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Czy policjant dzielnicowy to 
taki bajkowy stróż prawa? 
Który każe samochód prze-
stawić, złapie kieszonkow-
ca, upomni złośliwego sąsia-
da albo męża awanturnika? 
Ale, ale, bądźmy poważni! 
Na czym dokładnie pole-
ga praca takiego policjan-
ta, dowiaduję się z rozmo-
wy z sierżantem Michałem 
Ścierzyńskim (na okładce), 
jednym z czterech, pracują-
cych na terenie miasta i gmi-
ny Bychawa, dzielnicowych.

Podobno dobry dzielnicowy w swo-
jej pracy powinien łączyć w sobie 
różne umiejętności: prawnika, psy-
chologa, pedagoga, sędziego, socjo-
loga?

Praca dzielnicowego nie należy do 
najłatwiejszych, ponieważ wymaga 
ciągłych kontaktów z ludźmi. Często 
są to, niestety, kontakty w sytuacjach 
trudnych. Na pewno dzielnicowy po-
winien posiadać umiejętność łatwego 
nawiązywania kontaktów, powinien 
wzbudzać zaufanie i być otwarty, gdyż 
ludzie zwracają się do niego z przeróż-
nymi sprawami. Problemy te często są 
wstydliwe i dotyczą życia prywatnego. 
Ja, osobiście, staram się wiele takich 
konfliktów rozwiązać polubownie przez 
rozmowę.

Jak wygląda dzień dzielnicowego?
Dzielnicowy samodzielnie organizuje 

sobie pracę. Jak wygląda to w prakty-
ce? Rano przychodzę do pracy, odbie-
ram korespondencję i ustalam sobie 
harmonogram dnia. Plan pracy, który 
potem, często muszę korygować, gdyż 
zdarzają się nieprzewidziane sytuacje 
i zdarzenia. Moja praca w dużej mierze 

polega na spotkaniach z mieszkańca-
mi. Wiele czasu spędzonego na służbie 
muszę też poświęcić na realizację biu-
rokratycznych procedur, niestety, pa-
piery to zmora chyba każdego policjan-
ta, a tym bardziej dzielnicowego. Prze-
krój problemów, którymi się zajmuję 
jest bardzo szeroki: prowadzę sprawy 
o wykroczenia, kradzieże, interwencje 
domowe, poszukiwania osób; przesłu-
chuję świadków i ustalam charakter 
zdarzeń, a wszystko to wymaga przy-
gotowywania stosu dokumentów.

Staram się też poznawać mieszkań-
ców miejscowości w moim rejonie i ich 
problemy, a także newralgiczne miej-
sca, które trzeba częściej patrolować. 
Wszystko po to, by społeczeństwo czu-
ło się i było bezpieczniejsze.

Czy nie boi się Pan czasami cho-
dzić nocą po naszym mieście?

To pytanie jest prywatne czy służ-
bowe? Bo dzielnicowy nie pracuje w 
godzinach nocnych, jest na służbie od 
godziny 6 do 14 lub od 14 do 22. Rzad-
ko zdarzają nam się dyżury w nocy, w 
godz. 20.00-4.00. Ale odpowiadając na 
Pani pytanie: nie, nie boję się, w chwili 
obecnej oceniam stan bezpieczeństwa 
w naszej gminie na dobry. Oczywiście 
nie jest to tylko zasługa moja i kolegów 
dzielnicowych, ale wszystkich policjan-
tów pracujących w bychawskim komi-
sariacie.

W jakich sytuacjach najczęściej 
Pan interweniuje?

Najwięcej jest sprzeczek sąsiedzkich 
lub kłótni domowych, najczęściej na tle 
majątkowym. Zdarzają się też kradzie-
że mienia, włamania do samochodów, 
wykroczenia. Bywają przypadki prze-
mocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, 
czyli znęcanie się nad rodziną, prze-
ważnie przez mężczyzn nadużywają-
cych alkoholu. W takich przypadkach 
prowadzona jest tzw. „niebieska karta”. 
W związku z tym, kilka razy w miesią-
cu staram się odwiedzać takie rodziny 
i kontrolować sytuację panującą mię-
dzy domownikami. Obecnie w ramach 
tej akcji w gminie Bychawa dzielnicowi 
odwiedzają około 30 rodzin.

Dzielnicowy to policjant 
pierwszego kontaktu
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sierż. Michał Ścierzyński

kom. 0 695 021 808
rejon służbowy: Zaraszów, 
Zaraszów Kolonia, Urszulin, 
Gałęzów, Gałęzów Kolonia 
Pierwsza, Gałęzów Kolonia 
Druga, Wola Gałęzowska, 
Wola Gałęzowska Kolonia, 
Józwów, Kowersk, Stara 
Wieś Pierwsza, Stara Wieś 
Druga, Stara Wieś Trzecia, 
Leśniczówka, Łęczyca.

mł. asp. Tomasz Łukasik

kom. 0 695 021 812
rejon służbowy: Wincen-
tówek, Zdrapy, Bychawka 
Pierwsza, Bychawka Druga, 
Bychawka Trzecia, Bychaw-
ka Kolonia Druga, Bychaw-
ka Kolonia Trzecia, Osowa, 
Osowa Kolonia, Olszowiec, 
Olszowiec Kolonia, Roma-
nów, Wola Duża, Wola Duża 
Kolonia, Skawinek, Kosa-
rzew Dolny Kolonia.

mł. asp. Tomasz Młynarski

kom. 0 695 021 809
rejon służbowy: miasto By-
chawa, ulice: Piłsudskiego 
numery nieparzyste, Sien-
kiewicza numery nieparzy-
ste, Mickiewicza, Rataja, 
Piękna,  Świerczewskiego, 
Dąbrowskiego, Kościuszki, 
Batorego, Chopina, Rynek, 
Lubelska, Podwale, Spokoj-
na, Reja, Sportowa, Koper-
nika, Zamkowa, Pileckiego, 
11 Listopada numery parzy-
ste, Wandzin, Zadębie.

sierż. Marek Surdyga

kom. 0 695 021 806
rejon służbowy: miasto By-
chawa, ulice: Piłsudskiego 
numery parzyste, Partyzan-
tów, Armii Krajowej, Grota-
Roweckiego, Szarych Sze-
regów, Baczyńskiego, An-
dersa, Sienkiewicza nume-
ry parzyste, Konopnickiej, 
Dąbrowskiej, Koźmiana, 
Żeromskiego, Makuszyń-
skiego, Fredry, Orzeszkowej, 
Szkolna, Prusa, Batalionów 
Chłopskich, Ks. Maja, Ście-
giennego, Kwiatkowskiego, 
Parkowa, Wyspiańskiego, 
11 Listopada numery niepa-
rzyste, Marysin, Grodzany

Jak skontaktować się z dzielnico-
wym?

Najszybciej będzie poprzez policjan-
ta dyżurnego na Komisariacie Policji 
w Bychawie (tel. 0-81 56-60-033), który 
zawsze wie, gdzie w danym momencie 
znajduje się dzielnicowy. Można zosta-
wić dla niego informację – dyżurny prze-
każe i dzielnicowy na pewno się z nami 
skontaktuje lub wstąpi do nas podczas 
pełnienia służby. Poza tym każdy dziel-
nicowy posiada służbowy telefon ko-
mórkowy, na który można dzwonić. In-
formację o tym, kto jest dzielnicowym 
na danym terenie, otrzymamy dzwoniąc 
nawet pod numer alarmowy 997.

I pytanie z innej beczki, ale na cza-
sie: czy bychawskim policjantom po-
dobają się nowe, modne mundury? Bo 
kobietom bardzo...

No cóż, policjanci w nowe mundury są 
przebierani stopniowo. Ja sam na razie 
posiadam tylko jedną parę spodni (!), 
trzy koszule, kurtkę i sweter. Ubrania 
co prawda wyglądają na bardziej wy-
godne od starych, ale okazały się mniej 
praktyczne. Materiały są z dodatkiem 
sztucznych włókien, spodnie są zbyt 
grube i sztywne, buty nie nadają się na 
upał. Ale koszule są OK.

Czy chciałby Pan przekazać coś 
mieszkańcom naszej gminy, za po-
średnictwem „Głosu Ziemi Bychaw-
skiej”?

Może jedną informację. Wiele gospo-
darstw i posesji w naszej okolicy nie jest 
wyraźnie oznaczonych tj. brak tablicz-
ki na posesji z jej numerem. Chciałbym 
prosić, aby wszyscy mieszkańcy ozna-
kowali widocznie swój dom. Jest to bar-
dzo pomocne, gdyż w czasie interwen-
cji musimy szybko dojechać na miejsce 
wezwania, a widoczne numery domów 
pozwolą nam szybko znaleźć miejsce, 
którego szukamy.

I na zakończenie chciałbym życzyć 
wszystkim, aby nigdy nie stali się ofia-
rami przestępstw, a spotkanie z dzielni-
cowym było dla nich zawsze przyjemne.

Dziękuję za rozmowę.Nasi DZIELNIcowi
Dzielnicowi na ogół nie biorą udziału w widowiskowych i efektownych akcjach kryminalnych, ale wykonują mrów-

czą pracę. Jej efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu. Dzielnicowy musi 
dobrze znać swój teren i mieszkańców, ale też jego osoba powinna być w środowisku znana. Dlatego przedstawiamy 
sylwetki czterech dzielnicowych działających na terenie miasta i gminy Bychawa.

Posterunek Policji 
w Bychawie 

tel. 081 566 00 33
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Prawda 
nie głaszcze

Seweryn Gąbka, przewodniczący RM

W  nawiązaniu do odpowiedzi  Burmi-
strza Bychawy pana Andrzeja  Sobaszka  
(GZB nr 4) na mój artykuł zatytułowany 
„Panowie, panowie…” (GZB nr 3) pragnę 
poinformować szanownych Czytelników 
o tym, jaką ofertę wspólnego biznesu 
złożyła firma Tempo gminie Bychawa, 
inaczej mówiąc – jak „ta” propozycja 
umowy wyglądała. Chcę przez to jed-
nocześnie zachęcić Państwa do własnej 
oceny, a i do dyskusji również nad bie-
żącymi, jak i dalekosiężnymi sprawami 
naszej gminy. Spodziewam się jednak, 
że odpowiedź Burmistrza na mój arty-
kuł byłaby inna, gdyby uważnie go prze-
czytał i wtedy, jak sądzę, pewnie by zro-
zumiał moje stanowisko, jakie zająłem 
w słynnej już sprawie firmy Tempo. 

Krótko tylko chcę przypomnieć i pod-
kreślić z całą mocą, że istotą rzeczy był 
mój sprzeciw na propozycję zawiąza-
nia spółki prawa handlowego Gminy 
Bychawa (podmiot publiczny) z firmą 
Tempo, przy zachowaniu pakietu więk-
szościowego (kontrolnego) na rzecz pod-
miotu prywatnego. Gdyby pan A. Soba-
szek zechciał o tym nie zapominać i nie 
traktował kwestii zawiązania spółki (co 
było przecież założeniem zasadniczym 
w kontaktach między Gminą a Tempo) 
jako rzeczy drugorzędnej i marginalnej, 
to całą tę historię z firmą Tempo można 
byłoby zobaczyć we właściwym świetle. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że warun-
ki propozycji zawiązania tej spółki po 
ewentualnym jej powstaniu nie mia-
ły znaczenia, bo miały i to ogromne. I 
chociaż Burmistrz twierdzi, że to były 
warunki zaproponowane przez drugą 
stronę i do negocjacji, to w żadnym razie 
nie do przyjęcia nawet na przedwstęp-
nym etapie. A jakie to warunki umowy 
zaproponował potencjalny partner na 
rzecz zawiązania spółki z Gminą Bycha-
wa, niech Czytelnik ma możliwość zapo-
znania się z nimi bezpośrednio. Dlatego 
właśnie zdecydowałem się opublikować 
w całości projekt tej umowy. Oto ona:

 ***

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ

§1.
Stawający tworzą spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2.
1. Firma Spółki brzmi Bio-Elektrownia 
Bychawa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią.
2. Spółka może używać firmy skróconej   
Bio-Elektrownia Bychawa Sp. z o.o., a
także wyróżniającego firmę znaku graficz-
nego.

3. Przed zarejestrowaniem Spółka dzia-
ła pod firmą z dodatkowym oznaczeniem  
„w organizacji”.
§3.
Siedzibą Spółki jest miasto Bychawa.

§4.
1. Spółka może działać na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedsta-
wicielstwa oraz prowadzić zakłady handlowe  
i usługowe a także uczestniczyć w innych 
spółkach oraz organizacjach gospodarczych  
w kraju i za granicą z zachowaniem obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów pra-
wa.

§5.
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§6.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest we-
dług Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja 
A),
 przetwórstwo przemysłowe (sekcja D),
 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię   
elektryczną, gaz, wodę (sekcja E), budow-
nictwo (sekcja F),
 hotele i restauracje (sekcja H),
 transport, gospodarka magazynowa i 
łączność (sekcja I), 
 obsługa nieruchomości, wynajem i 
usługi związane z prowadzeniem działal-
ności
gospodarczej (sekcja K),
 edukacja (sekcja M),
 ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
(sekcja N), działalność usługowa komunal-
na, społeczna i indywidualna, pozostała 
(sekcja O).
2. Spółka może prowadzić działalność w za-
kresie eksportu i importu towarów i usług,
zaś w przypadku czynności koncesjonowa-
nych lub wymagających zezwolenia po
uprzednim uzyskaniu właściwej koncesji 
lub zezwolenia.

§7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 
100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się 
na 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nomi-
nalnej po 100,00 (sto) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż je-
den udział.

§8.
Wspólnicy obejmują udziały w następujący 
sposób:
a) Gmina Bychawa obejmuje 240 (dwieście 
czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 24.000,00 (dwadzieścia czte-
ry tysiące) złotych i pokrywa je aportem  
w postaci działek gruntu oznaczonych na 
planie geodezyjnym miasta Bychawa nr nr  
o łącznej powierzchni 30.000 m2 i zostaje 
wydany spółce w dniu podpisania niniej-
szej
umowy. Stawający w imieniu Gminy By-
chawa zapewnia, że Działki te są wolne od 
wszelkich długów i ciężarów.
b) Spółka Tempo spółka z ograniczona od-
powiedzialnością w Lublinie obejmuje 760 
(siedemset sześćdziesiąt ) udziałów o 
łącznej wartości nominalnej 76.000,00 
(siedemdziesiąt sześć tysięcy ) złotych i po-
krywa je wniesionym aportem w postaci 
opracowań:
- Studium wykonalności oszacowane na 
wartość 57 tysięcy złotych - Business Plan 
oszacowany na wartość 19 tysięcy złotych

§9.
1. Kapitał zakładowy może zostać podwyż-
szony na mocy uchwały Zgromadzenia 

Wspólników poprzez ustanowienie nowych 
udziałów, bądź podwyższenie wartości 
udziałów już istniejących.
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierw-
szeństwo objęcia podwyższonego kapitału 
zakładowego proporcjonalnie do posiada-
nych udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia 
Wspólników nie stanowi inaczej.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w 
drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników 
do kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) zło-
tych w terminie do 31 grudnia 2017 roku 
nie będzie stanowiło zmiany umowy Spół-
ki.

§10.
1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga 
uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólni-
ków.
2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo 
nabycia udziałów przeznaczonych do zby-
cia na rzecz osoby trzeciej - za cenę rów-
ną wartości bilansowej udziałów. Prawo 
pierwszeństwa należy wykonać w termi-
nie 30 (trzydzieści) dni od dnia powzięcia 
przez Zgromadzenie Wspólników uchwały 
zezwalającej na zbycie.
3. Udziały są dziedziczne.

§11.
1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do 
wnoszenia dopłat proporcjonalnie do obję-
tych udziałów.
2. Wysokość dopłat nie może przekraczać 
dwudziestokrotnej wartości nominalnej ob-
jętych udziałów.
3. Wysokość dopłat, terminy wnoszenia oraz 
tryb ich zwrotu określane będą w miarę po-
trzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników 
powziętą większością 2/3 (dwóch trzecich) 
głosów.

§12.
1. Udziały mogą być umorzone za zgodą 
Wspólnika.
2. Umorzenie udziałów następuje bądź to 
przez obniżenie kapitału zakładowego bądź 
z czystego zysku.

§13.
Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzor-
cza i   Zgromadzenie Wspólników.

§14.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i repre-
zentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszyst-
kie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadze-
nia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

§15.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 człon-
ków powoływanych uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników na czas nieokreślony bądź na 
okres wspólnej kadencji, której czas trwa-
nia określa Zgromadzenie Wspólników.
2. W przypadku powołania Zarządu na 
czas nieokreślony mandat członka Zarządu 
nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia 
Wspólników zatwierdzającego sprawozda-
nie finansowe za pierwszy pełny rok obro-
towy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§16.
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego 
Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes 
Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego 
do składania oświadczeń w imieniu Spół-
ki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu albo członka Zarządu 
łącznie z prokurentem.
3. Członek Zarządu może być w każdym 
czasie odwołany uchwałą Wspólników. Nie 
pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy 
lub innego stosunku prawnego dotyczącego 
pełnienia funkcji członka Zarządu.
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§17.
l. Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 
członków powołanych przez Zgromadzenie 
Wspólników na okres 3 lat. Gmina Bycha-
wa desygnuje do Rady Nadzorczej 2 człon-
ków a Spółka Tempo sp. z. o.o. 3 członków. 
Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być 
członkowie zarządu spółki.
2.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór 
nad działalnością Spółki. 
3.Rada    Nadzorcza    na    pierwszym    po-
siedzeniu    wybiera    ze    swego    grona 
Przewodniczącego Rady i jego zastępcę.
4.Sposób działania Rady Nadzorczej okre-
śla jej regulamin zatwierdzony uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników.
5.Do zakresu działania Rady Nadzorczej 
oprócz spraw określonych w ustawie (k.s.h.) 
należą:
a) opiniowanie wniosków zarządu podle-
gających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie 
Wspólników,
b) zatwierdzanie uchwały zarządu do-
tyczącej zaciągania zobowiązania lub 
rozporządzenia majątkiem spółki o warto-
ści przekraczającej dwukrotność kapitału 
zakładowego spółki

§18.
1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne 
i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd 
Spółki corocznie, nie później niż w ciągu 
sześciu miesięcy od zakończenia roku ob-
rotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
zwoływane jest przez Zarząd z własnej ini-
cjatywy, bądź na wniosek Wspólnika lub 
Wspólników reprezentujących co najmniej 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

§19.
1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do 
podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim 
reprezentowane ponad 80% ( osiemdziesiąt 
procent) kapitału zakładowego.
2. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników 
zapadają bezwzględną większością głosów, 
o ile przepisy prawa, bądź niniejszej umowy 
nie stanowią inaczej.
3. Większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów 
wymagają w szczególności: zmiana umo-
wy Spółki, połączenie spółek, - nałożenie 
obowiązku dopłat i ich zwrot, rozwiązanie 
Spółki.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgroma-
dzeniu przez pełnomocników.

§20. 
Uchwały Zgromadzenia Wspólników wy-
magają w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda-
nia Zarządu i sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy,
b) podział zysku lub pokrycie straty,
c) udzielenie członkom Zarządu Spółki ab-
solutorium z wykonania przez nich obo-
wiązków,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębior-
stwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego,
e) podwyższenie i obniżenie kapitału zakła-
dowego,
f) zmiana umowy Spółki,
g) rozwiązanie Spółki,
h) powoływanie i odwoływanie członków 
Zarządu.

§21.
1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytko-
wania wieczystego lub udziału w nierucho-
mości nie wymaga uchwały Zgromadzenia 
Wspólników, z zastrzeżeniem przepisu art. 

229 kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie przez Zarząd prawem 
lub zaciągnięcie zobowiązania do świad-
czenia nie wymaga zgody Zgromadzenia 
Wspólników - bez względu na wysokość 
rozporządzenia lub zobowiązania.

§22. 
1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem ka-
lendarzowym. 
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 
grudnia 2008 roku.

§23.
1. O przeznaczeniu zysku decyduje Zgro-
madzenie Wspólników.
2. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników podej-
mie uchwałę o podziale zysku pomiędzy 
Wspólników, wówczas mają oni prawo do 
dywidendy proporcjonalnie do objętych 
udziałów.
3. Czysty zysk może być w całości lub w 
części wyłączony od podziału pomiędzy 
Wspólników.
4. Z zysku mogą być tworzone fundusze 
każdorazowo uchwalane w drodze uchwały 
Zgromadzenia Wspólników.
5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników okre-
śla dzień, według którego ustala się listę 
Wspólników uprawnionych do dywidendy 
za dany rok obrotowy, z tym że nie może on 
być ustalony później niż w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały o po-
dziale zysku.
6. Zarząd może wypłacać Wspólnikom za-
liczki na poczet przewidywanej dywiden-
dy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada 
środki wystarczające na wypłatę.
7. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet 
dywidendy na zasadach określonych w ko-
deksie spółek handlowych.

§24. 
1 .Rozwiązanie Spółki następuje w przy-
padkach przewidzianych prawem, w tym na 
podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólni-
ków o rozwiązaniu Spółki. 2.W przypadku 
rozwiązania spółki wniesione przez Gmi-
nę Bychawa w formie aportu nieruchomo-
ści oznaczone na planie geodezyjnym jako 
działki nr nr powracają we władztwo Gmi-
ny Bychawa

§25. 
W przypadku nie rozpoczęcia w okresie 
3 lat - licząc od dnia podpisania niniejszej 
umowy - budowy elektrowni mającej produ-
kować energie odnawialną wspólnik spółka 
Tempo Sp. z o.o. przekaże nieodpłatnie na 
rzecz gminy swoje udziały spółce Bio-Elek-
trownia Bychawa Sp. z o.o.

§26.
1. Likwidację przeprowadza Zarząd lub 
likwidator wybrany przez Zgromadzenie 
Wspólników.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą 
Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§27.
We wszystkich sprawach nie uregulowa-
nych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa.
Wspólnicy powołują Pierw-
szy Zarząd w osobie - Prezesa. 
……………………………………... . . . . . . . . .
Pierwszy Zarząd zostaje powołany na 
czas nieokreślony. Wspólnicy powołują 
pierwszy skład Rady Nadzor-
czej w ilości 5 następujących osób: 
………………………………………............na   
okres   do   Zgromadzenia  Wspólników   
przyjmującego   sprawozdanie   za pierw-
szy rok działalności spółki.

***

Pora teraz na konkluzję. Szanowny 
Czytelniku, trzeba w tym miejscu wy-
jaśnić, że zarówno moje artykuły, jak 
i artykuł pana Burmistrza dotyczą hi-
potetycznej sytuacji. Dokonaliśmy pew-
nych deklaracji intencji, napisaliśmy, co 
by było gdyby… i z tego jest ewidentna 
korzyść. Być może przez te publikacje 
zachęcimy Czytelników do włączenia 
się w dyskusję. Firma biznesowa Tempo 
dba o swoje interesy i to widać z przy-
toczonego wyżej projektu umowy, za-
proponowanego przez tę firmę. Trudno 
mieć do niej jakikolwiek żal (w pewnym 
sensie można pozostać z szacunkiem 
dla ich profesjonalizmu i rozpoznania 
własnego interesu). Natomiast zachowu-
jąc jako Rada szacunek do firmy Tempo, 
należy też jasno powiedzieć, że mamy 
prawo do tego, aby nie zgodzić się z jej 
propozycjami. Myślę również, że firma 
Tempo nie będzie miała nam za złe, że 
jako reprezentanci lokalnego środowi-
ska mamy swoją wizję interesów Gminy. 
W tym wypadku nie mogliśmy się zgo-
dzić  z koncepcją biznesową firmy Tem-
po w stosunku do Gminy Bychawa. 

W tym miejscu można postawić reto-
ryczne pytanie, czy jakakolwiek kryty-
ka pod adresem inwestora zagraniczne-
go ma oznaczać sprzeciw w stosunku 
do kapitału zagranicznego? Trudno się 
dziwić, że taki kapitał ma swoje intere-
sy a kraj przyjmujący swoje. Analogicz-
nie inwestor z zewnątrz ma na uwadze 
swoje profity, a my reprezentanci Gminy 
Bychawa odpowiadamy za interesy spo-
łeczności lokalnej. Liczę na to, że w tym 
miejscu Czytelnik zauważy, że zapra-
szam go do krytycznej analizy, do oceny 
faktów związanych z propozycją Tempo 
i do wyciągnięcia swoich wniosków. Mo-
żemy zatem wszyscy odnieść korzyść, 
jeżeli lokalna społeczność zostanie przez 
nas, to jest przeze mnie i pana Burmi-
strza, niejako „sprowokowana” do dys-
kusji na ten temat. Czas na jedną abso-
lutną prawdę minął bezpowrotnie.

Wypada mi wierzyć, że zarówno Bur-
mistrz jak i Rada Miejska (a tego powin-
niśmy być pewni) chcemy jednego – do-
bra Gminy i jej mieszkańców. Ta anali-
tyczna dyskusja w poruszanym temacie 
przyda się znakomicie przy następnych 
negocjacjach. Nie chcemy nietrafionych 
prywatyzacji i niedobrej atmosfery, jaka 
temu właśnie procesowi od lat towarzy-
szy w naszym kraju. Wszak samorzą-
dowe decyzje mogą być przecież lepsze. 
A na zakończenie dodam to znane od 
dawna – warto być mądrym przed szko-
dą.

P.S. Wszelkie inne szczegółowe infor-
macje na temat niedoszłej spółki firmy 
Tempo z Gminą Bychawa dostępne są 
dla zainteresowanych u Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej – Seweryna Gąbki. 
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dyrektor Bożena Toporowska

Realizacja zadań zmierzająca do nada-
nia imienia Gimnazjum Nr1 w Bychawie 
zbliża się ku końcowi. To już 10 listopa-
da 2009 r. odbędzie się święto szkoły – 
nadanie imienia Obrońców Ojczyzny.

Nadanie imienia szkole to moment 
szczególny. Skłania do refleksji nad war-
tościami i celami społeczności szkolnej. 
Kim jesteśmy? Jakie są nasze autoryte-
ty? Dla nas, nauczycieli, to także pyta-
nie: Jak chcemy wychować naszą mło-
dzież?

Pragniemy, aby nasi absolwenci byli 
aktywnymi, samodzielnymi i odpowie-
dzialnymi Polakami. Jak Obrońcy Oj-
czyzny. Jakże ważne dla wszystkich 
okazały się słowa: BÓG, HONOR, OJ-
CZYZNA. Słowa, które znajdą się na 
sztandarze naszej szkoły.

Przesłanie jest wyjątkowe: wspomi-
namy i czcimy pamięć obrońców ma-
łej Ojczyzny – Bychawy. Pragniemy 
ocalić od zapomnienia urodzonych 
w Bychawie i okolicy, którzy odda-
li swoje życie za wolność Polski, tu 
oraz na frontach w kraju i za grani-
cą. Każdy uczeń naszej szkoły, każdy 
nauczyciel wraz dyrekcją realizował 
zadania, z których wywiązał się w stu 
procentach.

Zaczęło się od roku szkolnego 
2006/2007:

1. Przyjęto procedury, określono 
szczegółowe zadania dla poszczegól-
nych zespołów nauczycielskich, klas i 
rodziców.

2. Spośród wielu kandydatów zapro-
ponowanych przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli (m.in. Jan Paweł II, Henryk 
Sienkiewicz, Jan III Sobieski, Fryderyk 
Chopin, Bohaterowie Lotnictwa Polskie-
go, Zjednoczonej Europy i in.) – drogą 
głosowania wybrano patrona: Obroń-
ców Ojczyzny – naszej małej Ojczyzny 
Bychawy.

3. Przygotowano pisemne uzasadnie-
nia wyboru i podjęto stosowne uchwały: 
Samorządu Uczniowskiego i Rady Ro-
dziców.

4. Rada Pedagogiczna po uwzględnie-
niu propozycji zgłoszonej przez Samo-
rząd Uczniowski i Radę Rodziców w dro-
dze uchwały wybrała Patrona szkoły.

5. Dyrektor Szkoły, Bożena Toporow-
ska w imieniu społeczności szkolnej zło-
żyła w dniu 23 lutego 2009 r. wniosek 
do Rady Miejskiej w Bychawie o nadanie 
Gimnazjum Nr 1 w Bychawie imienia 
Obrońców Ojczyzny. Wniosek uzasad-
niła i przedstawiła sprawozdanie z do-
tychczasowych działań, działań, które 
realizowano pośród zwykłych codzien-
nych obowiązków dydaktycznych i wy-
chowawczych.

Wśród wielu działań na szczególną 
uwagę zasługują:

• przybliżenie Patrona poprzez kweren-
dę w dokumentacji, poszukiwanie pa-
miątek, zapisów w kronikach, poprzez 
wywiady i nawiązywanie kontaktów 
z ludźmi, którzy byli obrońcami lub pa-
miętają obrońców naszej małej Ojczy-
zny
• szukanie miejsc Pamięci Narodowej na 

terenie miasta i gminy Bychawa

• opracowywanie gazetek ściennych 
na holu szkoły, w celu przybliżenia 
wszystkim, kim byli nasi bohatero-
wie,

• redagowanie gazetki szkolnej i przygo-
towanie wystawy,

• wykonywanie folderów z zebranych 
materiałów, zdjęć dowodów i pamią-
tek,

• konkurs plastyczny na rewers sztan-
daru,

• konkurs plastyczny na logo szkoły,
• konkurs na tarczę szkolną,
• konkurs plastyczny na miejsca histo-

ryczne Bychawy,

Pamięć o Obrońcach Ojczyzny – naszej 
małej Ojczyzny – niech zawsze będzie 
żywa

Druga od lewej - p. Romana Baranowa ps. „Konwalia” 
– działaczka i współzałożycielka stowarzyszenia b. Żoł-
nierzy Batalionów Chłopskich, na spotkaniu z młodzieżą 
w Gimnazjum nr 1 w Bychawie 24 września.

Jedno z miejsc pamięci - tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Pol-
skiego poległych w walce z okupantami w latach 1939 – 1944 oraz pomordowanych przez 
NKWD i UB w latach 1945 -1956 z terenu gminy Bychawa
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Artur Płaza

A jeśli droga otwarta, komu do 
nieba. Tym, co służą ojczyźnie. Tak 
przed laty pisał Jan Kochanowski, w 
Pieśni VII „O Cnocie”. Jak się okazuje, 
wielu takich ludzi wydała ziemia rozpię-
ta w widłach Kosarzewki i Gałęzówki – 
nasza Mała Ojczyzna.

Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Bycha-
wie postanowiła ocalić od zapomnienia 
pamięć o tych, co walczyli za Ojczyznę. 
Po długim okresie przygotowań szkoła 
jest gotowa, by przyjąć zaszczytne imię 
„Obrońców Ojczyzny”.

Jakich to jednak bohaterów sławić 
będą uczniowie tej placówki? Odpowiedź 
jest prosta – naszych. Tych, co z tej zie-
mi bychawskiej pochodzą lub na niej 
zginęli. Począwszy od okresu powstania 
listopadowego po lata II wojny, miesz-
kańcy gminy Bychawa zapisali własną 
krwią chwalebne 
karty historii. Dziś 
trzeba je odkurzyć, 
by nie zatarły się 
w ludzkiej pamięci, 
nie odeszły wraz z 
tymi, którzy temu 
krajowi wywalczyli 
wolność. Niech zo-
staną spisane ich 
słowa i czyny, niech 
powszechna stanie 
się świadomość, że 
córki i synowie tej 
ziemi byli tam, gdzie 
ważyły się losy kraju nad Wisłą. Od 10 
listopada 2009 r. nasze gminne gim-
nazjum, Gimnazjum nr 1 w Bycha-
wie, stanie na straży etosu walki o 
niepodległość.

Pamięć o wydarzeniach, które zmieni-
ły bieg historii w naszej części świata, 
to nie tylko hołd należny kombatan-
tom, to przede wszystkim patriotyczna 
powinność każdego z nas. Dzięki od-
wadze często bezimiennych bohaterów, 
żyjemy przecież dziś w wolnym kraju 
i w Europie otwartych granic. I chociaż 
wielu mieszkańców gminy tu się uro-
dziło i tu wychowało, nie wszyscy mamy 
wiedzę i świadomość, jak wielkich do-
konała czynów osoba, którą spotykamy 
na ulicy podczas niedzielnego spaceru. 
Czyj heroizm upamiętnia głaz opatrzo-
ny lakonicznym komunikatem? Bo kto 
z nas wiedział, że w Bychawie były oso-
by ukrywające matkę Stanisława Miko-
łajczyka (premiera Rządu Polskiego na 
uchodźstwie po śmierci Gen. Sikorskie-
go)? Kto był świadom, że na naszej zie-
mi lądowały alianckie zrzuty, wśród nas 
żyją partyzanci Batalionów Chłopskich 
i AK, „Nerwy” i „Szarugi”, a nasz sąsiad 
przeszedł szlak od Syberii do Berlina? 
Czy mieliśmy świadomość, że nie bra-
kowało nas wśród bohaterów powstań-
czych zrywów. Polegli w służbie Ojczyź-
nie członkowie rodów Skawińskich, 
Przewłockich, Koźmianów...

Po dziesięciu latach działalności szko-
ły, nad głowami młodzieży po raz pierw-
szy załopoce własny sztandar, a na nim 
wyhaftowane bliskie wszystkim słowa: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. To dla uczczenia 
bohaterów tej ziemi młodzież wertowa-
ła księgi i dokumenty, śledziła artykuły 
prasowe. To dla odkurzenia heroicznych 
czynów otwierała stare rodzinne albu-
my i spisywała opowieści dziadka. To 
dlatego spotyka się na sali gimnastycz-
nej szkoły z tymi, którzy są „kustosza-
mi muzeów pamięci”. Wszystko po to, 
by uhonorować tych, co nie szczędzili 
krwi dla umiłowanej Ojczyzny. Naszych 
bohaterów lub ich potomków zaprasza-
my na spotkania w szkole, odwiedzamy 
w siedzibach kombatanckich związków 
i domach. I żadne słowa nie są w stanie 
opisać uczuć, które towarzyszą takim 
kontaktom. Jakiż ładunek emocji wiąże 
się z opowieścią siostrzeńca, który mówi 

o swoim stry-
ju! Proste słowa, 
w ręce pożółkły 
dokument, w tle 
kilka fotografii 
i nagle między 
mówcą i słucha-
czem rodzi się 
więź. Oto wskrze-
szono pamięć 
bohatera! Ten 
człowiek z nad-
palonej fotografii 
nie jest już dziś 
bezimienny! To 

utalentowany rysownik, autor muzyki, 
doskonały organizator. To ON swoje ta-
lenty, plany i marzenia, położył na ofiar-
nym ojczyźnianym stosie. Nie jest już 
„jakimś bohaterem”, od tego spotkania 
stał się Naszym Bohaterem. Urodził się 
daleko stąd, ale tu walczył i  zginął. Na 
naszej ziemi spoczywa upamiętniający 
to smutne zdarzenie głaz. 

Inny dzień, inne spotkanie. Ciepły głos 
Romy Baranowej (BCh), wyczarowuje 
dla nas opowieść o trudnych czasach 
i cichych bohaterach. Padają w trakcie 
monologu znajome nazwiska. Zaraz, za-
raz! Czy ta historia nie jest przypadkiem 
o tym starszym miłym panu z parkowej 
ławeczki? Wszak wszystko w opowieści 
naszego gościa wskazuje na niego. Taki 
„ciepły człowiek”, a 70 lat temu z kara-
binem w dłoni bronił naszego domu!

Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne spotkanie, tym razem z żołnierzem 
II Armii Wojska Polskiego, który marzł 
na Syberii, by w maju 1945 r. zdobywać 
Berlin.

Co jeszcze odkryjemy? Czy szkolna 
izba pamięci pomieści dowody patrio-
tyzmu mieszkańców Bychawy i okolic? 
Już dziś niektóre fakty zaskoczyły nas 
samych. A jeden w szczególności: wiel-
ka jest liczba tych, których należy uho-
norować krótkimi słowami – „Obrońcy 
Ojczyzny”.

• konkurs na słowa hymnu szkoły 
(uczennica szkoły Martyna Kursa 
napisała tekst, nauczyciel Krzysztof 
Mendykowski skomponował muzykę),

• konkurs literacki, poetycki, kraso-
mówczy i inne.
Na bieżąco prowadzono księgę pa-

miątkową, w której zapisywane są 
wszystkie realizowane zadania. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że w szkole 

powstała też szkolna izba pamięci. 
Wszystkim, którzy przekazali i udostęp-
nili pamiątki związane z udziałem by-
chawian i mieszkańców okolic Bychawy, 
w walkach o niepodległość kraju do 
nowo tworzonej szkolnej izby pamięci w 
Gimnazjum Nr 1 w Bychawie z całego 
serca dziękuję.

6. W dniu 26 marca 2009 r. Rada 
Miejska w Bychawie podjęła uchwałę 
w sprawie nadania imienia Gimna-
zjum Nr 1 Obrońców Ojczyzny.

Wszystkie zaplanowane działania zre-
alizowano zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem, a zwieńczeniem trudu, któ-
rego się podjęliśmy, będzie listopadowa 
uroczystość nadania imienia Gimna-
zjum Nr 1 w Bychawie.

Dlatego też, rozumiejąc piękno warto-
ści wspólnej odpowiedzialności za czło-
wieczeństwo i czyniąc przygotowania do 
uroczystości nadania imienia Obrońców 
Ojczyzny naszej szkole, Gimnazjum Nr 
1 w Bychawie, kieruję gorącą prośbę o 
wsparcie naszego przedsięwzięcia w for-
mie i zakresie możliwym dla Państwa.

Mam głęboką nadzieję, że wychowanie 
młodzieży w umiłowaniu i poszanowa-
niu polskiej historii jest troską każde-
go człowieka „dobrego serca”. Pragnie-
my podkreślić, że fundusze szkoły oraz 
składki pieniężne rodziców nie pokryją, 
jakże wysokich kosztów zaprojektowa-
nia i wykonania sztandaru szkoły, izby 
pamięci oraz tablicy szkoły poświęconej 
Patronowi.

Ufam, że zrozumiecie Państwo po-
trzebę wsparcia finansowego naszego 
przedsięwzięcia. „Dobrych ludzi nikt nie 
zapomina”. Zapewniam, iż uczynimy 
wszystko, aby to zaszczytne imię godnie 
nosić i aby nasza szkoła była miejscem, 
gdzie imię Obrońców Ojczyzny otrzyma 
należną Im cześć.

Z wyrazami szacunku,

Nr konta bankowego Rady Rodziców 
Gimnazjum Nr 1w Bychawie

Rejonowy Bank Spółdzielczy: 
45 8685 0001 0000 0358 2000 0010

Młodzież z Gimnazjum nr 1 
w Bychawie postanowi-
ła ocalić od zapomnienia 
tych, którzy walczyli za Oj-
czyznę. Po długim okresie 
przygotowań szkoła jest go-
towa, by przyjąć zaszczytne 
imię „Obrońców Ojczyzny”.

Pod własnym sztandarem
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W 2010 roku, po raz pierwszy miesz-
kańcy wsi w naszej gminie będą mogli 
korzystać z funduszu sołeckiego. Już w 
przyszłym roku każde z sołectw otrzy-
ma swoją pulę pieniędzy, z której będzie 
mogło sfinansować lokalne przedsię-
wzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich 
mieszkańców. Decydującym przelicz-
nikiem jest w nim liczba mieszkańców, 
zamieszkujących sołectwo. W sumie 
gmina zabezpieczy w przyszłorocznym 
budżecie na fundusz sołecki ponad 
260 tys. zł. 

W krótkiej rozmowie z Elżbietą Dwo-
rak, skarbnikiem Gminy Bychawa, 
przedstawiamy najważniejsze zasady 
funkcjonowania funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to ponad 260 tys. 
zł do wydania. To spora kwota, na co 
można ją przeznaczyć?

29 czerwca 2009 r. radni Rady Miej-
skiej w Bychawie podjęli uchwałę wy-
rażającą zgodę na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy środków na fundusz so-
łecki. Sołectwa nie otrzymają pieniędzy 
lecz zdecydują na co je wydać. Ustawa 
z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so-
łeckim przewiduje, że środki z tego fun-
duszu można przeznaczyć na realizację 
przedsięwzięć określonych we wniosku 
mieszkańców sołectwa na obszarze tego 
sołectwa, które są po pierwsze zada-
niami własnymi gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców sołec-
twa oraz są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. 

Czyli, na co przykładowo, sołectwo 
może wydać przyznane pieniądze?

Na poprawę stanu dróg gminnych (re-
monty, odbudowa), wykonanie placów 
zabaw, remonty i wyposażenie świe-
tlic, remonty remiz strażackich, wy-
posażenie ochotniczych straży pożar-
nych, uporządkowanie terenu wiejskie-
go np. utworzenie placu zieleni, zakup 
ławek z krzewami, koszy na śmieci, re-
monty i wyposażenie szkół gminnych, 
odnowienie krzyży, kapliczek ustawio-
nych na terenach należących do gminy. 

Jak ubiegać się o przyznanie fundu-
szu?

Środki z funduszu przyznawane są 
w danym roku budżetowym. Warun-
kiem ich przyznania jest złożenie przez 
sołectwo wniosku do burmistrza. Usta-
wa o funduszu sołeckim określa elemen-
ty, które powinien zawierać wniosek. 
Są to: wskazanie przedsięwzięć prze-
widzianych do realizacji na obszarze 
danego sołectwa, oszacowanie kosztów 
przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Wnio-
sek sołectwa uchwalany jest na zebra-
niu wiejskim z inicjatywy sołtysa, rady 

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnolet-
nich mieszkańców sołectwa. Ustawa 
o funduszu sołeckim wskazuje ter-
min na przekazanie wniosku przez soł-
tysa burmistrzowi. Wniosek ten musi 
zostać przekazany do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy w celu 
uwzględnienia go w projekcie budżetu 
gminy. 

Jaka jest wysokość środków przypa-
dających na poszczególne sołectwo?

Wysokość środków przypadających na 
dane sołectwo określa Ustawa o fundu-
szu sołeckim, w ustawie jest określony 
wzór do obliczenia kwoty funduszu so-
łeckiego. W skrócie można powiedzieć, 
że wysokość funduszu zależy od docho-
dów bieżących gminy i liczby mieszkań-
ców. Gminy według stanu na 31 grud-
nia roku poprzedzającego złożenie 
wniosków (liczbę mieszkańców gminy 
ogłasza prezes GUS). Dzieląc dochody 
bieżące gminy przez liczbę mieszkańców 
otrzymujemy kwotę bazową. Wyliczając 
środki na dane sołectwo bierze się pod 
uwagę liczbę mieszkańców danego so-
łectwa na dzień 30 czerwca w roku zło-
żenia wniosków. Kwota bazowa dla na-
szej gminy wynosi 1775, 49 zł. Najniższy 
fundusz sołecki w naszej gminie to kwo-
ta 5 024,64 zł, najwyższy 12 748,02 zł.

Jakie są korzyści z funduszu?
Fundusz zaspokoi na pewno część po-

trzeb mieszkańców w zakresie zadań 
na terenie danego sołectwa, gmina zaś 
może otrzymać zwrot części wydatków 
z budżetu państwa przeznaczonych 

na fundusz w formie dotacji celowej. 
W ustawie o funduszu sołeckim określo-
no wysokość zwrotu wydatków ponie-
sionych w ramach funduszu. Wydatki 
te, dla naszej gminy, podlegają zwrotowi 
w wysokości 30%. Zwrot po raz pierw-
szy możemy otrzymać w 2011 roku.

Rozmawiała Monika Głazik

Wola Gałęzowska otrzyma ponad 12 tys. złotych na reali-
zację swoich pomysłów. 

Elżbieta Dworak - Skarbnik Gminy Bychawa

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁEC-
KIEGO NA ROK 2010 DLA PO-
SZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
 

Łęczyca  5 024,64 zł 1. 
Skawinek  5 113,41 zł 2. 
Romanów  5 148,92 zł 3. 
Józwow  5 290,96 zł 4. 
Olszowiec  5 326,47 zł 5. 
Wandzin  5 326,47 zł 6. 
Marysin  5 415,24 zł 7. 
Wola Duza Kolonia  5 433,00 zł 8. 
Wola Gałęzowska Kolonia  5 450,75 zł 9. 
Kowersk  5 468,51 zł 10. 
Osowa Kolonia  5 468,51 zł 11. 
Urszulin  5 699,32 zł 12. 
Bychawka Trzecia Kolonia  6 107,69 zł 13. 
Olszowiec Kolonia  6 302,99 zł 14. 
Gałęzów Kolonia Pierwsza  6 374,01 zł 15. 
Wincentowek   6 587,07 zł 16. 
Kosarzew Dolny Kolonia  6 658,09 zł 17. 
Bychawka Pierwsza  6 959,92 zł 18. 
Zadębie  7 101,96 zł 19. 
Leśniczówka  7 155,22 zł20. 
Stara Wieś Druga  7 403,79 zł 21. 
Osowa   7 457,06 zł22. 
Zaraszow Kolonia  7 794,40 zł 23. 
Zaraszów  8 007,46 zł 24. 
Wola Duża  8 113,99 zł 25. 
Zdrapy  8 167,25 zł 26. 
Gałęzów Kolonia Druga  8 273,78 zł 27. 
Bychawka Trzecia  8 344,80 zł 28. 
Bychawka Druga Kolonia  8 469,09 zł 29. 
Stara Wieś Trzecia  8 859,70 zł 30. 
Bychawka Druga  9 889,48 zł 31. 
Podzamcze   10 262,33 zł 32. 
Grodzany   11 043,55 zł 33. 
Stara Wies Pierwsza  12 073,33 zł 34. 
Wola Gałęzowska  12 694,75 zł 35. 
Gałęzów  12 748,02 zł 36. 

Fundusz sołecki 
od przyszłego roku
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Marek Sierociuk 

Nowe zasady podlegania ubezpie-
czeniu społecznemu rolników i wy-
miaru składek weszły w życie z dniem 
1 października 2009 r. 

Zmiany te dotyczą ponad 15,5 tysiąca 
rolników w skali kraju, natomiast w re-
jonie podległym pod Oddział Regionalny 
KRUS w Lublinie około 530 gospodarstw. 
Najistotniejszą zmianą będzie to, że wy-
sokość składek uzależniona będzie od 
ilości posiadanych przez rolnika hekta-
rów przeliczeniowych użytków rolnych. 
I tak dokonano zróżnicowania:

rolnicy posiadający • do 50 ha będą 
płacili składkę w wysokości dotych-
czasowej 203 zł na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe oraz 90 zł na 
ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie, czyli razem 
293 zł na kwartał.
wobec rolników posiadających • do 
50 – 100 ha składka podstawowa 
zostanie zwiększona o 12% najniż-
szej emerytury tj. 447 zł plus 90zł 
– razem  537 zł kwartalnie
od 100 – 150 ha•  składka podstawo-
wa wzrośnie o 24% najniższej eme-
rytury, tj. 690 zł plus 90 zł – razem 
780 zł kwartalnie

od 150 – 300 ha•  składka podstawo-
wa wzrośnie o 36% najniższej eme-
rytury, tj. 933 zł plus 90 zł – razem 
1023 zł kwartalnie
powyżej 300 ha składka podstawo-• 
wa wzrośnie o 48% najniższej eme-
rytury, tj. 1176 zł plus 90 zł razem 
1266 zł kwartalnie

Są to więc zmiany dość istotne dla 
mieszkańców wsi.

Natomiast rolnik prowadzący gospo-
darstwo rolne do 50 ha i dodatkowo 
pozarolniczą działalność gospodarczą 
będzie zobowiązany do opłacania mie-
sięcznej składki emerytalno-rentowej 
w jej podwójnym wymiarze. Na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie składka za te osoby opłacana 
będzie w pojedynczej wysokości, tak 
samo jak za pozostałych ubezpieczo-
nych, którzy pozarolniczej działalności 
nie prowadzą tak więc 408 zł składki 
podstawowej plus 90 zł razem 498 zł 
kwartalnie.

KRUS wyda rolnikom posiadającym 
gospodarstwa rolne o powierzchni po-
wyżej 50 ha przeliczeniowych decy-
zje stwierdzające obowiązek opłacania 
i ustalające wymiar dodatkowej składki 
miesięcznej na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe.

Rolnicy na nakazach płatniczych za 
IV kwartał 2009 roku będą otrzymywać 

już nowe naliczone składki ubezpiecze-
niowe w KRUS. Więcej informacji na 
stronie www.krus.gov.pl

W związku ze zmianami ubezpie-
czeniu społecznym rolników dyrekcja 
i pracownicy Oddziału Regionalnego 
KRUS w Lublinie wraz z kierownika-
mi i przedstawicielami Placówek Tere-
nowych ruszyli z szeroką akcją na ten 
temat. Poza informacjami przekazywa-
nymi podczas bezpośrednich spotkań z 
rolnikami na różnego rodzaju targach 
rolnych, regionalnych dożynkach czy 
innych, biorą oni także udział w sesjach 
Rady Gmin Województwa Lubelskiego z 
udziałem sołtysów. To oni przecież mają 
ten bezpośredni i najczęstszy kontakt z 
rolnikami na swoim terenie. Wielu wój-
tów i burmistrzów z województwa lubel-
skiego bardzo życzliwie podchodzi do 
przekazywania informacji dotyczących 
zagadnień zmian w ustawie mobilizu-
jąc sołtysów do ściślejszej współpracy z 
KRUS w tym zakresie. Takie spotkanie 
z sołtysami gminy Bychawa odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w dniu 9 września 
br.

Autor artykułu jest rzecznikiem prasowym 
OR KRUS w Lublinie.

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym 
rolników

Przegląd drogowy
Przebudowano ulicę Rynek Zakończono budowę drogi w Łęczycy
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Marek Kuna

Trasa nr 1 
Cmentarz bychawski
część VII (odcinek 2)

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.

Jest rzeczą oczywistą, że w kraju do-
świadczonym wojnami, w narodzie, 
który z ogromnym wysiłkiem zachował 
tożsamość, wybił się na niepodległość, 
szczególną pamięcią darzy się poległych 
w walce i pomordowanych oraz komba-
tantów i działaczy, którzy tym wielkim 
sprawom służyli.

Nie zaniedbujmy jednak innych, którzy 
obecność w życiu społecznym zaznaczy-
li ofiarną i owocną pracą, codzienne by-
towanie własne i innych (lub odwrotnie) 
poprawiając. I tak przechodziliśmy obok 

miejsca spoczynku p. Marka Michała 
Gąbki (1911 - 1998) kościelnego para-
fii w Bychawie, człowieka powszechnie 
znanego i lubianego. Proboszczowie i 
wikariusze przychodzili i odchodzili, a 
p. Gąbka dla skromnego wzrostu zwany 
„Michałkiem”, trwał niezłomnie na swo-
im posterunku lat przeszło 60. Posługę 
kościelną rozpoczął jeszcze jako chło-
piec pomagając w pracy ojcu - również 
kościelnemu. Odznaczony krzyżem za-
sługi przez Arcybiskupa Lubelskiego.

Przed zbliżającym się Dniem Nauczy-
ciela warto wspomnieć przynajmniej 
kilku z licznej rzeszy pedagogów spo-
czywających na naszym cmentarzu. 
Wprawdzie wielu z nas uprzykrzony bel-

fer śni się wciąż po nocach, jed-
nak „o zmarłych tylko dobrze”. 
(Autor jako nie-bychawianin prze-
ciw miejscowej profesurze nic nie 
ma).

Istnieje śmierć zaszczytna; na 
potu walki, w akcji ratowniczej 
itp. Mówi się o śmierci żołnier-
skiej, śmierci lotnika, straża-
ka. Zygmunt Sadkowski zmarł 
śmiercią nauczyciela. Jak wieść 
niesie odszedł pracując przy świe-
tle lampy karbidowej. Żył w latach 
1885-1944, był kierownikiem 
szkoły powszechnej w Kosarze-
wie. Z pożółkłej fotografii patrzy 
uduchowiona twarz, niczym ilu-
stracja do powieści Żeromskiego. 
P. Sadkowski pochowany jest tuż 
obok kpr. „Rysia”. Nieopodal po 
prawej stronie alei — na zboczu – 
pochowany został Bolesław Bar-
toszek (1934 - 2007) nauczyciel 
i dyrektor szkoły w Woli Gałęzowskiej, 
wcześniej uczył w Łańcuchowie i Zara-
szowie, działacz społeczny, radny mia-
sta i gminy Bychawa.  Spoczywa obok 
Ignacego Gadzały – działacza chłop-
skiego (1900 -1946). 

Schodząc aleją w dół ku ogrodzeniu 
napotykamy jeszcze dwa miejsca spo-
czynku bychawskich nauczycieli. Na 
zboczu po lewej Stanisław Janicki 
(1901 - 1959). Nie udało się zebrać wia-
domości, kiedy i gdzie uczył. Przy głów-
nej alei spoczywa jeszcze p. Wiktoria 
Furmaga — emerytowana nauczycielka 
zmarła w 1974 r. Uczyła w Bychawie. 
Tuż przy ogrodzeniu też po lewej nieco w 
głębi pochowany został Stefan Gromek 
– nauczyciel chemii i długoletni dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego w By-
chawie. Żył w latach 1914-1967.

Kto pamięta podlubelską wieś z lat 
powojennych – strzechą krytą i nie-
piśmienną w dużej mierze; bez elek-
tryczności i dróg – ten rozumie,  czemu 
wysiłek wiejskich na-
uczycieli, lekarzy, 
agronomów postawić 
należy tuż obok czy-
nu żołnierskiego. I to 
niezależnie od ideolo-
gicznych orientacji, 
przekonań auten-
tycznych czy wymu-
szonych. W tamtych 
czasach na prowincję 
oprócz wiedzy trzeba 
było wnosić podsta-
wowe standardy cy-
wilizacyjne, a podję-
cie pracy tu, zwykle 
oznaczało rezygnację 
z własnych ambicji – 
edukacyjnych, kul-
turalnych, etc.

Podobnie jak nauczyciele wielkim sza-
cunkiem w oczach mieszkańców Bycha-
wy cieszyli się miejscowi lekarze, często 
obok pracy zawodowej podejmujący sze-
reg działań społecznych. W sąsiedztwie 
głównej alei cmentarnej pochowanych 
jest kilku z nich.

Najbardziej dramatycznie potoczyły 
się losy dr. Kazimierza Maja (1893 - 
1943). Urodzony w Stargardzie Gdań-
skim, a przed wybuchem wojny pra-
cujący w Grudziądzu i Bydgoszczy, po 
wkroczeniu Niemców wysiedlony z Po-
morza do GG, podjął w 1940 r. pracę w 
bychawskim szpitalu. Został zastrze-
lony na ulicy miasta. Wg jednej wer-
sji oskarżono go o wydanie Niemcom 
rannego partyzanta. Oskarżeniom za-
przeczył Tadeusz Sowa - „Spartanin”, 
komendant oddz. lotnego AK, z którego 
partyzant pochodził, a wg kpt. Sowy dr 
Maj padł ofiarą bandyckiego napadu. 
Tym bardziej, że dr Maj był przed woj-
ną działaczem Polskiego Związku Za-

Trasy turystyczne 
po Bychawie i okolicach
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chodniego, zasłużonym dla umacniania 
polskości Pomorza. Pochowany został w 
górnej części cmentarza naprzeciw kwa-
tery więźniów Majdanka. Na spękanej 
betonowej płycie postawiono niedawno 
nową tabliczkę.

Nieco niżej po prawej przy alei znajdu-
je się grób pp. Stalkowskich - pozioma 
płyta z różowego piaskowca. Dr  Stefan 
Stalkowski zm. w 1949 r., w latach 1927 
– 1940 pełnił funkcję dyrektora szpitala 
w Bychawie. Przy alei znajduje się jesz-
cze parę tablic z informacją „lekarz”, o 
osobach tych jednak nic bliższego auto-
rowi nie wiadomo.

Pośród kilku innych intrygujących 
nagrobków w tej części cmentarza spo-
tykamy opatrzony napisem „Maria z 
Turowskich-Urbańska ur. w Warsza-
wie 1886 zm. 1968 w Kosarzewie” oraz 
„Antoni Urbański – ur. 1873 w Ryżawce 
na Podolu zm. 1950 w Kosarzewie – za-
służony literat. Jak wiadomo Turowscy 
byli właścicielami Kosarzewa. Nato-
miast o twórczości literackiej Antoniego 
Urbańskiego niełatwo dziś zyskać jakąś 
informację. Autor obiecuje w miarę moż-
liwości uzupełnić swą skromną wiedzę. 
Wiadomo też, że władze komunistyczne 
przez długi czas zabraniały dawnym 
ziemianom mieszkać w pobliżu ich by-
łych posiadłości. Jak więc się stało, że 
pp. Urbańscy zmarli w Kosarzewie?

Metalowe ogrodzenie otaczające pła-
ski placyk z figurą Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy1 jest miejscem pochówku 
Sióstr Służek NMP. Tablica wymienia nazwi-
ska zakonnic pochowanych tu w latach 1954-
1990. Drugi grób sióstr zakonnych znajduje 
się w starej części cmentarza. Zacytujmy kilka 
fragmentów pracy Marii Dębowczyk „Ks Anto-
ni Kwiatkowski - kapłan z wiary uczynny”.

kilka lat przed przyjazdem ks. Kwiatkowskie-
go do Bychawy przybyły tu siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Sióstr Służek NMP (...) które za-
domowiły się w naszym mieście na lat prawie 
sto, zżyły z mieszkańcami i środowiskiem, tym 
bardziej, że nie nosząc habitów zakonnych, stąd 
zwane „skrytkami”, nie wytwarzały wokół sie-
bie dystansu.

Stały się naturalnymi sojuszniczkami księdza 
we wspieraniu potrzebujących - w szpitalu (...) 

1  Zwana też „Opiekunką Ludzi”, przedsta-
wiana w postaci stojącej, rzadziej siedzącej w 
rozpostartym płaszczu, którym ochrania odda-
jących się w opiekę. Przedstawienie kanoniczne 
zwane przez historyków sztuki „Madonną w 
Płaszczu”.

ochronce, na plebani. To z ich pomocą podjął 
walkę z pijaństwem tzw. zwyczajowym, a więc 
przy okazji uroczystości rodzinnych, wesel ale 
i styp pogrzebowych. Aby uczestników uroczy-
stości pogrzebowych wracających z cmentarza 
odwieść od wstępowania do karczmy, otwarto 
przy rynku herbaciarnię, gdzie można było i wy-
pić gorącą herbatę i zjeść bułkę czy śledzia. Stąd 
inna nazwa jaka przylgnęła do sióstr „herba-
ciarki”. Herbaciarnia przetrwała do lat 50-tych 
XX w (…).

Siostry współpracowały z kierownictwem 
„Jedności” [Spółdzielni Spożywców - M.K.] 
i szkoły handlowej jako prowadzące szwalnię 
(...) oraz kursy kroju i szycia i kulinarne dla 
dziewcząt, miały też nadzór nad bursą uczniow-
ską. Dzięki ich zapobiegliwości i pracowitości 
wszelkie procesje, z okazji Bożego Ciała i inne 
uroczystości religijne miały właściwą oprawę 
i estetykę.

O działalności Zgromadzenia szeroko traktuje 
też ks. Tadeusz Bereza. W pracy „Bychawa Pa-
rafia – miasto – okolice” czytamy:

(…) Założycielem był bł. o. Honorat Koźmiń-
ski, który powołał do życia również kilkanaście 
innych rodzin zakonnych (...) służki, aby sku-
teczniej wnikać w społeczeństwo i ujść uwadze 
zaborców były zgromadzeniem bezhabitowym. 
Swój dom macierzysty miały w Mariówce, a za-
rząd ich prowincji mieścił się w Sandomierzu. 
Do Bychawy przybyły w latach 90-tych ubie-
głego [XIX w. - M.K.] stulecia (...).  Siostry od-
działywały na tutejszych mieszkańców przede 
wszystkim swoją modlitwą i postawą religijną 
(...). Niejednokrotnie otaczały chorych i ubogich 
opieką duchową, wspierając ich modlitwą i or-
ganizując dla nich pomoc materialną (...). Jesz-
cze po wojnie, aż do chwili zakazu przez władze 
komunistyczne, zakonnice prowadziły internat 
dla młodzieży szkolnej. W czasie okupacji wie-
lu znalazło u nich schronienie. Nie obca im była 
pomoc partyzantom, zwłaszcza rannym. Na tere-
nie parafii miały dwa oddzielne domy, w których 
przechowywany był Najśw. Sakrament i spra-
wowana była liturgia. W czasach totalitaryzmu 
wielu „przestraszonych”  unikało kościoła, 
a w domach zakonnych cichaczem mogło przy-
jąć sakramenty św. udzielane przez miejscowych 
duszpasterzy.

Szeroka i ofiarna działalność sióstr (...) za-
skarbiła sobie szacunek społeczeństwa (...). 
Dlatego też, gdy władze zakonne podjęły 1996 
r. decyzję (...) zlikwidowania domów i zabrania 
sióstr, duszpasterze i parafianie przyjęli ten fakt 
z żalem.

Ciąg dalszy w następnym numerze...
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Post scriptum
Od czasu napisania poprzedniego odcinka „Prze-
wodnika po Bychawie” na cmentarzu zmieniło się 
na lepsze. Uprzątnięto groby w kwaterze partyzan-
tów, ścieżki wysypano nowym żwirem, pojawiły się 
tabliczki m.in. na grobie dr. Kazimierza Maja. Dzię-
kujemy!

Śmietnisko „Podzamcze”

Gdy mowa o przyrodzie – bychawianin powie 
„A u nas jest rezerwat”.
Gdy wskazać trzeba piękne miejsce – mówimy rezer-
wat.
Gdy przyjdzie zaprowadzić gości na spacer – idziemy 
do rezerwatu.
Jest fotografowany, opisywany, malowany, badany 
przez uczonych. Jest na zdjęciach, obrazach, folde-
rach, plakatach, w broszurach promocyjnych, w In-
ternecie.
Podoba się. Miniatura stepu, malowniczy stadion 
u podnóża, panorama miasta. Podoba się gościom 
z bliska i z daleka, podoba się mieszkańcom.
Ale nie wszystkim! Dla niektórych rezerwat i oto-
czenie stadionu to świetne miejsce do wyrzucania 
śmieci. I pal licho piknikowiczów, bawiących się na 
skarpie przy „muzyce” bumbającej z samochodów, 
zaparkowanych obok. Pal licho miłośników imprez 
masowych oglądających widowisko z bezpłatnej try-
buny. Pal licho, choć zostaje po nich mnóstwo bute-
lek, puszek, worków foliowych, zużytych prezerwa-
tyw itp.
Od jakiegoś czasu zwiedzających witają na obu koń-
cach drogi ciągnącej się wydłuż krawędzi wierzcho-
winy sterty śmieci przywiezionych i wysypanych tam 
specjalnie. „Ktoś” pofatygował się aż tutaj choć nie 
brak kontenerów na odpadki, stoją koło cmentarza, 
na stadionie, na Podzamczu. Opróżniane są w miarę 
potrzeby, dosyć regularnie.
„Ktoś” chce pokazać gdzie ma: przyrodę i przyrod-
ników, rzadkie gatunki i ekologów, rośliny chronione 
i ochroniarzy pięknoduchów i obiboków żyjących 
pewno z jego chłopskiej krwawicy. „Ktoś” chce po-
kazać psiajuchom gdzie ma prawo swojskie i unijne 
oraz normy współżycia społecznego.
W kontenerze!

Tu jest miejsce na gromki apel o posprzątanie lubia-
nej przez nie-wszystkich wizytówki Bychawy. Służby 
komunalne, szkoły, harcerze, bezrobotni, ekolodzy, 
społecznicy i inni frajerzy – bierzcie się do czynu! 
A „ktoś” jutro przywiezie nową partię. A może by tak 
„ktosiem” zainteresowały się organy ścigania? Wtedy 
„ktoś” miałby do wyboru albo na poczet kary odda 
traktor, którym tu przyjechał, albo przez najbliższy 
sezon lub parę zadba o czystość tego pięknego miej-
sca!

Marek Kuna
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Barbara Cywińska

Wulkanem energii określił Klub Se-
niora dyrektor BCK w artykule w GZB 
[2007, nr 10, s. 6]. Trudno o bardziej 
trafne porównanie. Nic dziwnego, Se-
niorom „stuknęło” właśnie 35 lat. Pięk-
ny wiek...

Był 20 września 2009 r. , niedziela, 
godz. 14.00, na scenie Bychawskiego 
Centrum Kultury, z efektowną sceno-
grafią w tle, zasiadły seniorki, eleganc-
ko ubrane, w brązowych spódniczkach i 
jasnych bluzkach, seniorzy – w garnitu-
rach, zaś na widowni, równie eleganccy, 
zaproszeni goście, przyjaciele i sympa-
tycy Klubu. Słowem: wielka gala! Oko-
liczności też wyjątkowe.

Wszelkie jubileusze są okazją do wspo-
mnień. Motywują do podejmowania prób 
odtworzenia historii – krok po kroku – 
od chwili powstania do dnia dzisiejsze-
go. Takie próby ujęcia w zgrabne ramy 
35-letniej historii Klubu Seniora zostały 
podjęte i zaprezentowane. Mariusz Na-
włatyna, dyrektor BCK i jednocześnie 
osoba prowadząca imprezę, podąża-
jąc tropem wspomnień P. Władysława 
Gromka, dyrektora Domu Kultury w la-
tach 1979-1990 wysnuł ciekawą hipo-
tezę o początkach dostojnego Jubilata 
czyli bychawskiego Klubu Seniora…

…Ławka przed budynkiem domu kul-
tury stoi ciągle w tym samym miejscu 
od kilkudziesięciu już lat. Przysiadają 
na niej przypadkowi przechodnie, żeby 
chwilkę odpocząć; znajomi, przyjaciele 
– żeby porozmawiać. Na tej ławce przed 
trzydziestu pięciu laty zasiadali czterej 
panowie: Furmaga, Kośka, Ignacy 
Kucharski, Szymon Majewski, by ro-
zegrać partyjkę w warcaby lub szachy, 
a przy okazji zwyczajnie, po męsku po-
rozmawiać… Dla postronnego obserwa-
tora sprawiali wrażenie, jakby czas za-
trzymał dla nich swój bieg…, możliwe, 
że przeszli właśnie na emeryturę? Może 
zabrzmi to banalnie, ale ci czterej pano-
wie, rozgrywający, dzień po dniu, ko-
lejną partyjkę szachów na ławce przed 
domem kultury na początku lat 70-tych 
to pierwszy, jeszcze wtedy nienazwany 
bychawski Klub Seniora. To oni stanowi-
li tę przysłowiową iskrę, która rozpala 
w ludziach potrzebę działania. I tak w 
listopadzie 1974 roku powstał, oficjalnie, 
Klub Seniora z siedzibą w Bychawskim 
Domu Kultury. Spotkania, wówczas ok. 

10-12 osobowej grupy odbywały się raz 
w tygodniu w domu kultury. Przyjem-
ność i obowiązek zajmowania się grupą 
przyjęła P. Maria Wac, instruktor domu 
kultury. Początkowo były to spotkania 
typowo towarzyskie, osób, które miały 
dużo wolnego czasu; partyjki w szachy 
nadal rozgrywano. Funkcję pierwszego 
prezesa klubu członkowie powierzyli 
P. Stanisławie Milanowskiej. Wiado-
mo, że Pani prezes dokumentowała po-
czynania klubu, prowadząc kronikę. Co 
się stało z tą bezcenną dzisiaj księgą 
– nie wiadomo. Być może, zapomniana, 
spoczywa gdzieś na dnie czyjejś szufla-
dy? Może wśród czytelników GZB jest 
ktoś, kto zna losy wspomnianej księgi?

Gdy w szeregi bychawskiego klubu 
Seniora wstąpił P. Stanisław Dwojak 
z zespołem, muzyka i radosny śpiew 
rozbrzmiewały już nie tylko w murach 
domu kultury. Zespół brał udział w prze-
glądach artystycznych, koncertował 
podczas najróżniejszych uroczystości na 
terenie gminy i poza nią.

Tak jest do dzisiaj. Obecnie szefem ze-
społu i jego dyrektorem artystycznym 
jest P. Otylia Adamczyk. W jej pamię-
ci, oprócz konkretnych faktów, ważne 
miejsce zajmują osoby, które wyraźnie 
zaznaczyły swoją obecność w Klubie Se-
niora. A są to, m.in.: Zdzisław Gomułka, 
Stanisława Milanowska, Stefan Dwojak, 
Mieczysław Gierczyński, Jan Choimski, 
Wanda Dolińska, Tadeusz Sądecki, Sta-
nisław Kusy, Aleksander Malec, Marcin 
Mączka. Ten ostatni, jest instruktorem 
w BCK i choć sam seniorem nie jest, z 
zespołem Seniorów pracuje od roku, 
czerpiąc z tej współpracy wiele satys-
fakcji.

Ważnym elementem działalności Klu-
bu Seniora jest pielęgnowanie, odtwa-
rzanie i prezentowanie szerszej spo-
łeczności tradycji obrzędowych naszego 
regionu. Na swoim koncie ma znakomi-
te realizacje: obrzędów Wielkiego Tygo-
dnia; wieczerzy wigilijnej; herodów, ja-
sełek, obrzędu pieczenia chleba, piórni.

Seniorzy aktywnie uczestniczą w im-
prezach kulturalnych, uroczystościach 
patriotycznych i religijnych organizowa-
nych na terenie gminy Bychawa, z po-
wodzeniem też reprezentują miasto ze-
wnątrz.

Różnorodność  artystycznych poczy-
nań bychawskiego Klubu Seniora za-
rejestrowana na kliszy fotograficznej 
została w tym dniu pokazana w formie 
prezentacji multimedialnej.

Kolejne wątki wspomnień przeplatane 
radosnym śpiewem Jubilatów ułożyły 
się na kształt barwnej opowieści. Do-
pełnione refleksją P. Marii Dębowczyk, 
regionalistki, która wywodzi działalność 
kulturalną bychawskich seniorów, pod 
kierunkiem P. Anastazji Jędruszak, 
z początków lat 50. Obiecała też podjąć 
wyzwanie udokumentowania 35-letniej 
historii bychawskiego Klubu Seniora 
i  jej publikacji na łamach „Głosu regio-
nalistów”.

W tym szczególnym dniu, wszak ju-
bileusz 35. lecia obchodzi się tylko je-
den raz w życiu, słowa uznania, wielkiej 
sympatii i podziękowań płynęły szero-
kim strumieniem. To miłe. W zwykłej, 
codziennej krzątaninie jest tak mało 
okazji do wyrażania wdzięczności in-
nym ludziom chociażby za to, że są tuż 
obok, że, tak jak bychawscy Seniorzy, 
śpiewem, uśmiechem i radością upięk-
szają otaczającą rzeczywistość. Dosko-
nale podsumował to wszystko, w swoim 
wystąpieniu, burmistrz Andrzej Soba-
szek, maksymą Nie miejsce zdobi czło-
wieka lecz człowiek miejsce zdobi.

I choć skład osobowy zmienia się, bo 
taki już porządek ludzkiego życia, nie-
odmiennie, tych sympatycznych, mło-
dych duchem ludzi, łączy chęć przeby-
wania razem, dzielenia się radościami 
i  smutkami, możliwość niesienia pomo-
cy sobie nawzajem w chwilach trudnych. 
Klub Seniora to taki ich drugi dom.

Z przyjemnością obserwowałam spon-
tanicznie okazywaną radość, wyrażaną 
poprzez śpiew i taniec. Zabrakło tylko 
spadającej z nieba gwiazdy żeby, tak 
jak w dzieciństwie, wypowiedzieć w my-
ślach życzenie: chciałabym... chciała-
bym... chciałbym, za kilkanaście lat, 
umieć cieszyć się chwilą, tak, jak te, 
roześmiane, rozśpiewane i roztańczone 
Panie z bychawskiego Klubu Seniora. 

Gdyby ktoś był w posiadaniu jakich-
kolwiek materiałów bądź zachował w pa-
mięci wspomnienia z wiązane z dzia-
łalnością bychawskiego Klubu Seniora 
i zechciał przyczynić się do dokładnego 
odtworzenia historii tej grupy, proszony 
jest o kontakt z redakcją GZB.

Klub Seniora 
to taki drugi dom M
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Monika Głazik

Skromny bilecik z papieru w „kremo-
wym” kolorze, a w nim fragment z pio-
senki i fotografia przystojnego żołnierza. 
Akurat to zdjęcie „Hubala” spośród kil-
ku innych, ogólnie znanych podobizn, 
lubię najbardziej. Tak czy owak, czuję 
się zaszczycona – otrzymałam imienne 
zaproszenie na święto szkoły.

2 października wybrałam się na uro-
czystość, miast pędzić żywot stateczne-
go (bo już z 5-letnim stażem) urzędni-
ka, spędzającego czas pożytecznie za 
biurkiem, skrobiącego pisma według in-
strukcji kancelaryjnej i przygotowujące-
go, w międzyczasie, artykuły do nowego 
numeru „Głosu”.

Nie mogłam zaprzepaścić tej jedynej 
okazji, by usłyszeć „Hubalową Legendę”, 
która łzę z oka wyciska nawet najwięk-
szym twardzielom? Jak mogłabym nie 
wsłuchać się w „Hymn Hubalczyków”, 
zaśpiewany przez uzdolnioną, nie tylko 
technicznie, młodzież?

Od 21 lat „Hubal” jest patronem jed-
nej z bychawskich szkół średnich, przez 
lata nazywanej „szkołą na Woli”, a od 
kilku lat zwanej po prostu „Hubalem”.

O wyborze mjra Henryka Dobrzań-
skiego na patrona Zespołu Szkół Za-
wodowych, w którym ze względu na 
techniczny charakter kształcenia, do-
minuje od lat pierwiastek męski, pięk-
nie w ubiegłym roku pisała Barbara 
Cywińska w artykule „Majorze Hubalu 
czy słyszysz?”(GZB, 7/2008). Zajrzyjcie, 
proszę, tam jeszcze raz! Zaś o wysokiej 
randze samej imprezy, świadczy fakt, że 
co roku są obecni na niej wpływowi go-
ście. W tym roku byli to, między innymi: 
Poseł na Sejm RP, Lech Sprawka, Poseł 
na Sejm RP, Jan Łopata, Starosta Lu-
belski, Paweł Pikula, Burmistrz Bycha-
wy, Andrzej Sobaszek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Seweryn Gąbka. Przy-
byli też dyrektorzy innych szkół i in-
stytucji, a także emerytowani nauczy-
ciele tej szkoły. Z Kuratorium Oświaty, 
co prawda, osobiście nikt nie dotarł, 
ale do dyrekcji szkoły wystosowano 
list. Zaś chyba najlepszym prezentem 
od tej najwyższej w oświacie instancji 
(poza Ministrem oczywiście) okazała się 
stalowobłękitna lancia, kilkanaście lat 
temu pretendująca do miana limuzyny, 
a i teraz jeszcze niczego sobie „wózek”, 
który szkoła otrzymała jako pomoc dy-
daktyczną.

Święto szkoły rozpoczęło się o godz. 
9.00, Mszą Świętą celebrowaną przez 
ks. proboszcza Andrzeja Kusia. Po Mszy 
nastąpił oczekiwany przez nowo przy-
jętych uczniów moment – ślubowanie. 
W tym roku naukę w ZSZ rozpoczęło 67 
uczniów.

Święto szkoły poprowadził wicedyrek-
tor Mirosław Wieczorkiewicz. Uroczy-
stość ta i zbliżający się Dzień Eduka-
cji, była również okazją dla dyrektora 
Adama Biadunia, by podziękować pra-
cownikom za ich pracę – wręczył wy-
różniającym się nauczycielom nagrody. 
Głos zabrali zaproszeni goście, później 
zaś nastąpiła oczekiwana przeze mnie 
część artystyczna, o której krążą w By-
chawie legendy. Nurtowało mnie jed-
no pytanie: czy uda się organizatorom 
po raz 21 przedstawić swojego patrona 
w taki sposób, aby zadrżały serca: za-
proszonych gości, uczniów, nauczycieli, 
rodziców? Moje serce mocniej zabiło – 
to wiem na pewno. Podziękowania dla 
wykonawców i osób przygotowujących 
uroczystość wyrażone gromkimi okla-
skami, to dowód na to, że się udało. 
Zwiedzanie szkoły i jej świetnie wyposa-
żonych pracowni był ostatnim punktem 
programu.

Podpatrzone, pods łuchane...

Lech Sprawka (w przemówieniu): Gdyby Pan Bóg wysłuchi-

wał wszystkich modlitw uczniów, to żaden nauczyciel by nie 

przeżył...

Zdzisław Kawczyński (w przemówieniu): Nie chcę dyrekcji 

nic narzucać lub sugerować, ale w przyszłym roku mija 50 

lat od założenia tej szkoły. Może warto byłoby zorganizować 

pierwszy w historii tej szkoły zjazd absolwentów?

Andrzej Sobaszek (w przemówieniu): Jako absolwent tej 

szkoły, dziękuję wszystkim nauczycielom za ukształtowanie 

sylwetki mojej osoby. (...) Mój syn, Łukasz, również absolwent, 

zapytany przeze mnie, jaką podjąłby teraz decyzję o wyborze 

szkoły, odrzekł: znów wybrałbym Hubala!.

Mirosław Głazik (oprowadzając gości po nowym dziale eg-

zaminacyjnym): Dział został wyremontowany i wyposażony 

w trzy, spełniające standardy egzaminacyjne, stanowiska z 

podnośnikami. Tylko, Panie Starosto, przydałby się jeszcze 

remont dachu...

Jan Łopata (patrząc na lancię): Oto jak historia zatacza 

krąg. Dawno temu, gdy rozpocząłem pracę jako wicewojewo-

da, był to mój pierwszy służbowy wóz, potem został przekaza-

ny Kuratorium, a teraz po latach spotykam go w Bychawie...

Seweryn Gąbka (odpowiadając J. Łopacie): „Wystarczy 

wsiąść do lancii, by poczuć się jak wojewoda...

Uczennica (zapytana przeze mnie): Podoba mi się postać 

„Hubala”, choć teraz nie jest modne być patriotą.

podsłuchała: mg

Święto naszych hubalczyków
Głos Ziemi Bychawskiej2009/10/12 str. 13
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Badacz przeszłości Lubelsz-
czyzny, działacz społeczny 
i polityczny, publicysta. Swój 
patriotyzm poświadczył 
uczestnictwem w Powstaniu 
Styczniowym, co przypłacił 
wygnaniem i zesłaniem na 
Sybir. Henryk Wiercieński ma 
swoje ulice w Lublinie i Nałę-
czowie, warto więc dla wielu 
jego zasług w dokumento-
waniu dziejów regionu lubel-
skiego przybliżyć nieco tę 
postać czytelnikom Głosu. 
W życiu rodzinnym i dziele 
pracy badawczej Wiercień-
skiego znajdziemy też pew-
ne fakty mogące zaintereso-
wać mieszkańców Bychawy 
i okolic.

Wybrane fakty biogra-
ficzne

Henryk Wojciech Jakub Wiercieński 
urodził się 15 lipca 1843 r. w Kłodnicy 
pow. janowski z ojca Stanisława i matki 
Julii ze Strussów – małżeństwa ziemian 
herbu Ślepowron.

Ukończył gimnazjum w Lublinie i roz-
począł studia w Kijowie, a od 1862 roku 
kontynuował je w słynnej warszawskiej 
Szkole Głównej.

Wybuch powstania 1863 i wstąpie-
nie do oddziału powstańczego przerwał 
ostatecznie jego regularną naukę, kon-
tynuowaną po latach już tylko na dro-
dze samouctwa, z wielkim zapałem i 
godnym podziwu uporem.

W powstaniu walczy pod dowództwem 
gen. Langiewicza. Uczestniczy w bitwie 
w Wąchocku i na Św. Krzyżu. Ranny pod 
Małogoszczą trafia do niewoli rosyjskiej. 
Wyrokiem sądu skazany na dożywotnie 
wygnanie na Syberię, jednak starania 
rodziny oraz młody wiek w chwili wzię-
cia do niewoli sprawiają, że po pięciu la-
tach zostaje zwolniony (1869) i osiada w 

swoim niewielkim majątku, poślubiając 
pannę Feliksę Braun. Syn tego małżeń-
stwa, również Henryk, był znanym ma-
larzem artystą.

Wiercieński w latach 1881-1910 miesz-
kał w Nałęczowie, gdzie sprawował 
funkcję sędziego gminnego. Z całą 
pasją poświęcił się odkryciom ar-
cheologicznym, zwłaszcza cmenta-
rzysk z odległych wieków. Poznał 
Prusa i zaprzyjaźnił się z pisa-
rzem.

Pod koniec życia zamieszkał 
w Lublinie, gdzie zmarł 16 paź-
dziernika 1923 roku, a jego po-
grzeb stał się manifestacją w 
hołdzie człowiekowi oddanemu 
swą postawą i pracą Polsce i na-
uce. 

Badacz przeszłości                                                                
i dokumentalista te-

raźniejszości
Główne dziedziny zaintereso-

wań i badań naukowych Wier-
cieńskiego to historia, geografia, 
etnografia, archeologia. Pozosta-
wił też po sobie artykuły publi-
cystyczne w czasopismach 
oraz „Pamiętniki” (Wy-
dawnictwo Lubelskie, 
Lublin 1973). Piórem 

publicysty, walczył w obronie polskości 
Chełmszczyzny, sprzeciwiając się wy-
dzieleniu guberni chełmskiej w 1912 r.

Jego „Opis statystyczny Guberni 
Lubelskiej” (Warszawa 1901) służy do 
dziś wielu poszukiwaczom danych licz-
bowych, w tym studentom. Dla ścisłości 
dodajmy jednak, że zdaniem niektórych 
historyków (raczej doby minionej i na 
usługach reżimu) jego patriotyzm miał 
zabarwienie nacjonalistyczne. 

W Nałęczowie dokonał niezwykle cen-
nego odkrycia grobów szkieletowych 
kultury pucharów lejkowatych i grobów 
kamiennych z epoki kamienia gładzo-
nego, rozpoczynając tego typu badania 
archeologiczne w guberni lubelskiej.

Godne podkreślenia, że do rozległej 
wiedzy z różnych dziedzin nauk i znajo-
mości instrumentalnych metod badaw-
czych doszedł przede wszystkim usilnym 
i ambitnym doskonaleniem własnym. 
Dzięki temu, choć nie był naukowcem 
w rozumieniu uniwersyteckim, nie był 
też dyletantem.

Wybrane ciekawostki 
z pism Wiercieńskiego 

odnoszące się do Bychawy
• Henryk Wiercieński w liście do Sta-

nisława Koźmiana – wnuka poety Ka-
jetana Koźmiana: zamiłowanie 

do pióra charakteryzujące tak 
wybitnie rodzinę Koźmianów 
przeszło z ich krwią do ro-
dzin spokrewnionych z nimi. 
Prawo do tych słów dawa-
ło Wiercieńskiemu pokre-
wieństwo z Koźmianami 

– babka wywodziła się 
z Koźmianów i poeta 
Kajetan był jej stry-
jecznym bratem.

• W pewnym okre-
sie (Wiercieński 
w pamiętnikach nie 
uściśla) ojciec jego 
wraz ze swoim bra-
tem byli właściciela-

mi części Starej Wsi. 
Potem stryj Henryka 
spłacił brata i objął 
majątek starowiej-
ski, zamieszkując tu 
z rodziną.

• Niestety, 
rodzinę stry-
ja Henryka 
W ie r c i e ń -
skiego do-

Henryk Wiercieński (1843-1923)

Fragment nagrobka Agaty z Głogowskich Wiercieńskiej
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Grupom wycieczek i zwiedzających 
najczęściej podaje się informację, że na-
zwa ta pochodzi od starodawnego imie-
nia Bych, a więc jej właściciela sprzed 
wieków, zapewne rycerza średniowiecz-
nego. Ta informacja na poziomie wiedzy 
ogólnej i podstawowej jest naturalnie 
poprawna. Taki był mechanizm tworze-
nia nazw innych miejscowości – porów-
nywalnie Warszawa od Warsa/Warsza, 
po dodaniu przyrostka dzierżawczego 
-awa. Językoznawstwo jednak, jak każ-
da dziedzina naukowych badań, a tu 
szczególnie jej dział nazewnictwa (ono-
mastyki), chce i ma za zadanie dociekać 
i poszukiwać. Dla uściślenia, by w opar-
ciu o naukowe analizy obiegowe sądy 
podważyć lub je potwierdzić.

Istnieją na terenie Polski nazwy miej-
scowe o podobnej genezie odimiennej 
-Bychów, Bychowo, Bychówka i nasza 
pobliska Bychawka. W tej ostatniej 
przyrostek zdrabniający -awka jest zna-
czeniowym wskaźnikiem nazwy miej-
scowości utworzonej od Bychawy (do-
słownie: mniejsza Bychawka, por. war-
szawka o zabarwieniu ironicznym).

Obok wyżej wymienionych miejsco-
wości z podstawą Bych- występują rów-
nież nazwy z pniem znaczeniowym (se-
mantycznym) Bysz-, takie jak Byszewo, 
Byszków, Byszewy, Byszów, Byszewi-

ce, kojarzone z dawnym imieniem oraz 
tak samo brzmiącym nazwiskiem Bysz.

Takie imię i nazwisko występowało na 
terenie Wielkopolski jeszcze w XVI w. 
Bych- i Bysz- mogły powstać bezpośred-
nio z dwuczłonowego imienia staropol-
skiego typu Bydgost, zaczynającego się 
od cząstki By-, i dodanego przyrostka 
-ch-, tak jak stało się to w nazwach oso-
bowych Stach (od Stani-sław), Zdzich 
(Zdzi-sław). 

A zatem w nazwie Bychawa występuje 
podstawa (pień) w postaci imienia Bych 
oraz przyrostek z funkcją dzierżawczą 
-awa. 

Analogiczną funkcję pełnią przyrostki 
-awa, -ów, -owa, -owo w nazwach miej-
scowości: Warsz-awa, Krak-ów, Często-
ch-owa, Mark-owo.

Ale... Ale co do tych nazw są dowody, 
że te przyrostki w nich brzmiały kiedyś 
inaczej (Warszowa) i że obecny formant 
jest tu wtórny. Natomiast w nazwie By-
chawa, formant -awa jest pierwotny. Był 
używany w dobie staropolszczyzny po-
wszechnie do tworzenia nazw topogra-
ficznych – głównie miejscowości nad-
rzecznych, rzek, bagien np. Bielawa, Ci-
sawa. Tu przypomnijmy, że w wieku XIX 
i jeszcze na początku XX w., spotyka-
my w tekstach nazwę rzeki Bychawka. 
Czyżby to jej, oprócz założyciela/właści-
ciela zawdzięczała Bychawa swoją pier-
wotną nazwę?

Tak więc oba formanty w nazwie 
miasta Bychawa są wskaźnikami zna-
czenia: pierwszy wskazuje imię, drugi 
szczególne, znamienne cechy środowi-
ska geograficzno-przyrodniczego. 

Uogólniając (niech mi wybaczą ję-
zykoznawcy etymolodzy to – być może 
– uproszczenie): Bychawa jest nazwą 
dzierżawczą, co oznacza, że osada była 
pierwotnie, we wczesnym średniowie-
czu założona lub po prostu należała 
do osoby o imieniu Bych i rozlokowa-
na wzdłuż, w pobliżu, w dolinie rzeki 
Bychawki. Dla poparcia tej tezy, odwo-
łajmy się do informacji Henryka Wier-
cieńskiego [Opis statystyczny Guberni 
Lubelskiej..., Warszawa 1901].

Autor wymienia rzekę Bychawkę pły-
nącą pod Bychawą, z jej dopływami Ko-
zarem (potem Kosarz, dziś Kosarzewka) 
oraz Samiczą pod Gałęzowem i Wolą 
Gałęzowską, 

A współczesne cechy ukształtowania 
terenu otaczającego Bychawę (wąwozy, 
linie dawnych cieków i ich dopływów, 
głębokie nieckowate obniżenie te-
renu między dawną starą częścią 
miasta a wzgórzem zamko-
wym) tę argumentację jesz-
cze wzmacniają.

W tekście wykorzystano 
częściowo rozprawkę: 
Stefan Warchoł, 
Nazwy Miast 
Lubelszczyzny, Lublin 
1964, s. 30-31.

tknęły tu nieszczęścia: przedwczesna 
śmierć pierwszej żony, a potem drugiej, 
w bardzo młodym wieku. Zmarła w po-
łogu, wydawszy na świat córeczkę. 

Odkrycie prawdy sprzed lat
Wszyscy mieszkańcy Bychawy 

znają rzeźbę dziecka klęczącego w mo-
dlitewnej pozie, która stała przez kilka 
lat na terenie przykościelnym, przenie-
siona tu z cmentarza bychawskiego, 
na wniosek zarządu Bychawskiego To-
warzystwa Regionalnego, gdy probosz-
czem był śp. Tadeusz Bereza. Stanowiła 
zwieńczenie nagrobku nikomu niezna-
nej osoby, który zupełnie uległ znisz-
czeniu i istniało niebezpieczeństwo, 
że luźno stojąca figurka padnie łupem 
złodziei, ze względu na dużą wartość 
artystyczną, jak i materiał – alabaster. 
Dziś zdobi przedpogrzebową kaplicę 
przykościelną, odnowiona staraniem 

ks. Proboszcza Andrzeja Kusia. Mimo 
częściowej nieczytelności inskrypcji 
wyraźne jest jednak na niej nazwisko: 
Agata z Głogowskich Wiercieńska lat 19 
(lub 29?). A właśnie to nazwisko rodowe 
żony stryja, Głogowska, wymienił Wier-
cieński w  swoich pamiętnikach. Tak oto 
dzięki tym ustaleniom jeden z zabytków 
sztuki zyskał dla nas nowe dodatkowe 
walory.

Tak więc Henryk Wiercieński prze-
mieszkiwał czasem w Starej Wsi, odwie-
dzając przy okazji swoich powinowatych 
w linii bocznej – Przewłockich z Woli Ga-
łęzowskiej i Kowerskich już z Józwowa.

W wymienionym tu „Opisie statystycz-
nym Guberni Lubelskiej” autorstwa 
Henryka Wiercieńskiego jest oczywiście 
wymieniona XIX-wieczna Bychawa. In-
formacje o rzekach (patrz tekst o nazwie 
Bychawy), okresach nawiedzających ją 

susz i burz, o dużych hodowlach stad 
koni (tu wymieniany A. Budny) i in-
nych zwierząt oraz o liczbie ludności, 
z podziałem na narodowości – polską i 
żydowską. Nie wdając się w szczegóły 
odsyłam zainteresowanych do książki 
Wiercieńskiego.

Na zakończenie przytoczę tok rozumo-
wania autora odnośnie do pochodzenia 
pojedynczych pagórków w krajobrazie 
podbychawskim: skały formacji trze-
ciorzędowej młodszej w postaci zlepień-
ców wapiennych i piaskowych zwane w 
nauce miocenami tworzą pagórki m.in. 
w okolicach Bychawy. Mioceny kiedyś 
tworzyły ławice ciągnące się u podnó-
ża kredowo-wapiennego, które zostały 
przerwane przez wody spływające z wy-
żyny tak, że z ławic pozostały jedynie 
odosobnione pagórki.

Porozmawiajmy o nazwie 
miejscowości Bychawa
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Monika Głazik

W wejściu do budynku starej szkoły 
wita mnie gwar. Taki znajomy... Miejsce 
to uruchamia wspomnienia, bo tutaj 
przez osiem lat, chodziłam do szkoły. 
Wtedy to dopiero budynek tętnił życiem. 
Wrzask, krzyk i wrzawa. Ale jak trzeba 
było, to panowała cisza i wszyscy się 
sumiennie uczyli i nauczyciela słuchali. 
Na przerwie wybiegaliśmy ze szkoły, po 
skarpie w dół, by napić się wody prosto 
ze studni. W zimie zjeżdżaliśmy ze stro-
mego podjazdu na sankach. Pamiętam 
też pewnego kolegę, straszny urwipo-
łeć był, (obecnie stateczny ojciec dzie-
ciom i radny w gminie), jak po lekcjach, 
w podciągniętych portkach, brodził 
w położonym nieopodal po zbiorniku 
przeciwpożarowym, i wyciągał kawałki 
pot łuczonych 
szyb, zardze-
wiały w wodzie 
drut i takie inne 
rzeczy. I niko-
mu nic się nie 
stało. Nikt się 
nie utopił i nie 
połamał. To do-
piero było życie! 
Teraz wszystko 
jest ogrodzone 
i zabezpieczo-
ne. Mała wiej-
ska szkółka tęt-
niła energią, a 
dla sześćdziesięciu rozbrykanych smar-
kaczy, była prawie jak drugi dom. A na-
uczyciel? To był dopiero autorytet!

W 1999 roku szkoła w Olszowcu zo-
stała zamknięta. Dopadła ją reforma 
oświaty, ale przede wszystkim niż de-
mograficzny. Podzieliła los kilku innych 
szkół w gminie. Potem, przez kilka lat, w 
budynku funkcjonowało jeszcze przed-
szkole publiczne. Później już nie. 

Na szczęście, od września br., po 
czterech latach przerwy, przedszkole 
w Olszowcu znów działa. Choć przed-
szkolaków jest na razie tylko trzynastu 
(niektórzy powiedzą, że aż trzynastu!) 
to dobrze, że oddział w ogóle jest. Miesz-

kańcy  sąsiednich wsi: Olszowca – Kolo-
nii, Romanowa, Woli Dużej, także przy-
prowadzają tu swoje dzieci. Przedszkole, 
funkcjonuje jako publiczne, prowadzi je 
dyrektor Renata Iwaniak, która podob-
nymi oddziałami zarządza także w Oso-
wie, Zdrapach, Gałęzowie. 

- Dzieci na wsi, bardziej nawet niż 
w mieście potrzebują kontaktów z rówie-
śnikami. Dlatego chętnie tu przychodzą 
– mówi Ewa Godula, mama czterolet-
niej Kingi. 

Mała chatka na kurzej nóżce. Tak 
wygląda przedszkole w Olszowcu. Choć 
budynek niekoniecznie spełnia nowo-
czesne oczekiwania i potrzeby, a może 
i wymogi, ważne, że nie świeci już pust-
kami. Rodzice sami wykonali niezbędne 
remonty, w tym najważniejszą i najbar-
dziej potrzebną inwestycję – łazienkę 

oraz wyremonto-
wali ściany i sufi-
ty. Są zadowoleni, 
bo tylko nielicz-
nych byłoby stać 
na oddanie dziec-
ka do przedszkola 
w Bychawie.

– Do Bychawy 
mam daleko i tam 
za przedszkole 
trzeba płacić. Tu 
dzieci na pięć go-
dzin zajęć uczęsz-
czają bezpłatnie. 
Dla nas, rodziców 

jest to bardzo ważne. Zapraszamy też in-
nych! – mówi Marzena Jamróz, mama 
sześcioletniego Sebastiana i trzyletnie-
go Adasia. 

Mimo dużego nakładu pracy, włożone-
go przez rodziców, malutkie przedszkole 
w Olszowcu potrzebuje nadal wsparcia 
ze strony dobrych ludzi. Potrzebne są 
nowe okna (co najmniej cztery sztuki), 
bo stare, sponad kilkudziesięcioletnią 
„tradycją”, nie domykają się. Przed dy-
rektorką szkoły, przedszkolanką i rodzi-
cami jest jeszcze spory kawał pracy, bo 
stary budynek co rusz będzie upominał 
się o bieżące naprawy i większe remon-
ty. Tym bardziej, gdy przyjdzie zima. 

Rodzice przedszkolaków liczą 
na pomoc w zakupie okien. Po-
szukują życzliwego sponsora. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z Radą Rodziców tel. 
507664456 lub z Redakcją. Może 
też znajdą się przedsiębiorcy 
lub osoby prywatne, którzy za-
kupią dzieciom nowe zabawki?

Znów gwarno w przedszkolu w Olszowcu

A nam wkoło jest wesoło!

Przedstawiciele OR KRUS 
na naradzie sołtysów
W dniu 9 września br. odbyła się w Urzędzie nara-
da sołtysów. Na naradę zaproszono: dyrektora Od-
działu Regionalnego KRUS w Lublinie – Andrzeja 
Pielacha, rzecznika prasowego OR KRUS w Lubli-
nie – Marka Sierociuka, celem przedstawienia soł-
tysom zmian, jakie zajdą w ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. Sołtysi otrzymali od przedstawicieli 
KRUS-u broszurki z informacjami. Poza zmianami 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
panowie przedstawili działalność KRUS i usługi, 
jakie świadczy on dla rolników i ich rodzin.
Podczas narady Elżbieta Dworak, Skarbnik Gminy 
zapoznała sołtysów z zasadami przyznawania fun-
duszu sołeckiego w 2010 roku, zaś burmistrz So-
baszek wręczył sołtysom dyplomy i podziękowania 
za udział w dożynkach gminnych.

Terminarz meczy klasy A
BLKS „Granit” informuje, że me-
cze klasy A rundy jesiennej sezonu 
2009/2010, rozgrywane będą na 
Stadionie Miejskim w Bychawie, 
przy ul. Sportowej 8 w następują-
cych terminach:

18.10.2009 Niedziela godz. 14:00
BLKS Granit Bychawa – Sygnał Lublin
31.10.2009 Sobota godz. 13:00
BLKS Granit Bychawa – Krzczonovia Krzczonów

Pierogowanie na 
dożynkach w Radawcu

W pięknej słonecznej scenerii odbyły się dożynki 
powiatowe w Radawcu 30 sierpnia 2009 r. Naszą 
gminę reprezentowały dwie delegacje: wieniec 
tradycyjny  gospodyń z Podzamcza oraz wieniec 
współczesny gospodyń z Gałęzowa. Delegacji 
Gminy Bychawa przewodniczył burmistrz Andrzej 
Sobaszek. 
W miasteczku Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
wokół Lublina” gospodynie z obu miejscowości 
częstowały pierogami. Za przygotowanie promocji 
Bychawy na dożynkach powiatowych serdecznie 
dziękujemy mieszkańcom Podzamcza oraz Gałę-
zowa, w szczególności pp. Halinie i Mirosławowi 
Zmysłowskim oraz pp. Janinie i Janowi Flisom. Za 
zasponsorowanie produktów: Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Bychawie oraz Gminnej 
Spółdzielni „SCh”.

mg
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XXXII

Leszek Asyngier Jr

Złotojesiennie witam!
W ramach wstępu kilka słów dla tych, 

co nie czytali części I wiersza „Cztery 
wiejskie damy”. Mamy tu pięć kluczo-
wych postaci w drodze, z których cztery 
tytułowe odsłaniają nam swoją naturę 
w swoich barwnych opiniach… oraz jed-
nego nieszczęśnika (kierowcę nieokre-
ślonego pojazdu), który ma wątpliwą 
przyjemność wysłuchiwać owych „natu-
rzystek”. A wszystko, w domyśle, w  bli-
skiej niejednemu czytelnikowi scenerii 
polskiej wsi. W zamyśle autora zoba-
czymy tu przewrotność ludzką, konflikt 
pozycji społecznej z prawdziwą mental-
nością wyrażaną w wypowiedziach wiej-
skich, uważających się, dam.

Cztery wiejskie damy 
(cz. II)

(…)
Stop! – wysiadła trzecia.

Sama wiejska dama
Została już tylko
I chłopu na tamte
Poczęła pleść wszystko,
Że „…to…”. Tutaj przerwę,
Gdyż to aż strach gadać –
Chłop słuchał w milczeniu,
Wtem wrzasnął: „wysiadać!”

Stop! – wysiadła czwarta.

Cztery wiejskie damy
Podwoził chłopina…
Długo to pamiętał,
Jak niesie wieść gminna.
Jam to ku przestrodze
Wszak Wam to spisałem,
Bom widział to, słyszał,
Może kierowałem…

Dzieci pożegnały lato!
Upiekliśmy już kartofle czyli jesień welcome to!

mg

„U nas w Bychawie z imprez to tylko 
ziemniaki i kartofle, a! i jeszcze pierogi”- 
rzekł do mnie uszczypliwie ktoś niezbyt 
dawno, widocznie dostrzegając związek 
między mną a Bychawskim Centrum 
Kultury. A ja na to: - No cóż są jeszcze 
inne, ale ja cię tam jeszcze na żadnej nie 
widziałam! 

Kurczę, a miało być niezłośliwie!
Rzeczywiście, festyny można tylko 

albo kochać albo nienawidzić. Niektórzy 
się nawet zastanawiają, czy warto je w 
ogóle organizować, czy może lepiej dać 
sobie z tego typu imprezami spokój. Ale, 
ale... jakieś zapotrzebowanie społeczne 
w naszym mieście na taką rozrywkę 
musi być, skoro w niedzielę, 27 wrze-
śnia, w parku za kościołem było ludnie. 
Może nie było masowo (i chwała Bogu!), 
bo masowo to jest w maju na pierogach. 
A i tam przecież nikt nikogo wołami nie 
ciągnie ani nie obiecuje darmowych rę-
kawiczek, jak to bywa na prezentacjach 
kołder. Nawet każą płacić!

Z mojego punktu widzenia: ostatnia 
kartoflana impreza najbardziej przypa-
dła do gustu dzieciom i ich rodzicom. 
To był typowe familijne spotkanie, tylko 
zamiast przed telewizorem to przy ogni-
sku. Niektórzy z tej okazji odpuścili so-
bie nawet jeden odcinek „Na dobre i na 
złe”.

Dla dzieci było sporo zabaw, konkur-
sów i nagród. Oprócz organizatorów to 
zasługa również Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina wokół Lublina”, która 
zasponsorowała naszym małym miesz-
kańcom kilkugodzinną rozrywkę (około 
dwudziestu różnych rodzajów zabaw) 
przygotowaną przez fachowców z branży 
artystycznej. Było chodzenie na szczu-
dłach, strzelanie do tarczy, malowanie 
twarzy itd. Działo się to przed sceną 
i na scenie. A, i był jeszcze superbyk. 
A nawet dwa, bo był też kulturysta. Fe-
styn zakończył się około północy i żad-
nej rozpierduchy nie było, nie zabrakło 
też ani ziemniaków, ani kiełbasek, ani 
napoi. Było co posłuchać, a i przy czym 
potańczyć. Z nieba na szczęście się nie 
lało, a co się lało, to każdy wie. Dobrze 
tylko, że wszystko z umiarem. Czy to ta-
kie do końca głupie i złe?

mg

Czy żeby dobrze się bawić potrzeb-
na jest duża impreza czy festyn? Nie-
koniecznie! 23 września przekonali się 
o tym uczestnicy spotkania integracyj-
nego „Sportowe pożegnanie lata”, zorga-
nizowanego przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy i Bychawskie Stowarzy-
szenie „Podkowa”. Sześć drużyn z Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy na 
Lubelszczyźnie (Bychawa, Annopol, 
Lublin „Roztocze”, Lublin „Absolwent”, 
Świdnik, Puławy) czyli około 30 uczest-
ników wraz z opiekunami, spotkało na 
bychawskim „Orliku”. Były przeróżne 
zadania, m.in. tor z przeszkodami, ko-
złowanie piłką, strzał do bramki piłką 
rugby, ale najbardziej emocjonujące 
okazało się odbijanie piłeczki rakietką. 
Konkurencję tę zwyciężył Robert Nale-
pa z bychawskiego ŚDS, osiągając wy-
nik 4 min. 25 s. 

Sportowe zakończenie lata

M
a

r
e

k
 M

a
ty

s
e

k

Głos Ziemi Bychawskiej2009/10/12 str. 17



Monika Głazik

Czego wędkarze z innych gmin 
mogą zazdrościć swoim Kolegom 
z Bychawy?

Mogą zazdrościć tak pięknego zbiorni-
ka wodnego jakim jest „Podzamcze”. Już 
samo położenie w dolinie dwóch rzek 
Kosarzewki i Gałęzówki, które zasilają 
go swoimi dość czystymi wodami, czyni 
zbiornik atrakcyjnym turystycznie.

Dla ludzi zrzeszonych w Polskim 
Związku Wędkarskim oprócz walorów 
turystycznych bardzo ważna jest reali-
zacja hobby wędkarskiego: odpoczynek 
nad czystą, spokojną i bezpieczną wodą, 
charakteryzującą się dużą różnorodno-
ścią gatunkową i ilościową ryb, w której 
można złowić rekordowe sztuki, o jakich 
często tylko wędkarze marzą i opowia-
dają w przypływie fantazji. Właśnie za-
lew „Podzamcze” stwarza takie możli-
wości naszym kolegom. Położony blisko 
domu, odpowiednio zagospodarowany 
i właściwie chroniony społecznymi siła-
mi, stwarza realne warunki do tego, aby 
wędkarskie marzenia o rybie życia nie 
były tylko w opowieściach, ale również 
w codziennych faktach. I tego właśnie 
najczęściej zazdroszczą nam wędkarze 
innych kół spoza Bychawy.

W folderze promującym naszą gmi-
nę czytamy, że zalew bychawski jest 
łowiskiem specjalnym. Co oznacza to 
sformułowanie?

Łowisko specjalne, zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie „Prawo wodne” to 
zbiornik wodny, na którym obowiązują 
specjalne zasady wędkowania. Natural-
ne położenie i możliwości gospodarowa-
nia na takim zbiorniku predysponują 
go w szczególny sposób do prowadzenia 
działalności komercyjnej lub ochronnej. 
Obowiązują na nim specjalne opłaty, 
nie związane z powszechnie obowiązu-
jącymi składkami w PZW. Łowisko spe-
cjalne funkcjonuje na zasadach samofi-

nansowania się, to znaczy, że wszystkie 
koszty związane z zarybieniem, utrzy-
maniem porządku, małymi remontami 
urządzeń technicznych, pokrywane są 
z tej dodatkowej opłaty za wędkowanie, 
ustalanej rokrocznie po sporządzeniu 
sprawozdania z poniesionych kosztów 
i opracowaniu planów działania na ko-
lejny rok.

Nasz zbiornik „Podzamcze”, na którym 
utworzono takie łowisko, funkcjonu-
je już od 1984 r. Administratorem tego 
łowiska jest Zarząd Okręgu PZW w Lu-
blinie, natomiast gospodarzem Koło Nr 
2 Bychawa. Korzystając z przysługują-
cych praw gospodarzowi łowiska, za-
rząd Koła wprowadził szereg obostrzeń 
regulaminowych w stosunku do Regula-
minu Amatorskiego Połowu Ryb obowią-
zującego w PZW i umieścił  go we wła-
snym Regulaminie łowiska. Zmiany te 
dotyczą między innymi:

zakazu wędkowania w porze noc-• 
nej,
zakazu wędkowania ze środków • 
pływających,
zwiększenia wymiarów ochron-• 
nych,
zniesienia lub wprowadzenia okre-• 
sów ochronnych,
wprowadzenia limitów lub zniesie-• 
nia ich dla określonych gatunków 
ryb,
tworzenia wyłączonych części • 
zbiornika, tworzenia tzw. tarlisk, 
czyli miejsc rozrodu, 
określenia metod wędkowania,• 
wprowadzenie obowiązkowego re-• 
jestru złowionych ryb i składania 
tego dokumentu na zakończenie 
sezonu.

Wskazane obostrzenia regulaminowe, 
przestrzegane rygorystycznie pozwalają 
na prowadzenie właściwej gospodarki 
rybacko-wędkarskiej, a w szczególności 
na planowanie rocznego zarybienia. Ze 
względu na charakter zbiornika – łowi-
sko specjalne, prowadzone zarybienie 

różni się od zarybienie wód, w których 
prowadzona jest typowa gospodarka ry-
backa. W naszym zbiorniku, materiał 
zarybieniowy w znacznej części stano-
wią ryby starsze, często wielkości ryb 
konsumpcyjnych, uzależnione jest to 
od presji i preferencji wędkarzy, jak też 
podaży i cen materiału zarybieniowego. 
Czynniki te uwzględniane przy plano-
waniu zarybienia, muszą być zgodne 
z kryteriami racjonalnej gospodarki, 
tzn. powinny być społecznie potrzebne, 
bezpieczne ekologicznie i uzasadnione 
ekonomicznie. 

Nasza gospodarka zarybieniowa speł-
nia te warunki, dlatego też możliwość 
złowienia okazałych ryb jest bardzo 
duża. I tu wracam do pierwszego Pani 
pytania, właśnie tego też zazdroszczą 
nam koledzy z innych kół. Aby tej za-
zdrości nie było, Koło nasze prowadzi 
szeroką współpracę z innymi kołami 
naszego Okręgu, między innymi udo-
stępniając zbiornik nieodpłatnie na za-
wody sportowe. W tym roku piętnaście 
kół skorzystało z takiej możliwości. Na-
tomiast dla indywidualnych wędkarzy 
udostępniamy nasze łowisko, ale za do-
datkową opłatą. W ten sposób gromadzi-
my fundusze na zarybienie zbiornika.

Jakie zarybienia planujecie w tym 
roku?

Każdego roku wprowadzamy do wody 
około 2 ton ryb, za które płacimy 18 – 20 
tysięcy złotych.

W obecnym roku planujemy zarybić 
zbiornik:

- karp kroczek dwulatek 1200 kg
- szczupak   300 kg
- karaś pospolity  300 kg
- pstrąg tęczowy  150 kg
Właśnie pstrąg tęczowy uatrakcyjni 

jeszcze bardziej nasze łowisko, a udane 
zasiedlenie będzie wyzwaniem do prób 
zarybienia węgorzem i jesiotrem. Po-
twierdzeniem tej wypowiedzi o prowa-
dzeniu właściwej i racjonalnej gospodar-

Taaaaaaaka ryba po zalewie pływa

Rozmowa z Adamem Bia-
duniem – prezesem By-
chawskiego Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego
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ki rybackiej w zbiorniku „Podzamcze” 
niech będą sukcesy wędkarzy, którzy 
w tym roku złowili kilka sumów, z któ-
rych największy ważył 18 kg, kilkadzie-
siąt karpi o wadze od 6 do 11,5 kg.

W ostatnich kilku tygodniach naj-
częstsze okazy to amury o wadze od 
7 do 8 kg, łowione na mirabelki, nato-
miast w zakresie pracy organizacyjnej 
to podwojenie stanu liczbowego Koła, 
które liczy 240 członków, nawet z tak 
odległych stron jak Biłgoraj. Staliśmy 
się kołem o zasięgu wojewódzkim.

Ile kosztuje wędkowanie na bychaw-
skim zalewie?

Opłaty na wędkowanie w bychawskim 
zalewie ze względu na charakter łowi-
ska dzielimy na dwie kategorie. Katego-
ria pierwsza to wędkarze nie zrzeszeni 
w Polskim Związku Wędkarskim, oni 
płacą rocznie 250 zł.

Druga kategoria to członkowie  Pol-
skiego Związku Wędkarskiego, dla tej 
grupy wędkarzy wysokość opłaty uza-
leżniona jest od przynależności do koła 
wędkarskiego. I tak:

1) członkowie Koła Bychawa płacą 
rocznie 80 zł

2) członkowie innych kół 140 zł
3) młodzież do 18 lat 40 zł
Są to opłaty dodatkowe, ustalane rok-

rocznie na Walnym Sprawozdawczym 
Zebraniu w oparciu o rachunek kosztów 

poniesionych na utrzymanie i zagospo-
darowanie zbiornika. 

Dla pełnego zobrazowania opłat węd-
karskich należy poinformować, że peł-
na opłata roczna członka zwyczajnego 
PZW jest zwiększona o opłatę członkow-
ską i opłatę za wędkowanie na wodach 
nizinnych lub wodach górskich. Zatem, 
aby wędkować na naszym zbiorniku bę-
dąc członkiem PZW Koła Bychawa nale-
ży dokonać opłaty rocznej w wysokości 
od 218 do 288 zł. 

W strukturze opłat wędkarskich prze-
widywany jest szereg ulg, o tych niu-
ansach można dowiedzieć się w biurze 
Zarządu Koła przy ul. Kopernika 20 lub 
na tablicy informacyjnej Koła (obok par-
ku).

Korzystając z możliwości wypowiedze-
nia na łamach gazety informuję mło-
dzież i dzieci o funkcjonowaniu w na-
szym Kole Klubu Młodego Wędkarza. 
Głównym celem działalności takiego 
klubu jest przygotowanie do egzaminu 
wędkarskiego, zapoznanie od strony 
teoretycznej i praktycznej ze sprzętem 
wędkarskim, przygotowanie go do węd-
kowania, zapoznanie z metodami i tech-
nikami wędkowania, a najważniejsze to 
nabycie umiejętności korzystania z ota-
czającego nas środowiska naturalne-
go. Zajęcia prowadzi czołowy wędkarz 
Okręgu Lubelskiego Kol. Rafał Walczak. 
Serdecznie zapraszamy!

Od tego numeru w nowej rubryce 
poświęconej poezji będziemy druko-
wali wiersze naszej czytelniczki – Bar-
bary Baran. Do tej pory pisała tylko 
do szuflady. Autorka czeka na opinie 
i komentarze. Można pisać na adres: 
barb.wiech@wp.pl

Wniosek o przyznanie miłości

Zwracam się z prośbą
o przyznanie mi miłości
wymagam aby była
czysta, piękna i dobra
a najlepiej dziewicza
bo używana wcześnie się kończy
i nie ma na nią gwarancji
chciałabym aby owy wniosek
rozpatrzono szybko
i nadano klauzulę
natychmiastowej wykonalności
ponieważ ludzie czekają
nawet latami
ja ustawię się w kolejce już teraz
tak będzie bezpieczniej 
podpisano zniecierpliwiona

Kącik poezji własnej

Nowe WWW

SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ 
W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ

www.wolagalezowska.pev.pl

kontakt z administratorem
M. Stoczkowski
stoczkow@interia.pl

PARAFII BYCHAWA

www.parafia.bychawa.pl

kontakt z administratorem
Ł.Sobaszek
sobaszek@poczta.onet.pl
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W Łebie nie było 
czasu na nudy!

Sławomir Różycki

W dniach 13-20 sierpnia 2009, trzy-
dziestu siedmiu młodych piłkarzy 
z Klubu Sportowego „Granit” wyje-
chało na obóz profilaktyczny z ele-
mentami sportowo-rekreacyjnymi 
nad morze do pięknej miejscowości 
Łeby.

Zakwaterowani zostaliśmy w Ośrod-
ku „Słoneczko”, którego bazy sportowej 
mogłaby pozazdrościć nie jedna szkoła 
w województwie. Chłopcy mogli korzy-
stać z trzech boisk do piłki siatkowej, w 
tym dwóch do plażówki, dwóch boisk do 
mini piłki nożnej, rowerów, małej sali 
gimnastycznej, gdzie były rozstawione 
stoły do tenisa, a także trampoliny. Przy 
takim wyposażeniu nie było czasu się 
nudzić.

Codziennie rano odbywały się zajęcia 
sportowe z piłki nożnej. Dodatkowymi 
zajęciami były popołudniowe marszo-
biegi do pobliskiego lasku, by poprawić 
wydolność organizmu, jak również wy-
cieczka rowerowa po okolicach Łeby.

Każdego dnia odbywały się zajęcia 
z profilaktyki uzależnień prowadzone 
przez panią Marylkę. Na których, mię-
dzy innymi, toczyły się rozmowy na te-
mat szkodliwości różnych używek oraz 
sposobów unikania takich zagrożeń.

Ośrodek zapewnił dodatkowe atrak-
cje, została zorganizowana „Olimpiada”, 
w której brali udział wszyscy uczest-
nicy turnusu kolonijnego. Nasi chłop-
cy dzielnie walczyli w poszczególnych 
konkurencjach zdobywając punkty i 
przy okazji świetnie się bawiąc. Odbył 
się również konkurs Strong Man, w któ-
rym trzech „Granitowców” wygrało dru-
żynowo z innymi ekipami. Oprócz wy-
kazania się swoją 
tężyzną fizyczną, 
chłopcy mieli okazję 
zaprezentować swo-
je talenty wokalne 
w czasie konkursu 
„karaoke”. Ku za-
skoczeniu opieku-
nów chłopcy wypadli 
wspaniale!!! A naj-
większym hitem 
okazała się piosen-
ka pt. „Majteczki w 

kropeczki”, której słowa wszyscy znali 
na pamięć . 

Oprócz umiejętności wokalnych 
chłopcy mieli szanse zaprezentować się 
na parkiecie na dwóch dyskotekach zor-
ganizowanych przez ośrodek. Co niektó-
rzy wręcz brylowali, czego efektem była 
spora grupa dziewcząt z innych kolonii 
tańcząca koło piłkarzy „Granitu”.

Na obozie nie mogło zabraknąć 
„chrztu”, kto jeszcze takiego nie prze-
szedł był otoczony specjalną opieką 
i musiał wykonać różne zadania, by zo-
stać przyjęty do grona piłkarzy Granitu 
Bychawa.

Być nad morzem i nie zażyć kąpieli 
byłoby grzechem. Mimo niezbyt ciepłej 
wody wszyscy wchodzili do Bałtyku 
i pod okiem ratownika odbywała się za-
bawa z falami.

Przerywnikiem w codziennych zaję-
ciach był rejs statkiem, który dostarczył 
wiele radości i odrobinę adrenaliny. Przy 
bardzo dużych falach było to niezapo-
mniane przeżycie.

Podsumowaniem obozu od strony 
sportowej, były mecze kontrolne z bar-
dzo mocnymi drużynami: Gwardią War-
szawa i MKS Kozienice. Mimo ambitnej 
postawy piłkarzy „Granitu” nie udało 
się zwyciężyć, ale przecież wynik nie 
jest tu najważniejszy. Najbardziej cie-
szy to, że po raz kolejny ta młoda grupa 
piłkarzy mogła wyjechać na obóz. Taki 
wspólny, tygodniowy pobyt scala druży-
nę i jeszcze bardziej integruje, pozwala 
na poznanie się w różnych sytuacjach 
nie tylko związanych z boiskiem i piłką. 
Takie obozy są bardzo potrzebne!!!

Młodzi piłkarze oraz ich rodzice dzię-
kują wszystkim tym, którzy pomogli 
zorganizować ten obóz: Zarządowi BLKS 
„Granit”, Urzędowi Miejskiemu na ręce 

Łeba słynie z ruchomych wydm, na które wybrali-
śmy się pieszo, brzegiem morza z naszego ośrod-
ka, około jedenastu  kilometrów w jedną stronę! 
Marsz utrudniał nam bardzo silny wiatr, ale i tak 
było warto. Ogromna ilość piachu tworząca małą 
pustynię, zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. 

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nie-
zabudowanej, położonej w Olszowcu gm. Bychawa, 
oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr 8 
o powierzchni 0,09 ha.
• Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki prze-
targu: Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubli-
nie X Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę 
wieczystą KW Nr LU1I/00169793/5. Nieruchomość 
została przeznaczona do sprzedaży  (Uchwała Nr 
XXVI/160/08 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 
października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w miejscowości Olszowiec, gmina Bychawa). 
• Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy dro-
dze powiatowej Bychawa – Piotrków. Jest to działka 
niezabudowana. Dojazd bardzo dobry bezpośredni 
z drogi utwardzonej. Kształt działki nieregularny, 
zbliżony do trójkąta, ukształtowanie terenu równe. 
Z uwagi na niekorzystny kształt działki – działka nie 
może stanowić samodzielnej działki budowlanej. 
Może ona stanowić działkę, której kształt będzie 
spełniał warunki do zabudowy – po połączeniu jej z 
działką sąsiednią. W pobliżu działki znajduje się sieć 
wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 414,00 
zł /słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta czter-
naście / plus 22% podatku VAT. 
• Postąpienie nie może wynosić mniej niż 95,00 zł /
słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć/. • O wysoko-
ści postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
• Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bychawa wyżej opisana nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową – sym-
bol planu 3 MR .
• Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nie-
ruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym 
terminie. 
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie gotówką wadium  w wysokości 1000,00 zł /
słownie złotych: tysiąc/ na konto Urzędu Miejskiego 
w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 
prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy 
w Bychawie w terminie do dnia 2 listopada 2009 r.
• Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Bur-
mistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie z ważnych powodów,  informując  o tym nie-
zwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
• Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2009 r. 
o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego  w By-
chawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).
Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony prze-
targ jedynie z ważnych powodów, informując o tym 
niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłosze-
nia.
• Koszty szacunku nieruchomości w wysokości 
450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt) 
plus 22% VAT wygrywający przetarg zobowiązuje się 
wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie naj-
później do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
• Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wy-
działu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój 
Nr 3 lub pod numerem telefonu 5660004 wewn. 21, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem 
przetargu.
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Monika Kot

Słoneczne, niedzielne popołudnie 
20 września zgromadziło w amfiteatrze 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiat-
kowskiego całą szkolną społeczność. 
Przybyli nauczyciele oraz uczniowie 
wraz z rodzicami wzięli udział w wy-
wiadówce, która organizowana w formie 
rodzinnego pikniku już na stałe zapisa-
ła się w harmonogramie imprez szkol-
nych.

Życie jest talentem powierzonym nam, 
aby je pomnażać i czynić dobrem dla 
innych – tymi słowami Jana Pawła II, 
a jednocześnie motta na rok szkolny 
2009/2010 rozpoczął spotkanie Hen-
ryk Dudziak, dyrektor Szkoły. Ciepło 
przywitał przybyłych gości, w tym Paw-
ła Pikulę, Starostę Lubelskiego, który 
zaszczycił nas swoją obecnością wraz 
z małżonką. W swoim przemówieniu 
przybliżył zebranym plany na bieżą-
cy rok szkolny oraz zapewnił rodziców 
nowo przyjętych uczniów, że powierzyli 
swoje pociechy w bardzo dobre ręce. Kil-
ka słów na nowo rozpoczęty rok szkolny 
skierował do nas również Starosta.

Po części oficjalnej scena została od-
dana w ręce uczniów, którzy specjalnie 
na tą okazję przygotowali prezentacje 
artystyczne, aby w ciągu swoich pięciu 
minut zaprezentować się z jak najlep-
szej strony. Mieliśmy okazję wysłuchać 
ciekawych wierszyków, anegdot, nucić 
słowa znanych piosenek oraz śmiać 
się dzięki kabaretowym poczynaniom 
naszych zdolnych uczniów. Następnie 
podziwialiśmy wdzięki kulturysty oraz 
braliśmy udział w konkursach przygo-
towanych przez Punkt Informacji o Po-
zyskiwaniu Dotacji z Unii Europejskiej. 
Po raz drugi nasza szkoła gościła na 
scenie ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA Z UMC-
S-U, który w pierwszej części występu 
nawiązał do 70-tej rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. W drugiej zaś pokazał 
nasze tańce narodowe w historycznych 
strojach. Dzięki inwencji Pana Dyrekto-
ra bawił nas również zespół WYGIBUSY 
z Biłgoraja. Nie zabrakło także występu 
naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na 

koniec, przy świetle księżyca, bawiliśmy 
się razem z zespołem ALTUS z Lubarto-
wa. Uwieńczeniem festynu był zachwy-
cający pokaz sztucznych ogni.

W czasie trwania imprezy, tradycyj-
nie, czekała na wszystkich szkolna gro-
chówka oraz kawiarenka zorganizowana 
przez uczniów. Nie brakowało też atrak-
cji dla najmłodszych. W towarzystwie 
klaunów brali udział w licznych zaba-
wach oraz bawili się na dmuchanej zjeż-
dżalni. Odbywały się również rozgryw-
ki sportowe w różnych dyscyplinach, 
cieszące się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Dla osób, które dopie-
ro poznają nasze miasto, Pan Dyrektor 
zorganizował bryczki. Jeśli ktoś miał 
ochotę mógł przejechać się bychawski-
mi ulicami i poznać bliżej uroki naszego 
miasteczka. 

Podsumowując V FESTYN RODZINNY 
przeszedł do historii jako bardzo uda-
na impreza, którą długo będziemy mile 
wspominać. Świadczą o tym wypowie-
dziane ciepłe słowa ze strony rodziców 
i licznie przybyłych widzów. Pierwsza 
wywiadówka w nowym roku szkolnym 
wypadła pomyślnie. Życzymy sobie 
i uczniom, abyśmy o kolejnych mogli 
powiedzieć to samo. 

Nietypowa 
wywiadówka
czyli V Festyn Rodzinny u „Kwiatka”

Sprzątanie świata

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Gałę-
zowskiej dbają o czystość naszej planety. W dniu 
23 września w ramach edukacji ekologicznej po 
raz kolejny przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata”. 
Poszczególne grupy uczniów z klas I-VI wyruszyły 
pod opieką nauczycieli zbierać śmieci z przydro-
ży na trasie do Starej Wsi, Gałęzowa i Józwowa. 
Uczniowie z zapałem uczestniczyli w tym przed-
sięwzięciu, zebrali ponad 30 worków śmieci, które 
zostały złożone w kontenerach znajdujących się 
w pobliżu szkoły. Organizatorzy akcji przekazują 
podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Bychawie 
(za jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci) oraz 
Bychawskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu 
(za nieodpłatny wywóz zebranych śmieci). Po 
ciężkiej pracy uczniowie uczestniczyli w ognisku 
zorganizowanym na terenie szkoły, w czasie które-
go powitaliśmy jesień.
Więcej zdjęć z akcji na stronie internetowej szkoły: 
www.wolagalezowska.pev.pl 

Marzena Pasztaleniec-Serafińska 
koordynator akcji 

Podziękowania
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w 
Bychawce, Ochotnicza Straż Pożarna w Bychawce 
składają serdeczne podziękowania za wsparcie rze-
czowe i finansowe w przygotowaniu uroczystości 
w dniu 13 września 2009 r upamiętniającej postać 
byłego kierownika i budowniczego szkoły, Bolesła-
wa Plantera, następującym darczyńcom: 
Ks. Dziekanowi Andrzejowi Kusiowi, Ks. Pro-
boszczowi Stanisławowi Górze, Ks. Kanonikowi 
Krzysztofowi Targońskiemu, Barbarze Oratowskiej 
– Kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” 
w Lublinie, Mirosławowi Stawskiemu, Ryszardowi 
Rosołowskiemu, Andrzejowi Mendykowskiemu, 
Henrykowi Dudziakowi – dyrektorowi Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w By-
chawie, Dariuszowi Tomasikowi - kapelmistrzowi 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Mło-
dzieżowej Orkiestrze Dętej z Zespołu Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Zbignie-
wowi Niedźwiadkowi – Komendantowi Posterun-
ku Policji w Bychawie, Elżbiecie Janeczko - Prezes 
Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie, 
Edwardowi Taube, Zbigniewowi Chmielowcowi, 
Elżbiecie Zielińskiej, Alinie Batyra, Wiesławowi 
Szewczykowi, Ewie i Annie Orzechowskim, Alicji 
i Jerzemu Piskorkom, Zenonowi Pikule, Małgorza-
cie Wolskiej, Ewie Nieściór, emerytowanym na-
uczycielom i pracownikom szkoły, mieszkańcom 
Bychawki. 
Jednocześnie wyrażamy wielkie podziękowanie 
za udział w uroczystościach pocztom sztandaro-
wym, kombatantom oraz wszystkim przybyłym 
gościom.
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Nieodłącznym znakiem jesieni jest wi-
dok ptaków odlatujących do ciepłych 
krajów. Tak pisał o tym L. Staff: W je-
siennym niebie, pochmurnym wieczo-
rem, Wędrownym kluczem w odlotnej 
wyprawie! Ciągną wysoko z żałosnym 
klangorem, Żurawie! Żurawie!

Ale co innego zobaczyć lecący na po-
łudnie klucz żurawi, a co innego zoba-
czyć je osobiście na własnym podwórku. 
I tak, któregoś wrześniowego poranka, 
na polu za domem zauważyłam ich całe 
stadko. To był ich taki krótki postój, 
można by rzec, dla rozprostowania nóg, 
tudzież skrzydeł.

 - Zobaczyć u nas żurawia, to rzecz po 
prostu niesamowita – uświadomił mnie 
Marek Kuna, któremu natychmiast po-
chwaliłam się swoim odkryciem. – Nie-
którzy specjalnie po to jadą do Lasów 
Janowskich. A tu, proszę, wychodzi 
baba za stodołę i widzi ich całe stado!!!

Niezła sensacja! Najciekawsze, że dzię-
ki zoomowi w aparacie, (żurawie są bar-

dzo czujne i błyskawicznie dostrzegają 
niebezpieczeństwo) udało mi się je na-
wet sfotografować. Ale, gdy tylko ruszy-
łam w ich stronę, natychmiast odlecia-
ły. Szkoda!

Ciekawe...
Żuraw (Grus grus) to jeden z więk-

szych ptaków naszego kraju. Jest jedy-
nym przedstawicielem w Polsce rodziny 
żurawi. Elegancki i z gracją. Długie nogi, 
długi dziób, długa szyja, smukłe ciało 
– to wszystko przystosowanie do trybu 
życia. Lubi bytować na zabagnionych 
terenach. Troszkę podobny do bociana, 
ale  z nim nie spokrewniony. Żurawie 
są gatunkiem zagrożonym ze względu 
na zanikanie naturalnych, podmokłych 
siedlisk, w których się gnieżdżą i żerują. 
Podlegają ścisłej ochronie (zarówno one 
jak i ich gniazda). Podczas przelotów 
stada lecą w kluczach i wydają głośny 
„klangor”, przypominający głos trąbki, 
słyszalny w promieniu kilku kilome-
trów.

Zapuść żurawia za stodołę, 
a może zobaczysz żurawia!

W niedalekim Lublinie
Lubelska trasa podziemna
Zapraszamy do zwiedzania trasy podziemnej biegną-
cej pod Starym Miastem w Lublinie. Trasa stanowi 
zespół piwnic z XVI-XVII w., które prowadzą od lo-
chów Trybunału Koronnego przez Rynek (ul. Złota 
i Archidiakońska) do Placu po Farze. W skład trasy 
wchodzi 14 sal. Trasa jest połączeniem staromiej-
skich piwnic, będących kiedyś składami kupieckimi. 
W salach stoją makiety ukazujące najważniejsze okre-
sy rozwoju Lublina (od czasów plemiennych, przez 
miasto w murach, do około 1670 r.). Jest to skrót pra-
wie 1000- letniej historii miasta. Niewątpliwą atrak-
cją jest wizualizacja pożaru Lublina z 1719 r.
Wejście: ul. Rynek 1 (boczne wejście do Trybunału 
Koronnego).
Organizator zwiedzania: Ośrodek Brama Grodzka 
– Teatr NN, 20 - 112 Lublin, ul. Grodzka 21, tel.: 081 
532 58 67, www.tnn.lublin.pl, informacja: 081 534 
65 70
Dostępność obiektu dla turystów:

wt. - pt.: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00• 
sob. - nd.: 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00• 
Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) pro-• 
szone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia 
terminu zwiedzania. Prosimy telefonować w go-
dzinach: 10-14.

Dodatkowe informacje: 
Czas zwiedzania: ok. 40 min• 
Długość trasy: ok. 300 m• 
Temperatura wewnątrz: 7-12 st. C• 
Wilgotność: ok. 75%• 
Trasa jest oświetlona• 
Niedostępna dla niepełnosprawnych• 
Zalecane cieplejsze okrycie• 
Zwiedzanie z przewodnikiem• 
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Mistrz 
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Patrząc na zdjęcie obok, należy rzec: 
tak strzela prawdziwy mistrz! No cóż, 
w strzelectwie, jak w każdym innym 
sporcie to trening czyni mistrza, ale 
w tym, niestety, prócz ćwiczeń i wytrwa-
łości potrzebne jest też sokole oko. To-
coś, z czym nie każdy się rodzi.

Marian Drąg to strzelec od lat nie-
pokonany. Sól w oczach kolegów – za-
wodników młodych i bardzo ambitnych. 
Oto dowód – choćby jeden z jego ostat-
nich wyników: 97 punktów z karabinka 
sportowego. Jak w tej sytuacji wygląda 
mój wynik, chyba z maja tego roku – 45 
pkt?

Panie Marianie, życzę dalej tak by-
strego oka i doskonałej koncentracji, ale 
niech Pan ma się na baczności, bo kon-
kurencja (czytaj: Sławomir Rolek) tuż 
tuż…

Wyniki ostatnich 
wrześniowych zawodów LOK
13 września na strzelnicy Bychawa – Podzamcze od-
były się zawody w strzelectwie sportowym (pistolet 
wojskowy P83 + karabinek sportowy) o puchar Dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z sie-
dzibą w Bełżycach. Startowało 32 zawodników z By-
chawy, Bełżyc, Poniatowej i Kraśnika. W zawodach 
zwyciężyli drużynowo: I miejsce – Bychawa (drużyna 
w składzie: Marian Drąg, Sławomir Rolek, Tadeusz 
Topyła, Piotr Chrzanowski), II miejsce – Poniatowa 
I drużyna, III miejsce – Poniatowa II drużyna; indy-
widualnie w dwuboju: I miejsce – Sławomir Rolek, II 
miejsce – Mariusz Kuś, III miejsce – Rafał Jaworski.
20 września na strzelnicy Bychawa – Podzamcze od-
były się zawody w strzelectwie sportowym (pistolet 
wojskowy P83, karabinek sportowy, pistolet spor-
towy) o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Bychawie. Startowało 26 zawodników z Bychawy, 
Bełżyc, Kraśnika i Poniatowej. W zawodach zwycię-
żyli: juniorzy dwubój Justyna Woźniak – Bełżyce, 
Sebastian Drąg – Bychawa, Szymon Koziński – Po-
niatowa, dwubój seniorzy: Marian Drąg – Bychawa, 
Dariusz Samol – Kraśnik, Janusz Konefał – Bychawa.
27 września na strzelnicy wojskowej Chełm – Sere-
bryszcze odbyły się zawody strzeleckie (kbkak + pi-
stolet wojskowy P83) o puchar Dowódcy Garnizonu 
Lublin. W zawodach wystartowało 140 zawodników 
z Województwa Lubelskiego. Drużyna z Bychawy 
w składzie – Marian Drąg, Sławomir Rolek, Piotr 
Chrzanowski, Rafał Jaworski zajęła czwarte miejsce. 
W strzelaniu z pistoletu wojskowego P83 Marian 
Drąg zajął trzecie miejsce.

Zarząd Koła LOK Bychawa

Co oznacza 97 punktów? To 7 dziesiątek i 3 dziewiątki! 
Taki wynik został osiągnięty 20 września, na zawodach 
strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
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Jest
Jeszcze przez miesiąc można oglądać wystawę – reportaż fotograficzny „Jeden zwykły 

dzień” autorstwa Moniki Omiotek. Artystka ukończyła Lubelską Szkołę Sztuki i Projek-
towania im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie. Fotoreportaż jest jej pracą dyplomową, 
ukazuje codzienne obowiązki  oraz życie wychowanków jednego z domów dziecka. Do 

obejrzenia wystawy zaprasza jej organizator – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Liber Liber”. Wystawa jest czynna od 24 września.

W przygotowaniu
Galeria Blue Orange Gallery w BCK pokaże publiczności niecodzienną wystawę malarstwa Ele-

onory Sarnowskiej z Lublina. Otwarcie wystawy, połączone ze spotkaniem z Autorką, zapla-
nowano na późne popołudnie, 11 listopada. Wystawa w Bychawie będzie wystawą przeglądową 
obrazów olejnych Autorki. Jeden z malarzy ukraińskich, prace, na których E. Sarnowska przed-
stawia drzewa, nazwał portretami drzew. Drzewa są dla niej bardzo szczególnymi przedstawicie-
lami przyrody. „Fascynują mnie one dlatego, że są świadkami upływu czasu – historii. Są stabilne 
i tylko kataklizm może je ograniczać. Łączą ziemię z niebem i bardzo, bardzo mi ich brak na co 
dzień”. – mówi. W swoje obrazy E. Sarnowska wkłada bardzo wiele emocji, dlatego też bardzo 
niechętnie się z nimi rozstaje. Nie publikujemy w tym numerze żadnego z jej obrazów, niech listo-
padowy wernisaż będzie dla Państwa niespodzianką.

Więcej o Artystce i wystawie w następnym numerze GZB.

Jesienią w Blue Orange Gallery

Zajęcia taneczne 
w BCK

Taniec nowoczesny 
Zajęcia odbywają we wtorki i czwartki w sali widowi-

skowej. Prowadzi p. Gabriela Łupina.
16:15 –17:15 I grupa – najmłodsza 
17:30 – 19:00 II grupa – średnia
19:10 – 21:10 III grupa – najstarsza

Taniec towarzyski 
Zajęcia odbywają się w środy. 
Prowadzi je p. Agnieszka Łakota.
16:30 – 18:00 grupa starsza
18:00 – 18:30 grupa młodsza
18:30 – 19:15 dorośli 

Zajęcia bezpłatne! Zapraszamy!
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Nowy image
Zapraszamy do wyrażania opinii na temat nowego wizerunku 
Bychawskiego Centrum Kultury na stronie  www.ebck.pl
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Barbara Cywińska

Apetyt na życie, objawia się w róż-
ny sposób. Raz jest to marzenie o eg-
zotycznej podróży albo czymś bardzo 
szalonym, innym razem wystarczy do-
bra książka, spotkanie z przyjaciółmi... 
10 września 2009 r. w godzinach popo-
łudniowych uliczką prowadzącą do baru 
„U Saszy” podążały różne osoby, z pew-
nością wiedzione wewnętrzną potrzebą 
zaspokojenia indywidualnych apetytów 
na odkrycie czegoś nowego...

Ideą cyklu Danie dla Mola jest nie-
zmiennie próba udowodnienia wszyst-
kim i każdemu z osobna, że czytanie 
podniebieniem jest i możliwe, i przyjem-
ne. To takie proste: sięgasz po książ-
kę, czytasz ją, odnajdujesz przepis na 
jakieś danie (napój, deser, przekąskę), 
zgłaszasz do konkursu. Podczas impre-
zy finałowej, wspólnie razem smakuje-
my słowa, które pieszcząc ucho, uru-
chamiają wyobraźnię, a potem te same 
słowa, wyrażone w postaci konkretnej 
potrawy, odczytujemy podniebieniem.

A oto „smakowite” efekty podróży czy-
telników bychawskiej biblioteki publicz-
nej w świat literatury:
1) Jajecznica po żydowsku
2) Przekąska z krowich wymion na  100 
sposobów 
3) Węgorz wędzony
4) Śledź pod pierzynką
5) Polskie placuszki rybne

Na takie „małe co nieco” czyli „coś na 
ząb” natrafiły urocze „Książkowe Mole” 
czyli Ola Płaza i Karolina Duda, Tere-
sa Tracz, Irena Zarzycka, Ewa Spraw-
ka oraz Beata Mazurkiewicz, w powie-
ściach: Miłość nad rozlewiskiem M. Kali-
cińskiej, Imprimatur R. Monaldi, F. Sor-
ti, Większy kawałek świata J. Chmie-
lewskiej, Niebo dla akrobaty J. Grzegor-
czyka. Zarówno nazwiska autorów, jak 
i tytuły książek, znane i lubiane przez 
czytelników, trafiły do Bychawy prosto 
z listy bestsellerów.

Mole wykazały słabość nie tylko do 
książek, ale także do ryb. Spośród pię-
ciu literackich receptur zgłoszonych do 
konkursu – trzy, to przekąski rybne. 
Stąd Bar u Saszy nad zalewem Podzam-

cze - idealne miejsce do rozmów o rybach 
i wędkowaniu, ale też przyjemnościach 
kulinarnych w postaci potraw przyrzą-
dzanych właśnie z ryb. Z apetytem na 
wiedzę chłonęliśmy ciekawostki z życia 
ryb: śledzia i  węgorza a także informa-
cje o mieszkańcach bychawskiego zale-
wu, takich jak: leszcz, karaś pospolity, 
wzdręga, karp, okoń, płoć, lin, jazgarz, 
karaś srebrzysty, amur biały, sum euro-
pejski, szczupak. Nic więc dziwnego, że 
10 przykazań wędkarza opanowaliśmy 
śpiewająco. Pan Zygmunt Dołębski 
strażnik Państwowej Straży Rybackiej 
wykazał się zdolnościami pedagogicz-
nymi a goście - uczestnicy imprezy, po-
jętnymi uczniami. Wspólnie też spraw-
dzaliśmy prawdziwość tezy, że jadanie 
ryb służy zdrowiu. Zgadzamy się z opi-
nią ekspertów w dziedzinie żywienia, że 
zawarte w rybach kwasy omega-3 ni-
czym parasol chronią człowieka przed 
różnymi schorzeniami i wzmacniają or-
ganizm. Wpływają korzystnie zwłaszcza 
na układ krążenia i nerwowy. 

Wzmocnieni, na razie tylko literaturą, 
z nerwami w stanie spoczynku, wszy-
scy ochoczo przystąpili do konkursu 
na znajomość literatury. Opisy potraw 
trzeba było przyporządkować książce, 
z której pochodzą. Zwycięska drużyna 
zdobyła nagrodę w postaci złotej rybki, 
która, nie dość, że okazała się ośmiorni-
cą to jeszcze obiecała spełnić tylko jedno 
życzenie, po czym, strasząc donosem do 
Państwowej Straży Rybackiej, zakpiła z 
nas wszystkich. I jak tu wierzyć w baj-
ki? W odwecie, słynna bajka Puszkina 
O złotej rybce wróciła na biblioteczną 
półę.  A my oddaliśmy się fascynacji Mi-
łością nad rozlewiskiem. W atmosferze 
i scenerii, prawie jak z powieści, pro-
fesjonalne jury, w składzie: Agnieszka 
Sawicka, Monika Głazik, Mariusz Na-
włatyna ogłosiło werdykt. Tytuł Małe 
co nieco dla Mola 2009 uzyskała lite-
racka receptura polskich placuszków 
rybnych odnaleziona przez Beatę 
Mazurkiewicz w powieści Miłość nad 
rozlewiskiem M. Kalicińskiej. Ona też, 
tzn. Beata, otrzymała Nagrodę Główną 
w postaci zaproszenia dla dwóch osób 
na pyszne danie, ufundowane przez 

właścicieli Baru U Saszy. Również w na-
grodę, śliczna Beatka, została ubrana 
w twarzowy fartuszek, tworząc wyjątko-
wy duet z Mariuszem Sawickim, szefem 
kuchni i właścicielem baru „U Saszy” 
w jednej osobie. Na oczach publiczno-
ści,  we dwoje przyrządzili górę rybnych 
placuszków. Zgodnie z sugestią zawartą 
w powieści przygotowali także surówkę 
z kiszonej kapusty, doprawianą dużą 
ilością zieleniny i kolendrą. W kuchni, 
jak w życiu - fantazja jest bardzo wska-
zana. Dokomponowali do tego sosik 
maślano-cytrynowy. To wszystko plus  
chrupiące dopełnienie w postaci   bagie-
tek  stanowiło wyśmienite, przepyszne, 
wyrafinowane w smaku i bardzo ape-
tyczne, takie Małe co nieco dla Mola.

Ps. Uczestnicy imprezy wymyślali róż-
ne propozycje na temat 6. edycji Dania 
dla Mola. Były to: zupa, stół szwedzki, 
okowita... Każda zasługuje na realiza-
cję. Jednak, w związku z tym, że 6. edy-
cja odbędzie się zimą, prawdopodobnie 
w lutym 2010 r., osobiście skłaniałabym 
się ku napojom, np. z domieszką roz-
grzewających przypraw.

Zachęcam do poszukiwań zarówno 
w domowych, jak i bibliotecznych księ-
gozbiorach.

Organizatorzy dziękują:
• Państwu Kowalskim, właścicielom 

piekarni za chrupiące „małe co nieco” 
w postaci wielkich bagietek o długości 
120 cm każda • Agnieszce i Mariuszo-
wi Sawickim za gościnę i  ufundowanie 
nagrody głównej • Paniom: Teresie, Ire-
nie, Beacie i Ewie oraz Oli i Karolinie 
za swoistą literacką ucztę • Panu Sylwe-
strowi Wasilewskiemu, komendantowi 
Państwowej Straży Rybackiej • P. Zyg-
muntowi Dołębskiemu, strażnikowi 
Państwowej Straży Rybackiej za prawie 
oskarową rolę eksperta od ryb i wędkar-
stwa. • uczestnikom finału 5. edycji li-
teracko-kulinarnego konkursu za to, że 
obdarzyli Mola sympatią • Markowi Ma-
tyskowi za obsługę fotograficzną • całej 
armii osób nie wymienionych z imienia 
i nazwiska za to, że popołudnie 10 wrze-
śnia 2009 można uznać za sympatycz-
ne.

Piąty zjazd Moli Książkowych
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Ankieta OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w By-

chawie informuje, że prowadzi badania 
dotyczące skali zjawiska przemocy na 
terenie gminy Bychawa. Poniższa an-
kieta pozwoli zdiagnozować problem 
występowania przemocy, co z kolei 
umożliwi opracowanie Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

Ankieta jest anonimowa. Postaraj się 
odpowiedzieć szczerze na poniższe pyta-
nia zakreślając jedną odpowiedź.

1. Czy masz w klasie dobrego przyjaciela ?
Tak/Nie

2. W trakcie przerw jesteś dopuszczany do grupy?
Tak/Nie

3. Czy masz nieprzyjemną „ksywkę”?
Tak/Nie

4. Czy koledzy wyśmiewają się z ciebie w sposób 
szyderczy, nieprzyjazny ?

Tak/Nie/Czasami
Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?

................................................................
5. Czy jesteś zaczepiany, popychany ?

Tak/Nie/Czasami
Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?

................................................................
6. Czy twoja własność jest niszczona ?

Tak/Nie/Czasami
Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?

................................................................
7. Czy jesteś zastraszany przez kolegów ?

Tak/Nie/Czasami
Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?

................................................................
8. Czy koledzy zabierają ci pieniądze i inne rze-

czy ?
Tak/Nie/czasami

Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?
................................................................

9. Czy jesteś wciągany w kłótnie, bójki, w których 
jesteś stroną słabszą ?

Tak/Nie/Czasami
Jeśli tak, to kiedy ma to miejsce?

................................................................
10. Czy możesz z rodzicami porozmawiać o swoich 

problemach ?
Tak/Nie/Czasami

11. Czy jesteś w domu wyśmiewany w sposób nie-
przyjazny ?

Tak/Nie/czasami
12. Czy w twoim domu jest nadużywany alkohol ?

Tak/Nie/Czasami
13. Czy dochodzi do bójek ?

tak/Nie/czasami
14. Czy ty jesteś karany ?

Tak/Nie/czasami
15. Czy są to kary cielesne ?

Tak/Nie/czasami
16. Czy boisz się któregoś z rodziców ?

Tak/Nie/czasami
17. Czy wiesz co oznacza termin „wykorzystanie 

seksualne”?
Tak/Ne

18. Czy zetknąłeś się z osobą, która była wykorzy-
stana seksualnie przez kogoś z rodziny ?

Tak/Nie
19. Czy ty byłeś wykorzystany seksualnie przez ko-

goś z rodziny ?
Tak/Nie

20.Twój wiek - .......................................

Po wypełnieniu, ankietę należy zło-
żyć w przygotowanych do tego urnach 
znajdujących się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bychawie oraz w siedzi-
bie „Głosu Ziemi Bychawskiej”, przy 
ul. Piłsudskiego 22.

POMAGAMY 
SOBIE 

Marta Nakielska, pracownik OPS

To tytuł projektu systemowego reali-
zowanego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryte-
tu VII „Promocja Integracji Społecznej”, 
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji społecznej przez ośrodki pomo-
cy społecznej. 

Projekt ma charakter lokalny, obej-
muje swoim zasięgiem Gminę Bycha-
wa, w ramach realizacji projektu objęto 
wsparciem EFS grupę 7 bezrobotnych 
kobiet korzystających z pomocy tutej-
szego Ośrodka, które wyraziły chęć 
przystąpienia do projektu. Celem ogól-
nym projektu jest zwiększenie aktyw-
ności zawodowej osób bezrobotnych 
będących klientami pomocy społecznej. 
Celem szczegółowym zaś - podnosze-
nie kwalifikacji osób bezrobotnych, zak-
tywizowanie ich poprzez uczestnictwo 
w pracach społecznie użytecznych oraz 
nabycie umiejętności poruszania się 
po rynku pracy przez zapewnienie tym 
osobom specjalistycznego poradnictwa 
doradcy zawodowego.

W projekcie bierze udział siedem ko-
biet, jedna ukończyła kurs profesjo-
nalnego makijażu oraz fryzjerski, na-
tomiast sześć osób kurs pt. „Opiekun 
osoby starszej i chorej”. Tematyka szko-
lenia podyktowana była coraz większym 
zapotrzebowaniem na usługi opiekuń-
cze, szczególnie na terenach wiejskich 
Gminy Bychawa, co spowodowane jest 
starzeniem się populacji i wzrostem licz-
by osób starszych i chorych, które wy-
magają opieki i pomocy. 

Wartość ogólna projektu wynosi 
60 000 zł, w tym udział własny gminy 
to 6 300 zł, na co składa się koszt prac 
społecznie użytecznych i wsparcia finan-
sowego dla beneficjentów projektu. Dzię-
ki wsparciu finansowemu z EFS osoby 
uczestniczące w projekcie zyskały nową 
wiedzę i umiejętności, które zwiększą 
ich atrakcyjność na rynku pracy, nato-
miast Ośrodek realizując projekt mógł, 
między innymi, wyposażyć stanowisko 
pracy pracownika socjalnego w niezbęd-
ny sprzęt komputerowy dla usprawnie-
nia obsługi beneficjentów.

Ośrodek będzie realizował projekt 
przez kolejne 4 lata, a dzięki zdobytym 
funduszom przyczyni się do usamo-
dzielnienia części klientów tutejszego 
Ośrodka. 






OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz  Bychawy ogłasza trzeci przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej, będącej własnością Gminy Bycha-
wa znajdującej się w budynku wielorodzin-
nym przy ulicy Partyzantów 16 w Bychawie, 
gm. Bychawa.
1.Nieruchomość lokalowa nr 16  przeznaczona  
do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej czę-
ści gruntu w użytkowanie wieczyste usytuowana 
jest na parterze w budynku wielorodzinnym przy 
ulicy Partyzantów nr 16 w Bychawie (Uchwała 
Nr  XXXIV/146/08 Rady Miejskiej  w Bychawie 
z dnia 28.08.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedż lokali użytkowych położonych przy 
ulicach Partyzantów 16 i Ks. Kwiatkowskiego 
23 w Bychawie). Powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi 65,08 m2. Do lokalu przynależą piwni-
ca o powierzchni użytkowej 29,31 m2 i udział 
9439/88673 w częściach wspólnych budynku i w 
prawie współużytkowania działki nr 949/1 o po-
wierzchni 423 m2. Lokal nie posiada świadectwa 
energetycznego. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublinie 
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą LU1I/00044741/4.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości lokalowej odbył się 10.12.2008 
r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi 
przetarg odbył się 30.03.2009 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym.
2. Cena wywoławcza wynosi: 137 740,00 zł. 
(słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysię-
cy siedemset czterdzieści 00/100).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie gotówką wadium w wysokości 14 
000,00 zł / słownie złotych: czternaście tysię-
cy w terminie do dnia 10 listopada 2009 r.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 
378,00 zł.
5. Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2009 
r. o godz. 10ºº w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I 
piętro).
6. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu 
nieruchomościami i nie zgłoszono wniosków 
o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w 
ustawowym terminie. 
7. Wadium  należy wnieść przelewem lub w go-
tówce na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie 
Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowa-
dzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy  w 
Bychawie. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie 
podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w 
wyznaczonym terminie.
Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony 
przetarg jedynie z ważnych powodów, informując 
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego 
ogłoszenia.
8.Dodatkowych informacji o nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 pokój Nr 3 lub pod numerem 
telefonu 5660004 wew. 21, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu.
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USC informuje
w okresie od 14.08.2009 r. do 5.10.2009 r.

zarejestrowano: 

Akty małżeństw
Mroczek Grzegorz i Jeleńska Magdalena1. 
Strumiński Artur i Niedźwiedź Marta2. 
Nieściur Marcin i Gutowska Anna3. 
Flis Sławomir i Czernicka Anna4. 
Sulowski Grzegorz i Jezierska Ewelina5. 
Różycki Sławomir i Mazurek Beata6. 
Rejzner Piotr i Daśko Iwona7. 
Gula Artur i Zdybel Justyna8. 
Dolecki Przemysław i Kasperek Wioleta9. 
Rybaczek Tomasz i Janeczko Maria10. 
Kałużny Marcin i Sprawka Anna11. 
Kamiński Radosław i Kusa Magdalena12. 
Stefaniak Marek i Proczek Ewa13. 
Skalski Krzysztof i Łoś Agnieszka14. 
Oleszko Grzegorz i Widomska Monika15. 
Dyjak Damian i Surma Iwona16. 
Gadzała Kamil i Wołoszyn Kamila17. 
Szczygielski Karol i Żmudziak Edyta18. 
Rozdzialik Marek i Wróblewska Magdalena19. 
Grela Łukasz i Sobkowicz Joanna20. 
Maraszkiewicz Daniel i Zdybel Magdalena21. 

Akty zgonów
Boczek Józef Prawiedniki lat 841. 
Nowak Lucjan Jabłonna Majątek lat 702. 
Godula Genowefa Lublin lat 893. 
Brodowska Irena Boża Wola lat 854. 
Krusińska Aniela Bystrzyca Stara lat 885. 
Psuj Kazimiera Jabłonna Druga lat 816. 
Guziak Jan Tuszów lat 907. 
Zając Jan Dominów lat 538. 
Tudrujek Feliksa Gałęzów lat 799. 
Stachyra Franciszek Kosarzew Dolny – Kolonia lat 9310. 
Januszek Bronisław Bychawa lat 8411. 
Olejarz Bogumiła Łosień lat 6712. 
Gąbka Aleksandra Giełczew Druga lat 7713. 
Zanudenko Feliksa Lublin lat 9014. 
Kieraga Czesław Poniatowa lat 6915. 
Adamiak Władysław Siedliska Pierwsze lat 8116. 
Madej Wacław Stara Wieś Pierwsza lat 8117. 
Podkowa Barbara Lublin lat 7618. 
Nieznaj Anna Piotrowice lat 7319. 
Sprawka Józef Bychawka Druga lat 9020. 
Czerniak Aleksander Zakrzew lat 7321. 
Sadło Wiesław Wysokie lat 7022. 
Hołod Zofia Świdnik lat 7323. 
Gąsior Tadeusz Panieńszczyzna lat 9124. 
Baran Aleksander Stara Wieś Pierwsza lat 8025. 
Danielak Jan Piotrków Drugi lat 7226. 
Drzewicka Stanisława Lublin lat 9827. 
Klecha Emilian Borkowizna lat 7528. 
Daniel Stanisław Krzczonów – Wójtowstwo lat 8729. 
Klimek Dariusz Bychawka Druga lat 3930. 
Frączek Albin Olszowiec lat 8431. 
Surtel Stanisław Olszowiec lat 4532. 
Chmielewska Władysława Dragany lat 8033. 
Maciąg Edward Biskupie Kolonia lat 8334. 
Kukawski Jan Sobieska Wola Druga lat 7535. 
Dulbas Stanisław Olszowiec lat 8136. 
Zaborski Józef Osowa – Kolonia lat 9037. 
Małek Janina Piotrkówek lat 8438. 
Kowalczyk Zofia Krasienin lat 9039. 
Król Karolina Strzyżewice lat 7840. 
Poniewozik Walerian Sobieska Wola Druga lat 8641. 
Pizoń Władysława Baraki lat 9542. 
Głaz Kazimierz Boża Wola lat 7943. 
Dąbek Eugeniusz Gierniak lat 6344. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazu-

jące się na łamach „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 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 czwar-
ta emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.

Reklamy umieszczamy w gazecie do odwołania tej usługi przez zle-
ceniodawcę. 

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

„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:

Rozwiązanie
krzyżówki matematycznej z poprzedniego numeru
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Dom Jadwigi i Tadeusza Mazurów 
z Bychawy ma 110 lat. Usytuowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie ul. Lubelskiej, jed-
nej z najruchliwszych w mieście, wydaje 
się oazą spokoju i azylem od miejskiego 
zgiełku. Jest tu jak na wsi: drewniany dom 
z kamienną podmurówką kryty gontem, 
obszerny taras, sznury grzybów i okaza-
łego czosnku suszące się na ganku, cięż-
kie meble wyciosane z surowego drewna, 
pelargonie w glinianych donicach. Bujny 
zielony ogród i sad owocowy, ze ścieżkami 
spacerowymi z kamiennych płyt. Pomiędzy 
nimi niewielki ogródek, a w nim niewyszu-
kane, wręcz pospolite kwiaty: dzikie róże, 
rumiany oraz największa pasja Pani Domu 
– warzywniak.

- Na pomysł domu w wiejskim stylu wpadł 
w 1997 roku nasz syn Bogusław – mówi 
Tadeusz Mazur. My z żoną, mieszkaliśmy 
jeszcze w bloku, a dom po dziadkach zaj-
mował od czasu do czasu nasz syn, wtedy 
jeszcze student. Dom był opuszczony i wy-
magał podjęcia decyzji, co dalej. Najbar-
dziej odpowiadało nam naturalne otocze-
nie i materiały – drewno, kamień.

Dom wybudował jeszcze dziadek właści-
ciela – Władysław Ciężki. 

– Dom został wykonany z bardzo solid-
nego materiału. W czasie remontu, gdy 
wycinaliśmy w tych stuletnich, dębowych 
balach okno, unosił się jeszcze zapach ży-
wicy – wspomina pan Tadeusz.

Cieszymy się, że piękny dom Państwa 
Mazurów zyskał uznanie komisji powia-
towej i zdobył I miejsce w konkursie Naj-
piękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego. 
W nagrodę, Państwo Mazurowie, otrzymali 
talon na 2 tys. zł do wykorzystania w skle-
pie ogrodniczym. Gratulujemy!

Pierwsze miejsce dla posesji Państwa Mazurów w powiatowym konkursie

Dom otoczony naturą na przedmieściach

NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W POWIECIE
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