryjna 
opieka lekarska POZ.

Więcej informacji na ten temat w na-
stępnym numerze. Będą również zdję-
cia. 

Ważny numer telefonu: Pogotowie 
w Bychawie 0-81 56-60-009

Przeprowadzka pogotowia ratunkowego

Nowe życie „starego szpitala”

Elżbieta Sobaszek

Słoneczne i ciepłe miesiące, jakimi 
są maj i czerwiec, to czas grillowania i 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, a także świętowania takich 
uroczystości, jak Dzień Matki i Dzień 
Dziecka.

Dyrekcja i personel Domu Pomocy 
Społecznej w Kiełczewicach, postanowili 
połączyć tradycję wypoczynku na świe-
żym powietrzu i obchody Dnia Dziecka, 
organizując dla swoich podopiecznych 
piknik „Lato w ogrodzie”.

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewi-
cach prowadzony przez Zgromadzenie 
Sług Jezusa, położony jest w Dolinie 
Bystrzycy, 30 km od Lublina.

W DPS pracuje ponad 50 pracowników, 
przeznaczony jest dla 60 niepełnospraw-
nych intelektualnie dziewcząt i kobiet. 
Mieszkanki mają zapewnioną całodobo-
wą opiekę przez wykwalifikowany per-
sonel. Mieszkanki maja do dyspozycji 
pokoje dwu i trzyosobowe, sale dzien-
nego pobytu, sale terapii i rehabilitacji, 
jadalnię, plac zabaw i boisko sportowe. 
DPS zapewnia każdej z Mieszkanek roz-
wój w miarę ich możliwości. Opiekuni 
i specjaliści (psycholog, logopeda, psy-
chiatra, rehabilitanci) opracowują In-
dywidualne Plany Opieki i czuwają nad 
ich realizacją. Mają do dyspozycji zaję-
cia z kinezyterapii, hydroterapii, lasero-
terapii, krioterapii. Wychowanie prze-
biega w duchu katolickim. Mieszkanki 
mają możliwość uczestniczenia we Mszy 
świętej, katechezie, przygotowywane są 
do przyjęcia sakramentów świętych. 

7 czerwca na terenie DPS odbył się pik-
nik pt. „Lato w ogrodzie” zorganizowany 
z inicjatywy Dyrekcji i Personelu DPS. 

We wspólnym świętowaniu wzięli udział: 
Dyrekcja i Pracownicy DPS, podopiecz-
ne oraz ich rodziny, które przyjechały, 
aby wspólnie świętować ten wyjątkowy 
dzień, młodzież z Gimnazjum im. Św. 
Stanisława Kostki z Lublina (przyjeż-
dżają tutaj jako wolontariusze, pomaga-
jąc organizować 
różnorodne uro-
czystości, które 
się tu odbywają) 
ze swoimi opie-
kunami – księż-
mi: dyrektorem 
- Mirosławem 
Zającem, za-
stępcą dyrekto-
ra – Grzegorzem 
Strugiem i pre-
fektem – Grzego-
rzem Różyło oraz 
Zespół Tańca 
Nowoczesnego z 
dyrektorem Mał-
gorzatą Samol, 
i n s t r u k t o r em 
tańca – Elżbietą Sobaszek i nauczyciel-
ką Urszulą Marek. Swoją obecnością 
zaszczycili także przedstawiciele Powia-
towego Centrum Pomocy  Rodzinie: Mał-
gorzata Wawszkiewicz i Łukasz Furtak.

Całość uroczystości rozpoczęła się 
wspólną Eucharystią, odprawioną w sali 
widowiskowej w DPS, której przewodni-
czył ks. Grzegorz Różyło, w koncelebrze 
był ks. Mirosław Zając i ks. Grzegorz 
Strug. Po zakończonej mszy św. Rozpo-
częła się część artystyczna. Na począt-
ku wystąpił Zespół Tańca Nowoczesne-
go ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. 
Zgromadzonym gościom zaprezentował 
pięć układów tanecznych: „Polkę Coun-
try”, „Ludzie dżungli”, „Mama z córką 

na wagary”, „Bal postaci bajkowych”, 
„Wakacyjny taniec”. W przerwach po-
między poszczególnymi tańcami, wszy-
scy zebrani, wspólnie bawili się śpiewa-
jąc różnorodne, religijne piosenki. Po 
występach małych artystów z Zakrzewa 
przyszedł czas na ujawnienie talentów 
aktorskich podopiecznych z DSP Przed-
stawiły one bajkę „Piękna i bestia”, wyre-
żyserowaną przez Urszulę Daśko i Mar-

tę Kryk. Po pierwszej części występów 
wszyscy przenieśli się do ogrodu, gdzie 
rozpoczęła się druga część pikniku. Na 
przygotowanej podłodze i wzdłuż placu 
zabaw wszyscy (bez względu na wiek) 
rozpoczęli wspólny taniec. W trakcie za-
bawy miała miejsce jeszcze jedna nie-
spodzianka – dla wszystkich zebranych 
wystąpiła młodzieżowa grupa tańca no-
woczesnego z Gimnazjum Św. Stanisła-
wa Kostki z Lublina. Po tych występach 
został już czas tylko na wspólną zabawę, 
która dostarczyła wiele pozytywnych 
wrażeń i mnóstwo miłych wspomnień. 
W czasie pikniku trwała także loteria 
fantowa i kiermasz rękodzieł przygoto-
wanych przez podopieczne DPS.

Piknik „Lato w ogrodzie”
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Burmistrz Bychawy 
serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji Gminnych 
Dożynek w Bychawie: 
Starościnie Dożynek – Pani Katarzynie Wilkołazkiej, 
Staroście Dożynek Panu Markowi Nieściórowi oraz 
sołtysom: Mirosławowi Grzesiakowi, Krzysztofowi 
Mazurkiewiczowi oraz Mariuszowi Mazurkiewi-
czowi. Dziękuje również mieszkańcom Wandzina, 
Zdrap i Wincentówka za współorganizację: Pani 
Ewie Nieściór, Pani Beacie Mazurkiewicz, Pani Ma-
rii Rymarz, Pani Annie Krawczyk, Pani Ewie Fijołek, 
Pani Marii Dzieńkowskiej, Pani Weronice Kuli, Pani 
Ewie Kowalskiej, Pani Grażynie Chromczak, Pani Ja-
dwidze Szwałek, Pani Marcie Rodak, Pani Jadwidze 
Pawelec, Pani Danucie Mazurek, Pani Adeli Frączek, 
Pani Małgorzacie Jachacz, Pani Urszuli Szyszka, Pani 
Agnieszce Kamińskiej, Pani Joannie Żuk, Panu Ro-
mualdowi Chromczakowi, Panu Zbigniewowi Króli-
kowskiemu, Panu Zbigniewowi Ciupakowi, Panu Ta-
deuszowi Kołtunowi, Panu Piotrowi Kamińskiemu, 
Panu Romanowi Żukowi, Pani Halinie Sprawce, Pani 
Ewie Sprawce, Pani Teresie Sprawce, Pani Grażynie 
Sprawce, Pani Teresie Czapli, Pani Jolancie Tudruj, 
Pani Magdalenie Cajzer, Pani Zenobii Mazurkiewicz, 
Pani Marii Siwek, Pani Teresie Dyś, Pani Agnieszce 
Rymarz, Pani Bożenie Mordel, , Pani Annie Smutek, 
Panu Tomaszowi Wilkołazkiemu, Panu Stanisławowi 
Dudkiewiczowi, Panu Kamilowi Dudkiewiczowi, 
Panu Józefowi Smutkowi, Panu Michałowi Mazur-
kiewiczowi. 
Za organizację Dożynek dziękuje również dyrekto-
rowi Mariuszowi Nawłatynie oraz pracownikom 
Bychawskiego Centrum Kultury, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Zdrapy, Zbigniewowi Tylusowi, oraz 
sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w 
Bychawie, Piekarni GS „SCH”, Panu Bonifacemu Da-
widczykowi, właścicielowi Masarni w Krzczonowie, 
Panu Mariuszowi Sawickiemu, „Bar u Saszy”, Panu Je-
rzemu Maciągowi, właścicielowi firmy „Juella” – Wy-
rób kaszy, Panu Andrzejowi Grzywie ze Zdrap, Panu 
Janowi Mazurkiewiczowi z Wincentówka, Państwu 
Janinie i Edwardowi Skrzypkom właścicielom firmy 
Mega s.c., Pani Ewie Madej, właścicielce firmy OL-
MAD - Delikatesy, Panu Leszkowi Szewczykowi wła-
ścicielowi firmy LUMER, Pani Alicji Dzwonowskiej 
z Bychawy, Panu Zbigniewowi Królikowskiemu.
Za pomoc w organizacji Turnieju Piłki Nożnej bur-
mistrz składa podziękowania Panom: Arturowi Pła-
zie, Damianowi Dudkiewiczowi, Jackowi Ozimko-
wi, Piotrowi Frączkowi oraz Bogdanowi Tylusowi. 
Dziękuje wszystkim drużynom biorącym udział w 
rozgrywkach: z sołectwa Zaraszów, Gałęzów Kolo-
nia Druga, Olszowiec Kolonia, Wincentówek, Wola 
Duża, Wandzin, Stara Wieś, Wola Gałęzowska oraz 
drużynie z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

List otwarty prezydenta 
Miasta Stołecznego War-
szawy do mieszkańców 
naszej gminy

Warszawa, 1 sierpnia 2009 r.

1 sierpnia 1944 roku jest jedną 
z najważniejszych dat w historii Pol-
ski. Wybuch Powstania Warszawskie-
go był wyrazem dążenia do odzyska-
nia wolności całego Narodu udręczo-
nego pięcioletnią okupacją hitlerow-
ską.

Wspominając Sierpień 1944 roku 
pamiętamy nie tylko o tych, którzy 
polegli z bronią w ręku, ale też o cy-
wilnych ofiarach terroru i tragedii 
mieszkańców Warszawy wypędzo-
nych z miasta, które zostało skaza-
ne na fizyczną zagładę i metodycznie 
zniszczone.

Około 400 tysięcy warszawiaków, 
pozbawionych dobytku i wypędzo-
nych ze swojego miasta po upadku 
Powstania, przetrwało dzięki pomo-
cy i życzliwości mieszkańców Polski, 
którzy przyjęli ich pod swój dach.

Za to wszystko, za tę jedyną w swo-
im rodzaju pomoc, której miarą może 
być jedynie ogromna wdzięczność, wi-

mieniu mieszkańców Warszawy pra-
gnę serdecznie podziękować miesz-
kańcom gminy Bychawa.

Pragniemy, aby tegoroczna roczni-
ca Powstania Warszawskiego stała 
się okazją do podjęcia próby dotarcia 
do nieznanych informacji o losach 
warszawskich uchodźców. Pragnie-
my udokumentować i ochronić przed 
zapomnieniem świadectwo ducha 
i ofiarności polskiego społeczeństwa. 
Dlatego zwracam się z prośbą o prze-
kazanie nam informacji o nieznanym 
bądź zapomnianym wkładzie i zasłu-
gach mieszkańców gminy Bychawa 
– o wszelkich formach pomocy udzie-
lonej uchodźcom z Warszawy. Zale-
ży nam na tym, aby te świadectwa 
utrwalić i zachować w pamięci dla 
przyszłych pokoleń.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Od redakcji
Bardzo prosimy wszystkie oso-
by, które w czasie wojny, w jaki-
kolwiek sposób udzieliły pomocy 
warszawskim uchodźcom, bądź 
też posiadają informacje o takich 
osobach lub zdarzeniach o kon-
takt z redakcją.

Oddaj zużyty sprzęt RTV 
i AGD 
Zbiórka starego sprzętu AGD i RTV w siedzibie By-
chawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, przy 
ul. Rataja 6,  od poniedziałku do piątku w godz. 
8-14.

Zakończono budowę drogi gminnej 
w Woli Gałęzowskiej. 315 m drogi po-
kryto nawierzchnią asfaltową. Koszt 
inwestycji wyniósł prawie 93 tys. zł.

Trwa przebudowa ulicy Rynek 
wraz z włączeniem do drogi wojewódz-
kiej Nr 836. W zakres prac wchodzi 
remont chodników, poszerzenie jezd-
ni w obszarze skrzyżowania z drogą 
wojewódzką (naprzeciwko sklepu p. 
Luterka), przeniesienie wyżej przej-
ścia dla pieszych, nowe oznakowanie 
poziome i pionowe, montaż lustra uła-
twiający wyjazd na drogę wojewódz-
ką. Wartość zadania – 151 tys. zł.

Wyremontowano chodnik przy ul. Piłsudskiego w okolicach parku i szpitala.

Przegląd drogowy
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Mirosław Grzesiak

W dniach 20-21 czerwca br. lubelscy 
regionaliści świętowali 100-lecie ruchu 
regionalnego na Lubelszczyźnie. Na-
łęczów gościł regionalistów z naszego 
regionu oraz z kraju. Skorzystałem z 
zaproszenia wystosowanego do Zarzą-
du naszego Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego i miałem przyjemność re-
prezentować BTR w Nałęczowie.

W czasie konferencji regionaliści zapo-
znali się z dorobkiem lubelskich towa-
rzystw oraz ich doświadczeniami w pra-
cy społecznej na rzecz małych Ojczyzn. 
Dodatkowo sam Nałęczów oczarował 
nas urodą miejscowości uzdrowiskowej. 
Organizatorami jubileuszu byli Woje-
wódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Nałęczowa. Współorganizatorami Sta-
rostwo Powiatowe w Puławach i Urząd 
Miasta w Nałęczowie. Patronat hono-
rowy nad spotkaniem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyń-
ski, Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Bogdan Zdrojewski (szkoda, 
że był nieobecny), Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk.

Po dość długiej, ale bardzo interesu-
jącej części oficjalnej w której wystąpili 
w kolejności: prof. zw. dr hab. Sławomir 
Patycki (WRTR w Lublinie), dr Artur Sę-
poch (Dyrektor WOK w Lublinie), Halina 
Bukowska (Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Nałęczowa).

Zasłużonym regionalistom wręczono 
odznaczenia państwowe, resortowe oraz 
medale i dyplomy Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego.

Po obiedzie rozpoczęły się wykłady. 
Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, bardzo interesująco, opo-
wiadał o znaczeniu ruchu regionalnego 
dla człowieka jako jednostki społecznej 
oraz lokalnych społeczności w procesie 
kształcenia tożsamości lokalnej, utoż-
samianiu się z Małymi Ojczyznami. 
Temat wykładu brzmiał „Etos ruchu 
regionalnego”. Dla wiadomości bardziej 
zainteresowanych podaję niżej pozosta-
łe tematy wykładów: „Początki Ruchu 
Regionalnego na Lubelszczyźnie i jego 
rozwój w okresie międzywojennym” dr 
Paweł Jusiak (UMSC w Lublinie), „Ruch 
Regionalny na Lubelszczyźnie w la-
tach 1945-1998” prof. dr hab. Ryszard 
Szczygieł (prorektor UMCS w Lublinie), 
„Wojewódzka  Rada Towarzystw Regio-
nalnych w cyberprzestrzeni” prof. zw. dr 
hab. Sławomir Partycki (KUL).

Były też wystąpienia innych gości, 
w tym: Starosty Puławskiego, Sławomi-
ra Kamińskiego, burmistrza Nałęczowa, 
Andrzeja Ćwieka, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Nałęczowie, Marty Głos, Dy-
rektora ZL „Uzdrowisko Nałęczów”, dr. 
Andrzeja Kozłowskiego. Dla zaintereso-
wanych przygotowano liczne wystawy 
tematyczne.

W niedzielę uczestniczyliśmy w uro-
czystej Mszy Świętej w kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Nałęczowie, cele-
browanej przez JE. ks. bp. prof. dr hab. 
Jana Śrutwę.

A na koniec garść moich refleksji. 
Świat współczesny, zwany teraz „global-
ną wioską”, bardzo się skurczył. Wiele 
granic państwowych jest otwartych, po-
woli znikają bariery językowe, możemy 
dowolnie zmieniać pracę i miejsca za-
mieszkania, jesteśmy obywatelami Eu-
ropy, Świata... Jednak w sercu i w du-
szy czasem kołacze się myśl, pragnienie 
poszukiwania własnych korzeni i wła-
snej tożsamości lokalnej. Sama świado-
mość tego, że mamy takie miejsce, może 
uchronić nas przed zagubieniem, dać 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 
Mamy gdzie wracać...

Zastanówmy się przez chwilę, co nas 
łączy z miejscem zamieszkania, uro-
dzenia... Czy tylko rodzina, przyjaciele, 
sentymenty?

Tymczasem, identyfikując się z da-
nym miejscem, powinniśmy znać przede 
wszystkim jego historię. Pytanie tylko, 
czy my znamy historię naszej miejsco-
wości, historię dawną i współczesną 
oraz osoby związane teraz i dawniej  
z małą ojczyzną? Co możesz powiedzieć 
o skarbach przyrody? O kulturze i tra-
dycjach swojego miejsca?

Jeśli, drogi Czytelniku, znasz historię i 
kulturę swojej miejscowości, swojej ma-
łej Ojczyzny, to na pewno identyfikujesz 
się z miejscem, z którego pochodzisz. 
Jeśli, dodatkowo, twoje więzi z regionem 
są silne i trwałe – możesz mówić o tym, 
że jesteś regionalistą!

Zapraszam Cię więc do uczestnictwa 
w pracach Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego. Praca dla lokalnego śro-
dowiska daje dużo satysfakcji i wcale 
nie zajmuje dużo czasu.

Byłem w Nałęczowie, na spotkaniu regionalistów Lubelsz-
czyzny

WRAŻENIA 
Z KONFERENCJI

A może na wycieczkę do 
Disneylandu?
„Przygoda z Martynką” to tytuł konkursu plastycz-
nego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, ogłoszonego 
przez wydawnictwo Publicat. Zadanie wydaje się być 
proste, wystarczy wykonać pracę plastyczną, dowolną 
techniką, przedstawiającą Martynkę – bohaterkę ksią-
żek dla dzieci. Warto się postarać bo nagroda główna 
to… wycieczka do Disneylandu! Dziecko, które zdo-
będzie główną nagrodę, wyjeżdża na wycieczkę wraz 
z opiekunem. Konkurs trwa do 30 września 2009 r. 
Więcej informacji o konkursie i nagrodach znajdzie-
cie na stronie internetowej www.publicat.pl/mar-
tynka lub w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie.

J.M-S.

Małe co nieco... dla Mola 
już wkrótce
Przypominamy, że na literacko-kulinarne pro-
pozycje od Państwa czekamy do końca sierpnia. 
W drugim tygodniu września spotkamy się w „Ba-
rze u Saszy” nad zalewem Podzamcze na 5. spo-
tkaniu z cyklu Danie dla Mola. 

Tym razem zadanie dla moli książkowych polega na 
odnalezieniu w literaturze pięknej opisu przygoto-
wywania lub delektowania smakiem najróżniejszych 
przystawek, przekąsek, przegryzek, kanapek,  itp.  
Ma to być coś na ząb lub małe co nieco dla każdego. 

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w By-
chawie, Bychawskie Centrum Kultury, Bar u Saszy
Kontakt: biblioteka.bychawa@gmail.com; gzbg@
wp.pl lub tel. (081)5661076, (biblioteka), (081) 
5660144 (redakcja GZB).

20 września odkryjemy 
sekrety bychawskiego 
zamku
Nasza gmina w tym roku po raz pierwszy bierze 
udział w programie Europejskie Dni Dziedzictwa, 
organizowanym pod patronatem Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku hasło 
wszystkich imprez brzmi: „Zabytkom na odsiecz! 
Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. 
W Bychawie w ramach EDD spotkamy się 20 
września na imprezie plenerowej „Sekrety by-
chawskiego zamku” na ruinach.
W programie bychawskiej imprezy:

Odkrywanie tajemnic bychawskiego zamku – •	
gawęda
Tany i pląsy z Ewą Gałęzowską – dawną rezy-•	
dentką bychawskiego zamku
Zatrzymajmy się na popas...” – uczta u podnóża •	
ruin.

Brzmi ciekawe, prawda? O szczegółach poinformu-
jemy już wkrótce na plakatach. Wszystko to w go-
dzinach 17.00-21.00 u podnóża ruin w Podzamczu. 
W imprezie zaplanowano udział rycerzy z Dębiny.

Organizatorzy EDD w Bychawie: Urząd Miejski 
w Bychawie, Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, Bychaw-
skie Centrum Kultury, Bychawskie Towarzystwo Re-
gionalne
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Udane szkolenie dla osób 
niepełnosprawnych

Warto 
znać swoje 
prawa!

Jolanta Cajzer

W dniu 18 sierpnia 2009 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie odbyło się 
spotkanie szkoleniowo-informacyjne 
poświęcone omówieniu praw i upraw-
nień osób niepełnosprawnych, źródeł 
pomocy finansowej i rzeczowej znaj-
dujących się poza obszarem działania 
pomocy społecznej, możliwościach 
wsparcia pracodawców. Inicjatorem 
zorganizowania takiego spotkania 
był Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych, 
a spotkanie poprowadzili pracowni-
cy Ośrodka Informacji Osób Niepeł-
nosprawnych Anna Kocot i Łukasz 
Tyzo. 

Do udziału w spotkaniu burmistrz, 
A. Sobaszek zaprosił osoby niepełno-
sprawne, ich rodziców i opiekunów, 
pracowników socjalnych pomocy spo-
łecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bychawie i Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Bychawie), a także praco-
dawców. 

Powyższa inicjatywa spotkała się z 
bardzo dużym zainteresowaniem, w 
spotkaniu uczestniczyło ok. 110 osób. 
Osoby zainteresowane miały możliwość 
uzyskania ważnych informacji dotyczą-
cych, m.in.: obowiązujących systemów 

orzecznictwa dla celów rentowych, ulg 
i uprawnień dla osób niepełnospraw-
nych, możliwościach wsparcia finanso-
wego i rzeczowego, spraw dotyczących 
sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych, 
zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, re-
habilitacyjny oraz w środki pomocnicze, 
możliwościach przekwalifikowania za-
wodowego i szkoleniach, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby 
niepełnosprawne, instytucjach wspiera-
jących osoby niepełnosprawne. 

Pracownicy Ośrodka udostępnili 
uczestniczącym w spotkaniu materiały 
edukacyjne i ulotki, a także udzielili od-
powiedzi na indywidualne zapytania sa-
mych zainteresowanych. Podsumowując 
spotkanie, burmistrz, Andrzej Sobaszek 
podziękował zainteresowanym za liczny 
udział, prowadzącym spotkanie za prze-
kazanie wszechstronnej i praktycznej 

informacji. Podkreślił, że to spotkanie 
było ważnym elementem podnoszenia 
wiedzy z zakresu rehabilitacji społecz-
nej, zawodowej, leczniczej, i  że utwier-
dziło go w przekonaniu, że warto podej-
mować takie inicjatywy. W najbliższym 
czasie zostanie zorganizowane spotka-
nie dla pracowników służb socjalnych.

Informujemy, że Ośrodek Informacji 
Osób Niepełnosprawnych jest czynny 
od poniedziałku do piątku w  odzi-
nach 8.00 – 16.00, a swoją siedzibę 
ma w Lublinie przy ul. Magnoliowej 
2, parter pokój 3, nr telefonu 081-
466-20-66, nr faksu 081 466-20-67, 
oion@lublin.eu. Można bezpłatnie 
skorzystać z pomocy specjalistów 
(prawnika, doradcy zawodowego, psy-
chologa, tłumacza migowego).
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Aneta Machunik, Przemysław Michalak

30 lipca wyruszyliśmy z Bychawy na 
największy festiwal w Europie! Do Ko-
strzyna nad Odrą – gdzie znajduje się 
pole woodstockowe – jechaliśmy przez 
całą Polskę dwanaście godzin! Zmęcze-
ni podróżą, ale szczęśliwi dotarliśmy na 
miejsce. 

Na 15. Przystanek Woodstock zjecha-
ło aż 400.000 ludzi w różnym wieku, 
o różnych poglądach, a jednak łączył 
ich jeden wspólny cel: PRZYJAŹŃ, MI-
ŁOŚĆ, MUZYKA. 

Atmosfera Przystanku Woodstock po-
lega właśnie na tym byciu ze sobą. Już 
kilka dni wcześniej pole jest pełne ludzi, 
działają bankomaty, pracują wszystkie 
punkty Pokojowego Patrolu, ludzie za-
czynają mieć swoje sprawy, odwiedzają 

się nawzajem, zaczynają tworzyć 
wielotysięczne miasteczko, które 
w ciągu kilkunastu dni powsta-
ło w szczerym polu. Potem dochodzą 
dźwięki radia, dźwięki ASP (Akademia 
Sztuk Przepięknych) i Pokojowej Wio-
ski Kriszny. Po raz kolejny organizator 
- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy - postarał się, by festiwal był 
większy, lepiej zorganizowany i bił kolej-
ne rekordy.

Bez wątpienia dało się to odczuć, gdy 
tylko weszliśmy w tłum woodstokowi-
czów. Jako jedni z niewielu znaleźliśmy 
miejsce na rozbicie namiotów w cieniu. 
Było to bardzo istotne, ponieważ te trzy 
dni były bardzo upalne i schronienie się 
przed słońcem było wręcz niezbędne. 
Niestety mrówki wpadły na ten sam po-
mysł i przez cały pobyt musieliśmy się 

z nimi użerać. 
Już w pierw-
szy dzień każ-
dy z nas mógł 
tam znaleźć 
coś dla sie-
bie: warsztaty 
gitarowe na 
ASP, turniej w 
piłkę nożną, 
ściana wspi-
n a c z k o w a , 
bungee, pasaż 
h a n d l o w y , 
wioska mili-
tarna, wioska 
piwna, gdzie 
m o g l i ś m y 
spróbować li-
mitowanego, 
woodstocko-
wego piwa 
Lech, wio-
ska Krisz-
ny, a przede 
wsz yst k i m 
różnego ro-
dzaju kon-
certy, które 
o d b y w a -
ły się na 3 
scenach. A  

w s z y s t -
ko to w imię 
ideałów i  ha-
seł, niestety rzad- kich 
w ludzkiej codzienności, i przy 
naprawdę dobrej muzyce: m.in. Blen-
ders, Juliette Lewis, Caliban, Sham 69, 
VooVoo, Subways, Clawfinger, Dżem, 
Guano Apes, Korpiklaani. Także w tym 
roku mogliśmy osobiście porozmawiać 
z ważnymi gośćmi: Lechem Wałęsą, Ta-
deuszem Mazowieckim, Stanisławem 
Tymem, Januszem Kochanowskim, Mi-
chael’em Lange – którzy także mogli na 
własne oczy zobaczyć, jak wygląda ten 
festiwal. 

Trzeciego dnia blisko północy, deszcz 
przegonił nas spod sceny, na szczęście 
zdołaliśmy dotrzeć do samochodu przed 
największą nawałnicą. Wyczerpani ale 
pełni cudownych wspomnień wyruszy-
liśmy w drogę powrotną. 

Jako mieszkańcy Bychawy, członkowie 
Stowarzyszenia „Liber Liber”, a przede 
wszystkim grupa wspaniałych, zgra-
nych przyjaciół zachęcamy wszystkich 
ludzi w różnym wieku, aby za rok wy-
ruszyć większą ekipą na ten wspania-
ły festiwal! Tam gdzie jest ocean ludzi 
i morze życzliwości. Tysiące uśmiech-
niętych twarzy. W błocie, przed sceną, 
obok wozu straży pożarnej, który pole-
wał woodstockowiczów wodą, uśmiechy 
na Akademii Sztuk Przepięknych. Tam 
można natknąć się na nie na każdym 
kroku. Takiego natężenia uśmiechnię-
tych twarzy nie ma chyba nigdzie na 
świecie!

Po raz kolejny okazało się, że różnorod-
ność nas wzbogaca, a nie dzieli, że nie 
potrzeba policjantów z tarczami i gazem 
łzawiącym, żeby tysiące fantastycznych 
ludzi mogło się razem wyszaleć, taplać 
w błocie, krzyczeć i śpiewać...

„Liber Liber” 
na Woodstocku!
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„Wakacje 
z Bogiem”

Opiekun

Stało się już tradycją, że co roku, ty-
dzień po zakończeniu nauki w szkole, 
większość dzieci znów spotyka się ra-
zem, po to, aby wspólnie z rówieśnika-
mi, w sposób ciekawy i bezpieczny, spę-
dzić choć trochę wolnego, wakacyjnego 
czasu. 

Tak też było i w tym roku. 29 czerwca 
o godzinie 10.00 wspólną Eucharystią 
rozpoczęły się, już po raz kolejny, „Wa-
kacje z Bogiem” (bo o nich mowa) orga-
nizowane przez ks. proboszcza tutejszej 
parafii - Andrzeja Kusia przy Kościele 
Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Bychawie. 

Jak co roku, taka forma wypoczynku 
cieszyła się ogromnym powodzeniem, ale 
tegoroczne „Wakacje z Bogiem” przeszły 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Do uczestnictwa w nich zgłoszono ok. 
170 osób w wieku od 5-13 lat. Wszystkie 
zapisane osoby zostały podzielone na 
11 grup, w których wspólnie pracowały, 
bawiły się i bezpiecznie spędzały wolny 
czas. Aby naszym milusińskim nie nu-
dziło się w trakcie półkolonii, zostali oni 
podzieleni ze względu na wiek i płeć. To 
ułatwiło układanie planu dnia animato-
rom poszczególnych grup – Urszuli Bar-
toszek, Ewelinie Kostrzewskiej, Agniesz-
ce Pietrzak, Agnieszce Sobaszek, Elżbie-
cie Sobaszek, Adamowi Grycie, kleryko-
wi Grzegorzowi Krupie, panu Markowi 
Krzysztoniowi, Łukaszowi Sobaszkowi, 
Dariuszowi Sowie, klerykowi Łukaszo-
wi Trzcińskiemu, Kamilowi Tudrujkowi, 
Sławomirowi Wochowi, którym należą 
się w tym miejscu serdeczne podzię-
kowania. To dzięki nim, dzieci mogły 
wspólnie muzykować, brać udział w za-

jęciach plastycznych, przenieść się do 
zaczarowanego świata bajek, zarówno 
literackich jak i filmowych, i podziwiać 
piękno bychawskiej przyrody. Nie za-
brakło także mnóstwa niecodziennych 
atrakcji, jakich mogli doświadczyć mi-
lusińscy. Dzięki życzliwości burmistrza 
Andrzeja Sobaszka, uczestnicy „Wakacji 
z Bogiem”, mogli korzystać z Orlika, na 
którym trenowali i ostatecznie rozegrali 
całodniowy mecz piłki nożnej. Każda z 
grup mogła równie skorzystać trzy razy 
– w przeciągu dwóch tygodni – z krytej 
pływalni znajdującej się w Liceum Ogól-

nokształcącym im. ks. A. Kwiatkowskie-
go w Bychawie. Serdeczne podziękowa-
nia z udostępnienie pływalni i opiekę 
nauczycieli wychowania fizycznego i 
ratowników składamy na ręce dyrek-
tora Henryka Dudziaka. Trzy, spośród 
jedenastu grup, miały także możliwość 
poznać tajniki wiedzy pracy Straży Po-
żarnej. Dziękujemy dowódcy jednostki 
ratowniczo – gaśniczej w Bychawie – 
młodszemu brygadierowi – Ryszardo-
wi Flisowi za umożliwienie zobaczenia 
Straży „od kuchni”, a także: starszemu 
aspirantowi Sławomirowi Kaźmierskie-
mu, starszym ogniomistrzom: Janowi 
Ciupakowi i Zbigniewowi Rozdzialikowi,  
starszym strażakom: Łukaszowi Jaca-
kowi i Tomaszowi Sidorowi za poświę-
cony czas, przystępne udzielenie infor-
macji na temat pracy Straży Pożarnej 
i niesamowite wrażenia, które na dłu-
go pozostaną w pamięci. Przez dłuższy 
czas będzie również na pewno powracać 
we wspomnieniach lekcja historii, która 
odbyła się na stadionie miejskim. Ponie-
waż tak duża liczba dzieci nie pozwolił 
zorganizować jednodniowej wycieczki (a 
stało się to już tradycją), aby zrekom-
pensować jej brak, ks. Andrzej Kuś za-
prosił grupę „Rekonstruktor” z Dębiny, 
która podczas kilkugodzinnego spotka-
nia, przybliżyła informacje na temat śre-
dniowiecznych rycerzy, walk i tańców. 

Po zakończonych pokazach wszystkie 
dzieci mogły sobie wybić monetę, wziąć 
w rękę tarczę i miecz, aby powalczyć, 
postrzelać z łuku i nauczyć się tańców 
średniowiecznych. 

Jak widać atrakcji nie brakowało. 
Ale, aby takie przedsięwzięcie mogło się 
odbyć, potrzeba zaangażowania wielu 
osób. Serdeczne podziękowania nale-
żą się wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do ich organiza-
cji. Oprócz wymienionych wyżej osób 
słowa podziękowania kierujemy także 
do dyrektor Małgorzaty Tudrujek – za 
udostępnienie stołówki szkolnej i Pa-
niom pracującym na kuchni za przygo-
towanie obiadów, dyrektor Bożenie To-
porowskiej – za udostępnienie hali spor-
towej, dyrektorowi BCK – Mariuszowi 
Nawłatynie – za udostępnienie stadionu 
oraz wszystkim sponsorom, którzy mie-
li swój wkład przy organizacji „Wakacji 
z Bogiem”.

STATYSTYKA GMINY
Powierzchnia 

(w km2) Miejscowość

12,3 Wola Gałęzowska
10,3 Gałęzów
9,33 Stara Wieś Pierwsza
6,76 Stara Wieś Trzecia 
6,26 Bychawka Druga
5,13 Stara Wieś Druga
5,11 Zaraszów
4,36 Urszulin
4,14 Podzamcze
4,13 Zaraszów Kolonia
4,11 Zdrapy
4,09 Bychawka Pierwsza
3,82 Wincentówek
3,81 Gałęzów Druga Kolonia
3,72 Osowa Kolonia
3,57 Kowersk
3,54 Józwów
3,45 Bychawka Druga Kolonia
3,27 Łęczyca
3,25 Leśniczówka
3,21 Wola Duża
3,17 Osowa
2,95 Wandzin
2,93 Bychawka Trzecia
2,92 Skawinek
2,86 Kosarzew Dolny Kolonia
2,77 Olszowiec Kolonia
2,13 Gałęzów Pierwsza Kolonia
2,13 Olszowiec
2,02 Bychawka Trzecia Kolonia
1,95 Zadębie 

1,9 Marysin
1,9 Romanów

1,71 Wola Gałęzowska Kolonia
1,68 Wola Duża Kolonia
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„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawi-
dłowe hasło otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego 
w Polsce czasopisma popularnonaukowego po-
święconego matematyce i adresowanego do mło-
dzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać e-
-mailem na adres: konkurs@swiatmatematyki.pl

Rozwiązanie:

6/ Która ulica w Bychawie jest NAJdłuższa?
Najdłuższa w Bychawie jest ulica 11 Listopada (2100 m).

5/ NAJmniej liczna wieś?
Łęczycę zamieszkuje tylko 83 mieszkańców.

1/ Która miejscowość w gminie Bychawa jest NAJ-
większa?
Największa jest Wola Gałęzowska – zajmuje powierzch-
nię 12,32 km2. Dla porównania: Bychawa ma powierzch-
nię 6,68 km2.

2/ NAJmniejsza?
Najmniejsza w gminie jest Wola Duża Kolonia - 1,67 km2

3/ Jakie jest NAJwyższe wzniesienie w gminie Bycha-
wa?
Kamienna Góra 295,1 m n.p.m., położona w północnej 
części gminy. Niższa jest Ptasia Góra 265 m n.p.m. i Biała 
Góra 255,2 m n.p.m.

4/ NAJwiększy zbiornik wodny w gminie?
To bychawski zalew „Podzamcze”. Zajmuje powierzch-
nię 10,45 ha. 

7/ NAJkrótsza?
Ulica 1 Maja (za „Groszkiem”) ma długość 148 kroków 
(ok. 75 m).

7
NAJ

Sula i Monika

Nasza redakcja nawiazała współpracę z cza-
sopismem popularnonaukowym „Świat Mate-
matyki”. W każdym numerze będziemy druko-
wać łamigłowkę przygotowaną przez redakcję 
tego pisma. Rozwiązania szukaj w nastepnym 
numerze.
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Monika Głazik

Wreszcie po latach posuchy doczeka-
my się w Bychawie pierwszego ozna-
kowanego szlaku rowerowego. W sto-
sunku do innych gmin w Powiecie Lu-
belskim, po tym względem zostaliśmy 
daleko w tyle. Zwłaszcza, że u sąsiadów 
ostatnimi czasy, jak grzyby po deszczu, 
zaczęły pojawiać się oznakowane szlaki 
dla rowerzystów. Czas na ruch Bychawy 
w tym kierunku był najwyższy!

Trzynastokilometrowy szlak rowerowy 
„Doliną Kosarzewki” rozpoczynać się 
będzie w Iżycach (tam zostanie umiesz-
czony schemat szlaku), i prowadzić 
będzie przez Bychawkę obok kościoła 
i cmentarza (tam znajdą się również ta-
blice informacyjne). Następnie będzie 
biegł wzdłuż rzeki Kosarzewki przez 
Wincentówek, Podzamcze, obok zalewu 
do Bychawy. Zakończy się obok żółtego 
budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
(przy ul. Piłsudskiego), tuż za oknem re-
dakcji. Tam powstanie niewielka przy-
stań ze schematem szlaku oraz oczywi-
ście ze stojakiem dla rowerów.

Można uznać, że pierwszy w Gminie 
Bychawa szlak dla rowerzystów „Doliną 
Kosarzewki”, będzie czymś w rodzaju 
gminnego łącznika między nami a szla-
kami w gminie Strzyżewice i Konopnica. 
Być może, brakujące ogniwa uzupełni 
w następnym roku Powiat Lubelski.

Oprócz wytyczenia szlaku i wyznako-
wania go w terenie, w najciekawszych 
miejscach zostaną umieszczone plansze 
informacyjne dla turystów. Pojawią się 
nowe tablice: w przy ruinach zamku, w 
rezerwacie Podzamcze, przy cmentarzu 

w Bychawce oraz dwie w okolicach gro-
dziska w Zdrapach (jedna informacyj-
na, druga z makietą osady).

Umowa na opracowanie szlaku zosta-
ła zawarta między Gminą a Sławomi-
rem Juraszewskim, specjalistą w dzie-
dzinie turystyki pieszej i rowerowej na 
Lubelszczyźnie, który podobne szlaki 
wytyczył już między innymi dla Gmin 
Konopnica, Niedrzwica Duża, Jastków. 
Współpracować z nim będzie, dobrze 
znany czytelnikom mieszkaniec Bycha-
wy, Marek Kuna, (autor drukowanego 
na łamach GZB przewodnika po By-
chawie „Trasy turystyczne po Bychawie 
i okolicach”).

Szlak jest już w fazie realizacji (wyko-
nawca dokonuje uzgodnień z zarządami 
dróg). Mamy nadzieję, że pogoda dopisze 
i prace uda się zakończyć w terminie, tj. 
do 31 października br.

Jeśli nowy szlak rowerowy po gmi-
nie sprawdzi się (wandale tabliczek nie 
zniszczą i nie powyrywają), oraz będzie 
on potrzebny, to znaczy, i miejscowi i tu-
ryści będą z niego korzystać, to w przy-
szłym roku zostanie wytyczony drugi, 
dłuższy, bo ponad trzydziestokilometro-
wy szlak po gminie Bychawa, prowadzą-
cy przez miejscowości Wola Duża, Ska-
winek, Kosarzew Dolny Kolonia, Urszu-
lin, Zaraszów Kolonia, Marynki, Wola 
Gałęzowska, Kowersk, Gałęzów Kolonia 
Pierwsza, Łęczyca. Wytyczenie tak dłu-
giego szlaku sporo kosztuje, więc warto 
poprzedzić go sporo krótszym i tańszym, 
i rzeknę, nieco eksperymentalnym szla-
kiem „Doliną Kosarzewki”.

Tegoroczny (wraz z tablicami informa-
cyjnymi) będzie kosztował nieco ponad 

5 tys. zł. Pieniądze na szlak zostaną 
wysupłane z gminnej skarbonki, z roz-
działu promocja gminy. Myślę, że nie 
będzie to zmarnowana kasa. Bo 5 tys. 
zł to dużo i niedużo zarazem. To dwa 
czarno-białe numery gazety GZB albo 
koncert jednej porządniejszej kapeli. To 
kilkanaście metrów drogi asfaltowej.

W przyszłym roku, gdy ruszy nabór 
wniosków do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Kraina wokół Lublina”, jako Gmina 
będziemy starać się o pieniądze na ten 
cel.

Dla mniej wtajemniczonych: Szlak 
rowerowy może wykorzystywać istnie-
jącą infrastrukturę komunikacyjną, 
może prowadzić zwykłymi drogami pu-
blicznymi lub niepublicznymi. Stąd nie 
można go mylić z drogą rowerową (po-
tocznie ścieżką rowerową), która jest 
oznakowaną drogą przeznaczoną dla 
ruchu rowerowego. 

Szlak rowerowy – nareszcie w Bychawie!

mg

Wam się może wydaje, że to tylko parę 
stolików i krzeseł? Nic podobnego. Ogró-
dek w kawiarni to jest spełnienie ma-
rzenia o wsi w wielkim mieście. To jest 
spełnienie marzeń o teatrze, czyli o oglą-
daniu i byciu oglądanym. To jest wysta-
wianie bezczynności na widok publicz-
ny, bez ryzyka hańby. (...) Kawiarniany 
ogródek to jest wieczne lato, wieczne 
wakacje, wieczna młodość. – tak o ka-
wiarnianych ogródkach pisze Wojciech 
Nowicki w artykule „Twarzą do słońca” 
[do poczytania na www.gala.pl].

Jeśli nie masz okazji, by położyć się 
na trawie z koszem frykasów, zajrzyj 
koniecznie do „Złotej Liry”. Od lipca ka-
wiarnia zaprasza do nowego ogródka.

Kawiarnia jest czynna codziennie 
w godzinach 14-23. Polecam: pyszna 
kawa mrożona z bitą śmietaną, w ce-
nie 4 zł.

Kawiarniany ogródek
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w okresie od 30.06.2009 r. do 14.08.2009 r.
zarejestrowano: 

Akty małżeństw
Nowak Kamil i Wojtyła Sylwia1. 
Łakota Robert i Duda Agnieszka2. 
Stachniak Grzegorz i Bończewska Marta3. 
Skrzypek Łukasz i Mazurkiewicz Milena4. 

Akty zgonów
Pałka Jan Bychawa lat 571. 
Kwietniewski Julian Wysokie lat 842. 
Chojecka Stanisława Boża Wola lat 863. 
Sprawka Stanisław Dębina lat 884. 
Zarosińska Kazimiera Bychawa lat 785. 
Hołota Weronika Maciejów Stary lat 796. 
Raczkowska Krystyna Lublin lat 767. 
Wiatrzyk Teresa Wysokie lat 748. 
Lakutowicz Józef Lublin lat 789. 
Wawszczak Stanisław Kosarzew Stróża lat 8110. 
Flis Adam Bychawa lat 5311. 
Krzowska Stanisława Lublin lat 7112. 
Byszewski Bogdan Las Stocki lat 5113. 
Rakuś Stanisław Stara Wieś Pierwsza lat 8014. 
Tubek Czesław Krzczonów Pierwszy lat 8415. 
Krzyżanek Stefan Strzyżewice lat 7116. 
Łoziński Stanisław Żuków Kolonia lat 8417. 
Jakubowski Stanisław Kosarzew Górny lat 7718. 
Wójtowicz Tadeusz Stara Wieś Pierwsza lat 7519. 
Sztorc Emilia Krzczonów Wójtostwo lat 6220. 
Poleszak Magdalena Bychawa lat 7921. 
Kuśmierz Antoni  Lublin lat 8122. 
Flis Genowefa Majdan Starowiejski lat 9023. 
Cyrankiewicz Marianna Osmolice Pierwsze lat 8224. 
Podgórski Stanisław Lublin lat 4425. 
Witkowska Barbara Świdnik lat 6626. 
Staniszewska Marianna Dragany lat 8327. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się 

na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” reguluje Uchwała Nr 172/2000 
Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 listopada 2000 r. 
Opłaty za ogłoszenia ramkowe na przedostatniej 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 ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w ko-
lejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta 
emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.
Reklamy umieszczane są w gazecie do odwołania tej usługi przez zleceniodawcę. 

www.barusaszy.bychawa.pl

Rodzinie 
Śp.

 Franciszka Stachyry
z Kosarzewa Dolnego Kolonii 

wyrazy głębokiego współczucia
składają 

burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy Urzędu Miejskiego

w Bychawie

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 22 nr 5 (208) 2009

kom. 0-661-116-070
www.bastatravel.bychawa.pl
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Konkurs Piękne Miasto i Gmina
Najpiękniejszy ogród

lato 2009

1 2
3

Najpiękniejszy balkon

Pani Monika Stacharska
miejscowość ZdrapyPani Edyta Furgał  

miejscowość Zaraszów

Państwo Jadwiga i Stanisław Tatara
miejscowość Stara Wieś Trzecia

Państwo Alicja i Antoni Pęcak
 miejscowość Wola Duża

Najpiękniejsze sołectwo
1 STARA WIEŚ PIERWSZA

Państwo Jolanta i Jacek Sprawka
miejscowość Gałęzów Kolonia Druga

Państwo Katarzyna i Artur Todys
miejscowość Bychawa

Państwo Marta i Andrzej Marczak
miejscowość Stara Wieś Trzecia

WYRÓŻNIENIE 

WYRÓŻNIENIE 

WYRÓŻNIENIE 

WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE 

Pani Iwona Komorowska
miejscowość Wandzin

Pani Ewa Srawka
miejscowość Zdrapy

WYRÓŻNIENIE 


