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W województwie lubelskim, noc z 24 
na 25 stycznia była najmroźniejsza tej 
zimy. Stacja meteo w Radawcu o godzi-
nie 7.00 rano odnotowała temperaturę 
–27 stopni. Zimno spowodowało, że wielu 
kierowców miało problemy z uruchomie-
niem samochodów. Do szkół nie dotarły 
również dzieci dojeżdżające – zamarzły 
autobusy szkolne. W Bychawie termo-
metry rano wskazywały –25-28 stop-
ni. Ale najniższą temperaturę w naszej 
gminie (według informacji uzyskanych 
od mieszkańców) odnotowano tej nocy 
w Gałęzowie: –29 stopni.

Niskie temperatury spowodowały, że 
w dniach 27-29 stycznia, dwie gminne 

szkoły (Szkoła Podstawowa w Bycha-
wie i Gimnazjum nr 1 w Bychawie) były 
zamknięte.

Tak było zimno
 
Olszowiec Kolonia  –27
Leśniczówka   –28
Wola Duża Kolonia  –26
Osowa   –26
Wola Gałęzowska  –28
Gałęzów   –29
Romanów   –23
Podzamcze   –22
Wandzin   –28

Najmroźniejsza noc 
tej zimy

Niezawodny zimowy środek transportu napędzany owsem ;-)
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Czym jest FAMILY CUP? To zawody spor-
towe dla amatorów, w takich dyscyplinach 
sportowych, jak narciarstwo alpejskie i bie-
gowe, snowboard, pływanie, kolarstwo gór-
skie i tenis. Tegoroczne, w kategoriach narty 
i snowboard, odbyły się 10 stycznia w Jacni 
koło Krasnobrodu.

Barwy Bychawy reprezentowali Mirosław 
Biedroń i Bogusław Mazur. Nasi zawodnicy 
wystartowali w slalomie gigancie w jeździe 
indywidualnej. Zawody polegały na dwu-
krotnym pokonaniu trasy slalomu. O wyni-
kach decydowała suma czasów w obu prze-
jazdach. Mazur i Biedroń zajęli prestiżowe 
pierwsze i drugie miejsca w kategorii G/M 
i tym samym zakwalifikowali się do finałów 
ogólnopolskich, które odbędą się na stokach 

Wierchomli w dniach 5-7 marca. Tam spo-
tkają się najlepsi zawodnicy ze wszystkich 
16 eliminacji regionalnych organizowanych 
na terenie Polski. Będziemy trzymali za na-
szych kciuki. 

Nasi reprezentanci zachęcają wszystkich 
mieszkańców Bychawy i okolic do uprawia-
nia sportów, nie tylko zimowych. 

- Zauważmy, że oprócz całkiem przyzwoitej 
górki w Batorzu mamy w naszych okolicach 
piękne tereny do uprawiania narciarstwa 
biegowego. Zawody z cyklu Familly Cup obej-
mują również tenis, pływanie i rowery, czyli 
wszystko w czym bychawianie mogą być do-
brzy – przekonuje Bogusław Mazur. 

Pomimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych (padał marznący deszcz) 
w zawodach w Jacni wzięło udział 101 za-
wodników, w tym 85 w narciarstwie alpej-

skim i 16 w snowboar-
dzie. Wśród zawodni-
ków w Jacni znaleźli się 
głównie reprezentanci 
woj. lubelskiego z ta-
kich miejscowości jak: 
Lublin, Zamość, To-
maszów Lub., Józefów, 
Biłgoraj, Krasnobród. 
Cieszymy się, że nie za-
brakło tam również za-
wodników z Bychawy.

Szczegóły z Family 
Cup w Jacni na stro-
nie www.familycup.
com.pl oraz www.kra-
snobrod.pl

Bogusław Mazur i Mirosław Biedroń z Bychawy 

W finale FAMILY CUP 
w narciarstwie alpejskim

mg

Niedawno otrzymaliśmy na adres redak-
cyjnej skrzynki (gzbg@wp.pl) wiadomość 
tej treści:

Jestem mamą 12-letniej niepełnosprawnej 
dziewczynki. Niedawno dowiedziałam się o 
turnusach rehabilitacyjnych w Mielnie, któ-
re cieszą się dobrą opinią i skutecznością. 

Jako matka wychowująca sama dziecko, 
nie jestem w stanie pokryć kosztu turnusu 
w całości, dlatego zwracam się z gorącą 
prośbą o wsparcie, chociaż drobne. Każdy 
wpływ środków pieniężnych może się przy-
czynić do umożliwienia mojej córce uczest-
nictwa w rehabilitacji i do poprawienia jej 
kondycji ruchowej.

Ten list wysłała do nas mama niepełno-
sprawnej Kornelii. Zapewniam Państwa, 
że redakcja takich próśb otrzymuje wiele, 
i z różnych stron Polski. Publikujemy tylko 
nieliczne. Bo, gdybyśmy chcieli zamiesz-
czać wszystkie apele, w naszej skromnej 
gazecie nie znalazłoby się miejsca już na 
nic więcej.

Tym razem pomoc jest potrzebna bycha-
wiance. I dlatego, przychylamy się do proś-
by Pani Stefanii, i razem z nią zwracamy 
się z apelem. By Kornelia mogła skorzystać 
z turnusu rehabilitacyjnego, na wyznaczone 

przez placówkę konto, musi wpłynąć kwota 
wartości takiego turnusu, czyli 12 900 zł.

Kornelia została zakwalifikowana na 
turnus w dniach 13.04 - 11.05.2010 r. Zo-
stało więc już tylko trzy miesiące, by zebrać 
taką sumę. Mama Kornelii prosi o pomoc, 
my dołączamy się do niej.

Konto przeznaczone na wpływy do po-
krycia kosztów rehabilitacji:

Sp. z o.o. EUROMED
Kredyt Bank S.A. I o/Koszalin
22 1500 1096 1219 9000 5185 0000 
z dopiskiem Kornelia Sowiło
 
Więcej informacji można znaleźć na stro-

nie internetowej Kornelii: 
www.pomocdlakornelii.vel.pl

POMÓŻMY MAŁEJ BYCHAWIANCE

Będą kolejne 
Plany Odnowy 
Miejscowości

Gmina Bychawa przystępuje do opra-
cowywania Planów Odnowy Miejscowości 
dla następujących sołectw: Zaraszów Ko-
lonia, Urszulin, Wola Duża, Skawinek, 
Kosarzew Dolny Kolonia, Józwów, Ko-
wersk, Gałęzów Kolonia Druga, Gałęzów 
Kolonia Pierwsza, Łęczyca. W związku 
z tym, prosimy mieszkańców o wypełnia-
nie ankiet, które rozdadzą sołtysi.

Plany odnowy miejscowości będą po-
trzebne do zaprojektowania i opracowania 
szlaku rowerowego po gminie Bychawa 
(ok. 40 km). Sporządzenie i uchwalenie 
takich dokumentów stanowi niezbędny 
warunek przy aplikowaniu o środki fi-
nansowe w ramach „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013”, działa-
nie „Odnowa i rozwój wsi”.

W Bychawce Trzeciej 
Kolonii

Wybrano 
panią sołtys

Burmistrz Bychawy składa podzię-
kowania Pani Małgorzacie Stawskiej 
za pełnienie funkcji sołtysa Bychawki 
Trzeciej Kolonii przez 7 lat (2003-2010). 
Jednocześnie informuje, że od 9 lutego 
br., funkcję sołtysa tej miejscowości pełni 
pani Agnieszka Marzec.

Kornelia z Mamą na pielgrzymce
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Zdaniem przewodniczącego 
Rady Miejskiej

O budżecie 
Bychawy 
inaczej

Seweryn Gąbka 

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28 stycznia 2010 r. 
budżet Gminy Bychawa na 
rok bieżący został uchwalo-
ny. To jedna z ważniejszych 
uchwał podejmowanych 
przez radnych, bo to właśnie 
w tej uchwale określa się kwotę 
dochodów budżetu Gminy (na 
ten rok jest to kwota w wysokości 
30 234 119 zł), jak również kwotę planowa-
nych wydatków (33 484 427 zł). Widoczną 
różnicę między dochodami a wydatkami 
gminy – czyli kwotę planowanego deficytu 
określoną na poziomie 3 250 308 zł – uzu-
pełnia się przychodami z kredytów (to kwota 
2 555 028 zł) oraz z tzw. wolnych środków, 
stanowiących nadwyżkę środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu gminy 
z lat ubiegłych (695 280 zł). Za tymi kwotami 
zarówno po stronie dochodów, a szczególnie 
wydatków, kryją się różne zadania realizo-
wane przez gminę, począwszy od zadań wła-
snych, poprzez wydatki związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej, 
czy też realizowane wspólnie na podstawie 
umów i porozumień z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego (zwykle jest to 
pomoc finansowa lub rzeczowa dla Powiatu 
Lubelskiego czy Samorządu Województwa 
Lubelskiego).

Pomijając szczegóły proceduralne, 
w pierwszym kroku to burmistrz opraco-
wuje projekt budżetu gminy na dany rok 
i przekazuje go Radzie Miejskiej (i tu do-
dam na marginesie: kompetencje burmi-
strza w tworzeniu budżetu są ogromne, 
ale również odpowiedzialność duża za jego 
kształt). Propozycje burmistrza są konfron-
towane z wnioskami – dążeniami radnych 
oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych 
gminy. Przepracowywane są dwukrotnie na 
komisjach rady, które analizując propono-
wane wydatki budżetowe zgadzają się lub 
nie, z projektem burmistrza. W efekcie, albo 
popierają jego propozycje, albo zmieniają je, 
wprowadzając własne.

Języczkiem uwagi są tzw. wolne środki, 
o których już wspomniałem wyżej. Z tej puli 
– 695 280 zł, zostały zwiększone wydatki 
z przeznaczeniem m.in. na takie ważniejsze 
zadania jak: udział własny w projekcie „Mo-
dernizacja infrastruktury szkolnej i sporto-
wej na terenie gminy Bychawa” (448 572 zł 
– utworzono rezerwę celową), zabezpieczono 
środki na budowę chodnika przy ul. Party-
zantów i ul. 11 Listopada (69 400 zł – dotacja 
gminy Bychawa jako pomoc dla samorządu 
województwa lubelskiego) oraz na oświetle-
nie w Podzamczu (20 000 zł). Utworzona 

została również rezerwa celowa (50 000 zł) 
na budowę sali gimnastycznej w Woli 

Gałęzowskiej. Zdjęte środki finanso-
we z zadania pod nazwą: „Uzbroje-
nie terenów inwestycyjnych w Pod-
zamczu”, radni przeznaczyli na 
przebudowę ul. Rynek i Kopernika 
– II etap (50 000 zł) oraz na opra-

cowanie dokumentacji na 
odbudowę drogi w miej-
scowości Leśniczówka 
(30 000 zł). Natomiast 
wprowadzenie do budże-
tu środków z Gminnego 
Funduszu Ochrony Śro-

dowiska pozwoliło na ich 
wykorzystanie z przezna-

czeniem na budowę spinki 
wodociągu w miejscowości 
Osowa (22 000 zł) i budowę 
kanalizacji sanitarnej na ul. 
Reja w rejonie Podzamcza (41 

137 zł).
Żeby, niektóre zadania znalazły się w pro-

jekcie budżetu, jako zadania zaplanowane 
do realizacji na dany rok, radni muszą wy-
konać swoją pracę, walcząc o wprowadzenie 
tych zadań do budżetu lub też broniąc za-
dań, które wcześniej były już zaplanowane 
do wykonania, a obecnie „nie widzi” ich bur-
mistrz w swoim projekcie lub nie znajdują 
poparcia większości. Posłużę się kilkoma 
przykładami dla zobrazowania tej sytuacji.

O budowie sali gimnastycznej w Woli Ga-
łęzowskiej mówiło się od co najmniej dwóch 
lat na forum rady miejskiej. Zadanie zostało 
„wprowadzone” do budżetu, zapadła decyzja 
o opracowaniu niezbędnej dokumentacji. 
O tym byli informowani, i radni, i miesz-
kańcy w Woli Gałęzowskiej – bezpośrednio 
zainteresowani tą inwestycją. Aż tu w pro-
jekcie budżetu gminy na rok 2010 nie zo-
stała zaplanowana przez burmistrza żadna 
na ten cel kwota. Pełne zaskoczenie! Mętne 
wyjaśnienia burmistrza nie zmieniły obrazu 
całej sytuacji. Dopiero dyskusja, a właściwie 
presja radnych zdecydowała o tym, że wy-
asygnowano w budżecie skromniutką kwotę 
na to zadanie (łącznie kwota rezerwy wynosi 
100 000 zł). Wciąż nie jest pewne, czy w tym 
roku doczeka się ono pierwszej fazy realiza-
cji, bo dokumentację opracowuje się i opra-
cowuje… nie wiadomo jak długo, a czas leci. 
Tak być nie powinno!

Burmistrz nie widział też w swoim pro-
jekcie budżetu przebudowy ul. Rynek i Ko-
pernika, zadania wielokrotnie omawianego 
i dyskutowanego zadania na forum spe-
cjalnie do tego celu powołanej komisji (bur-
mistrz, radni i mieszkańcy). Postawiony 
jednak przeze mnie wniosek formalny w tej 
sprawie o realizację tego zadania, znalazł 
uznanie większości w radzie (dziękuję!).

Trudną i problematyczną kwestią stało 
się zdjęcie pieniędzy z zadania pod nazwą: 
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Pod-
zamczu”. O odstąpienie od tego zadania za-
biegał burmistrz, przekonując większościo-
wy Klub Radnych Niezależnych do poparcia 
jego inicjatywy w tej sprawie. I tak się stało, 
jak chciał burmistrz, sam jednak nie odwa-
żył się wystąpić z autopoprawką o skreślenie 
tego zadania, które wcześniej było zaakcep-

towane przez niemalże całą radę. Wykona-
nie tego zadania miało stać się impulsem 
do rozwoju gminy w kierunku gospodarczo-
przemysłowym, a przede wszystkim tury-
stycznym. Taka szansa była, ale jak na razie 
nie będzie realizowana. Sam osobiście liczę 
również na pozytywne podejście i rozwią-
zanie tej kwestii w perspektywie czasowej 
przez decydentów, którzy dostrzegą szansę 
dla rozwoju Bychawy w oparciu o koncepcję 
wykorzystania tych terenów z pożytkiem dla 
wszystkich mieszkańców. 

Przytaczam te przykłady po to, aby przy-
bliżyć czytelnikowi – oczywiście tylko wy-
cinkowo i z punktu widzenia radnego – jak 
wygląda praca nad uchwałą budżetową. 
Chodnika, drogi, takich czy innych zadań 
nie należy traktować jako wyłącznej sprawy 
radnego. Jest to bowiem sprawa dla miesz-
kańców, zwykle potrzebna, a czasem wręcz 
niezbędna, i to właśnie wpisane jest w dzia-
łanie radnego, który reprezentując interes 
społeczności lokalnej, podejmuje różne wy-
zwania. Zawsze z uznaniem patrzę i dzię-
kuję przy okazji za postawę radnym, którzy 
walczą o sprawy mieszkańców naszej gmi-
ny. Bywa, że osiągają swój cel, przekonując 
większość rady do swojego zdania.

Ustalenie budżetu zawsze jest sprawą 
trudną, bo nie jest łatwo zadowolić wszyst-
kich mieszkańców, sprostać ich słusznym 
oczekiwaniom – nie pozwalają na to możli-
wości finansowe gminy. Zawsze jest jednak 
dobry czas na przejrzyste i konsekwentne 
działanie, na potrzebny wysiłek, aby jak 
najwięcej zadań zostało zrealizowanych, 
tym bardziej, że były przyobiecane. A obiet-
nice się spełnia! Tak, tak – wiem, życie jest 
bogatsze i nie zawsze możliwe jest to, co za-
planowano i obiecano, ale … nie jest dobrze, 
kiedy w obietnicach się przedobrzy, bo moż-
na łatwo utknąć w martwym punkcie i na-
razić się na uzasadnione pretensje ze stro-
ny niezadowolonych z tego miesz-
kańców – potencjalnych be-
neficjentów niedoszłej 
do skutku inwesty-
cji. Rachunek za 
takie działanie 
może być sło-
ny. W ten 
s p o s ó b 
traci się 
w i a r y -
g o d -
n o ś ć . 
Dodam 
jeszcze 
t y l k o 
tyle, że po-
mimo tego, 
że uchwa-
ła została 
p o d j ę t a , 
a budżet 
u c h w a l o -
ny, to jed-
nak zmiany są 
możliwe. Tym 
razem też tak bę-
dzie, bo tak nie tylko 
się zdarza, ale zawsze 
tak jest.
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Wydatki majątkowe 11 688 513,38
 Zadania realizowane wspólnie z innymi jst 1 054 424,00
 Programy finansowane z udziałem UE realizowane wspólnie z innymi jst 3 098 131,00
 Zadania własne 3 369 498,56
 Programy finansowane z udziałem UE 4 166 459,82

Budżet Gminy Bychawa na rok 2010

Na co burmistrz wyda kasę

wydatki bieżące  gminy

Zadania realizowane 
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wydatki majątkowe gminy

28 stycznia Rada Miejska w Bychawie podjęła najważniejszą 
uchwałę w roku, tj. w sprawie budżetu. Projekt budżetu, a więc plan 
dochodów i wydatków dla naszej gminy, został pozytywnie zaopinio-
wany  przez RIO w Lublinie. 

Wydatki bieżące gminy 21 795 913,76
 Rolnictwo i łowiectwo 64 878,00
 Transport i łączność 488 974,10
  Drogi publiczne wojewódzkie 49 800,00
  Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
  Drogi publiczne gminne 289 174,10
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000,00
 Gospodarka mieszkaniowa 111 282,09
 Działalność usługowa 60 720,00
 Administracja publiczna 3 011 195,00
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 071,30
  Ochotnicze straże pożarne 149 771,30
  Zarządzanie kryzysowe 2 000,00
  Pozostała działalność 1 300,00
 Oświata i wychowanie 10 445 291,33
  Szkoły podstawowe 6 196 775,00
  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 499 054,00
  Przedszkola 914 739,00
  Gimnazja 1 809 669,00
  Dowożenie uczniów do szkół 572 297,00
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 400,00
  Stołówki szkolne 193 508,00
  Świetlice 50 984,00
  Pozostała działalność 157 865,33
 Ochrona zdrowia 145 000,00
  Zwalczanie narkomanii 7 000,00
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138 000,00
 Pomoc społeczna 5 096 776,00
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia 272 049,00
  Dodatki mieszkaniowe 266 808,00
  Zasiłki stałe 202 000,00
  Ośrodki pomocy społecznej 330 543,00
  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 776,00
  Pozostała działalność 68 100,00
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 938 265,00
  Oczyszczanie miast i wsi 448 400,00
  Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 23 332,00
  Schroniska dla zwierząt 13 600,00
  Oświetlenie ulic, placów i dróg 436 988,00
  Pozostała działalność 15 945,00
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 719 155,94
  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 424 469,94
  Biblioteki 281 086,00
  Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 600,00
 Kultura fizyczna i sport 83 900,00
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Mariusz Nawłatyna, dyrektor BCK

Minęło już kilka miesięcy, odkąd informo-
wałem mieszkańców naszej gminy o tym, co 
dzieje się w Bychawskim Centrum Kultury. 
Mogło nawet powstać wrażenie, że dyrektor 
BCK zapomniał o czytelnikach „Głosu”, nie 
informując o licznych wydarzeniach kultu-
ralnych. Ale to tylko wrażenie, bo w „Głosie” 
ukazywały się zapowiedzi licznych imprez, 
a ich ilość zaskoczyła nawet mnie. Nie będę 
wracał do tego, wszak to, co za nami, to już 
historia. Ale jestem winien przynajmniej 
jedno wyjaśnienie, o które proszą mnie 
Państwo w licznych rozmowach. Jesteśmy 
szczęśliwi (ja i pracownicy BCK), że po wielu 
latach bylejakości mogliśmy spełnić marze-
nie, aby wejście główne do BCK, jak i jego 
otoczenie, nabrały europejskiego wyglądu. 
Jest nam niezmiernie miło, że nie tylko za-
akceptowaliście Państwo nową aranżację, 
ale wręcz przyjęliście ją z radością i za-
chwytem. Za wszystkie dobre i miłe słowa 
serdecznie dziękujemy, są one dla nas, pra-
cowników BCK, najlepszą nagrodą i podzię-
kowaniem, które sprawia, że chce nam się 
więcej i lepiej.

Oczywiście, kiedy w ubiegłym roku my-
ślałem o całkowitym zaaranżowaniu otocze-
nia BCK, kreśląc na kartce papieru własne 
pomysły, nie myślałem, że wszystkie będę 
mógł zrealizować od razu. I tu, miła nie-
spodzianka! Ubiegłoroczny festyn „W Kra-
inie Pierogów” zaskoczył mnie i wszystkich, 
i sprawił, że pół roku ciężkiej pracy zaowo-
cowało, po rozliczeniu, dodatkowym stru-
mieniem finansowym, dającym nam moż-
liwość spłaty należności oraz zrealizowania 
planów dotyczących BCK. Tak, marzenia 
stały się rzeczywistością, i nowa aranża-
cja stała się faktem. Cieszy nas i zachwyca 
przyjezdnych. Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować Państwu Rapom (firma 
EURORAP) oraz Państwu Tanikowskim 
(MATERIAŁY BUDOWLANE) za nieodpłat-
ne wsparcie realizacji tego przedsięwzięcia, 
oraz moim pracownikom za to, że wykonali 
tak fantastyczną pracę, (która wykraczała 
całkowicie poza ich zakresy czynności), a 
której efekt będziemy widzieli przez kilka-
naście następnych lat.

Pamiętam, że kiedy jesienią roku 2007, 
otwieraliśmy po remoncie budynek BCK, 
pisałem o nowym wizerunku i nowej ener-
gii, jaką czujemy, i którą chcemy zamienić 
na nowe wydarzenia kulturalne. Tak też się 
stało! Od trzech lat, imprez i wydarzeń kul-
turalnych przybywa (rocznie jest ich ponad 
trzydzieści) i są na coraz wyższym poziomie. 
Cieszy nas też, że grono przyjaciół i osób, 
które chcą z nami współpracować, jest co-
raz większe, pojawiają się nowe inicjatywy 
i pomysły (m.in. proponowane przez stowa-
rzyszenia LIBER LIBER), które z radością 
przyjmujemy. Mam nadzieję, że współpraca 
między nami zaowocuje nowymi imprezami, 
z pożytkiem dla mieszkańców Bychawy.

Zakończył się czas Bożego Narodzenia, 
który obfitował w liczne świąteczne imprezy. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim: 
dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczy-

cielom, dyrekcjom szkół i instytucji, opie-
kunom i tym wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w kolędowanie w Bychawskiej 
Szopce (mimo trudnych warunków atmos-
ferycznych), oraz uczestnikom Przeglądu 
Jasełek oraz Wieczoru Kolęd. Wszyscy byli 
radośni, otwarci i oczywiście fantastyczni! 

Wybiegając w najbliższą przyszłość, chciał-
bym serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia 
udziału w najbliższych wydarzeniach, które 
przygotowaliśmy dla wszystkich: chętnych, 
ale i tych niezdecydowanych, wahających 
się, i tych co rzadko opuszczają swoje domo-
we zakamarki. 

Dzieci i młodzież zapraszam w okresie ferii 
zimowych na zajęcia, warsztaty i inne atrak-

cje (m.in. wyjazdy na lodowisko), które przy-
gotowaliśmy w tym roku wspólnie z Miejską 
Biblioteką Publiczną. Wszystkich, którzy 
lubią biesiadować zapraszam wraz z By-
chawskim Towarzystwem Regionalnym na 
KUSAKI 16 lutego, i tu niespodzianka czy 
wręcz sensacja: zagrają znani od lat, wspo-
minani mieszkańcy Bychawy – jesteś cieka-
wy o kim piszę, przyjdź i zobacz osobiście 
– na pewno będziesz pod wrażeniem. A kto 
by chciał swoją ukochaną: koleżankę, przy-
jaciółkę, sympatię, żonę – najukochańszą 
kobietę pod słońcem – zabrać na niepowta-
rzalny koncert – zapraszam 7 marca o godz. 
18.00 na Wieczór z poezją Katarzyny Sie-
dleckiej-Brzezickiej i Andrzeja Koryc-
kiego OD NIEGO DLA NIEJ „W Zakamar-
kach Słów – W Oceanie Muzyki…”. Słodką 
niespodziankę dla uczestników przygotuje, 
jako sponsor, Pracownia Cukiernictwa Ar-
tystycznego „ZBYSZEK” z Lublina.

Już niebawem, Miejska Biblioteka Publicz-
na wspólnie z BCK, zaprosi na kolejnego 
Mola, a LIBER LIBER w naszej Blue Orange 
Gallery zaprezentuje dwie ciekawe wystawy. 
W planach oczywiście mamy również coś 
z Chopinem, wszak mamy rok Fryderyka 
Chopina, Pierogi 2010 – z nowym partnerem 
- Fundacją Klub Szefów Kuchni (skupiają-

Między Starym a Nowym Rokiem w BCK

Pierogi 2010 – z nowym 
partnerem - Fundacją Klub 
Szefów Kuchni (skupiającą 
osobistości kulinarne) przy 
muzyce zespołów PECTUS, 
VIDEO, AKCENT, 30 maja.

PECTUS

AKCENT
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Kasia i Andrzej są laureatami 
wielu przeglądów i festiwali:

1995-2000 korzystali w ramach nagrody • 
ze stypendium w MDK nr 2 w Lublinie
1996-1998 laureaci festiwalu ORANŻE-• 
RIA w Radzyniu Podlaskim
1996-1998 laureaci Biłgorajskich Spo-• 
tkań z Poezją Śpiewaną i Piosenką 
Autorską
1998, 2000, 2001 laureaci Smaku • 
w Myśliborzu

2001 Kasia zdobyła wyróżnienie na Stu-• 
denckim Festiwalu w Krakowie, Siedl-
cach, Lublinie i in.

Ponadto oboje występowali w różnych so-
lowych  projektach i przedsięwzięciach.

Andrzej współtworzył muzycznie audycje 
w Radiu Er. Kasia wystąpiła w programie 
„Piwnica Przechowalnia” - prowadzonego 
przez Andrzeja Poniedzielskiego i Elżbietę 
Adamiak, jako support przed Kasią Skrzy-
necką w ramach WOŚP, miała kilka kon-

certów m.in. w Kazimierzu Dolnym, lubel-
skich ośrodkach kultury oraz instytucjach 
związanych z wojskowością. Wszystkie wy-
mienione tu dokonania są tymi najbardziej 
„wzniosłymi”, warto wspomnieć też o wie-
czorze autorskim w Centrum Kultury przy 
ul. Peowiaków w Lublinie (3.02.1999 r.), czy 
mini recitalach w małych lubelskich gale-
riach, np. Galerii Po Schodach, czy w nie 
istniejącej już Galerii Herbaciarni „Dwa 
Księżyce” przy ul. Górnej.

Jeśli nosisz się z zamiarem, aby swojej: 
dziewczynie, sympatii, przyjaciółce czy 
ukochanej żonie, zrobić miłą niespodzian-
kę – to BCK daje Ci taką możliwość. Już 
7 marca, w Bychawskim Centrum Kultury 
o godzinie 18.00, odbędzie się wieczór z po-
ezją śpiewaną w wykonaniu Katarzyny Sie-
dleckiej-Brzezickiej i Andrzeja Koryckiego. 
Własna twórczość artystki wyróżnionej 
licznymi nagrodami, połączona z przeszy-
wającym do głębi głosem, łaskoczącym ser-
ce i duszę, ubogacona ciekawą aranżacją 
muzyczną, sprawi, że poczujecie się rado-

śnie, miło i blisko siebie, jak nigdy dotąd!
Słodką niespodziankę dla uczestników 

przygotuje Pracownia Cukiernictwa Ar-
tystycznego „ZBYSZEK” z Lublina, a jeśli 
chciałbyś aby bliska Ci osoba otrzymała 
tego dnia od ciebie piękną różę, zadzwoń 
do BCK (81 5660124) potwierdź swoje 
przybycie i zamów piękną czerwoną różę, 
którą zakupisz przed wejściem na salę 
koncertu.

Aby wszystkim było miło i sympatycznie, 
Kawiarnia Artystyczna „Złota Lira” ugości 
przybyłych uczestników kawą i herbatą.

Bychawskie centruM kultury

Kawiarnia artystyczna „złota Lira”
serdecznie zapraszają 7 marca 2010 r. o godz. 18.00
na emocjonujący, ekspresyjny i niepowtarzalny…

 
 

WIECZÓR z POEZJĄ
Katarzyny Siedleckiej-Brzezickiej 

i Andrzeja Koryckiego
OD NIEGO DLA NIEJ

„W Zakamarkach Słów - W Oceanie Muzyki…”

cą osobistości kulinarne) przy muzyce (AK-
CENT, VIDEO, PECTUS) 30 maja.

Mam nadzieję, że wystarczy Państwu sił 
i chęci, by odwiedzić Bychawskie Centrum 
Kultury, zachęcam, naprawdę warto, zawsze 
wszystkich witamy z otwartością i radością, 
gwarantując miłą atmosferę i dobrą zaba-
wę. Wszelkie informacje są zawsze dostępne 
w formie plakatowej na tablicach ogłoszeń 
oraz na naszej stronie internetowej www.
ebck.pl.

Wracając do pomysłu z przed kilku lat, je-
śli ktoś chciałby dostawać na bieżąco infor-
macje o imprezach w BCK w formie SMS pro-
simy przesłać swój numer na naszego maila 
sekretariat@ebck.pl lub na nr 606709701.

Kończąc, pragnę zaprosić Państwa do od-
wiedzania naszej strony internetowej www.
ebck.pl, gdzie można obejrzeć krótkie relacje 
z naszych wydarzeń prezentowanych przez 
nowy kanał informacyjny BCK – BCKTV.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam, ży-
cząc w obecnym roku spełnienia marzeń 
,i oczekując Państwa z radością w progach 
Bychawskiego Centrum Kultury. 

Zajęcia stałe w BCK

Taniec nowoczesny
Wtorek i czwartek  
16:15 -17:15  I grupa – najmłodsi 
17:30 – 19:00 II grupa – grupa średnia 
19:10 – 21:10 III grupa – grupa najstarsza.

Akrobatyka
(piątki lub soboty – termin ustalany na bieżąco 
z grupą)

Taniec towarzyski
Środa 
16:30 – 18:00 grupa starsza 
18:00 – 18:30 grupa młodsza

Chór
Czwartek godz. 19.00

Klub seniora
Poniedziałek godz.. 17.00

Schola AMDG
Środa godz. 17.00, piątek godz. 20.00

Zajęcia wokalne 
Poniedziałek, środa godz. 15.30

„Trybuna Ludków” 
Czwartek godz. 16.00

Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna
Piątek godz. 16.00

VIDEO
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Marek Kuna

Trasa nr 4
Gałęzówka – rzeka bobrów

Bóbr. U czytelników Coopera, Curwooda, 
Londona na dźwięk tego słowa przebiega po 
plecach dreszcz emocji.

Góry Skaliste, Daleka Północ, wędrów-
ka przez bezkres, traperzy, Indianie, sidła, 
strzelby, rakiety śnieżne, itede, itepe…

Bobry w Kanadzie, no w Puszczy Bia-
łowieskiej, dobra, i na Roztoczu; ale nie 
w Gałęzówce – chyba raczej kaczka… 
dziennikarska.

Tymczasem: z parku w dolinie ruszamy 
w górę Gałęzówki, mijamy parkowe źródła, 
mijamy osiedle domków jednorodzinnych 
przy Koźmiana, jeszcze trochę łąką i… na 
białym śniegu ciemna smuga zamarzającej 
wody. Skąd woda? Wprawdzie przed paro-
ma dniami była odwilż, ale od tamtej pory 
chwycił tęgi mróz i padał śnieg. Poziom 
wody w naszych rzekach, owszem, tego (ra-
czej ubiegłego) roku jest wysoki, ale podczas 
ostatnich (niezbędnych, a jakże) melioracji 
koryto mocno pogłębiono, a z wydobytych 
osadów usypano coś w rodzaju wału. 
Więc póki co woda powinna zmie-
ścić się w korycie. A tu na długości 
kilkuset metrów łąka zalana, a roz-
lewisko wyraźnie odtwarza dawny 
bieg rzeki.

Jeszcze trochę w górę doliny, rzut 
oka w stronę Grodzan i poszlaka 
wyraźnie wskazuje sprawcę zamie-
szania. Dorodne drzewo 30-40 let-
nie podcięte w charakterystyczny 
stożkowaty sposób trzyma się już 
na włosku. Niedaleko stąd spiętrzo-
na woda z chlupotem wylewa się na 
łąki.

Bóbr mospanie!
By uważniej przyjrzeć się bobrze-

mu dziełu zejdźmy z uczęszczanej 
ścieżki i udajmy się nad rzekę. Nieła-
twe to, bo drogę zagradzają zarośla 
i łany zeszłorocznych pokrzyw, do-
datkowo przysypane zlodowaciałym 
śniegiem. Potrzebne solidne buty tu-
rystyczne, no w ostateczności wiej-
skie gumofilce, dobrze mieć jakiś kij 
do podpierania. Skręcamy w prawo 
tuż za niewielkim bagienkiem. Na 
tym odcinku Gałęzówka płynie ro-
dzajem niewielkiego przełomu. Stro-
me zbocza ograniczają dolinę z obu 
stron, lewe od strony Grodzan pod-
cina meandrujący nurt. Nad wodą 
zarośla i drzewa: wierzby, olchy, topole. Dno 
doliny wąskie i płaskie niewiele ponad 100 
m, a nawet poniżej 50 m, szerokość koryta 
ok. 2 m, głębokość wody średnio 20-30 cm. 
Sama woda, jak z wierszyka Konopnickiej, 
zimna, bystra i czysta. Mając powyższe na 
względzie,  geograf rzekłby, że miejsce to 
dość sympatyczne, a bobry opinię uczonego 

męża (lub niewiasty) chyba podzielają. Jest 
jeden szkopuł, ale o tym później.

Tymczasem od topografii przejdźmy do 
bobrowej inżynierii. Tak, tak – od tych inte-
ligentnych zwierząt powinien uczyć się nie-
jeden planista.

Więc najpierw ścinanie drzew: wierzby, 
topole, osiki dostarczają bobrom pożywie-
nia i budulca. Specjaliści twierdzą, że bóbr, 
niczym wykwalifikowany drwal, potrafi po-
łożyć drzewo w odpowiednim kierunku wy-
korzystując jego ciężar, kształt, nachylenie 
terenu i siłę wiatru. Trochę drzew średniej 
wielkości zalega już wzdłuż brzegu, młode 
pędy ogryzione z kory i łyka. Ale drwalstwo 
to jeszcze nic – mądrość bobrza objawia się 
w inżynierii wodnej. Nieopodal znajdziemy 
pocięte na krótko gałęzie – to materiał bu-
dowlany. Z nich to głównie oraz błota po-
wstają bobrowe budowle. Czy próbowaliście 
Państwo zbudować tamę na strumieniu? Ja 
tak. Z niewielką pomocą kilku przyjaciół 
usiłowaliśmy spiętrzyć górski strumień – 
wielkości mniej więcej Gałęzówki – i stwo-
rzyć mały zbiornik wodny. Dobrze byłoby 
ochłodzić strudzone pracą lub wędrówką 
jestestwo, dokonać większych ablucji, popa-

trzeć na dziewczyny u wód.
Do dyspozycji mieliśmy bale, kamienie, 

cement, piasek, etc. W parę dni dzieło było 
gotowe. Stare wierzby przeglądały się w zie-
lonkawej tafli, strumyk ciurkał, szumiał lub 
huczał – w zależności od stanu wód. Kolega 
– jajcarz zmontował na jednym z drzew ła-
weczkę ratownika, opatrzoną stosowną ta-

blicą, choć wody było trochę powyżej kolan. 
Szczęście trwało niedługo, po kilku miesią-
cach, paru okresach suszy, paru ulewach 
zbiornik zaczął „puszczać”. Nie pomagało 
uszczelnianie zapory, wyłożenie misy folią, 

Trasy turystyczne po Bychawie 
i okolicach

Bobry castoridae rodzina gryzoni 
obejmująca tylko bobra europejskiego 
i  bobra kanadyjskiego. Szczątki kopal-
ne znane od oligocenu; niektóre wymarłe 
gatunki osiągały wielkość niedźwiedzia 
[„Mały słownik zoologiczny” Ssaki, Wie-
dza Powszechna, Warszawa 1973].

Bóbr europejski – Castor fiber L. rodzina 
castoridae – bobrowate. Długość ciała 0,67 
- 1 m dł. ogona 28 - 38 cm, masa ciała 15 
- 30 kg. Palce tylnych odnóży spięte błoną 
pławną. Pazur długiego palca kończyny 
przedniej jest rozdwojony, a jego spodnia 
część ruchoma. Mocno spłaszczony ogon 
okryty jest łuskami. Ubarwienie sierści 
jasnobrązowe do niemal czarnego. Przed 
gruczołami analnymi uchodzą duże gru-
czoły piżmowe. Żyje w Eurazji i Ameryce 
Płn. Zamieszkuje różnego typu wody, od 
małych potoków aż do jezior. Nad brzega-
mi kopie nory, na podmokłych terenach 
buduje żeremia (nawodne domki z chru-
stu i mułu w postaci dużych kopców), któ-
re zamieszkują całe kolonie. Aktywny jest 
nocą i o zmierzchu. Przegradza rzeczki 
tamami utrzymującymi odpowiednio wy-
soki poziom wody. Młode rodzą się owło-
sione i widzą. Ze względu na cenne futro 
w wielu rejonach został wytępiony.[„Świat 
Zwierząt” – praca zbiorowa, PWRiL, War-
szawa 1983]

Bóbr to temat wdzięczny. Istnieje wie-
le dzieł popularnonaukowych, książek 
przygodowych, filmów przyrodniczych, 
albumów fotograficznych traktujących 
o  bobrach. Oto przede mną:

„Kampinoskie bobry” Piotra Topińskie-
go, „Nad rzeką bobrów” Erika Colliera; 
„Pielgrzymi puszczy”, „Sejdżio i jej bo-
bry” oraz „Historia opuszczonego szała-
su” Georgea Stensfeld-Belaneya, znanego 
bardziej pod indiańskim imieniem Szara 
Sowa (Grey Owl).

Cóż je łączy? Ich autorzy podjęli pra-
cę nad ochroną i reintrodukcją bobrów 
w środowisko naturalne. Książki zaś są 
formą przedstawienia ich działań. I choć 
nie jest to wielka literatura, dostarcza 
miłośnikowi przyrody nieco wiedzy o bo-
brach i wielu wzruszeń.
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usuwanie żwiru i kamieni nanoszonych po 
burzach, lanie betonu, nic! Żwirowaty grunt 
chłonął wodę, basen nie napełniał się do 
potrzebnej wysokości! Tama zatrzymywa-
ła śmieci i osady, kąpiel w brudnej wodzie 
przestała być przyjemnością. Po dwu se-
zonach wysiłków daliśmy za wygraną. Bu-
dowa porządnego jazu przekraczała nasze 
możliwości techniczne i finansowe.

A bobry na Gałęzówce?
Z gałęzi, chrustu i  błota zbudowały tamę 

przegradzającą koryto na całej wysokości tj. 
powyżej metra. Konstrukcja na pozór cha-
otyczna działa bez zarzutu, nadmiar wody 
przepływa szczelinami. Cofka, czyli spię-
trzenie wody sięga ok. 300 m w górę rzeki.

Kilkadziesiąt metrów powyżej tamy znaj-
duje się przelew kierujący wodę na łąki.

Samo położenie budowli wydaje się być 
starannie wybranym – w zakolu spowalnia-
jącym nurt – a konstrukcja silnie opiera się 
o potężne drzewo.

Kilkadziesiąt metrów poniżej tamy głów-
nej – w kolejnym zakolu – druga mniejsza 
spiętrzająca wodę o jakieś 30 cm. Dalej jesz-
cze parę mniejszych stopni spowalniających 
i spiętrzających wodę. Starsza pani, miesz-
kanka Grodzan mówi, że z podziwem ob-
serwowała pracę bobrów. Najpierw zaczęły 
od tych mniejszych przegród, później wzno-

siły kolejne, a na końcu 
dużą tamę. Nie wiem, 
kiedy to robią, tylko raz 
udało mi się zobaczyć 
bobra w wodzie.

Pan Józek, również 
mieszkaniec Grodzan, 
twierdzi co innego. Bo-
bry dają się zaobserwo-
wać, wychodzą nawet 
w biały dzień, trzeba 
tylko postać trochę bez 
ruchu i najlepiej oglądać 
je przez lornetkę z więk-
szej odległości. Bardzo 
sprytnie noszą ciężary 
posługując się zwinię-
tym ogonem.

Skąd bobry w Bychawie? Dlaczego tu? 
Bóbr jeden wie.

Pół wieku temu bóbr w Polsce był zwierzę-
ciem wymierającym. Ostoja bobrów w Bia-

łowieskim Parku 
Narodowym była 
(i jest) rezerwa-
tem ścisłym, do-
kąd wejść mogą 
jedynie nieliczni, 
i bardzo upraw-
nieni. Ogromne 
zasługi dla za-
chowania i przy-
wrócenia bo-
bra środowisku 
n a t u r a l n e m u 
ma Zakład Do-
świadczalny PAN 
w Popielnie (ten 
sam, w którym 
odtworzono na 
nowo rasę ko-
nika polskiego). 

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku podję-
to próbę ponownego wprowadzenia bobrów 
w środowisko, z  którego dawno zniknęły – 
m.in. w Kampinoskim Parku Narodowym, 
w Beskidzie Niskim, na Roztoczu. Wówczas 
okazało się, jak ogromnymi zdolnościami 
adaptacyjnymi dysponuje to zwierzę. Bóbr 
„przyjął się” i zaczął zajmować coraz to nowe 

siedliska. Często okazywało się, jak nie-
odgadnione są zamysły bobrze. Zwierzaki 
wypuszczone na wolność w miejscach, zda-
niem specjalistów optymalnych, wynosiły 
się. Zamiast leśnych ostępów nieoczekiwa-
nie wybierały bliskie sąsiedztwo człowieka. 
Na Roztoczu, jak opowiadał mi pracownik 
RPN upodobały sobie jeziorko w środku 
Zwierzyńca, to z kościółkiem. Z uporem ryły 
nory w tamie spiętrzającej potok Świerszcz 
stawiając zarząd Parku w głupiej sytuacji. 
Bo jak tu, w sanktuarium przyrody, prowa-
dzić walkę z symbolem jej autonomii?

Kolejnym etapem rozprzestrzeniania się 
bobrów był przełom lat 80. i 90., a czyn-
nikiem korzystnym kryzys gospodarczy. 
Zrozumiano wtedy, że produkcja rolna, jak 
i inne działy gospodarki, podlega kryteriom 
ekonomicznym. Nie wszystkie areały ziemi 
należy zagospodarowywać, nie opłaca się 
siać i orać za każdą cenę. Skorzystały na 
tym bobry, wkraczając na tereny dawnych 
łąk i użytków rolnych. Nawet niekoniecznie 
dawnych, co tu i ówdzie prowadzi do sprzecz-
ności interesów (łagodnie mówiąc) między 
człowiekiem a bobrem. No, bo bóbr – podob-
nie jak człowiek – przystosowuje środowisko 
do swoich potrzeb.

Bobry zaobserwowano nad Bystrzycą, 
gdzieś tak po roku dwutysięcznym, w oko-
licach Pszczelej Woli. Skąd się tam wzięły? 
Zagadka.

BoBra chronią przepisy ustawy

Mocą rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną (DzU Nr 220, poz. 2237) 
bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest 
ochroną gatunkową częściową.

Kodeks Karny Rozdział XXII Prze-
stępstwa przeciwko środowisku

Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszcze-
nie w świecie roślinnym lub zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach, podlega karze po-
zbawienia  wolności  od  3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązują-
cym na terenie objętym ochroną, niszczy 
albo uszkadza rośliny lub zwierzęta po-
wodując istotną szkodę, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2. 

Krecia robota bobra?

Gdzie drzewa rąbią...

Czyżby śniadanie?
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Garść  

kilka ciekawostek na bobrowy temat
Bobry są największymi gryzoniami żyją-• 
cymi na półkuli północnej. Osiągają dłu-
gość ciała do 1 m plus 40 cm ogona, a 
masę ciała do 40 kg. Wielkością przewyż-
sza je jedynie południowoamerykańska 
kapibara mierząca do 1,3 m plus ogon, 
i ważąca do 50 kg. W przeszłości żyły w 
Ameryce Północnej bobry olbrzymie, któ-
re osiągały 2,5 m długości, a masa ich 
ciała według szacunków mogła sięgać 
powyżej 100 a nawet 220 kg. Największe 
gryzonie na Ziemi były wielkości hipopo-
tama, a ważyły tonę. Żyły 4 do 2 mln lat 
temu na terenie Ameryki Południowej.
Dzięki bobrom Państwo Polskie znalazło • 
się w rzędzie prekursorów ochrony przy-
rody. Już Bolesław Chrobry wydał pierw-
szy akt prawny dotyczący ochrony tych 
zwierząt.
Za czasów piastowskich powstał specjal-• 
ny urząd bobrownika czy też bobrowni-
czego, podlegającego bezpośrednio suwe-
renowi z pominięciem władz terytorial-
nych. Do obowiązków bobrownika nale-
żało coroczne liczenie i spisywanie bo-
browych żeremi oraz ochrona ich przed 
kłusownikami.
W inwentarzu dóbr nadawanych przez • 
władców rycerzom wyszczególnione były 
i żeremia bobrowe.
Średniowieczni kazuiści dopuszczali zja-• 
danie mięsa bobrzego w poście i to nawet 
zakonnikom, dowodząc, iż stwór ziem-
nowodny obdarzony łuskowatym ogo-
nem – musi być rybą. Ów ogon w gwarze 
myśliwskiej zwany pluskiem uchodził za 
przysmak.

Ludy pierwotne – Indianie, miesz-• 
kańcy Syberii – darzyły bobry szczegól-
nym szacunkiem. Podziwiano mądrość, 
zaradność, pracowitość i determinację 

zwierząt zwanych Małym Ludem. Bóbr 
był uosobieniem dobrych mocy, przyja-
znych człowiekowi, patronem szamanów-
uzdrowicieli.
Wielkie polowanie na zwierzęta futerko-• 
we, w tym bobry, miało miejsce w wiekach 
XVII – XIX, przyczyniło się do znacznego 
uszczuplenia bądź całkowitego wynisz-
czenia populacji wielu gatunków gryzoni 
i małych drapieżników. Przyczyną „fu-
trzanej gorączki” były zmiany klimatu 
oraz moda. Na przełomie XVIII i XIX w 
wystąpiło lokalne minimum klimatyczne 
objawiające się m. in. obniżeniem śred-
niej temperatury rocznej, skróceniem 
okresu wegetacji i obniżeniem granicy 
wiecznego śniegu. Jednocześnie panują-
ca w wyższych sferach moda nakazywa-
ła damom noszenie sukni z delikatnych 
tkanin oraz odsłanianie wdzięków. Cóż 
mogło uchronić eteryczną istotę przed 
chłodem na dworze i w niezbyt ogrzanych 
pomieszczeniach? Jedynie drogie futro!
Kompanie handlowe robiły złote intere-• 
sy płacąc za skórki m. in. bronią palną 
i wódką.
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów bo-• 
brownictwo było intratną dziedziną go-
spodarki, więc do końca jej istnienia i tro-
chę dłużej bobry zamieszkiwały dorzecza 
Warty, Wisły, Narwi i wschodnie obsza-
ry państwa. Ks. Krzysztof Kluk, pionier 
nauk przyrodniczych, tak przedstawia 
pożytki z bobra: sierść albo włos bobro-
wy w rękodziełach daje naiprzedniejsze 
kapelusze i pończochy… zęby zdatne są 
malarzom pozłacającym do polerowania. 
Mięso złe nie jest a ogony osobliwością, 

które i w post wolne są do jedzenia… w 
lekarstwie głośne są bobrowe stroje... 
(strojem bobrowym nazywana jest wy-
dzielina gruczołu piżmowego używana 
niegdyś w farmacji i przemyśle perfume-
ryjnym – M.K.)
Sto lat później bóbr na terenach dawnej • 
Polski należał już do rzadkości. Upadek 
państwa, kryzys gospodarki folwarcznej, 
głód ziemi wśród włościan, ogromne po-
trzeby rozwijającego się przemysłu i miast 
skutkowały masowym wyrębem lasów i 
osuszaniem mokradeł. Dla bobrów i innej 
zwierzyny po prostu zabrakło miejsca.
Pisano w 1911 roku: • …kraj nasz coraz 
bardziej pozbywa się zwierzyny, która dla 
swego istnienia potrzebuje i odpowied-
nich terenów, i przede wszystkim spoko-
ju. O łosiach i bobrach zapomnieliśmy już 
dawno wszyscy i znamy je w Królestwie 
już tylko z opisów zoologii lub ze wzmia-
nek i artykułów pism łowieckich.
Literatura polska utrwaliła parę „pejzaży • 
z bobrem”. Przypomnijmy dwa: Sienkie-
wicz – rozebrana Jagienka w bobrzym 
rozlewisku i Redliński – Kaziukowa opo-
wieść o rybaku przemienionym w bobra 
za to, że łowił ryby w dzień święty i nie 
podzielił się połowem z apostołami.
I wreszcie – bóbr w przysłowiach i porze-• 
kadłach. Niewiele tego. Taki np. niedź-
wiedź, to ho, ho! – ma misiowatą posturę, 
niedźwiedzi uścisk i wdzięk, wyświadcza 
przysługi a nawet warzy w górach piwo. 
Albo wilk – jest straszny lub nie taki, pa-
trzy wilkiem, nosi, aż go poniosą, ale nie 
bywa wilkowi człowiekiem. A bóbr? Pie-
przne powiedzonko o bobrze i cebuli do-
tyczy bobu, nie bobra. Bóbr bobruje albo 
płacze! Nie wiadomo z jakiego powodu, 
sceptycy twierdzą, że to łzy krokodyle.

Wędrówka w górę Kosarzewki, słabo zago-
spodarowaną doliną, była kwestią czasu.

Dwa lata temu zaobserwowałem ślady 
obecności bobrów na bagnach pomiędzy Tu-
szowem a Radkowem. Może były tam nieco 
wcześniej?

Pan Janusz Lipiec – strażak: W ubiegłym 
roku byliśmy wzywani „do bobra”. Wpadł do 
zbiornika przeciwpożarowego w Bychawce. 
Wyciągnęliśmy zwierzaka i wypuściliśmy do 
Kosarzewki. Skończyło się na strachu.

Później bobry przypuściły atak na by-
chawski zalew – jeszcze można znaleźć 
w jego okolicy drzewa ogryzione w charakte-
rystyczny sposób. Gospodarze zalewu i chy-
ba też stawów nie okazali nowym osadnikom 
gościnności i jakoś tam wyperswadowali im 
dalszy pobyt na terenie akwenów. Zrozu-
miałe. Bobry więc przeniosły się w obecne 
miejsce i zaczęły organizować środowisko 
na swój sposób.

Co będzie dalej?
Możliwości są trzy:
Pierwsza – sympatyczne gryzonie zosta-

ną wypłoszone lub skończą w 
garnku kłusownika. Przed 
taką możliwo-
ścią, oprócz 
opatrzno -

ści bobrzej, chroni prawo (Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 
2004 r., nr 92, poz. 880, z poźn. zm., więcej 
patrz ramka) miejmy nadzieję skutecznie.

Druga – bobry zostaną przez odpowiednie 
służby wyłapane i przeniesione tam, gdzie 
Ci Bobrze będzie dobrze.

Trzecia wreszcie – o jakże miła przyrodni-
kom, turystom i organizatorom aktywnego 
wypoczynku; Bobry pozostaną w miejscu, 
które wybrały, urządzą je według swoich po-
trzeb, będą przez wszystkich hołubione i po-
dziwiane, a rolnicy dostaną odszkodowania 
za zalane tereny. Mało prawdopodobne, ale 
pomarzmy …

Póki co, wielu bychawian ma do bobrów 
nastawienie przychylne.

O bobrze tylko dobrze!
Autor niniejszego tekstu będąc jedynie en-

tuzjastą bobrzej sprawy, nie zaś zoologiem, 
weterynarzem, leśnikiem ni innym bobrolo-
giem, niewiele o bobrach wie.

Aby nieco przybliżyć czytelnikowi temat 
bobra, odwołajmy się do publikacji o cha-
rakterze encyklopedycznym. I tak zobacz 
ramka!

Pan Bóbr we własnej osobie
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Maria Dębowczyk

Był dzień 7 czerwca 1990 roku. 
Trwały prace murarskie na tere-
nie pozyskanym przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Bychawie, przy sta-
wianiu budynku nr 49 (ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, a wcześniej 
22 Lipca). Podczas niwelacji terenu 
i kładzenia fundamentów natknięto 
się w warstwie piachu, użytego do 
podsypki, na nieznane nikomu stare 
monety. W pierwszym odruchu cieka-
wości, a pewnie i nieświadomości, wy-
brane z piachu monety, sześciu pracu-
jących rozdzieliło między siebie. Wiado-
mość o znalezisku dotarła jednak do po-
licji, a ta poinformowała Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
Wypadki potoczyły się teraz szybko. Na 
miejsce przyjechali dwaj rzeczoznawcy 
– numizmatycy, i już 28 czerwca wyce-
niono, i wstępnie sklasyfikowano, od-
zyskane, dzięki pomocy policji, monety, 
w liczbie 121. Prace nadzorował ówcze-
sny kierownik Gabinetu Numizmatycz-
nego w Muzeum Lubelskim mgr Henryk 
Wojtulewicz. Ostatnią partię, 16 sztuk, 
znalazca(-y?) przekazał na początku 
lipca, łącznie więc znalezisko liczy-
ło 137 monet, jak się okazało – z XVII 
wieku. Dość dobrze zachowanych, choć 
pokrytych nalotem miedzi, z wykwitami 
rdzy, co udało się jednak odczyścić tak, 
by odtąd mogły stanowić cenną ekspo-
zycję muzealną.

Miejsce odkrycia i wynikają-
ce z tego przypuszczenia

Wieść o odkryciu jakiegoś tajemnicze-
go skarbu, zamkniętego ponoć w złotym 
garncu, obiegła miasto i stała się te-
matem numer jeden bychawskiej ulicy. 
Mnożyły się spekulacje, czasem zaska-
kujące i wręcz sensacyjne. Rosła plot-
ka, że skarb, celowo kiedyś ukryty, jest 
własnością zamożnych przedwojennych 
mieszkańców. A ci na pewno zgłoszą się 
po jego zwrot. 

Przedmiotem dociekliwości i anali-
zy pracowników naukowych było zaś 
szukanie odpowiedzi na pytanie: czym 
wytłumaczyć lokalizację znaleziska, 
i jaki ma ono związek z historią miasta 
i mieszkańców? W „Wiadomościach Nu-

mizmatycznych” (Lublin 1992, zeszyt 1) 
napisano:

Konfiguracja terenu w rejonie odkrycia 
skarbu przedstawia płaski, lekko na-
chylony w kierunku północy stok, opa-
dający do rzeki Kosarzewki, płynącej po 
lessowym, a częściowo gliniasto - piasz-
czystym podłożu.

We wnioskach, które należy uznać 
za hipotetyczne, stwierdzono, że numi-
zmaty odkryto w złożu wtórnym, gdyż 
piach na podsypkę zwożono spoza tere-
nu budowy, a więc odkrycia, trzeba też 
uwzględnić, że niwelując miejsce po wy-
burzonych domach stojących tu kiedyś 
poprzednio, ziemię wiele razy przekopy-
wano i przemieszczano. Znalezisko było 
luźne, bez jakiegokolwiek zabezpiecze-
nia np. ceramicznego. Istotne, że odkry-
to je na terenie wcześniej użytkowanym 

rolniczo, o luźnej zabudowie wiejsko – 
rolniczej. To wskazywałoby na fakt wie-
lokrotnego przemieszczania monet np. 
podczas prac gospodarskich.

Można zatem przypuszczać, że skarb 
numizmatyczny stanowi tylko skromną 
część większego, rozproszonego zespo-
łu, raczej niepochodzącego z miejsca 
odkrycia.

Idąc dalej tropem skojarzeń i domy-
słów, przypomnijmy, że Bychawa leża-
ła na dość ważnym, przynajmniej dla 
Lubelskiego, dawnym trakcie do Zamo-
ścia.

Spekulanci różnych miast Królestwa 
i nawet zagraniczni znacznymi partiami 
zakupują tu bydło, nierogaciznę i różne 
wiktuały – czytamy w „Słowniku Geo-
graficznym Królestwa Polskiego”, t. 1. 
s. 487.

Skład i wartość znaleziska
W skład znaleziska wchodzą nowo-

żytne monety z XVII w. kilku władców. 
Najwięcej, bo 123 sztuki Zygmunta 
III Wazy, króla polskiego (1587–1632), 
7 sztuk Gustawa Adolfa, króla szwedz-

kiego (1611–1632), 1 sztuka Krysty-
ny, królowej szwedzkiej (1632–1654), 
1 sztuka Jana Zygmunta Hohenzoller-
na, księcia Prus i lennika, 2 sztuki Je-
rzego Wilhelma Hohenzollerna, elektora 
brandenburskiego, 3 sztuki wyżej wy-
mienionego księcia pruskiego i lennika 
Polski.

Podstawę skarbu, gros znaleziska, 
stanowią monety z czasów Zygmunta III 
Wazy, z wizerunkiem władcy. W więk-
szości są to półtoraki, w mniejszej ilo-
ści trojaki, a w pojedynczych egzempla-
rzach monety o nominałach wyższych 
– szóstaki i orty. Jest też jeden grosz 
gdański. Najstarsze są półtoraki Zyg-
munta III i półtorak lenny Jana Zyg-
munta Hohenzollerna z 1620 r.

Dla zorientowania czytelników w war-
tości monet podaję zawartość czyste-
go srebra wg stopy menniczej za króla 
Zygmunta III: trojak koronny zawierał 
1,53 grama czystego srebra, szóstak 
3,06 grama, półtorak 0,72 grama, grosz 
0,29 grama. Ale faktyczna wartość ów-
czesnej monety, biorąc pod uwagę za-
wartość szczerego srebra czy złota, była 
zmienna i ustalana przez specjalną ko-
misję sejmową. Istniały wówczas menni-
ce królewskie i prywatne specjalizujące 
się w biciu monet o jednakowych nomi-
nałach. I tak np. orty czyli 10-groszówki 
bito do 1624 r. w mennicy gdańskiej, z 
dobrego srebra wysokiej próby. Lubelska 
mennica istniejąca od 1595 r. wybijała 
wyłącznie grosze, trojaki i szóstaki.

W opinii autorów opracowań z dziedzi-
ny numizmatyki, za panowania Zygmun-
ta III w polityce menniczej i monetarnej 
panował chaos. Wielość mennic i obfi-
tość pieniędzy w obiegu nie szła w pa-
rze ze szlachetnością kruszcu w nich 
zawartego. Jednak współcześnie raczej 
nie zawartość i klasa kruszcu w odna-
lezionych monetach jest najważniejsza. 
Najcenniejszy jest niepodważalny au-
tentyzm zabytkowych numizmatów.

Bychawskie znalezisko numizma-
tyczne to bardzo ważny fakt z punk-
tu widzenia historii gospodarczej, jak 
i w ogóle dziejów miasta. Dla bychawian 
to nie tylko ciekawostka, ale i material-
ny dowód tożsamości i odległej żywot-
ności ich miasta.

O znalezisku siedemnastowiecznych monet w Bychawie

Półtoraki, trojaki, szóstaki…

trojak Zygmunta III

ort gdański – Zygmunta III Wazy
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Echa XII Spotkań 
Regionalnych – 
Bychawa 2009

Teresa Tracz

...można nie być głębokim badaczem, 
ale pod karą haniebnego wstydu nie 
godzi się nie znać ziemi, na której 
się mieszka - tymi słowy (za polskim 
poetą romantycznym Władysławem Sy-
rokomlą) Barbara Cywińska, prowa-
dząca tegoroczną edycję, przywitała go-
ści licznie zgromadzonych na widowni 
w Bychawskim Centrum Kultury. Wśród 
nich zasiedli: prof. M. Demska-Trębacz, 
burmistrz A. Sobaszek, przewodniczący 
Rady Miejskiej S. Gąbka, panowie radni 
i dyrektorzy miejscowych oraz okolicz-
nych szkół i instytucji. Ogromną więk-
szość stanowili uczniowie (uczestnicy 
konkursu), ich koledzy a także miesz-
kańcy.

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego przy współpracy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i wspomnianego 
BCK przez 11 lat organizował swoiste 
lekcje regionalizmu dla społeczności 
bychawskiej, by ocalić od zapomnienia 
historię, kulturę, tradycję, język oraz lu-
dzi, którzy na stałe związali się z naszą 
Małą Ojczyzną. Tematykę poprzednich 
spotkań  [patrz ramka] przypomniała, 
bo przecież nie wszyscy pamiętają, ich 
pomysłodawczyni, Maria Dębowczyk.

Hasło tegorocznych spotkań „Tu żyję, 
tu mieszkam – multimedialny spacer 
po mojej miejscowości” to jednocze-
śnie temat ogłoszonego w listopadzie 
konkursu adresowanego do wszystkich 
mieszkańców Gminy Bychawa oraz za-
przyjaźnionych gmin ościennych, któ-
rego celem było przedstawienie w ory-
ginalny sposób najciekawszych miejsc, 
wydarzeń i osób związanych z regio-
nem. Rozstrzygnięcie tegoż konkur-
su nastąpiło właśnie 10 grudnia 2009 
roku w pierwszej części Spotkań. Ku 
naszej radości ponad 70 osób zgłosiło 
swoje prace w kategoriach: prezentacja 
multimedialna, folder, strona interneto-
wa, gazeta. 

Komisja konkursowa w składzie: Ma-
rek Kuna – przewodniczący, Grzegorz 
Szmit, Joanna Marek-Stanicka, Mi-
chał Bielak – członkowie, stanęła przed 
trudnym wyborem. Cytowany niżej frag-
ment protokołu ilustruje kryteria, jaki-
mi kierowali się zaaferowani jurorzy:

(...) Zakres, tematyka prac, sposób 
prezentacji, walory artystyczne, ogól-
na kompozycja, poczucie humoru, kli-
mat i nastrój, a nawet walory naukowe 
przedstawionych prezentacji tworzą sze-
roką panoramę naszego regionu, przed-
stawiając jego piękno i oryginalne cechy 
krajobrazu widzianego oczyma artysty. 
W naszej ocenie szczególnie preferowa-
liśmy  pomysłowość, osobiste spojrze-
nie na naszą Małą Ojczyznę, umiejęt-
ność przedstawienia jej urody. Mając na 
względzie powyższe kryteria, komisja 
postanawia przyznać:

I miejsce: zespół w składzie: Moni-
ka Borowiecka, Marlena Zając, Emilia 

Zaklika, Grzegorz Krusiński (Szkoła 
Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w 
Bychawce) – za szeroką i wyczerpującą 
formę przedstawienia z wykorzystaniem 
fotografii, rysunku, poetycką formę wy-
powiedzi oraz rozległą wiedzę historycz-
ną.

II miejsce: zespół rodzinny w skła-
dzie: Barbara Lech kl. IV b i Katarzyna 
Lech kl. V b małe mieszkanki Romano-

wa (Szkoła Podstawowa w Bychawie) – za 
wnikliwe spojrzenie okiem młodego ar-
tysty i krajoznawcy, oryginalny podkład 
muzyczny, wspaniałą animację, cudow-
ne poczucie humoru, a także umiejęt-
ność kontaktu ze światem zwierząt.

III miejsce: Olimpia Koziej, (Zara-
szów Kolonia), absolwentka Liceum Pla-
stycznego w Lublinie – za dojrzałą formę 
wypowiedzi artystycznej, malarskość 
przedstawionego krajobrazu, postrzega-
nie magii miejsc zwyczajnych oraz przy-
wiązanie do swego miejsca na ziemi.

Wyróżnienia 
Piotr Bogdański, uczeń kl.V ze • 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałę-
zowskiej - za nastrój retro.
Mateusz Łukomski, Jakub Pie-• 
trzak i Michał Miszczak, ucznio-
wie kl. II a Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie – 
za świetną orientację w terenie.

Firma Art-Kom z Bychawy ufundowa-
ła też nagrodę 
dla ucznia kl. 
III ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskie-
go za stworze-
nie strony in-
ternetowej.

Nagrodzone 
prace zostały 
pr z edstaw io -
ne publiczno-
ści i docenione 
gromkimi bra-
wami, pozosta-
łych uczestni-
ków oraz ich 
opiekunów ob-
darowano eks-
kluzywnymi al-
bumikami By-
chawa i oko-
lice w grafice 

i fotografii spe-
cjalnie przygotowanymi na tę uroczy-
stość.

Młodzi, obiecujący autorzy: Grzegorz 
Sztyrak i Marek Matysek swoją mi-
łość do Bychawy i okolic przełożyli na 
język sztuki i tak powstał zbiór 32 kart: 
16 grafik i 16 fotografii wydany nakła-
dem BTR przy wsparciu finansowym 
Gminy Bychawa i opatrzony wstępem 
pióra Marii Dębowczyk. Promocja tego 
niezwykłego albumiku była następnym 
punktem XII Spotkań Regionalnych. 
Mamy nadzieję, że każdy bychawianin 
umieści go w swojej domowej bibliotecz-
ce, a może obdaruje nim rodziny rozrzu-
cone po Polsce i za granicą.

Najwierniejsi widzowie i sympatycy 
dotrwali do trzeciej części Spotkań po-
święconej promocji książki „Studia nad 
ziemiaństwem w XIX i XX wieku” pod 
redakcją prof. Albina Koprukowniaka 
i dr Zofii Gołębiowskiej. Zgromadzeni 
w kawiarni „Złota Lira” z zainteresowa-
niem wysłuchali, świetnej pod wzglę-
dem merytorycznym i ciekawie przy-
gotowanej przez Elżbietę Winiarczyk, 
analizy artykułów wspomnianego wyżej 

slajd z nagrodzonej I miejscem prezentacji - Bychawka
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tematy spotkań reGionalnych 
(1998-2009)

XII – (2009) „Tu żyję, tu mieszkam” 
–  multimedialny spacer po mojej 
miejscowości

XI – (2008) „W kręgu ludowych trady-
cji”

X – (2007) „Uczyć o regionie” (lekcje 
o tematyce regionalnej)

IX – (2006) Galeria Młodych Twórców

VIII – (2005) „W Bychawie ciekawie”

VII – (2004) „Obrazek z przeszłości”

VI – (2003) „Opowieści mego dziadka”

V – (2002) Tradycje muzyczne regionu 
bychawskiego, kapele ludowe ze 
Starej Wsi i okolic

IV – (2001) Walory krajobrazowe oko-
lic Bychawy, Muzykujące rodzi-
ny

III – (2000) Dawne sprzęty i przedmio-
ty użytkowe gospodarstwa wiej-
skiego, obrzęd pieczenia chleba

II – (1999) Gwary ludowe okolic By-
chawy

I – (1998) Konkurs wiedzy o Bychawie

wydawnictwa. Po prezentacji przyszedł 
czas na pytania kierowane do redak-
torów książki i autorów artykułów, sa-
tysfakcjonujące wszystkich odpowiedzi, 
podziękowania, kwiaty i autografy.

Spotkania Regionalne to jedna z waż-
niejszych imprez w kalendarzu kultu-
ralnym naszego miasta. W ich orga-
nizacji BTR wspierają zaprzyjaźnione 
instytucje: BCK, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, szkoły 
(podstawowe, 
g i m n a z j a l -
ne i średnie), 
prz ygotow u-
jące swoich 
uczniów do 
c z y n n e g o 
udziału oraz 
inne organi-
zacje i grupy 
ku lt y wujące 
reg iona l i zm. 
Każdego roku 
realizację spo-
tkań wspie-
ra finansowo 
Gmina Bycha-
wa.

Organizatorzy bardzo gorąco dziękują 
dyrektorom instytucji i szkół, nauczy-
cielom, opiekunom oraz uczniom klasy 
V c i IV b Szkoły Podstawowej w Bycha-

wie za uświetnienie imprezy recytacją 
autorskich wierszy oraz prezentacją pio-
senek o bychawskiej krainie. 

Szczególne ukłony należą się przed-
stawicielom władz lokalnych, którzy 
wyjątkowo licznie wzięli udział w tej re-
gionalnej uroczystości. 

A za rok XIII Spotkania Regionalne, co 
będzie ich tematem? Może Wy, Drodzy 
bychawianie, podsuniecie kilka cen-

nych pomysłów Zarządowi BTR? Z nie-
cierpliwością czekamy na propozycję.
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slajd z nagrodzonej II miejscem prezentacji - Romanów slajd z nagrodzonej III miejscem prezentacji - Zaraszów

Prof. dr hab. A. Koprukowniak i dr Z. Gołębiowska - redaktorzy książki oraz prowadząca spotkanie E. WiniarczykM
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Monika Głazik

Tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi 
czyli Dobrze Zasłużony dla Lubelszczy-
zny jest prestiżowym wyróżnieniem przy-
znawanym corocznie przez redaktorów 
naczelnych lubelskich mediów. W tym 
roku wśród dwunastu laureatów znalazła 
się Maria Dębowczyk, bychawska regio-
nalistka i społecznik.

Regionaliści to wyjątkowe osoby, któ-
re bezinteresownie poświęcają swój czas 
i umiejętności ludziom oraz lokalnemu śro-
dowisku – małej ojczyźnie. Na co dzień ich 
wysiłek bywa nie dostrzegany i nie docenia-
ny. Aby w jakiś sposób uhonorować działal-
ność tych niezwykłych osób i podkreślić ol-
brzymią wartość ich pracy, przedstawiciele 
mediów lubelskich oraz agencja reklamowa 
Vena Art i drukarnia Intrograf przyznają od 
czterech lat wyróżnienia Bene Meritus Ter-
rae Lublinensi – Dobrze Zasłużeni dla Ziemi 
Lubelskiej.

Maria Dębowczyk, wieloletnia polonistka 
w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, 
obecnie na emeryturze, swój wolny czas po-
święciła Bychawie. Jedna z inicjatorów zało-
żenia Bychawskiego Towarzystwa Regional-

nego, przez dwadzieścia lat prezes stowarzy-
szenia, a od 2009 roku wiceprezes. Autorka 
większości publikacji prasowych na temat 
historii Bychawy i okolic, redaktor „Gazety 
Bychawskiej” oraz dodatku „Głos Regionali-
stów” do „Głosu Ziemi Bychawskiej”. W swo-
im dorobku pisarskim ma kilka książek: 
„Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regio-
nu (1939-1944)” [1997], „Stare cmentarze 
rzymskokatolickie w Bychawie i Bychawce” 
[1999], „Śladami Koźmianów, Przewłockich, 

Kowerskich” [2003], „Ks. Antoni Kwiatkow-
ski (1861-1926) Kapłan z wiary uczyn-

ny” [2006]. W 2005 roku dzięki jej 
zaangażowaniu udało się w Bycha-
wie otworzyć Izbę Regionalną.
Kapituła konkursu Bene Meritus 

tym razem doceniła opiekunów 
miejsc magicznych z Lubelsz-
czyzny. Maria Dębowczyk 
znalazła się więc w takim 
gronie: Edward Balawejder, 
Katarzyna Czerlunczakie-
wicz, Alojzy Leszek Gzella, 

Alina i Tadeusz Karabowiczo-
wie, Krystyna i Ryszard Kor-
naccy, István Kovács, Leon 
Popek, Przemysław Pytlak, 
Stefan Nieznanowski, Lucjan 

Świetlicki, Łukasz Węda.
Maria Dębowczyk odebrała dyplom z rąk 

szefa TVP Lublin Tomasza Rakowskiego. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 
19 stycznia w Hotelu Lublinianka.

Maria Dębowczyk otrzymała nagrodę  
Bene Meritus Terrae Lublinensi 2009

Regionaliści lubią i umieją 
się bawić

Członkowie Bychawskiego Towarzy-
stwa Regionalnego spędzili ostatni 
dzień karnawału (16 II 2010 r. we wto-
rek od godz. 19.00) w Bychawskim Cen-
trum Kultury na imprezie koszyczkowej, 
bawiąc się przy muzyce zespołu w skła-
dzie: W. Stacharski, A. Tracz, M. Tracz, 
A. Hanaj, L. Szewczyk. Tego wieczoru 
można było kupić cegiełkę na cele statu-
towe stowarzyszenia, a otrzymany album 
„Bychawa i okolice w grafice i fotografii” 
stał się biletem wstępu na imprezę. Za-
rząd BTR serdecznie dziękuję p. Mariu-
szowi Nawłatynie, dyrektorowi BCK, za 
udostępnienie pomieszczeń i popieranie 
lokalnych inicjatyw.

BYCHAWSKIE  TOWARZYSTWO  REGIONALNE
Deklaracja Członkowska

Nazwisko i imię ____________________________________________________

Data urodzenia_____________________________________________________

Miejsce pracy, zawód _______________________________________________

Adres zamieszkania, telefon__________________________________________

Deklaruję wstąpienie do Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego z siedzibą w Bychawie i zobowiązuję 
się regulować ustalone składki członkowskie oraz w miarę swoich możliwości popierać działalność 
stowarzyszenia zgodną ze statutem.
____________________________________________________
             (podpis)                                             (miejscowość i data)

(wpisowe 10 zł, opłata roczna 5 zł)

Maria Dębowczyk wśród nagrodzonych

Z szefem TVP Lublin, Tomaszem Rakowskim



Monika Głazik

Walery Krzpiet ma 86 lat. W Bychawie 
mieszka od 1973 roku. Jeszcze niedaw-
no można go było spotkać na spacerze. 
Ostatnio, podupadłszy na zdrowiu, wię-
cej czasu spędza w domu, pod troskliwą 
opieką rodziny.

Pan Krzpiet zgodził się na spotkanie 
ze mną i opowiedział mi o swoim życiu. 
W rozmowie wspomniał swoją gehennę 
sprzed 66 lat, kiedy to, jako żołnierz AK, 
w 1944 roku, został zesłany na Syberię.

Urodził się 4 kwietnia 1924 roku we wsi 
Świerczyna w powiecie kraśnickim. W cza-
sie działań wojennych wstąpił we wrześniu 
1942 roku w szeregi oddziału „Małego”, Sta-
nisława Łokuciewskiego, dowódcy Armii 
Krajowej (Obwód „Jemioła” w rejonie Kra-
śnika i Janowa Lubelskiego), i przyjął pseu-
donim „Choina”. Miał wówczas 18 lat.

Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział 
w licznych akcjach przeciw okupantom, mię-
dzy innymi w wysadzaniu pociągów z amu-
nicją, bronią i sprzętem wojennym, głównie 
w okolicach Kraśnika i Janowa Lubelskiego. 
Podczas jednej z tych akcji wybuch uszko-
dził mu ucho.

Gdy w lipcu 1944 roku, po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na Lubelszczyznę zaczęły 
się pierwsze aresztowania, NKWD razem ze 
służbami bezpieczeństwa PKWN przetrzy-
mywało żołnierzy AK, uznanych za „wrogów 
władzy ludowej”. Tak też się stało z Wale-
rym Krzpietem, który został zatrzymany w 
rodzinnej miejscowości, 10 listopada 1944 
roku. Za podstawę aresztowania posłuży-
ła ustna informacja przedstawiciela Armii 
Czerwonej. Oskarżony o członkostwo w Ar-
mii Krajowej, i o „aktywną działalność prze-
stępczą przeciwko Armii Czerwonej i Tym-
czasowemu Komitetowi Wyzwolenia Narodo-
wego Polski” został wywieziony na Syberię.

Tym samym podzielił los około pięciu ty-
sięcy osób deportowanych do łagru NKWD-
MWD (Uprawienie nr 270) w rejonie Boro-
wicze w ZSRR, w którym więziono żołnierzy 
Armii Krajowej.

Najpierw zabrali nas do Bychawy, tam 
siedzieliśmy w piwnicach... potem za-
wieźli do Kraśnika do więzienia, tam by-
liśmy z tydzień czasu.... później w samo-
chody i do Lublina na stację towarową. 
Ogolili nas, i do pociągu... po czterdzie-
stu. W tamtą stronę do Moskwy jechali-
śmy osiem dni i potem jeszcze dwa dni 
do Borowicz.

Miejscowość Borowicze, gdzie po II wojnie 
światowej znajdował się obóz internowania 
żołnierzy Armii Krajowej, znajdowała się w 
połowie drogi pomiędzy Moskwą a Peters-
burgiem. W czasie wojny więziono tu prze-
ważnie niemieckich jeńców wojennych. Po 
wkroczeniu do Polski w 1944 r. Armii Czer-
wonej, obóz w Borowiczach zapełnił się Po-

lakami. Umieszczono tam głównie szerego-
wych żołnierzy AK. Ponieważ nie było pod-
staw do ich skazania, zastosowano wobec 
Polaków internowanie. Tam trafił Walery 
Krzpiet. W Borowiczach przebywał od stycz-
nia do maja 1945 roku.

W kopalni węgla robiliśmy... w wodzie 
i na mrozie... czterdzieści stopni bywa-
ło... W kopalni pracowało się drągami 
i kilofami... w gumowych butach... woda 
stała powyżej kostek. Węgiel wynosili-
śmy na górę po schodach, wiadrami... 
Potem w mokrych szmatach wracaliśmy 
do baraku, zanim doszliśmy to ubrania 
zamarzały. Pracowaliśmy ponad siły... 
Do jedzenia dawali nam przemarzniętą 
brukiew i zasypywali to kaszą jaglaną... 
Nie daj, Panie Boże, głód!

Potem, Walerego Krzpieta przeniesiono do 
łagru w Jogle. Tam pracował przy wyrębie 
lasu. Ogromne kłody drzewa, więźniowie, 
ręcznie transportowali do pobliskiej rzeki 
na spływ.

W Jogle byłem zbity, chciano bym wy-
dał swoich kolegów. Zabrali mnie na 
przesłuchanie, stłukli... straciłem przy-
tomność i zostałem przywleczony do ba-
raku. Bili pałami, na pałach były kolce... 
Dwa tygodnie na plecach nie leżałem... 
całe szczęście że w drugim baraku był 
lekarz Niemiec... miał maść i zastrzyki. 
Co drugi dzień przychodził i smarował 
mi plecy maścią.  Mam blizny do dzi-
siaj. Rany zaszły brudem, zagoiły sie 
i szramy zostały....  Miałem też złamany 
obojczyk... Sowiet to wiedział jak obozy 
robić... Najgorzej było w Borowiczach 
i Jogle... stamtąd nikt nie uciekł... Potem 
przegnali nas do Opoczna. Tam było już 
lepiej, więcej chleba nam dawali.

Obóz był też nieprawdopodobnie zaplu-
skwiony i zawszony, z niezliczoną ilością 
szczurów, co było straszną uciążliwością 
dla więźniów. Roznosiły się choroby. W koń-
cu kwietnia wybuchła w obozie epidemia 
krwawej czerwonki. Jedynym rozwiązaniem 
było leczenie się spalonym na węgiel chle-
bem i drewnem. Często zdarzało się, że rano 
więźniowie znajdowali na pryczach martwe 
ciała kolegów. Ludzie umierali z wyczerpa-
nia, z chorób.

Na czerwonkę chorowałem dwa tygo-
dnie. Cały czas bałem się o życie. Ciągle 
umierali ludzie wokół mnie... Jednej nocy 
z mojej jednej strony umarł człowiek, 
drugiej nocy z drugiej strony drugi... Po-
myślałem sobie że trzeciej nocy przyjdzie 
kolej na mnie. Ale jakoś Pan Bóg pozwolił 
mi przetrwać...

W obozach pracy przymusowej (Borowicze, 
Jogła, Opoczno) Walery Krzpiet przebywał 
ponad rok. Uwolnienie nastąpiło w lutym 
1946 roku. Wypuszczono tylko część uwięzio-
nych. Praca ponad siły, głód, surowy klimat, 
brak odpowiedniej opieki medycznej i możli-
wości kontaktu z bliskimi w kraju spowodo-

wa ł y 
dużą śmiertel-

ność, wielu znajo-
mych Krzpieta po-
zostało w Borowi-
czach  na zawsze. 
Walery Krzpiet 13 
lutego 1946 roku 
został repatriowa-
ny do Polski.

Nazad jecha-
liśmy 17 dni, 
światu nie wi-
dzieliśmy... tylko szparami. Nie wiedzie-
liśmy gdzie jedziem... wagonami towa-
rowymi, w nieludzkich warunkach... tak 
aby jak najwięcej nas wymarło. Wagony 
były dziurawe. Aby nie zamarznąć zsu-
waliśmy z siebie śnieg nawzajem. Kiedy 
wróciłem z niewoli ważyłem 38 kilo. 

2 marca 1946 roku Krzpiet dotarł do Pol-
ski. – Kiedy mnie zobaczyli w domu to pła-
kali nade mną – wspomina. Chudy, wycień-
czony, zarośnięty. Potem pojawiła się opu-
chlizna na ciele. Był leczony w Kraśniku, 
okazało się, że więźniom w łagrze podawano 
saletrę. Przez wiele tygodni wracał do sie-
bie, ale zniszczone na Sybirze zdrowie, przez 
lata dawało mu się we znaki.

Byłem przemrożony, wypadły mi zęby, 
z dużego wysiłku dostałem żylaków na 
całych nogach. Obecnie choruję na nogi 
i kregosłup.

Po powrocie do kraju, Walery Krzpiet nie-
raz był nękany i prześladowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Przez dwa lata musiał 
meldować się UB w Kraśniku i Zakrzówku. 
W 1946 był nawet aresztowany, przetrzymy-
wany i przesłuchiwany.

Po wojnie z żoną i dziećmi prowadził ośmio-
hektarowe gospodarstwo rolne. W 1973 
sprzedał je i zamieszkał w Bychawie. Rozpo-
czął pracę w bychawskiej gospodarce komu-
nalnej. Nie raz był nakłaniany do wstąpie-
nia w szeregi PZPR. Gdy odmówił, grożono 
mu zwolnieniem z pracy. 

W chwili obecnej Pan Walery Krzpiet 
przebywa w szpitalu. Życzymy mu dużo 
zdrowia. 

Bardzo serdecznie dziękuję panu Cze-
sławowi Rogale, prezesowi Związku In-
walidów Wojennych Koło w Bychawie, 
za współpracę i kontakt z Panem Wale-
rym Krzpietem oraz Rodzinie Państwa 
Krzpietów za miłe przyjęcie.

Ze wspomnień Walerego Krzpieta, jedynego mieszkającego na terenie gminy sybiraka

Był w „nieludzkiej ziemi”
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Konkurs dla czytelników 

Spotkajmy 
się 
w bibliotece

Opisz spotkanie w Twojej bibliotece czy-
li Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bycha-
wie, o jakim marzysz – w gronie przyja-
ciół, z udziałem rodziców albo dziadków, 
swoich dzieci czy wnuków, w gronie pa-
sjonatów lub ze sławną postacią. A może 
marzysz o tym, by w bliskiej sobie biblio-
tece spotkać się z filmem, fotografią, no-
wymi ideami lub nową dziedziną wiedzy? 
Czy do organizacji wymarzonego spotka-
nia potrzebne Ci są nowe technologie? Czy 
będziesz współorganizować to spotkanie?

Wypowiedź konkursowa powinna za-
wierać uzasadnienie, być napisana w po-
prawnym stylu, dopuszczalne są różne 
formy literackie. Objętość tekstu nie może 
przekraczać 1500 znaków ze spacjami. 
Jury wybierze najciekawsze wypowiedzi, 
których autorzy nie boją się marzyć. 

Nagrodę otrzymasz Ty i Twoja bibliote-
ka! Nagradzani są uczestnicy konkursu, 
ale również biblioteki publiczne, które 
zostaną wskazane przez uczestników 
w formularzu konkursowym! Termin 
przesyłania zgłoszeń 
upływa 21 marca. 
Wśród nagród: lapto-
py, urządzenia wielo-
funkcyjne, drukarki, 
aparaty cyfrowe, mp3 
i audiobooki. 

Szczegółowe informacje znajdziesz: 
www.biblioteki.org/konkursy lub w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Bychawie. 

Nowe lokalne strony www 

www.pomocdlakornelii.vel.pl www.kwiateklo.pl www.jasiobarszcz.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji 
gzbg@wp.pl

Konkurs dla moli 
książkowych

Napój dla 
mola

to tytuł 6. edycji literacko-kulinarnego 
konkursu  z cyklu… DLA MOLA. Zadanie 
polega na odnalezieniu w dowolnej książ-
ce z literatury pięknej opisu przygotowy-
wania, serwowania lub delektowania się 
smakiem najróżniejszych napojów. Na-
stępnie należy wybrany fragment wraz  
z opisem bibliograficznym książki (imię 
i nazwisko autora, tytuł, strona,  na któ-
rej znajduje się opis) wysłać na adres Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bychawie: bi-
blioteka.bychawa@gmail.com lub redakcji 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”: gzbg@wp.pl, 
bądź dostarczyć osobiście do biblioteki 
lub redakcji. Na opisy czekamy do koń-
ca  lutego 2010 r., tak aby pożegnać zimę 
i przywitać wiosnę  imprezą w kawiarni 
artystycznej „Złota Lira”  w BCK. A wtedy 
wspólnie ze zwycięzcami konkursu przy-
wołamy literackie receptury  i spróbujemy  
je ożywić. Przy okazji udowodnimy, już po 

raz szósty w historii,  że 
czytanie podnie-
bieniem jest i moż-

liwe, i przyjemne. 
Z a c h ę c a m y 

wszystkich do 
busz owa n i a” 
w domowych 
i bibliotecz-
nych księgo-
zbiorach... 

oraz na 
p ó ł k a c h 
z nalewkami... 

Konkurs dla rolników

Bezpieczne 
gospodarstwo 
rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi i Państwowa Inspekcja Pracy 
rozpoczynają kolejną już, VIII edycję 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs ma 
na celu promocję zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwach rolnych. Udział 
w konkursie mogą brać osoby pełnolet-
nie, prowadzące produkcyjną działalność 
gospodarczą.

Zgłoszenia na specjalnym formularzu 
należy złożyć do najbliższej placówki 
KRUS w terminie do 15 marca 2010 roku. 
Spośród kilkunastu gospodarstw rolnych 
wyłonionych w ramach eliminacji prze-
prowadzonych przez Placówki Terenowe  
KRUS obejmujące teren województwa lu-
belskiego, komisja konkursowa Oddziału 
Regionalnego KRUS w Lublinie dokona 
oceny. Na podstawie przeprowadzonych 
wnikliwych wizytacji ustalona będzie 
ostateczna klasyfikacja. Przy ocenie będą 
brane pod uwagę min. ład i porządek w 
obrębie zabudowań i stanowisk pracy, 
stan budynków, stan techniczny i wypo-
sażenie maszyn i urządzeń używanych 
w gospodarstwie, stosowanie środków 
ochrony osobistej.

Etap regionalny trwa do 14 maja, wo-
jewódzki do 30 czerwca, a centralny do 
30 lipca 

Więcej na ten temat www.krus.gov.pl 
oraz pod numerem tel. 604-893-155.

Marek Sierociuk
rzecznik prasowy Or KRUS w Lublinie
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Akcja PDPZ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie składa 
serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 
oraz darczyńcom, którzy uczestniczyli w tegorocznej 
zbiórce darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę. Dzięki Wam udało się zebrać żyw-
ność, środki higieniczne, artykuły szkolne, zabawki 
oraz odzież. Udzielono pomocy wielu potrzebującym 
rodzinom. Szczególne podziękowania składamy: By-
chawskiemu Centrum Kultury, Młodzieżowej Inicja-
tywie Kulturalnej, Szkole Podstawowej w Bychawie, 
Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Samorzą-
dowemu Przedszkolu nr 1 w Bychawie, Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie, Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej, Szkole Podstawowej im. Kaje-
tana Koźmiana w Bychawce, kierownictwu sklepów: 
BIEDRONKA w Bychawie, MAR sp.j. w Bychawie, 
PHU OLMAD delikatesy w Bychawie, Panu Sylwe-
strowi Szwajkowskiemu.

Anna Niedbała, Szef Sztabu w 2009 r.  
pracownik socjalny OPS

Zagryzione przez psy

W Kosarzewie, w styczniu, mieszkańcy znaleźli dwie 
zagryzione przez psy sarny. Informacja ta została prze-
kazana przez świadków zdarzeń. W związku z liczny-
mi niepokojącymi informacjami, które w ostatnim 
czasie docierają do nas, do Urzędu Miejskiego w By-
chawie oraz Posterunku Policji w Bychawie, a doty-
czą wałęsających się psów, zwracamy się z  apelem 
do Mieszkańców, którzy posiadają psy, o trzyma-
nie ich na uwięzi lub w ogrodzonym terenie tak, 
by uniemożliwić im wałęsanie się poza terenem 
własnej posesji. Pozostawione bez opieki psy sta-
nowią bowiem  realne zagrożenie dla przechodniów, 
a szczególnie dzieci udających się do szkoły i mogą 
prowadzić do niebezpiecznych pogryzień. 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 77 ko-
deksu wykroczeń, kto nie zachowuje odpowiednich 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt podle-
ga karze grzywny do 250 zł. 

mg

Gmina Bychawa realizuje 
projekt „Zakup samochodów 
ratowniczo – gaśniczych dla 
jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych uczestniczą-
cych w Krajowym Systemie 
Ratowniczo – Gaśniczym”

Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta 
energia, Działania 6.1 Ochrona i kształto-
wanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeń-
stwo ekologiczne

Okres realizacji projektu: kwiecień – 
sierpień 2010 r.

Całkowity koszt projektu: 3.116.841 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego: 2.397.587,55 zł

Środki z budżetów gmin: 619.253,45 zł
Planowana pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Lublinie: 100.000,00 zł

Umowa o dofinansowaniu projektu zosta-
ła podpisana w dniu 30.12.2009 r.

W dniu 20 kwietnia 2009 r. została zawar-
ta umowa Konsorcjum  pomiędzy pięcioma 
gminami powiatu lubelskiego (Gminą By-
chawa, Gminą Jabłonna, Gminą Krzczo-
nów, Gminą Wysokie, Gminą Zakrzew). 
Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja 
projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013 pod tytułem: „Zakup samo-
chodów ratowniczo – gaśniczych wraz z 
wyposażeniem dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych  uczestniczą-
cych w Krajowym Systemie Ratowniczo 
– Gaśniczym”.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie gmin poprzez 
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w miejscowościach:

- Zakrzew, gmina Zakrzew,
- Dragany, gmina Wysokie,
- Stara Wieś Druga, gmina Bychawa,
- Piotrków, gmina Jabłonna,
- Żuków, gmina Krzczonów,
wpisanych w Krajowy System Ratowniczo 

– Gaśniczy.
Zakłada się, że w ramach projektu zosta-

nie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy 
dla poszczególnych gmin:

Zakrzew: samochód ratowniczo – ga-• 
śniczy 4x4 typu średniego, zestaw 
narzędzi hydraulicznych kategorii 
pierwszej, agregat prądotwórczy, apa-
rat powietrzny z maską i butlą kom-
pozytową, drabina wysuwana z pod-
porami, 6 kpl. ubrań strażackich 
bojowych i 6 par butów specjalnych 
strażackich;
Wysokie: samochód ratowniczo – ga-• 
śniczy 4x4 typ średni;
Jabłonna: samochód ratowniczo – ga-• 
śniczy 4x4 typ ciężki;
Bychawa: samochód ratowniczo – ga-• 
śniczy 4x4 typ średni, sprzęt hydrau-
liczny mały i duży, aparat powietrzny 
z maską i butlą kompozytową, aparat 
prądotwórczy do oświetlenia, drabina 
wysuwana, zestaw PSP R1, przecinar-
ka do betonu i stali, pilarka;
Krzczonów: pompa szlamowa, • 
2 aparaty prądotwórcze, 4 aparaty 
ochronny dróg oddechowych, pom-
pa wodna, 2 piły spalinowe, 6 prąd-
nic uniwersalnych, 4 rozdzielacze, 
16 kpl. ubrań strażackich bojowych, 
8  hełmów, 16 par butów specjalnych 
strażackich.

Powodem realizacji projektu są braki w in-
frastrukturze przeciwpożarowej i przeciwpo-
wodziowej jednostek OSP oraz słabo zorga-
nizowany Krajowy System Ratowniczo – Ga-
śniczy. Większość posiadanych przez OSP 
samochodów, urządzeń przeciwpożarowych 
i przeciwpowodziowych wciąż nie odpowia-
da obowiązującym normom technicznym. 
Zły stan tych urządzeń może doprowadzić 
do zagrożenia życia i zdrowia mieszkań-
ców gmin zrzeszonych w konsorcjum, oraz  
do utraty dóbr zarówno materialnych, jak 
i przyrodniczych.

 Realizacja projektu umożliwi usprawnie-
nie działań ratowniczych oraz możliwości 
szybkiej likwidacji skutków awarii chemicz-
nych oraz klęsk żywiołowych pozwoli na 
minimalizację i opanowanie skutków za-
grożenia na obszarach objętych projektem. 
Działania te przyniosą korzyści związane 
z ochroną bogatych walorów środowisko-
wych zaangażowanych gmin oraz wymierne 
korzyści społeczne wynikające z ogranicze-
nia strat materialnych, szybkiego udroż-
nienia ciągów komunikacyjnych oraz pod-
niesienia skuteczności i idzie poziomu bez-
pieczeństwa publicznego. Osiągając zamie-
rzone wskaźniki wpłynie się w zasadniczy 
sposób na ograniczenie strat materialnych 
osób biorących udział w wypadkach, jak też 
korzystających z drogi, na której one wystę-
pują. Eliminując zagrożenia wtórne będzie 
można wykluczyć potencjalne niebezpie-
czeństwo, które może oddziaływać także na 
innych użytkowników dróg.

Projekty Unijne
Głos Ziemi Bychawskiej2010/02/17 str. 17



Bychawa, 15 luty. Walentynkowa akcja uliczna Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej z BCK

Marta Nakielska, pracownik socjalny OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII realizował w 2009 r. 
projekt systemowy POMAGAMY SOBIE, 
współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Dzięki wsparciu finansowemu z EFS 
w projekcie uczestniczyło siedem osób, któ-
re odbyły kursy i szkolenia zyskując nową 
wiedzę i umiejętności. Zdobyte kwalifikacje 
zwiększą atrakcyjność tych osób na rynku 
pracy, natomiast Ośrodek realizując projekt 
mógł, między innymi, zakupić niezbędny 
sprzęt komputerowy oraz dodatkowe wypo-
sażenie dla Ośrodka w celu usprawnienia 
obsługi beneficjentów.

W roku 2010 realizacja projektu systemo-

wego będzie kontynuowana. Zapraszamy 
do wzięcia w nim udziału osoby w wieku 
aktywności zawodowej (osoby bezrobot-
ne, rolników), które chcą podnieść swo-
je kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe 
umiejętności, zwiększyć swoje szanse 
na zdobycie zatrudnienia. Ośrodek ofe-
ruje nieodpłatne szkolenia, badania profi-
laktyczne oraz  specjalistyczne doradztwo 
zawodowe. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji osoby zainteresowane prosimy 
o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie, przy ul.  Piłsudskie-
go 22 w godzinach 7.15 - 15.15.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

POMAGAMY SOBIE
Już wkrótce Turniej Wiedzy 
Pożarniczej
Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Bychawie zaprasza młodzież szkolną 
z Gminy Bychawa do wzięcia udziału w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Eliminacje 
w Waszych szkołach odbędą się w dniu wyznaczo-
nym przez Kierownictwo Waszej szkoły (przed feria-
mi zimowymi). Eliminacje gminne odbędą się w sali 
konferencyjnej przy Urzędzie Miejskim w Bychawie 
w dniu 2 marca 2010 r. 
 Zakres tematyczny Turnieju 

Tradycja i historia straży pożarnych•	
Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludno-•	
ści, ekologii i ratownictwa.
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej•	
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.•	
Przyczyny oraz okoliczności powstawania i roz-•	
przestrzeniania się pożarów
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej•	
Sprzęt ratowniczo – gaśniczy•	
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe•	
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, la-•	
sów, zbiorów, transportu i składowania palnych 
płodów rolnych, substancji niebezpiecznych
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na •	
wypadek pożaru
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekar-•	
skiej
Tematyka proponowana przez współorganizato-•	
rów (sponsorów) Turnieju.

SR

Kontrola w Urzędzie
Do 3 marca potrwa kompleksowa kontrola gospo-
darki finansowej gminy Bychawa, przeprowadzo-
na przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie. Kontrola rozpoczęła 
się 19 stycznia i obejmuje następujący zakres: ustale-
nia ogólno-organizacyjne, księgowość i sprawozdaw-
czość budżetowa, gospodarka pieniężna i rozrachun-
ki, wykonanie budżetu, mienie komunalne, zadania 
zlecone i realizowane w ramach porozumień, rozli-
czenia finansowe jednostki samorządu terytorialne-
go z jej jednostkami organizacyjnymi.

Mik rozdaje serca na walentynki

O F E R T A
Agnieszka i Piotr Barszcz

POSZUKUJEMY osoby do wspierania roz-
woju dziecka (chłopiec, 6 lat) chorego na 
„Całościowe zaburzenia rozwoju” (F84.9 
wg ICD-10) w charakterze:

INDYWIDUALNY ASYSTENT DZIECKA

Aktywność (godz. 9-12) na terenie Przed-
szkola Samorządowego Nr 1 w Bychawie.

Zadanie: 
Pomoc w sytuacjach, w których dziecko so-
bie nie radzi.

Kwalifikacje:
Posiadanie przygotowania w zakresie 
pracy z dziećmi autystycznymi (studia, 
kursy, praktyki, praca zawodowa itp.),                                                                                                             
bądź w trakcie uzyskiwania takiego przy-

gotowania, ewentualnie gotowość do jego 
uzyskania.

Oczekiwania:
Motywacja do uczenia się,• 
Nastawienie na kilkuletnią • 
współpracę,
Działalność (początkowy etap) • 
w  ramach wolontariatu.

Oferujemy:
Pomoc w zakresie organizacji źródeł • 
finansowania wynagrodzenia oraz 
doskonalenia kompetencji (koszty 
studiów, szkoleń itp.),
Pomoc merytoryczną w zakresie po-• 
stępowania z dzieckiem.

Kontakt (od godz. 14):
tel. (81)5661761, tel. 0503377282
piotrbarszcz@wp.pl

Podziękowania 
dla Panów Zygmunta Wójtowicza i Stanisława 
Kruka za bezinteresowne odśnieżanie drogi przejaz-
dowej w Kosarzewie Dolnym Kolonii składa 

Witold Matysek, sołtys 

* * *
Serdecznie dziękujemy za pomoc w odśnieżaniu dro-
gi Panom Ryszardowi Mączce z Woli Dużej Kolonii, 
Jackowi Ciężakowi z Wandzina oraz Stanisławowi 
Pobiegłemu. 
Polecamy się na przyszłość.

Monika i Stanisław Głazikowie
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Poniedziałek
2010-02-15

Wtorek
2010-02-16

Środa
2010-02-17

Czwartek
2010-02-18

Piątek
2010-02-19

10.00 – 13.00  • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 12.00  • 
„Wyczaruj coś z niczego” 
Warsztaty literacko-plastycz-
ne dla dzieci MBP

12.30 – 17.30  • 
Taniec współczesny

14.00 – 16.00  • 
Bilard 

15.00 – 18.00  • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.30 – 12.00  • 
Warsztaty wokalne dla dzieci 
z klas I-III

12.30 – 17.30  • 
Taniec współczesny

14.00 – 16.00 • 
Bilard 

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 12.00 • 
„Wyczaruj coś z niczego” 
MBP

12.00 – 15.00 • 
Zabawy śnieżne Stadion 
Sportowy

12.30 – 17.30 • 
Taniec współczesny

13.30 – 15.30 • 
Zajęcia teatralne

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Bilard 

10.30 – 12.00 • 
Warsztaty wokalne dla dzieci 
z klas I-III

12.30 – 17.30 • 
Taniec współczesny

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

9.30 – 15.00 • 
Wyjazd na lodowisko ICE-
MANIA w Lublinie /Zapisy w 
sekretariacie BCK od 15 do 17 lutego. 
Potrzebny numer PESEL dziecka oraz 
rozmiar łyżew/

10.00 – 13.00  • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Bilard 

12.30 – 17.30 • 
Taniec współczesny

15.00 – 17.00 • 
Zajęcia teatralne

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

18.00 Bajki z projektora• 
Poniedziałek
2010-02-22

Wtorek
2010-02-23

Środa
2010-02-24

Czwartek
2010-02-25

Piątek
2010-02-26

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 12.00 • 
„Muzyczna opowieść o F. 
Chopinie” Spotkanie literac-
kie z książką cz. 1.  MBP

14.00 – 16.00 • 
Bilard 

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00  • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.30 – 12.00 • 
Warsztaty wokalne dla dzieci 
z klas I-III

14.00 – 16.00 • 
Bilard 

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 12.00 • 
„Muzyczna opowieść o...” 
MBP

13.30 – 15.30 • 
Zajęcia teatralne

14.00 – 16.00 • 
Bilard 

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Bilard 

10.30 – 12.00 • 
Warsztaty wokalne dla dzieci 
z klas I-III

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

15.00 – 19.00 • 
Wyjazd na kręgle Młodzieżo-
wa Inicjatywa Kulturalna

9.30 – 15.00  • 
Wyjazd na lodowisko ICE-
MANIA w Lublinie /Zapisy w se-
kretariacie BCK od 22 do 24 lutego. 
Potrzebny numer PESEL dziecka oraz 
rozmiar łyżew/

10.00 – 13.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

10.00 – 13.00 • 
Bilard 

15.00 – 18.00 • 
Tenis stołowy dla dzieci 
i młodzieży

15.00 – 17.00 • 
Zajęcia teatralne

Ferie zimowe z BCK

Ewelina Krzykała

Święta, święta i... po świętach! Jedne mi-
jają, przychodzą następne. I choć spojrzenie 
w kalendarz 2010 roku nie nastraja opty-
mistycznie (bo np. majowy weekend będzie 
krótszy niż zwykle) nie wybiegajmy w tę dość 
odległą na tę chwilę przyszłość.

Dla niektórych miłym akcentem w ciągu 
roku są walentynki. Wiem, że są tacy, któ-
rych to święto drażni (osobiście go nie ob-
chodzę), ale znany jest mi ten coroczny szał, 
który mu towarzyszy, zwłaszcza w szkołach, 
gdzie działa Poczta Walentynkowa. Tony 
kartek z romantycznymi, jaskrawoczerwo-
nymi (a jakże!) nadrukami, oblężenie stron 
internetowych, na których znaleźć można 
specjalne na tę okazję wierszyki, okolicz-
nościowe audycje w radiowęźle i rozczulają-
ce, wyciskające łzy, niczym wyciskarka sok 
z owoców, piosenki...

Trudno także nie wspomnieć o tym, że w 
bychawskich kwiaciarniach niemal brak-
nie róż, ale panie kwiaciarki świadome tej 
sytuacji, są zawsze wyposażone w awaryj-

ny arsenał. Nie pozwolą zginąć śmiertelnie 
zakochanym!

Ach! Cały ten urok walentynek!
A oto krótki opis zakochanego w dniu wa-

lentynek. Oczywiście oparty na własnych 
obserwacjach młodych mieszkańców mia-
steczka Bychawa.

ONA
Wpada do szkoły/biura/sklepu (gdziekol-

wiek!) rozpromieniona. Rzuca wszem i wo-
bec zalotny uśmiech, który znaczy mniej 
więcej tyle: „zaraz dostanę walentynkę! :-)) a 
może nawet dwie!”. 

I tu następuje rozmarzenie.
Nie zrażają jej kilometrowe (np. wtorkowe) 

kolejki, nie załamuje fakt, że kiedy już uda 
jej się dojść do lady, okazuje się, że nie ma 
schabu.

Nie działa na nią to, że przez przypadek 
(walentynki sprzyjają głębokim refleksjom) 
złapie sześć jedynek z każdego przedmiotu. 
A kiedy wyrżnie kozła na ulicy, nie czuje ni 
bólu, ni wstydu, choć śmieje się z niej pół 
miasta.

ON
Niczym legendarny Tristan biega po mie-

ście, by znaleźć najoryginalniejszą z moż-
liwych kartkę, choć często panowie pocie-
szają się tymi, które już zostały. I tu moja 
rada! Nie zostawiajcie tak ważnych spraw 
na ostatnią chwilę! To grozi rozczarowaniem 
partnerki.

Sili się na to, by zadedykować swej uko-
chanej piękną balladę. A fakt, że ktoś z wra-
żenia przekręci imię wybranki, nie ma zna-
czenia. Byle zaczynało się na M!

Jest tak przejęty rolą, że nie może wy-
powiedzieć magicznych słów, ale z pomocą 
w tej niezręcznej sytuacji przychodzi za-
zwyczaj ona, i sama szepcze „Kocham Cię, 
Misiu...”

Tak więc walentynki to czas miłości, wza-
jemnej czy nieodwzajemnionej – nieważne! 
To jeden z najlepszych momentów na wy-
znanie uczucia czy zasugerowanie, że ktoś 
Ci się podoba.

Korzystajmy z okazji i dajmy się ponieść 
emocjom, a jeśli nie lubimy tego święta, to 
nie psujmy go innym.

Przegląd kalendarza czyli najciekawsze święta i wydarzenia w roku
WALENTYNKI czyli co w sercu piszczy!
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XXXIV

Leszek Asyngier Jr
Kłaniam się nisko! Po raz kolejny za-

praszam wszystkich zainteresowanych 
do świata słownych gier  i werbalnej żon-
glerki. W dzisiejszej gpj, pierwszej w No-
wym Roku, prezentuję wierszyk pt: „Re-
cenzria”. Jest to swoista krytyka filmowa 
alternatywnego znawcy gatunku z mięk-
kim „r” w roli głównej. Ujęta w sposób 
humorystyczny, ma na celu rozruszać 
nasz aparat mowy i jeszcze raz udowod-
nić, że język polski ma nieograniczone 
przestrzenie fonetycznej i znaczeniowej 
oryginalności. Przekonajcie się sami. 
Pozdrawiam!

Recenzria
…cóż to za historia,
Jak fantasmagoria.
Reżyser artwariat 
Obrał taki wariant:
Bohatera gloria;
Finał: euforia – 
Czysta alegoria,
Geniuszu wprost furia…
Płynna trajektoria
Fabuły. Sceneria – 
Bogata jak aria…
Talentu symetria.
Choć skrypt to mizeria,
Nie wyszła histeria.
Dźwignęła kryteria
Filmowa materia.

miłość do powtórki
trzeba nam powtórzyć tę miłość

zagrać ją jeszcze raz

ale tym razem

z większym przekonaniem

wczuć się w swoje role

koniecznie zrobić więcej prób

w końcu dzieci będą patrzyły

to wymagająca publiczność

która kiedyś wystawi recenzję

B.B.

Kącik poezji własnej

Ach, ci seniorzy!
Sześćdziesięciu seniorów bawiło się na noworocznym 
spotkaniu, połączonym z symbolicznym łamaniem 
się opłatkiem oraz zabawą taneczną. Było to 23 stycz-
nia br. w Bychawskim Centrum Kultury. Spotkanie, 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Bychawie 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
przez Klub Seniora rozpoczęło się o godzinie 14.00 
i przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. 
Byli też goście – ks. Tomasz Skałecki, starosta lubel-
ski Paweł Pikula, burmistrz Andrzej Sobaszek, Jan 
Mazurkiewicz, zastępca burmistrza z małżonką.
Spotkanie rozpoczęły panie: Zofia Szorek, od 9 lat 
przewodnicząca PZERiI oraz Otylia Adamczyk, sze-
fowa Klubu Seniora. Do tańca przygrywał Marcin 
Mączka, instruktor z BCK z grupą wesołych muzy-
kantów - Józefem Sową, Janem Kuśmierzem i Grze-
gorzem Dzirbą.
Ja, o kilka dekad młodsza z zazdrością patrzyłam na 
tryskających energią i humorem seniorów, wywiją-
cych w rytm skocznych piosenek walczyki, oberki 
i poleczki, i zastanawiałam się, co będzie za lat kilka-
naście, kilkadziesiąt. Czy ja, będę mieć tyle zdrowia 
i tyle radości w sobie, tyle chęci, by spędzać w ten 
sposób jesień swojego życia, w gronie przyjaciół, zna-
jomych? Mam nadzieję, że tak!

mg

Od tego roku nie zapłacimy 
za nowy dowód
Dzięki nowelizacji ustawy, od 1 stycznia 2010 r. wy-
miana dokumentów tożsamości jest bezpłatna i to 

niezależnie od tego, czy go zgubimy, zniszczymy lub 
zostanie nam skradziony. Nieodpłatnie dowód otrzy-
mają też osoby, które będą się o niego ubiegały po raz 
pierwszy lub będą go musiały wymienić z powodu 
zmiany danych. Nie zapłacimy także wówczas, gdy 
wymieniać będziemy dowód w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania. Warto przypomnieć, że we-
dług obowiązujących już przepisów dowody z nie-
aktualnymi danymi tracą ważność po trzech miesią-
cach. W przypadku, gdy przebywamy za granicą po 
czterech miesiącach. 
Kolejna wielka akcja wymiany dowodów, tym razem 
na elektroniczne, rozpocznie się po 2011 roku. Pro-
ces wymiany zostanie rozłożony na siedem lat.

mg

Przeprosiny 
Z całego serca przepraszam Pana Jakuba Kunę, Au-
tora artykułu  „Pozdrowienia z Ołomuńca” (GZB 
7/2009) za dokonanie skrótów i adiustacji wspo-
mnianego tekstu, bez autoryzacji. 
Powyższy artykuł, złożony zgodnie z wizją Autora, 
zostanie opublikowany na stronie internetowej By-
chawy, w zakładce „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

Monika Głazik, redaktor GZB

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta na płycie CD

Promują 
Bychawę

10 stycznia w Bychawskim Centrum 
Kultury miała miejsce promocja pierwszej 
płyty wydanej przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą „Henryczki”. Patronat nad uroczysto-
ścią objął starosta lubelski Paweł Pikula. 
W uroczystościach wzięli udział: poseł na 
Sejm RP Jan Łopata, burmistrz Bychawy 
Andrzej Sobaszek, ks. proboszcz Andrzej 
Kuś i ks. proboszcz Stanisław Szatkow-
ski oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Bychawy i młodzież.  Całość poprowadził 
dyrektor Henryk Dudziak. Przedstawił hi-
storię orkiestry, która w tym roku będzie 
już obchodzić 15-lecie swej działalności, 
a co za tym idzie także promocji Bychawy 
oraz nawiązał do pięknych polskich trady-
cji bożonarodzeniowych. Następnie goście 
mieli możliwość wysłuchania koncertu 
kolęd.

www.kwiateklo.pl

płytę można nabyć w sekretariacie szkoły w cenie 20 zł 
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Załącznik do Uchwa-
ły Nr XLII/254/09/09Ra-
dy  Miejskiej  w  Bychawie 
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Roczny 
program 
współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na  rok 2010

Naturalnym i najbliższym partnerem wła-
dzy samorządowej powinny być organiza-
cje pozarządowe – dobrowolne, społeczne 
stowarzyszenia obywatelskie. Współpraca 
władz samorządowych i organizacji poza-
rządowych jest szansą na lepsze, efektyw-
niejsze działania dla poprawy jakości życia 
mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy 
Bychawa do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego jest 
„Roczny program współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na  rok 2010”. 

I Cele
Głównym celem programu jest kształto-

wanie demokratycznego ładu społecznego w 
środowisku lokalnym, poprzez budowanie 
partnerstwa między administracją publicz-
ną a organizacjami pozarządowymi. Pro-
gram ma w szczególności na uwadze:

1) Umocnienie lokalnych działań, stwo-
rzenie warunków do powstania inicjatyw i 
struktur funkcjonujących na rzecz społecz-
ności lokalnych;

2) Zwiększenie wpływu sektora obywatel-
skiego na kreowanie polityki społecznej w 
Gminie Bychawa;

3) Poprawę jakości życia, poprzez pełniej-
sze zaspokajanie potrzeb społecznych;

4) Udział zainteresowanych podmiotów 
przy tworzeniu programu współpracy;

5) Otwarcie na innowacyjność, konkuren-
cyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystąpienia 
z oferta realizacji projektów konkretnych za-
dań publicznych, które obecnie prowadzone 
są przez samorząd.

Powyższe cele powinny zostać zrealizo-
wane w myśl zasady pomocniczości, suwe-
renności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji oraz jawności. 

II Podmioty realizujące program:
Program adresowany jest do orga-

nizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie mających swoją siedzibę na te-
renie Gminy Bychawa lub działających na 
rzecz jej mieszkańców, a w szczególności 
stowarzyszenia, fundacje i stowarzyszenia 

kultury fizycznej. 
Za przebieg programu współpracy zgodnie 

z jego założeniami ze strony Gminy Bycha-
wa odpowiadają:

1) Rada Miejska w Bychawie i jej Komisje 
– w zakresie wytyczania polityki społecz-
nej  i finansowej Gminy Bychawa

2) Burmistrz Bychawy – w zakresie dyspo-
nowania środkami wydzielonymi w budże-
cie gminy na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

3) Odpowiednie wydziały Urzędu Miejskie-
go w Bychawie – w zakresie bieżącej współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi w 
ramach swoich kompetencji określonych w 
regulaminie organizacyjnym Urzędu Miej-
skiego w Bychawie

III Zadania 
W roku 2010 Gmina Bychawa wspierać 

będzie organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty w zakresie działalności pożytku pu-
blicznego realizując priorytetowe zadania: 

1) z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu:

a) organizacja szkoleń i zajęć 
sportowych;

b) organizacja zawodów, kursów i obo-
zów sportowych dla młodzieży;

c) organizacja pozaszkolnych zajęć 
sportowych z młodzieżą gimnazjalną 
oraz z dziećmi ze szkół podstawowych 
z terenu gminy Bychawa;

d) propagowanie form aktywnego 
wypoczynku;

2) z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji

a) zorganizowanie Spotkań Regional-
nych – cyklicznej imprezy, promującej 
historię i tradycje Gminy Bychawa

b) wydanie książki o temacie związa-
nym z Bychawą i jej okolicami

c) promocja kultury polskiej, tradycji 
regionalnej w kraju i za granicą

3) z zakresu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych organi-
zowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dotkniętych proble-
mem alkoholowym

Zorganizowanie obozów profilaktyczno-
sportowych.

IV Formy współpracy
Formy współpracy pomiędzy Gminą By-

chawa a organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa  w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie mogą być prowadzone w szcze-
gólności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych 
tj. powierzanie wykonania zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na jego finansowanie 
lub wspieranie realizacji zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji,

2) powierzanie realizacji zadań publicz-
nych poprzez zakup usług 

3) wzajemne informowanie się o kierun-
kach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków

- publikowanie ważnych informacji na ofi-
cjalnej stronie internetowej gminy Bychawa, 
informacje te powinny dotyczyć zarówno 

działań podejmowanych przez gminę Bycha-
wa, jak i przez organizacje pozarządowe;

- informowanie o sesjach Rady Miejskiej i 
posiedzeniach Komisji;

- przekazywanie przez organizacje poza-
rządowe informacji o przewidywanych lub 
realizowanych zadaniach sfery publicznej;

4) otwarte spotkania pomiędzy organiza-
cjami, a przedstawicielami samorządu;

5) promowanie przez samorząd działalno-
ści organizacji i pomocy w tworzeniu jej do-
brego wizerunku;

6) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu 
środków finansowych z innych źródeł niż bu-
dżet gminy, w tym informowanie organizacji 
o potencjalnych źródłach finansowania.

7) pomoc w nawiązywaniu współpracy 
międzynarodowej.

V Warunki ubiegania się o dotację z bu-
dżetu Gminy Bychawa

1) Wysokość środków na realizację zadań 
zlecanych określi Rada Miejska w Bychawie  
w uchwale budżetowej.

2) Dofinansowanie w formie dotacji celo-
wych odbywa się w trybie otwartego kon-
kursu ofert, chyba że przepisy odrębne prze-
widują inny tryb zlecania.

3) Tryb przyznawania dotacji, sposób jej 
rozliczenia oraz sposób kontroli i oceny 
wykonania zadań zleconych do realizacji 
organizacjom pozarządowym określa usta-
wa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Stowarzyszenia na terenie gminy Bychawa

Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”

Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa”

Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej 

Liga Obrony Kraju Koło w Bychawie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Bychawie

Klub Sportowy „Starka”

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Oddział „Altitudo” w Bychawie

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Zarząd Koła w Bychawie

Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni, 
Kuców Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej 
Żywności Oddział w Bychawie

Związek Inwalidów Wojennych Koło w Bychawie

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Bychawie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy Szpitala 
w Bychawie

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Liber Liber”

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe 
Koło w Bychawie
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Wykaz dróg gminnych w gminie Bychawa 
oraz kolejność ich odśnieżania

W kolejce do pługa
Numer drogi

Nazwa drogi wg obowiązującego 
wykazu urzędowego

Długość drogi 
km

Kolejność 
odśnieżania

107241 L Bychawka Pierwsza – Radków 1,8 I
107142 L Bychawa – Łęczyca 3,4 I
107212 L Kolonia Kowersk 1,4 I
107219 L Stara Wieś Druga – Karolin 3,5 I
107238 L Bychawka Trzecia Kolonia 2,6 II
107242 L Bychawka Druga 0,7 II

107237 L
Bychawka Druga Kolonia „Mały 
Dołek”

1,4 II

107236 L Kolonia Wierciszów – Osowa 2,2 II
107233 L Osowa – Olszowiec Kolonia 3,2 II
107232 L Olszowiec – „Ziunin” 3,5 II
107207 L Podzamcze 1,4 II
107208 L Leśniczówka 1,4 II
107211 L Majdan Gałęzowski 0,8 II
107227 L Gałęzów – „Hektary” – Zaraszów 1,6 II
107199 L Marysin 1,5 II
107230 L Kosarzew Dolny Kolonia 2,5 II
107229 L Skawinek – Olszowiec 1 II
107215 L Wola Gałęzowska Kolonia 3,5 II
107222 L Zaraszów Kolonia 1,5 II
107213 L Kowersk – Józwów 1,5 II
107139 L Kolonia Tuszów 0,6 III
107173 L Bychawka Trzecia 1,97 III
107236 L Kolonia Wierciszów – Osowa 1,3 III
107180 L Osowa 0,6 III
107235 L Osowa 0,6 III
107234 L Osowa – „Wólka Osowska” 3,4 III
107243 L Bychawka Druga 1,9 III
107245 L Zdrapy 1,5 III
107244 L Kolonia Wincentówek 1,9 III

107247 L
Wincentówek – Bychawka Druga – 
„Abramów”

1,9 III

107246 L Zdrapy – Wincentówek 1,5 III
107211 L Majdan Gałęzowski 0,7 III
107226 L Zaraszów – Władysławów 4,4 III

107228 L
Wola Duża –  Kosarzew Dolny 
Kolonia

4,00 III

107231 L Skawinek – Romanów 1,00 III
107210 L Gałęzów Kolonia Druga 2,00 III

107209 L
Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów 
Kolonia Druga

1,4 III

107215 L Wola Gałęzowska Kolonia 3,5 III
107216 L Wola Gałęzowska 2,5 III
107214 L Józwów 0,53 III
107223 L Zaraszów Kolonia 2,3 III
107224 L Zaraszów Kolonia 1,00 III
107222 L Zaraszów Kolonia 2,5 III
107221 L Stara Wieś Pierwsza 1,5 III
107225 L Urszulin 0,6 III
107217 L Stara Wieś Trzecia 2,1 III
107218 L Stara Wieś Druga – „Karolin” 1,4 III

Objaśnienia:
I - przywrócenie przejezdności w ciągu 8 godzin, odśnieżanie całej szerokości jezdni.
II - przywrócenie przejezdności w ciągu 72 godzin, odśnieżanie pasa szerokości 4 m, 
mijanki co kilkadziesiąt metrów.
III - przywrócenie przejezdności w ciągu 6 dni,odśnieżanie pasa szerokości 4 m, 
mijanki co kilkadziesiąt metrów.

USC informuje
w okresie od 4.12.2009 r. do 11.02.2010 r.

zarejestrowano: 

Akty małżeństw
Pierzchlewicz Maciej i Wójtowicz Magdalena1. 
Wawrzykowski Jarosław i Skoczylas Ewa2. 
Kucharski Wojciech i Skwarzyńska Weronika3. 
Prażmo Dariusz i Plewa Iwona4. 
Adamek Mariusz i Gorczyca Agata5. 
Dyś Marcin i Smyłek Justyna6. 

Akty zgonów
Mściwujewska Halina Krzczonów lat 531. 
Pidek Janina Kiełczewice Pierwsze lat 932. 
Kowalczyk Ryszard Świdnik lat 783. 
Luterek Janina Bychawa lat 874. 
Puchala Czesława Dębina  lat 855. 
Paździor Stanisław Zakrzew  lat 826. 
Roczniak Czesław Lublin  lat 837. 
Flis Zofia Dębina  lat 808. 
Kawała Franciszek Bychawa  lat 839. 
Zarzycki Henryk Gałęzów-Kolonia Druga  lat 8110. 
Kurzyna Wacława Kolonia Kiełczewice Dolne  lat 7011. 
Osinowski Wojciech Bychawa  lat 6412. 
Zdybel Marianna Gałęzów  lat 7813. 
Gadzała Adam Wola Gałęzowska  lat 7714. 
Mączka Zofia Krzczonów lat 5915. 
Koman Weronika Stolnikowizna  lat 8516. 
Dąbek Jan Kosarzew Górny  lat 9017. 
Tudruj Stefan Bystrzyca Stara  lat 8718. 
Poniewozik Marianna Giełczew Druga  lat 8319. 
Jakubowski Wiesław Bychawa  lat 5520. 
Kasperek Genowefa Leśniczówka  lat 8821. 
Głuchowska Lucyna Lublin  lat 9122. 
Bryczek Anna Lublin  lat 8723. 
Siek Jerzy Bychawa  lat 6824. 
Podgórska Władysława Wola Gałęzowska  lat 7925. 
Jastrzębski Bolesław Guzówka  lat 7826. 
Wąsik Zygmunt Wola Gałęzowska - Kolonia  lat 8227. 
Błotniak Stanisław Dragany  lat 9028. 
Wójtowicz Stanisław Annów  lat 8729. 
Wituch Krystyna Guzówka  lat 8730. 
Mazurkiewicz Marianna Bychawa  lat 8231. 
Piskorek Stanisław Chmiel Pierwszy  lat 6932. 
Wlaszczyk Eugeniusz Zdrapy33.   lat 70
Sprawka Zofia Marysin  lat 8034. 
Baran Józef Lublin  lat 7935. 
Adamiak Zofia Krzczonów  lat 8036. 
Krupa Ferdynad Lublin  lat 7037. 
Sikora Zofia Nadrybie - Dwór  lat 8338. 
Dziadosz Edward Piotrków - Kolonia  lat 7239. 
Surma Danuta Bychawa  lat 7540. 
Cytawa Zenobia Lublin  lat 8941. 
Bartoszek Mieczysław Giełczew Pierwsza  lat 7842. 
Futa Franciszek Przewodów  lat 6943. 
Kowalik Janina Żabia Wola  lat 7944. 
Piórkowska Zofia Puławy  lat 9045. 
Kopeć Janina Bychawa  lat 9346. 
Moląg Stanisław Bychawka Druga  lat 6347. 
Sprawka Genowefa Bychawka Druga  lat 8348. 
Wydrych Helena Gany  lat 8649. 
Pielecha Danuta Bychawa  lat 5050. 
Pietraszek Jan Kowersk  lat 5951. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam działkę 
w PODZAMCZU 42 a

tel. 600 809 357
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REKLAMA w gazecie

Wysokość opłat za ogłoszenia oraz 
teksty sponsorowane ukazujące się 
na łamach „Głosu Ziemi Bychaw-
skiej” reguluje Uchwała Nr 172/2000 
Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 
listopada 2000 r. Ogłoszenia ramko-
we zamieszczane mogą być wyłącz-
nie 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 kolejnych numerach „Głosu Zie-
mi Bychawskiej” o tej samej treści 
czwarta emisja zamieszczona będzie 
bezpłatnie.

Reklamy umieszczamy w gazecie 
do pisemnego odwołania tej usługi 
przez zleceniodawcę. 

www.barusaszy.bychawa.pl
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Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pana Romana Szmidta

i całej Rodziny 
z powodu śmierci 

MATKI
Władysławy Szmidt

składa 
burmistrz i kierownictwo Urzędu Miejskiego w Bychawie

oraz koleżanki i koledzy z pracy
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Zasady zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych

Drogi powiatowe, administrowane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie (ra-
zem 671 km na terenie całego powiatu lu-
belskiego) zaliczane są do następujących 
standardów utrzymania: standard III – 
12,988 km dróg, IV – 2,130 km, V – 521,046 
km, VI – 135,078 km. Kryterium zaliczenia 
drogi do poszczególnych standardów zależy 
od jej funkcji w układzie komunikacyjnym 
oraz od ruchu drogowego. Odśnieżanie 
dróg jest prowadzone w pierwszej kolej-
ności na drogach o wyższym standardzie, 
a następnie na drogach utrzymywanych 
w niższym standardzie. Dlatego ze wzglę-
du na ograniczone środki finansowe należy 
się liczyć z możliwością utrudnień w ruchu 
w przypadku większych opadów śniegu. W 
sytuacji niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych dopuszczalne są przerwy w ko-
munikacji: na drogach standardu III – do 
6 godzin, IV – do 8 godzin, V – do 24 go-
dzin, VI – do 48 godzin.

Wykaz dróg powiatowych objętych zi-
mowym utrzymaniem (gmina Bycha-
wa) z podziałem na standardy

Numer 
drogi

Nazwa drogi
Długość 

odcinka drogi 
(km)

Standard

2269 L
Lublin (ul. Zemborzycka, ul. Osmolicka) – 
Bychawa

12,988 III

2278 L
Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. 
Pileckiego)

10,120 V

2278 L Bychawa ul. Pileckiego 2,240 V
2280 L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska 8,038 V

2288 L
Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa (ul. 
Grodzany)

10,230 V

2294 L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek 5,473 VI

2295 L
Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – 
Dębina – Baraki

4,705
V

10,246
2304 L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice 5,579 V
2303 L Stara Wieś – Spławy 5,893 V
2296 L Wola Gałęzowska – Krasławek 2,539 VI

2297 L
dr. pow. 2287 L – Zaraszów – Kąty – 
Wysokie

12,571 V

2298 L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny
1,420

VI
0,870

2287 L
Bychawa (ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza) 
– Kosarzew – Zielona – Krzczonów

14,124 V

2283 L Osowa – Wola Duża 3,807 V

2284 L
Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – 
Piotrków Kolonia

7,952 V

2285 L Olszowiec – Romanów – Piotrków Kolonia 6,302 V

Chodniki leżące przy drogach nie są ujęte 
planem zimowego utrzymania dróg (zgod-
nie z ustawą), a zatem Zarząd nie odśnie-
ża chodników i nie likwiduje ich śliskości. 
Oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu 
oraz usuwanie błota i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości należy do właścicieli lub za-
rządców tych nieruchomości.

Informacje o stanie przejezdności oraz 
wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych można uzyskać 
telefonicznie w Zarządzie Dróg Powiato-
wych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 
ul. Żeromskiego 3 pod numerami telefonu: 
0-81 516 28 84 i 0-81 516 28 86 w godz. 
7-15, a w czasie trwania akcji zimowej 6-20. 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
(teren gminy Bychawa) odpowiedzialny jest 
Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie tel. 81 
566 02 60 (kierownik Anna Osinowska).

mg

Ponieważ tegoroczna zima jest wyjątko-
wo ostra i śnieżna, wydatki z budżetu gmi-
ny Bychawa na zimowe utrzymanie dróg 
w 2010 roku będą znacznie wyższe niż w po-
przednich latach. 

W tegorocznym budżecie na odśnieżanie 
dróg gminnych przewidziano 87 tys. zło-
tych. Po nagłym ataku zimy w październiku, 
przyszła odwilż i początek grudnia nie zapo-
wiadał przykrych niespodzianek. Ostatnie 
zimy bywały raczej lekkie. Praktycznie, aż 
do połowy grudnia, warunki na drogach 
były dobre. Potem na kierowców przyszły 
ciężkie czasy.

Duże opady śniegu, zadymki i zawieje. 
Gminne i powiatowe służby drogowe dwo-
ją się i troją, żeby usuwać śnieg i utrzymać 
przejezdność. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach (Obwód 
Drogowy nr 2 Bychawa), odśnieża 79 km 
dróg powiatowych na terenie gminy, służby 
drogowe gminne mają do odśnieżenia pra-

wie 150 km na terenie 
36 sołectw.

Drogi gminne są 
bez przerwy odśnie-
żane przez cztery ko-
parko-ładowarki, dwa 
spychacze, trzy pługi 
ciężkie z dziobami 
oraz dwie dmucha-
wy traktorowe. Przy 
odśnieżaniu, oprócz 
pracowników firmy 
R. Sawickiego oraz 
Bychawskiego Przed-

siębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., pracuje 
dwóch sołtysów (J. Rybaczek z Leśniczówki 
oraz J. Popławski z Łęczycy) oraz właścicie-
le dwóch prywatnych dmuchaw. Walka ze 
śniegiem do tej pory kosztowała 77 298 zł.

- Obecnie, większość dróg na terenie gmi-
ny jest przejezdnych. Oczywiście jedne są le-
piej utrzymane, inne gorzej. Najwięcej trud-
ności z odśnieżaniem występuje w miejsco-
wościach Olszowiec Kolonia tzw. „Niwka”, 
w Woli Gałęzowskiej Kolonii, Osowie Kolonii, 
Józwowie, Zdrapach Kolonii – informuje Pa-
weł Winiarczyk, referent Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. – Na wielu odcinkach, opady 
śniegu oraz śnieg nawiewany z pól spowodo-
wały, że droga jest bardzo wąska.

Droga w Woli Dużej (odcinek rozpoczy-
nający się w granicach miasta za Zespołem 
Szkół Zawodowych), która ostatnimi czasy 
stała się słynna w mediach (m.in. w „Dzien-
niku Wschodnim” i TVP Lublin) jest prze-
jezdna i odśnieżana na bieżąco. Mieszkańcy 
mogli udać się na zakupy, i nie muszą już 
korzystać z własnoręcznie wykonanych płu-
gów z desek (!).

Synoptycy przewidują dalsze opady śnie-
gu i zawieje. Według pesymistycznych prze-
widywań ostra zima potrwa do końca lutego, 
a w łagodniejszej nieco postaci, ale również 
wymagającej pracy drogowców i sprzętu – 
do końca marca. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że po tak ostrej zimie wiosenne na-
prawy uszkodzonych dróg mogą być bardzo 
kosztowne.

Więcej o odśnieżaniu dróg gmin-
nych (kolejność i standardy) w tabeli 
na s. 22.

Zimna zima i drogie drogi
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