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Pozbądźmy się starych 
gratów!
Wielka bezpłatna zbiórka elektrośmieci 18-19 maja

Zbierane będą zużyte: telewizory, mo-
nitory, komputery, drukarki, klawia-
tury, myszki, telefony, kalkulatory, lo-
dówki, pralki, lodówki, pralki, mikrofa-
lówki, piekarniki, miksery, czajniki, ka-
ble, przedłużacze, etc. 

Punkty zbiórek:
Plac przy szkole w Bychawce Drugiej 

(dla wsi Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Duga, Bychawka Trzecia, Bychawka 
Druga Kolonia, Bychawka Trzecia Kolonia, 
Zdrapy) 18 maja, godz. 15.00-16.30

Plac przed sklepem w Osowie (dla wsi 
Osowa, Osowa – Kolonia, Wola Duża, Wola 
Duża – Kolonia) 18 maja, godz. 16.45-18.15

Plac przy OSP w Gałęzowie Kolonii 
Pierwszej (dla wsi Gałęzów Kolonia 
Pierwsza, Gałęzów Kolonia Druga, 
Leśniczówka, Kowersk) 18 maja, godz. 
18.30-20.00

Bychawa, plac przy ul. Batorego 
(miasto Bychawa, miejscowości Łęczyca, 
Grodzany, Zadębie, Wandzin, Marysin, 
Wincentówk, Podzamcze) 19 maja, godz. 
8.00-13.00

Plac przy Szkole w Woli Gałęzowskiej 
(dla wsi Wola Gałęzowska, Wola 
Gałęzowska –Kolonia, Gałęzów, Józwów) 
19 maja, godz. 8.00-9.30

Plac przy Szkole w Starej Wsi Drugiej 
(dla wsi Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś 
Druga, Stara Wieś Trzecia) 19 maja, godz. 
9.45-11.15

Plac przy Szkole w Zaraszowie (dla wsi 
Zaraszów, Zaraszów – Kolonia, Urszulin, 
Kosarzew Dolny – Kolonia) 19 maja, godz. 
11.30-13.00

Plac przed sklepem w Olszowcu (dla wsi 
Olszowiec, Olszowiec Kolonia, Skawinek, 
Romanów) 19 maja, godz. 13.15-14.45
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Można już odbierać 
potwierdzone oświadczenia 
o przemarzniętych uprawach
W kwietniu br. w Urzędzie Miej-
skim w Bychawie zostało złożo-
nych 361 oświadczeń o  upra-
wach zniszczonych ujemnymi 
skutkami przezimowania o de-
klarowanej łącznej powierzch-
ni 1736 hektarów. Przemarzły 
głównie uprawy pszenicy i rze-
paku. Oświadczenia zostały 
potwierdzone przez komisję po-
wołaną przez wojewodę. Od 13 
maja br. osoby zainteresowane 
mogą zgłaszać się po ich od-
biór. Prosimy o zgłaszanie się 
do pokoju nr 3 w Urzędzie Miej-
skim w Bychawie.

Od 2 maja do 1 czerwca 2012 
r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmuje 
wnioski o udzielenie pomocy 
finansowej (de minimis) dla rol-
ników i producentów rolnych, 
którzy w okresie zimowym na 
przełomie 2011 i 2012 r. ponieśli 
szkody w uprawach w wyniku 
przemarznięcia.
Wnioski należy składać w Biu-
rach Powiatowych ARiMR wła-
ściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę pro-
ducenta rolnego. Do takiego 
wniosku rolnik dołącza swoje 
oświadczenie o powierzchni 
upraw rolnych wymagających 
ponownego obsiania lub proto-
kół z szacowania strat.

Pomoc ta  polega na przyzna-
waniu wsparcia finansowego 
producentom rolnym na po-
nowne obsianie powierzchni, 
na których uprawy zostały znisz-
czone w wyniku ujemnych skut-
ków przezimowania i przyzna-
wana będzie w drodze decyzji 
administracyjnej Kierownika Biu-
ra Powiatowego ARiMR. Stawka 
pomocy na ponowne obsianie 
powierzchni 1 ha upraw wynosi 
100 zł na 1 ha powierzchni upra-
wy żyta, jęczmienia, pszenżyta, 
pszenicy, rzepaku lub rzepiku, 
trwałych użytków zielonych 
oraz ozimych upraw nasien-
nych. Wysokość pomocy usta-
la się jako iloczyn powierzchni 
upraw wymagających ponow-
nego obsiania – ustalonej przez 
Kierownika Biura Powiatowego 
Agencji na podstawie złożone-
go przez producenta rolnego 
wniosku oraz stawki pomocy na 
1 ha powierzchni.
Formularz wniosku oraz oświad-
czenie o powierzchni upraw rol-
nych wymagających ponow-
nego obsiewu opracowany 
przez ARiMR udostępnione są 
na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl oraz w biurach po-
wiatowych ARiMR.

AM, mg

10 lat z certyfikatem jakości ISO
Z przyjemnością informuję Państwa, że 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie został 
przeprowadzony audyt nadzorujący funk-
cjonującego systemu zarządzania jakością 
zgodnego z normą ISO 9001: 2009. Jedno-
dniowy audyt w nadzorze odbył się w na-
szym urzędzie w dniu 23 kwietnia 2012 roku 
i zakończył się powodzeniem. W ten spo-
sób nasz Urząd może pochwalić się posia-
daniem certyfikatu już 10. rok.
Przypomnę, że pierwsza certyfikacja Urzę-
du Miejskiego w Bychawie odbyła się 
w 2002 roku. Co trzy lata nasza jednost-
ka poddaje się audytom wznawiającym 
certyfikację. Po przeprowadzonej w 2011 
roku recertyfikacji, przyszedł czas na audit 
sprawdzający, zwany I audytem w nadzo-
rze. Audyt taki przeprowadza przedstawi-
ciel Jednostki Certyfikującej, którą w na-
szym przypadku jest TÜV Rheinland Polska 
Sp. z o.o. Po sprawdzeniu dokumentacji 
i realizowanych procesów, w tym w wybra-
nych komórkach organizacyjnych, audy-
tor uznał, iż System Zarządzania Jakością 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie spełnia 

wymogi normy EN ISO 9001:2009.
Zakres certyfikatu obejmuje usługi publicz-
ne świadczone przez administrację samo-
rządową szczebla gminnego. Realizacja 
wymogów ISO nie należy do łatwych za-
dań. Oczywiście, jakość w urzędzie mierzy 
się inaczej niż w firmie produkcyjnej, ale 
tak jak w każdym innym przypadku, mier-
nikiem sprawności urzędu będzie zawsze 
ocena wystawiona przez klienta. Im bar-
dziej zadowolony klient, tym lepsza ocena 
pracy urzędników i całego urzędu. W tym 
miejscu możemy się pochwalić odnotowa-
niem znaczącego wzrostu ocen zadowo-
lenia klientów z pracy urzędu. Wzrost ocen 
w stosunku do wyników badania w roku 
poprzednim we wszystkich badanych 
obszarach tj. terminowości załatwianych 
spraw, kompetencji pracowników, jakości 
obsługi interesanta motywuje nas do dal-
szego kontynuowania procesu doskonale-
nia działalności naszego urzędu. 

Jolanta Cajzer, Sekretarz Gminy Bychawa

Najem nieruchomości – ul. 
Piłsudskiego
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (DzU z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miejskiego 

w Bychawie przy ul. Partyzan-
tów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz części nie-
ruchomości położonej przy ul. 
M. J. Piłsudskiego w Bychawie 
przeznaczonej do oddania 
w najem.

Z inwestycji gminnych...
W marcu i kwietniu zostały prze-
kazane place pod przebudowy 
dróg gminnych w miejscowo-
ściach Leśniczówka, Zdrapy 
i Bychawka Trzecia Kolonia. In-
westycje będą dofinansowane 
z Budżetu Państwa w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych i Woje-
wódzkiego programu likwidacji 
osuwisk i ochrony wąwozów 
lessowych przed erozją. Na dro-
gach prace już się rozpoczęły.
Zostały również przekazane pla-
ce pod modernizację budyn-
ków Centrów Kultury Wiejskiej 
w Bychawce Drugiej i Gałęzo-
wie. W budynkach zostaną wy-
mienione pokrycia dachowe, 
wykonane docieplenia i izola-
cje, wymienione okna i bramy. 
Zostaną również wyremonto-
wane wnętrza. Zadania będą 
dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego PROW na lata 2007-2013.
Wkrótce ruszy również budo-

wa dalszego ciągu kanalizacji 
sanitarnej w Bychawie od ul. 
Armii Krajowej do ul. Piłsudskie-
go (104 mb) i w osiedlu „Nad 
Doliną” (145 mb). Na realizację 
tej ostatniej inwestycji został 
złożony wniosek o preferencyj-
ną pożyczkę ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Lublinie.
Przygotowywana jest również 
dokumentacja projektowa 
na modernizację dróg w  Woli 
Gałęzowskiej, Łęczycy i Oso-
wie - Kolonii oraz na budowę 
oświetlenia drogi w Starej Wsi 
Pierwszej. Wystąpiono także 
o pozwolenie na budowę na 
wykonanie oświetlenia drogi 
w Starej Wsi Trzeciej i wystąpio-
no z zapytaniem o wykonanie 
dokumentacji projektowej na 
modernizacji dróg w Łęczycy 
i Woli Dużej.

Na postawie sprawozdania 
Wydziału GPiK UM opr. Monika 

Głazik

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Bychawy 
ogłasza drugi  przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości zabu-
dowanej położonej przy ul. M. Pileckiego 
w Bychawie, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka o numerze ewidencyjnym 
110/8 o powierzchni 0,1239 ha.
Dane dotyczące nieruchomości oraz wa-
runki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księ-
gę wieczystą LU1I/00108702/6.
2. Działka Nr 110/8 położona jest przy ul. 
M. Pileckiego w Bychawie. Wyposażona 
jest w sieć elektryczną, telefoniczną i wo-
dociągową. Nieruchomość zlokalizowana 
jest przy drodze utwardzonej w odległości 
2 km od centrum Bychawy. Bezpośredni 
dojazd do działki przez działkę nr 110/7 
stanowiącą własność Gminy Bychawa na 
zasadzie służebności drogi koniecznej za 
wynagrodzeniem. W najbliższym otocze-
niu znajdują się budynki usługowe, ma-
gazynowo- warsztatowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt dział-
ki prostokątny, teren równy. Działka zabu-
dowana jest byłym budynkiem spichlerza 
stanowiącym element zespołu zabudo-
wań podworskich wpisanych do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego pod 
nr A/291. Budynek od lat jest opustoszały, 
bez dachu, okien, drzwi, przed laty uległ 
spaleniu, pozostały ściany nadziemia oraz 
piwnice budynku. Powierzchnia zabudowy 
wynosi 271,80 m2 oraz 22,80 m2 części do-
budowanej, powierzchnia użytkowa 199,10 
m2 oraz 15,80 m2 części dobudowanej, 
powierzchnia piwnic 177,73 m2. Lubelski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał 
pozwolenie na zbycie prawa własności 
działki nr 110/8 z zastrzeżeniem spełnienia 
warunków: w akcie notarialnym należy 
określić sposób korzystania z zabytku oraz 
zawrzeć warunek nakładający obowiązek 
przeprowadzenia w określonym terminie 
niezbędnych prac konserwatorskich i re-
montowych – w nawiązaniu do zachowa-
nych historycznych przekazów archiwal-
nych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
180 000,00 zł /słownie złotych: sto osiem-
dziesiąt tysięcy/. Cenę nieruchomości ob-
niża się o 50% na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1800,00 zł /słownie złotych: tysiąc osiem-
set/. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu.
3.W planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bychawa działka przeznaczo-
na jest pod teren przeznaczony pod tereny 
usług turystyki i kultury, dopuszcza się wpro-
wadzenie funkcji usług : obsługi turystyki, 
kultury, gastronomii,  nauki - symbol planu 
2 UT/UK.
4. Brak przeszkód prawnych w rozporzą-
dzaniu nieruchomością i nie zgłoszono 
wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości w ustawowym terminie. 
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie gotówką wadium w wyso-
kości 18 000,00 zł /słownie złotych: osiem-
naście tysięcy/ na konto Urzędu Miejskie-
go w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 
2000 0060 prowadzone przez Rejonowy 
Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie 
do dnia 11 maja 2012 r. Wadium wpłaco-
ne przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadium nie podlega 
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
w wyznaczonym terminie.
6. Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 
r. o godz. 10ºº w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 
(I piętro). Burmistrz Bychawy może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych 
powodów, informując o tym niezwłocznie 
w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu udzie-
la pracownik Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 
lub pod numerem telefonu 081-5660004 
wewn. 39, gdzie można również zapoznać 
się z regulaminem przetargu. 

Majowa rocznica w Bychawie
Monika Głazik

W całym kraju odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
221. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Były 
msze święte, salwy armatnie, 
przemówienia polityków oraz 
władz samorządowych, barwne 
korowody, a także pikniki. A jak 
3 Maja wyglądał w Bychawie?

Pogoda dopisała, delegacje sztandarowe 
też, a na wielu bychawskich domach (zwłasz-
cza przy ulicach Piłsudskiego i 11 Listopada) 
pojawiła się Biało-Czerwona! To dobrze, bo 
zbyt często do tej pory pisaliśmy o niechęci 
bychawian do symboli narodowych. A prze-
cież w naszym kraju wywieszenie flagi pań-
stwowej było oznaką, że dzieje się coś waż-
nego, flaga powinna też pokazywać nasz 
patriotyzm. Z ożywienia bychawian w tym 
temacie cieszymy się więc bardzo, chcemy 
bowiem biało-czerwone barwy oglądać nie 
tylko na szalikach, koszulkach i twarzach 
kibiców EURO 2012.

Wracając do 3 maja. Uroczystego cha-
rakteru bychawskim obchodom świąt pań-
stwowych nadaje przede wszystkim udział 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, bo bez jej to-
warzyszenia przemarsz wygląda smutno, 
niczym pogrzebowy kondukt. A o ile raźniej 
idzie się z orkiestrą (i czując powagę chwili), 
wiedzą ci, którzy „odważyli się” tego dnia na 
wspólny przemarsz do kościoła i z powrotem 
pod pomnik (z premedytacją nie używam 
słowa pochód).

W kościele dzieci z klas czwartych, piątych 
i szóstych Szkoły Podstawowej w Bychawie 
zaprezentowały część artystyczną, która 
była ciekawym połączeniem poezji i muzyki 
z elementami teatru, wg scenariusza i reży-
serii p. Teresy Tracz. Chór szkolny przygoto-
wał p. Krzysztof Mendykowski.

Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz 
Andrzej Kuś, który przywitał wszystkich 
zgromadzonych. Homilię wygłosił ks. dia-
kon Łukasz Trzciński. 

Dobrze, że w trzeciomajowych uroczy-
stościach wzięła udział większość dele-
gacji sztandarowych z terenu Bychawy, 
a więc: Związku AK, Związku Kombatantów 
RP, Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny, 
Zespołu Szkół im. mjr. H. Dobrzańskiego, 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Swój 
nowy sztandar prezentowała również 
OSP  w Olszowcu.

Wieńce pod pomnikiem złoży-
ła również delegacja władz Bychawy 
z  p. Martą Wołoszyn, zastępcą burmi-
strza i p. Grzegorzem Szaconiem, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej. Pani Marta 
Wołoszyn w okolicznościowym przemówie-
niu przybliżyła okoliczności uchwalenia tej 

najsłynniejszej w historii Rzeczypospolitej 
Ustawy Rządowej.

Wieńce złożyli również przedstawiciele 
służb mundurowych (Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Bychawie), zakładów pra-
cy (Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie, Bychawskiego Centrum 
Kultury) oraz organizacji społecznych 
(Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego 
i Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego).

Uroczystości pod pomnikiem zakończyły 
się około 12.00 krótkim koncertem orkie-
stry dętej.

Mimo starań organizatorów, obchody uro-
czystości patriotycznych w Bychawie prze-
biegają zazwyczaj przy niewielkim udzia-
le jej mieszkańców. Tak było i teraz. Tym, 
którzy wyjechali tego dnia z miasta (wszak 
królował weekend najdłuższy z najdłuż-
szych) wybaczymy. Gorzej z innymi, którzy 
będąc w domach, woleli oglądać TV, gotować 
rosół, a w najlepszym wypadku spoglądać 
na przemarsz zza firanek swoich mieszkań!

Naród

Demokracja Polaków
stanowiąca wolność
przyszła z różnych szlaków
budować nam 
niepodległość.

Nad mogiłami dziadów
modlimy się patriotycznie
którzy od wieków
walczyli heroicznie.

Kamieniem węgielnym
jesteśmy wszyscy.
Narodem Piastowskim
najjaśniejszej bliscy.

Tomasiak Tadeusz 
ŚDS Bychawa
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„Granit” w gronie 
zwycięzców „Nivea” 

BLKS „Granit” Bychawa znalazł się 
wśród zwycięskich szkółek w konkur-
sie „Szkółki piłkarskie Nivea”. Mimo, że 
po I turze głosowania był na 26 miejscu 
(do zwycięskiego 25 zespołu brakowało 
ok. 200 głosów), po weryfikacji wyników 
znalazł się na 4. miejscu!

Zarząd Klubu pragnie podziękować 
wszystkim głosującym, a w szczególno-
ści trenerowi młodzików p. Waldemarowi 
Kotowi oraz p. Beacie Kot za propagowanie 
konkursu w naszej miejscowości.

Animacja Bychawy na Dniu Ziemi UMSC
Jakub Kuna

Historię można opowiadać 
ciekawie i nowocześnie. I są na 
to różne sposoby. 

20 kwietnia podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w Lublinie młodzież zgromadzona 
na auli wysłuchała prelekcji o tym, jak przy 
użyciu Systemów Informacji Geograficznej 
(GIS) można stworzyć czterowymiarową ani-
mację historyczną. Za przykład posłużyła 
historia Bychawy. 

Animacja 4D - Wirtualny spacer po 
Bychawie 1804-2009 to krótkometrażowy 
film przedstawiający dwa wieki historii na-
szego miasteczka. W animacji komputerowej 
zaakcentowałem głównie zmiany przestrze-
ni miejskiej opisane w pracy licencjackiej 
Analiza rozwoju przestrzennego Bychawy 
na postawie materiałów kartograficznych 
(dostępna w bibliotece). Starałem się odtwo-
rzyć rodzaj zabudowy i stan zadrzewienia. 
Próbowałem zamieścić modele najbardziej 
charakterystycznych budynków, przedsta-
wić najważniejsze wydarzenia, całość opra-
wić w muzykę oddającą właściwy klimat.

Problemów było dużo, czasu niewiele. 
Największy kłopot sprawiła rekonstruk-
cja Pałacu Stoińskich, w czasie której nie-
mal pokłóciłem się z ojcem o przypuszczal-
ny wygląd budynku. Ogrom pracy przerósł 
moje oczekiwania i pewnie gdyby nie bezin-
teresowna pomoc Mikołaja Nawłatyny, nie 
udałoby się stworzyć na czas kilku ważnych 
trójwymiarowych modeli (synagoga, dzwon-
nica, ważne elementy pałacu).

Pragnę serdecznie podziękować Pani 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie oraz członkom Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego LIBER-LIBER 
za przekazane materiały archiwalne, ro-
dzicom: Krystynie i Markowi za wsparcie 
i konsultację merytoryczną, mgr Łukaszowi 
Chabudzińskiemu za opiekę techniczną nad 
projektem. 

Animacja jest zrealizowana metodą cha-
łupniczą i przeważają w niej elementy wy-
magające dopracowania. Zainteresowanych 
obejrzeniem zapraszam na youtube, wystar-
czy wpisać „Kuna J. – Animacja Bychawy” lub  

http://youtu.be/gIfHKoSmu28?hd=1 . 
Uwaga, na youtube jest też filmik pt. „Kuna 
– wirtualny spacer po Bychawie_1804”, pier-
wowzór projektu.

Model dzwonnicy, wyk. Mikołaj Nawłatyna

„Głód” gazety!
Monika Głazik

W związku z pytaniami kierowanymi do 
mnie i do burmistrza, jako wydawcy („Co się 
dzieje z gazetą, że jest jej tak mało?”), infor-
muję, że nakład „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
nie zmniejszył się i od 2008 roku wynosi 
1200 egz./numer. Jeden egzemplarz przy-
pada więc średnio na 10 mieszkańców gmi-
ny Bychawa.

Co się dzieje z nakładem? Oczywiście, ani 
naczelna, ani burmistrz, ani urzędnicy nie 
zabierają wszystkich 1200 gazet do domu. 
Często zdarza się, że ostatecznie redakcja 
dysponuje tylko jednym papierowym egzem-
plarzem danego numeru.

Po 80 sztuk roznoszonych jest do kiosków 
(przy przystanku busów Bychawa – Lublin 
i naprzeciwko policji), dwóch saloników pra-
sowych na terenie miasta (przy szpitalu i na-
przeciwko redakcji przy ul. Partyzantów), 
stoiska prasowego w Carrefourze, do biblio-
teki i księgarni „Lumer”. W ten sposób na 
teren miasta trafia 560 egz.

Po 10 sztuk (rozwożonych przez kierowcę 
UM) dociera do sklepów spożywczo-przemy-
słowych na terenie gminy, razem 150 egz.

Sołtysom przekazujemy 200 egz. najczę-
ściej za pośrednictwem poczty. Każdy do-
staje co najmniej 5 sztuk, oczywiście ci soł-
tysi, którzy sami pojawią się w redakcji, na 
żądanie otrzymają więcej gazet.

Po kilka egzemplarzy (razem około 40) 
trafia też do pracowników urzędu, instytu-
cji gminnych, stowarzyszeń (np. BTR, LOK), 
na pocztę, policję, do szkół, przedszkola i bi-
bliotek szkolnych.

100 szt. jest rozdawanych w Punkcie 
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie, tam gazeta jest dostępna przez 
1-2 dni po ukazaniu się numeru

W redakcji gazetę można 
otrzymać przez około ty-
dzień. Tutaj rozdajemy oko-
ło 100 szt.

Gazeta jest także rozsyła-
na do bibliotek publicznych 
lubelskich (Wojewódzkiej, 
Powiatowej), uniwersytec-
kich (UMCS, KUL, UW, UJ) 
i Biblioteki Narodowej. Po 
egzemplarzu trafia do są-
siednich urzędów gmin, starostwa, do Rady 
Towarzystw Regionalnych, redakcji „Radia 
Lublin”, „Dziennika Wschodniego”, „Kuriera 
Lubelskiego”, „Panoramy Powiatu” oraz do 
kilku osób związanych z Bychawą i piszą-
cych artykuły do „Głosu”. W ten sposób kol-
portowanych jest około 50 gazet.

I na tym cały nakład się kończy. Jeśli 
mają Państwo propozycje innych form kol-
portażu, bardzo proszę o uwagi. Problemem 
nie jest chyba zła dystrybucja, tylko to, że 
gazety zbyt mało. W tej sytuacji pocieszają-
ce jest tylko to, że gazeta nie ląduje zbyt czę-
sto w koszu. Nie pali się też zbyt dobrze, o co 
zadbaliśmy już jakiś czas temu, zmieniając 
papier offsetowy na bardziej „plastikowy”.

Z nieśmiałą prośbą o zwiększenie nakła-
dów na gazetę (rocznie druk gazety kosztuje 
ok. 20 tys. zł) zwróciłam się w styczniu do 
komisji Rady Miejskiej ds. komunikacji spo-
łecznej i promocji, podczas składania prze-
ze mnie corocznej informacji z wydawania 
gazety. Czy jednak moja prośba miała swój 
sens wtedy, gdy gmina borykała się z pro-
blemami likwidacji szkoły w Zaraszowie, 
z ogólnie złą sytuacją finansową bychaw-
skiej oświaty, obniżaniem wydatków bieżą-
cych gminy itp.? Sprawy wydawania lokal-
nej prasy wydają się w takich sytuacjach, 
niestety, drugorzędne.

„Głodowi” gazety, jak po-
zwolę sobie określić tę sytu-
ację, można zaradzić na kil-
ka sposobów:

- zwrócić się do Rady 
Miejskiej w Bychawie 
o zwiększenie środków na 
gazetę chociażby o 5 000 zł 
rocznie. To pozwoliłoby na 
wydruk dodatkowych 300 
egz. każdego numeru. Taki 

wniosek może złożyć sołtys, grupa miesz-
kańców lub każdy osobiście.

- czytać gazetę w bibliotece lub przeglądać 
jej elektroniczną wersję na stronie www.by-
chawa.pl. Ma to też jeszcze jedną zaletę: ga-
zeta pojawia się na stronie zazwyczaj dzień- 
dwa przed ukazaniem się papierowej wer-
sji gazety. Na egzemplarzu elektronicznym 
mniej dostrzegalne są też nasze redakcyjne 
wpadki (pomija sie około 30% literówek)!

Na koniec mała refleksja.
Bardzo wielu mieszkańców zbiera wszyst-

kie numery „GZB” i zagląda do nich nawet 
po kilku latach. Zachęcam do tego osobi-
ście: wartość takich „dokumentów życia 
społecznego” bardzo szybko rośnie. Po kil-
kudziesięciu latach gazeta może osiągnąć 
niemałą cenę. Już teraz, pierwsze nume-
ry wydawanej na początku lat 90. „Gazety 
Bychawskiej”, to unikaty na rynku. A nawet 
nie będę Państwa przekonywać, ile obecnie 
mogą być warte numery „Nowej Jutrzenki”. 
Oczywiście, nawet nie śmiem porówny-
wać „Głosu Ziemi Bychawskiej” do „Nowej 
Jutrzenki”!

W epoce zalewania nas lawiną papiero-
wych ulotek, jednorazowych folderów, ka-
talogów z supermarketów, traktujmy naszą 
„Bychawską” jako towar wartościowy i defi-
cytowy, nawet jeśli mamy zastrzeżenia do jej 
treści lub formy. 

Co się dzie-
je z nakładem? 
Oczywiście, ani 
naczelna, ani bur-
mistrz, ani urzęd-
nicy nie zabierają 
wszystkich 1200 
gazet do domu.

Pożar w centrum Bychawy
9 maja 2012 r. około godz. 13.40 wybuchł 

pożar w pawilonie przy sklepie Carrefour. 
Ogień pojawił się na pierwszym piętrze bu-
dynku, na dziale gospodarstwa domowe-
go. W akcji gaśniczej brało udział ponad 
30 strażaków, 9 samochodów Państwowej 
Straży Pożarnej (4 z Bychawy, 5 z Lublina) 
oraz 3 samochody Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Prawiednik, Piotrkowa i Starej 
Wsi Drugiej.
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Model kościoła, wyk. Jakub Kuna
Model  bychawskiej synagogi, wyk. Mikołaj Nawłatyna

 Pałac, widok z góryModel pałacu Stoińskich, wyk. Jakub Kuna

Kadr z animacji

http://youtu.be/gIfHKoSmu28?hd=1


Bychawa zawsze po drodze!
Monika Głazik

Otrzymali grant z Ministerstwa Rolnictwa 
na realizację swojego projektu i przez osiem 
miesięcy podróżują rowerem po Europie. Ich 
projekt zakłada wymianę wiedzy i doświad-
czeń na temat innowacji w rolnictwie. Mowa 
o dwóch francuskich „agronomach i entu-
zjastach rolnictwa” (tak nazywają się sami), 
24-letnim Sylvainie Morvan, w teamie odpo-
wiedzialnym za organizację, sprawy tech-
niczne i sponsorów, i również 24-letnim 
Jeoffrey’u Moncorger, zajmującym się pro-
mocją projektu i komunikacją 
z mediami.

Wyruszyli z Paryża 15 stycz-
nia br. i ich podróż biegnie przez 
Francję, Włochy, Słowenię, 
Serbię, Macedonię, Grecję, 
Turcję, Bułgarię, Rumunię, 
Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Finlandię, Szwecję, 
Danię, Holandię, Belgię. Powinna 
zakończyć się w Paryżu pod ko-
niec sierpnia.

3 maja na ich trasie znala-
zła się nasza mała Bychawa. 
Trafili na uroczystości trzecio-
majowe pod pomnikiem, w któ-
rych wzięli udział, potem pod 

kierunkiem Marka Matyska zwiedzili na-
sze miasto (które bardzo im się podoba-
ło), otrzymali promocyjne upominki (m.in. 
świeżo wydany informator o Bychawie w j. 
francuskim!), nad zalewem zjedli obiad 
i pojechali dalej. Wiemy, że na noc zatrzy-
mali się w Kazimierzu, a 4 maja byli już 
w Warszawie. Na stronie internetowej ich 
projektu (www.untourde-
schamps.fr), zamieścili nawet 
zdjęcie z Bychawy i opisali swój 
krótki pobyt tutaj. W Polsce, 

Sylvain i Jeoffrey będą do czerwca, potem 
pojadą na Litwę.

Dlaczego rowerem? Bo taka podróż to naj-
lepszy sposób na poznanie świata i dużo 
czasu na refleksję. Polecam serdecznie!

Haftem malowane
mg

Przez ponad dwa tygodnie w Blue Orange 
Gallery można było podziwiać niezwykłą wy-
stawę haftowanych obrazów (głównie portre-
tów) wykonanych na warsztatach terapii za-
jęciowej przez uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Została zorganizowa-
na pod hasłem „Błogosławionemu Janowi 
Pawłowi II – haftem malowane”. Wystawa 
prac niepełnosprawnych twórców doskonale 

wpisała się więc w przypadającą 1 maja br. 
1. rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.

W uroczystym otwarciu ekspozycji w dn. 
24 kwietnia wzięli udział m.in. ks. pro-
boszcz Andrzej Kuś, p. Marta Wołoszyn, 
zastępca burmistrza, p. Anna Dudzińska, 
radna Rady Miejskiej w Bychawie. 

Zwiedzający wystawę byli pod wraże-
niem wspaniałych prac wykonanych przede 
wszystkim przez Monikę Słowikowską, 
Andrzeja Łukomskiego, Tomasza Ciostka.

AUTORZY 
WYSTAWY

Tomasz Ciostek

Monika Słowikowska 

Andrzej Łukomski 
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Spotkanie z Antonim Budnym
Paulina Stachyra

23 kwietnia br. mieliśmy 
okazję poznać najistotniejsze 
i najciekawsze fakty z życia 
Antoniego Budnego, ziemianina 
związanego z naszym miastem. 
W tym roku od jego śmierci 
minie 69 lat.

Data spotkania nie była przypadko-
wa – tego dnia obchodzimy Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne zaprosili zainte-
resowanych literaturą i historią regionu na 
„Spotkanie z Antonim Budnym”, czyli na 
prezentację rozprawy naukowej dr Moniki 
Głazik pt. Antoni Budny (1861-1943) właści-
ciel dóbr Bychawa-Podzamcze i ceniony ho-
dowca. Obejrzeliśmy bardzo interesującą 
prezentację multimedialną, słuchając jed-
nocześnie opowieści o życiu i osiągnięciach 
ostatniego właściciela Bychawy.

W spotkaniu wzięło udział kilkadzie-
siąt osób, m.in. pan burmistrz Janusz 
Urban, p. Jolanta Cajzer, sekretarz Gminy 
Bychawa, p. Agnieszka Szacoń, naczel-
nik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych UM, p. Magdalena Kędra, 
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Lublinie, p. Urszula Kalińska, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Wysokiem.

Kilka słów na temat Budnego. Wywodził 
się z rodu szlacheckiego Budnych 
z Mazowsza, spokrewniony był z zasłużony-
mi na Lubelszczyźnie – Ignacym, Józefatem 

i Nikodemem Budnymi. Żoną Budnego była 
Maria Derewicz (właścicielka kamienicy przy 
ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie), 
choć pobrali się oni dopiero kilka miesięcy 
przed śmiercią Antoniego Budnego. Antoni 
zmarł bezdzietnie, przynajmniej tak podają 
oficjalne źródła...

Na spotkaniu dr Monika Głazik ze swojej 
obszernej, 300-stronicowej rozprawy przy-
gotowała dla nas esencję podstawowych in-
formacji o głównym jej bohaterze.

Działalność gospodarcza Antoniego 
Budnego z Bychawy to osiągnięcia w zakre-
sie hodowli zwierząt gospodarskich – świń, 
koni, owiec oraz krów. Budny był głównie 
hodowcą świń rasy wielkiej białej angiel-
skiej, wysłuchaliśmy więc historii bychaw-
skiej chlewni zarodowej, dowiedzieliśmy się 
też sporo o hodowli koni półkrwi i pełnej 
krwi angielskiej oraz o udziale bychawskiej 
stajni w wyścigach konnych na hipodro-
mach w Łęcznej i Lublinie. Warto dodać, że 
Budny brał udział i odnosił sukcesy na wy-
stawach rolniczych i pokazach zwierząt go-
spodarskich, głównie rasowych koni i świń. 
Przytoczonych zostało też sporo imion, któ-
re Budny nadał swoim koniom – niektóre 
są bardzo lokalne np. „Dola Bychawska”, 
„Gwiazda Bychawy, „Klejnot Bychawski”, 
inne wręcz literackie, np. „Pan Soplica”, 
„Romeo”, „Carmen Silwa”, „Memento Mori”.

Grunty rolne, dwór, folwark, młyny, lasy, 
stawy rybne, pracownicy zatrudnieni w ma-
jątku i wiele innych ważnych faktów zosta-
ło opisanych w rozprawie, dostępnej obecnie 
w naszej Bibliotece Publicznej. Dodam, że 
praca jest pięknie ilustrowana, co podnosi 
jej wartość i w przystępny sposób, mimo na-
ukowego języka, przedstawia losy jej głów-
nego bohatera oraz dzieje samej Bychawy na 
przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat (1890-
1944). Dobrze by było, gdyby w przyszłym 
roku (w 70. rocznicę śmierci A. Budnego) 
praca została wydana w formie książki.

Po prezentacji, kilka osób wyraziło chęć 
podzielenia się swoimi opiniami na temat 
rozprawy oraz refleksjami na temat same-
go Antoniego Budnego, m.in. pani Maria 
Dębowczyk, wiceprezes BTR. Żywiołowo 
powspominał dawne dzieje również pan 
Jan Kusy z Podzamcza. Reszta gości także 

nie krępowała się zadawać pytań ekspert-
ce tamtejszego wieczoru – ekspertce, ponie-
waż żadne z pytań nie sprawiło jej kłopotu. 
Chociaż! Żartobliwe zapytanie Pani Barbary 
Cywińskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej: „Pani doktor, a co pani myśli 
o Antonim jako mężczyźnie, nie gospoda-
rzu?” nieco zaskoczyło Autorkę i wywołało 
kilka wesołych komentarzy.

Na spotkaniu obalono też, co prawda nie-
oficjalnie, przydomek „Brudny Budny”, 
stwierdzając, że Budny z Bychawy, jako 
człowiek bywający w świecie i sferach, jak 
najbardziej dbał o higienę.

„Spotkanie z Antonim Budnym” należy za-
liczyć do bardzo udanych – miła atmosfera, 
garść wiedzy, sympatyczne rozmowy oraz... 
prezenty przygotowane przez organizato-
rów! W starym kufrze, który służył głównie 
jako dekoracja, znajdowały się też albumi-
ki, pocztówki i książki o Bychawie, w tym 
ostatnia publikacja BTR, książka profeso-
ra Albina Koprukowniaka pt. Lokalna spo-
łeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 
1864-1918. Wszystkie książki – kilkadziesiąt 
sztuk! – uczestnicy spotkania mogli sobie 
zabrać do domu.

Co więcej, na stoliku leżały też śliczne, 
drewniane zakładki do książek z logo biblio-
teki, które w błyskawicznym tempie zniknę-
ły – jedną wzięłam i ja, i poprosiłam Panią 
Doktor o autograf. Na pamiątkę po bardzo 
miłym wieczorze.
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Monika Głazik i Jan Kusy
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Na szlaku zesłańców
Julian Kwiatkowski

W okresie zaborów, szczególnie po zdła-
wieniu powstań narodowo-wyzwoleńczych, 
władze carskie masowo wywoziły naszych 
patriotów w głąb Rosji. Podobne działania 
podjął Związek Sowiecki po zajęciu Kresów 
Wschodnich 17 września 1939 roku. Wiosną 
1940 roku nastąpiły masowe deportacje 
na Sybir. Po wejściu na teren Polski Armii 
Czerwonej w 1944 r. po raz kolejny mieli-
śmy do czynienia z prześladowaniem żołnie-
rzy walczących o wolność w czasie okupacji. 
Enkawudziści zatrzymywali członków Armii 
Krajowej i bez sądu wywozili na roboty do 
ZSRR.

W przeciwieństwie do opisanych wyżej hi-
storycznych zdarzeń, na Syberię wyjecha-
łem bez przymusu, a z ciekawości. Chciałem 
przejechać jedną z tras, którą przemierza-
li zesłańcy i zobaczyć jezioro Bajkał. Bajkał 
był moim wymarzonym punktem na kuli 
ziemskiej, do którego chciałem zawsze tra-
fić. W szkole, ucząc się piosenki „Na stepach 
za dzikim Bajkałem” oczami wyobraźni wy-
biegałem na Bliski Wschód.

I wreszcie, po kilkudziesięciu latach 
zaistniała okazja wyjazdu do Irkucka. 
Postanowiłem jechać mimo, że wszyscy 
mi odradzali. Podróż trwała od 29 czerw-
ca do 16 lipca 1992 roku, a więc po piere-
strojce. Grupa liczyła 12 osób, w większości 
z Lublina i Wrocławia. W Brześciu czekał au-
tobus z przewodnikiem Igorem, który, moim 
zdaniem, był przydzielony przez KBG, by 
nas pilnować. Po noclegu w Baranowiczach 
dojechaliśmy pociągiem do Moskwy. W cią-
gu dnia zwiedziliśmy Plac Czerwony, Kreml 
i przespacerowaliśmy się deptakiem Arbat. 
Wieczorem wsiedliśmy go pociągu „Bajkał” 
jadącego do Irkucka. Czas w pociągu szyb-
ko mijał i skupiał się głównie na obserwa-
cji krajobrazu. Początkowo była to  niekoń-
cząca się nizina, z bagnami, rzekami i kę-
pami brzóz syberyjskich. Brzoza to symbol 
Syberii. Dwa lub trzy skłaniające się gałę-
ziami ku sobie drzewa wyglądają jak polscy 
skazańcy zostawieni na szlaku wędrówki.

Przekroczenie granicy między Europą 
a Azją na Uralu uczciliśmy lampką wina. 
Niezapomniane wrażenia wywarły na nas 
wielkie rzeki, takie jak Wołga, Kama, Ob, 
Jenisej. Po przekroczeniu rzeki Jenisej 
(Krasnojarsk) wjechaliśmy na Wyżynę 
Środkowo-Syberyjską. Mimo, że był to trze-
ci dzień podróży koleją transsyberyjską, nie 
odczuwaliśmy zmęczenia ani nudy. Grupa 
była zorganizowana i wszystkich łączyła 
chęć poznania świata, w tym przypadku 
Dalekiego Wschodu i Bajkału. Po 3,5 dniach 
jazdy Irkuck powitał nas piękną pogodą. 
Warunki zakwaterowania były spartańskie, 
mimo to humor nam dopisywał. W czasie 
podróży posiłki zapewniał nam Grisza, któ-
ry prowadził wagon restauracyjny na wła-
sny rachunek. W dniu przyjazdu do Irkucka 
wspólnie z kolegą z Wrocławia i przewodni-
kiem Igorem zostałem zaproszony na obiad 
do jego rodziny, gdzie zastaliśmy grupę aż 
30 osób – mieszkańców bloku. Większość 

z nich poczuwała się do polskich korzeni. 
Spotkanie trwało kilka godzin ku zadowo-
leniu wszystkich. Tego dnia odwiedziliśmy 
jeszcze matkę jednej z kelnerek wagonu re-
stauracyjnego. Staruszka ze łzami w oczach 
twierdziła, że jej pradziadowie byli zesłańca-
mi ze Lwowa. Bardzo nas to wzruszyło.

Rano wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Listwianki, gdzie zwiedziliśmy Muzeum 
Limnologiczne z eksponatami flory i fau-
ny Bajkału. Dumni jesteśmy z tego, że mu-
zeum założył Polak, zesłaniec syberyjski, 
Benedykt Dybowski – wybitny przyrodnik, 
podróżnik, odkrywca. 

Bajkał pozostawił miłe wspomnienia. 
Mimo trudności ze strony lokalnej instytu-
cji turystycznej, a przy pomocy oficera ro-
syjskiego i myśliwego, mogliśmy być w dzie-
wiczej tajdze. Zwiedziliśmy niedostępne cu-
dzoziemcom tereny, nieprzebyte jesienią 
i zimą drogi syberyjskie, typową wioskę; po-
znaliśmy ludzi którzy nigdy nie widzieli au-
tobusu, ujrzeliśmy święte krzaki Buriatów 
z zawieszonymi szmatkami-życzeniami. 
Dzięki wytrzymałemu autobusowi szczę-
śliwie przebrnęliśmy strumyk, polne drogi 
i wertepy. Wróciliśmy zmęczeni ale szczę-
śliwi, z gałązkami cedru, liśćmi błotnianki 
i innymi elementami flory bajkalskiej.

Polskich pamiątek nie ma w Irkucku. Jest 
tylko kościół rzymsko-katolicki. Parafia 
jest bardzo duża i sięga od Irkucka do 
Władywostoku. Salwatorianin z Krakowa, 
ks. prałat Ignacy Pawlus twierdził, że ma 
tylko 10 wiernych Polaków. W odległo-
ści 150 km od Irkucka leży polska wioska 
Wierszina. Nie mieliśmy czasu, by odwiedzić 
jej mieszkańców. W kościele pozostawiliśmy 
tylko dla nich przywiezione polskie książki. 

Parafia rzymsko-katolicka została założo-
na w XIX wieku i przestała istnieć w 1935 
r. Argumentem zamknięcia jej było stwier-
dzenie władzę radziecką – brak członków 
wspólnoty. Spotkania wiernych odbywają 
się w maleńkiej kaplicy. Reszta budynku ko-
ścielnego służy celom publicznym. Niestety, 
ziemia irkucka słynie z zesłań Polaków. Na 
plebanii kościoła mieszkał przez 10 lat kar-
melita Rafał Kalinowski. Tutaj był więziony 
ks. Piotr Ściegienny. W Tumce za Irkuckiem 
znajdował się obóz dla polskich księży. 

Niezapomniane wrażenie wywarło na 
mnie spotkanie z jednym z członków wspól-
noty kościelnej, panem Władysławem 
Falińskim. Jego pradziad walczył w powsta-
niu  listopadowym, dziadek w styczniowym, 
ojca zastrzelili bolszewicy. W wieku 6 lat do-
wiedział się, że jest Polakiem. Mając 7 lat 
stracił rodziców i wychowywał się w siero-
cińcu kilka lat. Nie zmienił nazwiska ani 
narodowości. Jako historyk sztuki wykładał 
na Uniwersytecie Irkuckim. Kiedy przyznał 
się do swojego polskiego pochodzenia, pole-
cono mu iść na wojnę lub pracować w ko-
palni złota. Wybrał wojnę, był ranny pod 
Sandomierzem. Pan Władysław twierdził, 
że pierwsi Polacy zesłańcy przybyli na Sybir 
w 1584 r. po wojnie Batorego z Rosją. W XIX 
wieku było około 45 tysięcy zesłańców, 
a w okresie stalinowskim około 5 milionów.

Ostatni wieczór spędziliśmy w kawiarni 
pięknie wystrojonej i z kulturalną obsłu-
gą. Przygrywał rodzinny zespół muzycz-
ny. Solistka zespołu, w której żyłach – jak 
oświadczyła - płynie 25% polskiej krwi, 
pierwszą piosenkę dedykowała Polakom. 
Następne utwory skierowane były również 
dla nas. Po siedemnastu dniach nadszedł 
czas pożegnania z Syberią. Refleksją z tego 
wyjazdu niech będą słowa wiersza napisane 
przez jedną z uczestniczek  podróży – Panią 
Jadwigę Salamon.

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Głosu”, 

w uzasadnieniu uchwały o likwidacji 
szkoły w Zaraszowie (s. 6) wkradł sie 
błąd. Szkoła liczy 37 uczniów, a nie 
3, jak to zostało napisane. Za pomyłkę 
serdecznie przepraszam Panią Dyrektor 
Szkoły i całą społeczność.

M. Głazik

Dzień integracji międzypokoleniowej
Zofia Szorek

Rok 2012 to Europejski Rok Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Pragnąc włączyć 
się w obchody, Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy 
w Bychawie w dniu 15.04.2012 r. zorga-
nizował w Bychawskim Centrum Kultury 
spotkanie z okazji „Światowego Dnia 
Ludzi Starszych”.

Na uroczystość przybyło 130 osób – 
emerytów i rencistów z gmin: Bychawa, 
Jabłonna, Strzyżewice, oraz zaproszeni go-
ście: przewodnicząca PZERiI w Lublinie, 
p. A. Gucma, zastępca p. S. Mikiciuk, bur-
mistrz miasta Bychawy – p. J. Urban, wice-
burmistrz – p. M. Wołoszyn. ks. K. Szlachta, 
dyr. BCK – p. P. Gęba.

Spotkanie rozpoczęliśmy częścią oficjal-
ną, podczas której miłe słowa do wszyst-
kich gości skierowali Janusz Urban, bur-
mistrz Bychawy, przewodnicząca PZERiI 
oraz ks. Konrad Szlachta.

Polonezem wykonanym przez mło-
dzież z Zespołu Szkół im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie rozpoczęliśmy 
część artystyczną. W ramach solidarności 
międzypokoleniowej wystąpili uczniowie 
z klasy II a Szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Nasi mali aktorzy z wielkim zaangażowa-
niem grali swoje role. Przedstawiona przez 
nich część artystyczna, na którą złożyły się 
humorystyczne wiersze i piosenki z  lat 60. 
dostarczyły wiele radości i uśmiechu a ich 
występ nagrodziliśmy gromkimi brawami. 
Dalszą część spotkania uświetniła młodzież 
z Zespołu Szkół Zawodowych wykonaniem 
„Tańca Wampirów”.

Serdecznie dziękujemy paniom Zofii 
Fijołek, Bożenie Szwałek i Joannie 
Mendykowskiej za przygotowanie uczniów, 
a dzieciom i młodzieży za przepiękne 
występy.

Spotkanie nasze uświetniła także ka-
pela ludowa pod kierunkiem p. J. Raka 
i znane melodie przygotowane przez pana 
M. Wróblewskiego. Przy ich dźwiękach 
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na 
gorący poczęstunek, herbatkę, kawę i ciasto.

Zarząd PZERiI – odział w Bychawie dzię-
kuje wszystkim którzy przyczynili się do 
przygotowania naszego spotkania.

Teresa Stańczak i Janusz Urban
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Te karłowate brzozy niewielkie
zawsze są z nami w czasie podróży;
rosną, gdzie sucho i bagna wielkie,
a ich obecność Syberię wróży.

Wszędzie na szlaku nasi wygnańce,
ci co w kibitkach na Wschód jechali,
od polskiej ziemi po Rosji krańce
smutnemu drzewu się przyglądali.

Drzewa te nigdy same nie stoją
ale po kilka gromadnie rosną,
wichrów i mrozów bardzo się boją.

Nieraz złączone są gałęziami 
i mają mocno splątane włosy,
jakby objęły się ramionami
i niosły skargi wprost w niebiosy.

Tak cicho szumią i cicho płaczą
i rozwiewają swe włosy długie;
gałązki drgają niemą rozpaczą,
przenosząc bojaźń na drzewa drugie.

Przypominają sobie na pewno
nocne pociągi, sanie i wozy,
i tę pieśń polską, smutną i rzewną
na rękach więźniów grube powrozy.

Brzozy są właśnie tymi świadkami
męki, katorgi owych zesłanych.
Co w tajemnicy było latami
aż się dowiedział o tym świat cały.

Te smutne drzewa tak wyglądają,
jak punkty nieba, znaki zodiaku,
ale najbardziej przypominają 
owych zesłańców na wschodnim szlaku.



PROGRAM 
XIII Ogólnopolskiego Festynu 
„W krainie pierogów” w Bychawie
27 maja 2012 r.
Stadion Sportowy w Bychawie

Godz. 13.00 – Rozpoczęcie Festynu 
Godz. 13.10 – Występ laureatów Dziecięcych 

i  Młodzieżowych Spotkań z Piosenką 
KAMERTON 2012 i Przeglądu 
Dziecięcych Talentów

Godz. 13.40 – Rozpoczęcie wyborów Miss Festynu 
2012

Godz. 14.00 – Dziecięce występy wokalne BCK
Godz. 14.30 – Uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy 

Janusza Urbana oraz rozpoczęcie konkursu 
w lepieniu pierogów dla VIP 

Godz. 15.00 –  Król Disco -Tomasz NIECIK
Godz. 16.00 – Zespół z Ukrainy
Godz. 16.45 – Wystąpienia okolicznościowe 

zaproszonych gości, wręczenie tytułów 
ZASŁUŻONY  dla GMINY BYCHAWA

Godz. 17.00 – Koncert zespołu MAXEL
Godz. 17.50 – Rozstrzygnięcie konkursu dla VIP 

w lepieniu pierogów
Godz. 18.00 – Występ Klubu Seniora BCK
Godz. 18.30 – Występ solistek i zespołów tańca 

nowoczesnego BCK
Godz. 19.00 – Występ zespołu Spadczyna z Białorusi
Godz. 19.40 – Występ zespołu UNIKALNI
Godz. 20.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego 

z Bychawy
Godz. 20.20 – XIII Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów
Godz. 20.50 – Wręczenie tytułu Miss Festynu 

Godz. 21.00 – Koncert Gwiazdy
Godz. 23.00 – Pokaz sztucznych ogni
Godz. 23.10 – Zabawa przy muzyce dyskotekowej
Godz. 24.00 – Zakończenie Festynu
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1 Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 

2 Oœrodek Interwencji Kryzysowej

3 Hala sportowa 

4 Szko³a Podstawowa, Gimnazjum Nr 1

5 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

6 Wydzia³ Geodezji, Wydzia³ Komunikacji  
Filia Starostwa Powiatowego w Lublinie

7 Przedszkole 

8 Bychawskie Centrum Kultury

9 KRUS w Lublinie Placówka Zamiejscowa 

10 ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 

11 Kryta p³ywalnia, hala sportowa

12 Urz¹d Pracy

13 Posterunek Energetyczny

14 ZSZ Nr 1 im. Mj. H. Dobrzañskiego 

15 Schronisko dla Kobiet im. B³ogos³awionego Brata Alberta 

16 Bychawskie Przedsiêbiorstwo Komunalne 

17 Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
   

Szpital
Przychodnia Rejonowa, 
Pogotowie Ratunkowe

Komisariat Policji 

Jednostka Ratowniczo – Gaœnicza PSP

Bank

Parking

Dworzec Autobusowy

Koœció³ Prafialny

Poczta

Stacja benzynowa

MAPA  ORGANIZACJI RUCHU W DNIU IMPREZY

 Mistrzostwa Świata 
w Zjadaniu Pierogów, 
wybory Miss Festynu, 
konkursy, mnóstwo 
pierogów oraz dużo 
dobrej muzyki 
– takie atrakcje 
czekają nas podczas 
XIII Ogólnopolskiego 
Festynu „W krainie 
pierogów” w Bychawie.

Mateusz Wróblewski

Już po raz trzynasty spo-
tkamy się na Ogólnopolskim 
Festynie w Krainie Pierogów. 
27 maja odbędzie się kolejna 
edycja festynu. Co roku sta-
ramy się, aby „pierogi” speł-
niały oczekiwania odbiorców. 
Dlatego w tym roku atrak-
cji na pewno nie zabraknie. 
Podczas imprezy odbędą się 

trzy koncerty gwiazd, usły-
szymy między innymi „Cztery 
osiemnastki”, „Lekcję miło-
ści”, „Zaproś mnie do swego 
domu”. Te utwory znane 
zapewne wszystkim sympa-
tykom Disco Polo usłyszy-
my w wykonaniu Tomasza 
Niecika oraz zespołu Maxel. 
W tym roku pojawi się rów-
nież nowe wesołe miasteczko, 
a tym samym nowe atrakcje, 
które niejednego przyprawią 
o dreszczyk emocji.

Jak co roku nie zabraknie 
stoisk promocyjnych, waty 
cukrowej, lodów i oczywiście 
pierogów. Spodziewamy się 
fantastycznej pogody i nieza-
pomnianych wrażeń, o które 
zatroszczy się gwiazda wie-
czoru. W tym roku zaprasza-
my na trwający prawie dwie 
godziny koncert legendy pol-
skiego rocka… DŻEM. Pod-

PARKING
• Parking na błoniach, 
płatny jednorazowo 2 zł

FESTYN

WYJAZD
• Wyjazd z parkingu 
w kierunku Podzamcza 

PARKING VIP

KONKURS

Dla naszych Czytelników mamy 5 dwuosobowych wejśció-
wek na XIII Ogólnopolski Festyn „W krainie pierogów”. Wystar-
czy zadzwonić do naszej redakcji i podać hasło: „pierogi z dże-
mem”.

Na Wasze telefony czekamy 21 maja 
w godz. 12.00 - 12.15  po numerem 

tel. 81 56 60 144

IMPREZA Koncert zespołu Dżem w ostatnią niedzielę  maja

Pierogi z Dżemem

Bychawskie Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 34

23-100 Bychawa
tel. 81 566 01 24 

Organizator

SONDA

• Zapytaliśmy mieszkańców Bychawy, jakie 
pierogi lubią najbardziej?

Karolina Jamróz
• Moje ulubione pierogi to 
z kaszą, podsmażane na ma-
sełku. Wybieram się na festyn 
i zamierzam spróbować róż-
nych  smaków pierogów. 

Weronika Janik 
i Kinga Kot
• Uwielbiamy pierogi jeść i  je 
lepić. Najbardziej smakują 
nam pierogi ruskie.  W naj-
bliższą niedzielę pójdziemy 
na festyn z rodzicami pojeź-
dzić na karuzeli.

Wojciech Lipiec
• Lubię wiejskie pierogi 
z kaszą i miętą oraz lubelskie. 
Wybieram się festyn posłu-
chać i obejrzeć występujące 
zespoły.

Przemysław Syroka 
i Angelika Kozioł
• Lubimy pierogi ze szpina-
kiem. Wybieramy się na fe-
styn, by posłuchać naszego 
ulubionego zespołu, jakim jest 
DŻEM oraz pozajadać się by-
chawskimi pierogami.

Monika Żak
• Lubię pierogi z kapustą 
i  grzybami. Na pierogi wybie-
ram się z całą rodziną.

not.  Piotr Dziadosz
fot.  Łukasz Kusy

• Janusz Urban burmistrz Bychawy

Będą goście z zagranicy

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z programem te-
gorocznego festynu „W krainie pierogów”. Jak zwykle nie zabraknie 
koncertów największych gwiazd polskiej estrady. W tym roku wystąpi 
zespół Dżem. Będzie też bardziej międzynarodowo, wystąpią gościn-
nie zespoły z zaprzyjaźnionych z Bychawą miast z Ukrainy i Białorusi. 
Polecam gorąco i zapraszam do Bychawy na pierogi!
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Bilet na imprezę kosztuje 10 zł. Dla 
dzieci do lat 13 wstęp wolny. Parking na 
błoniach kosztuje 2 zł.

czas wieczornego koncertu 
usłyszymy wiele hitów zespo-
łu.

Na fanów bardziej trady-
cyjnych melodii czekają dwa 
koncerty, oba zza Buga, za-
witają do nas goście z Biało-
rusi i Ukrainy.

Każdy znajdzie coś dla sie-
bie, każdy skosztuje bychaw-
skich i gałęzowskich piero-
gów, wszyscy będziemy witać 
się uśmiechami na twarzy. 
Dlatego już dziś proszę o za-
rezerwowanie sobie niedziel-
nego popołudnia 27 maja 
i spędzenie go wspólnie z By-
chawskim Centrum Kultury. 
Od godziny 13 widzimy się 
na stadionie miejskim przy 
ul. Sportowej. Obecność obo-
wiązkowa :)

Program
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTYNU
 „W

 KRAINIE PIEROGÓW
”    27 m

aja 2012 r. Stadion Sportowy w Bychawie, ul. Sportowa 8

Godz.   7.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Burm
istrza Bychawy  – zalew w Bychawie

Godz. 10.00 – Zawody strzeleckie o Puchar Burm
istrza Bychawy  – strzelnica Podzam

cze

STADION
Godz. 13.00 –  Rozpoczęcie Festynu - W

ystęp laureatów  Dziecięcych i M
łodzieżowych Spotkań 

                          z Piosenką „KAM
ERTON 2012” i „Przeglądu Dziecięcych Talentów”

Godz. 13.40 –  Rozpoczęcie wyborów  na M
iss  Festynu 2012

Godz. 14.00 – Dziecięce występy wokalne -  BCK 
Godz. 14.30 – Uroczyste powitanie przez Burm

istrza Bychawy Janusza Urbana

                      - Rozpoczęcie konkursu dla VIP – w lepieniu pierogów

Godz. 15.00 –  Koncert  Zespołu Tom
asz Niecik

Godz. 16.00 –  W
ystęp zespołu z Ukrainy 

Godz. 16.45 – W
ystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

Godz. 17.00 – Koncert Zespołu M
AXEL

Godz. 17.50 – Rozstrzygnięcie konkursu dla VIP – w lepieniu pierogów                      

Godz. 18.00 – W
ystęp Klubu Seniora - BCK

Godz. 18.30 – W
ystęp solistek i zespołów tańca nowoczesnego z BCK

Godz. 19.00 – W
ystęp zespołu Spadczyna  z Białorusi

Godz. 19.40 - W
ystęp zespołu UNIKALNI

Godz. 20.00 –M
łodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im

. Ks. A. Kwiatkowskiego z Bychawy

Godz. 20.20 – XIII M
istrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów

Godz. 20.50 – W
ręczenie tytułu – M

iss Festynu, W
ręczenie nagród w zawodach wędkarskich i strzeleckich

Godz. 21.00 – Koncert Gwiazdy Dżem
Godz. 23.00 – Pokaz sztucznych ogni
Godz. 23.10 – Zabawa przy m

uzyce dyskotekowej 
Godz. 24.00 – Zakończenie Festynu

BURM
ISTRZ  BYCHAW

Y
BYCHAW

SKIE CENTRUM
 KULTURY

m
ają zaszczyt zaprosić

P. ____________________________________________________
27 m

aja 2012 r. do Bychawy
stadion sportowy

na
XIII OGÓLNOPOLSKI FESTYN 

„W
 KRAINIE PIEROGÓW

”

Zaproszenie jest jednocześnie jednorazowym 
biletem wstępu dla 2 osób 

na teren imprezy

Prosimy okazać przy wejściu

XIII OGÓLNOPOLSKI 
FESTYN „W KRAINIE PIEROGÓW” Bychawa 2012

Kupon kontrolny - odrywany przy wejściu  
na teren imprezy

Zaproszenie
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Starowiejskie rocznice… 
cz. IV

Z dziejów parafii

Grażyna Rakuś, Marta Żyśko

Czwartą część cyklu „Starowiejskie 
rocznice” poświęcamy powstaniu Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Starej Wsi. Oprócz 
wcześniej wykorzystanych źródeł, posłu-
żyłyśmy się „Kroniką Parafii Stara Wieś” 
oraz materiałami opracowanymi i udostęp-
nionymi nam przez pochodzącego z naszej 
miejscowości Pana Profesora Antoniego 
Krawczyka. Jak wynika z ustaleń Profesora, 
części naszej wsi, różnie nazywające się 
w dawnych czasach,  podlegały kilku pa-
rafiom. Według „Słownika geograficzne-
go Królestwa Polskiego” z roku 1885 część 
Zajezierza (Starej Wsi Trzeciej) należała do 
parafii Targowisko, następnie do Bychawy, 
a pozostałe Zajezierze do parafii Boża Wola. 
Kolonia Spławy (Stara Wieś Pierwsza) pod-
legała parafii Wysokie. Jednak zdecydowa-
na większość Starej Wsi od czasów najdaw-
niejszych przynależała do parafii Bychawa. 
W „Kronice Parafii Stara Wieś” czytamy: 
„granica parafii bychawskiej i bożowolskiej 
w Starej Wsi była u niejakiego Kryka Jana 
w sieni.”

Do kościoła parafialnego w Bychawie tu-
tejsza ludność rzadko uczęszczała z powodu 
dużej odległości i trudnej do przebycia dro-
gi, szczególnie wiosną, jesienią i po ulew-
nych deszczach. Zdążając do bychawskiego 
Kościoła, mieszkańcy naszej wsi spotykali 
sąsiadów z Woli Gałęzowskiej, którzy zmie-
rzali w przeciwnym kierunku, do świątyni 
w Targowisku. Pod koniec XIX wieku Wola 
przyłączyła się również do Bychawy, bory-
kając się z tymi samymi trudnościami, co 
mieszkańcy naszej miejscowości. Jeden 
z właścicieli ziemskich w Woli Gałęzowskiej, 
niejaki Wysocki, zmęczony siedmiokilome-
trowym dojazdem do Bychawy, powziął po-
ważny zamiar stworzenia w swoich dobrach 
ośrodka parafialnego, planując włączyć doń  
również Starą Wieś. Mimo zgromadzenia 
materiałów do budowy Kościoła nie doszło, 
wzniesiono tylko kaplicę, a  pozostałą cegłę 
przeznaczono na gorzelnię. Z tego względu 
starowiejscy wierni zmuszeni byli w dal-
szym ciągu do pokonywania dziesięcioki-
lometrowej drogi do Bychawy i zaczęli nie-
śmiało myśleć o budowie własnej świątyni.

Nowy odłam wyzNaNia 
- Kościół Narodowy 
(hoduryzm)

Daleka i ciężka droga do kościoła to nie 
jedyne zagrożenie dla religijności ówczesnej 
społeczności. O wiele poważniejszym proble-
mem stał się rozwój Kościoła Narodowego na 
Zajezierzu, o czym obszernie informuje Pan 
Profesor Krawczyk. Impulsem do powsta-
nia Kościoła Narodowego (…) był niefortun-
ny podatek kościelny. Niektórzy przebieglej-
si gospodarze na  Zajezierskiej Kolonii, czy 
Nikodemowie oraz w Starej Wsi, by uniknąć 
jego płacenia, zawiązali wspólnotę Kościoła 
Narodowego. To wyznanie napotykało na 
opory administracyjne nie mając  rejestracji. 
Starowiejscy inicjatorzy wspólnoty wyka-
zali się niezwykłą przebiegłością. Dla przy-
szłej świątyni wystarali się o plany architek-
toniczne uzyskując pozwolenie na budowę 
stodoły na leśnej polanie. Gdy ta stodoła zo-
stała zaadaptowana na świątynię, władze 
nie mogły zanegować jej legalności ze wzglę-
du na wyżej wymienione plany. W kosz-
tach planów architektonicznych partycy-
pował narodowy ksiądz Józef Padewski vel 
Podeszwa. To barwna postać, syn spławiec-
kiego osadnika spod Iłży, jeden z nielicz-
nych wykształconych mieszkańców wsi. Po 
ukończeniu gimnazjum wyjechał do USA, 
gdzie ukończył „seminarium Kościoła zało-
żonego przez Hodura i w roku 1931 przyje-
chał do Polski dla wspierania działalności 
misyjnej Kościoła Narodowego. Zatrzymał 
się u swojego ojca na Spławach zachęcając 
tutejszych mieszkańców do wstępowania 
w szeregi  Kościoła Narodowego. Tak więc na 
obu krańcach wsi pojawili się wyznawcy ho-
duryzmu, czyli wierni Kościoła Narodowego. 
Środek wsi oparł się wpływom hoduryzmu, 
ale i tu nie było jednomyślności w sprawie 
Kościoła. Jedni chcieli nadal należeć do pa-
rafii w Bychawie, inni czuli się związani 
z parafią w Bożej Woli, dwie różne grupy dą-
żyły do budowy kościoła. Pierwsza skupia-
ła się wokół księdza Tadeusza Tworka, który 
po zakończeniu posługi kapłańskiej miesz-
kał w rodzinnej posiadłości. Obiecał 10 mor-
gów ziemi dla przyszłej parafii, postanowił 
swoim kosztem wybudować kaplicę, która 

wkrótce była gotowa. Nie doszło jednak do 
poświęcenia jej, odbyło się tylko kilka nabo-
żeństw różańcowych. Obiekt rozebrany zo-
stał w czasie okupacji niemieckiej przez lud-
ność miejscową.

aKtywNość zwoleNNiKów 
wyzNaNia rzymsKoKatolicKiego 

Drugiej grupie zwolenników budowy ko-
ścioła przewodzili: Jan Kotuła i Stanisław 
Gustaw, których wspierał młody ksiądz 
Edward Dolecki pracujący wówczas 
w Bychawie, a wywodzący się ze Starej Wsi. 
Powstał Komitet Budowy Kościoła, któ-
ry zaczął gromadzić fundusze na ten cel. 
Zwrócono się do Walczaka, spadkobiercy 
bezdzietnie zmarłego Kuźmy, o przyobieca-
ną w testamencie część gruntu pod budowę 
kościoła. Na ofiarowanym polu znajdowała 
się drewniana stodółka zaadaptowana na 
tymczasową kaplicę. Na dachu dostawiono 
małą wieżyczkę z krzyżem, sporządzono oł-
tarz, wstawiono ambonę, konfesjonał i kilka 
ławek. Pierwsze msze w kaplicy odprawiał 
neoprezbiter ksiądz Dolecki przebywający 
w rodzinnej wsi na wakacjach. Po jego wy-
jeździe, przez parę miesięcy posługę sprawo-
wał ksiądz Tworek, a gdy rezygnował-  zwró-
cono się z prośbą do proboszcza bychawskie-
go. W „Kronice Parafii Stara Wieś” czytamy: 
Ksiądz Kwiatkowski. Proboszcz bychaw-
ski, wielki społecznik, przychylnie odnosił 
się do wszelkiej myśli budowy kościoła, ale 
ludność była wówczas w letargu. Następca 
ksiądz Zieliński, przeciwnie (…) ksiądz pro-
boszcz Zieliński, jak też następca ksiądz 
Barszczewski zauważyli pierwsze jaskółki 
hoduryzmu i jego późniejszy szybki rozwój. 
Teraz się oczy otworzyły – jaka perspekty-
wa czeka Starą Wieś”. Ksiądz proboszcz 
z Bychawy sam doradza i czyni starania 
o utworzenie nowej parafii w Starej Wsi.. 
Delegacja  złożona z miejscowych gospoda-
rzy (Jan Kotuła, Stanisław Gustaw, Antoni 
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Widomski, Stanisław Różalski, Wawrzyniec 
Atras, Chmiel  i inni) jeździła kilkakrotnie 
do Lublina z prośbą o przydzielenie księdza. 
Na tych zabiegach upłynął rok 1931 i do-
piero w 1932 Ksiądz  Biskup Marian Leon 
Fulman, Ordynariusz Lubelski przychylił 
się do wniesionej prośby i obiecał przysłać 
proboszcza oraz erygować nową parafię.

zaczątKi parafii i NomiNacja 
pierwszego proboszcza

Dnia 15 lipca 1932 roku wspomniany 
Ordynariusz mianował Księdza Władysława 
Bociana – wikariusza z Niedrzwicy, pro-
boszczem nowo tworzącej się parafii Stara 
Wieś wydzielonej z parafii Bychawa i Boża 
Wola. Ksiądz Władysław Bocian urodził się 
w Wierzchowinach, parafia Czemierniki, po-
wiat lubartowski, w biednej, ale głęboko re-
ligijnej rodzinie. Po ukończeniu kilku klas 
gimnazjum pracował jako wiejski nauczy-
ciel, po czym wstąpił do policji. Po odzyska-
niu niepodległości pełnił funkcję komen-
danta posterunku. W 1918 roku brał czyn-
ny udział w rozbrajaniu Niemców, a w 1919 
zgłosił się jako ochotnik do wojska, uczest-
niczył w  walkach w 1920 roku. Za uratowa-
nie rannego generała, za dzielność i odwagę 
otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Po odbyciu 
służby wojskowej wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Lublinie, kończąc je jako 
„alumn średnich zdolności”. Pracował 
krótko jako wikariusz w Kamionce kolo 
Lubartowa, następnie przez 5 lat jako wika-
riusz w Niedrzwicy, skąd przybył do Starej 
Wsi. 

W dwa tygodnie po otrzymaniu nominacji, 
dnia 1 sierpnia 1932 roku przybył do Starej 
Wsi, wprowadzony uroczyście. Zobaczył ka-
plicę zrobioną ze stodoły, pusty plac, na 
którym miał stanąć  kościół, plebania i bu-
dynki parafialne. Komitet Budowy Kościoła 
przekazał pierwszemu proboszczowi: 7 mor-
gów i 25 prętów ziemi dla parafii, oprócz tego 
ziemię pod cmentarz grzebalny o powierzch-
ni jednej morgi 690 m2, zdał rachunki i kasę, 
przekazując równocześnie 60 tysięcy cegieł, 
10 sosen, 3 dęby, 1 sokorę i kilka kawał-
ków na ogrodzenie cmentarza oraz 42 me-
try wapna zadołowanego. Już za dwa dni 
po ofiarowaniu gruntów ich właściciele za-
częli ostentacyjnie uprawiać swoje działki, 
co oznaczało, że nie zamierzają rezygnować 
ze swojej własności. Nastąpił czas kłótni, 

zamian, przetargów, w wyniku których pa-
rafia otrzymała z deklarowanych 7 – 5 i pół 
morgi, z czego pół przeznaczono pod budyn-
ki parafialne, a 5 morgów w 7 kawałkach 
użytkował proboszcz (3 kawałki we wsi, bli-
sko plebanii, a 4 w polu aż pod Karolinem). 
Z oddaniem ziemi pod cmentarz były podob-
ne problemy, niektórzy gospodarze stawiali 
opór, który został przezwyciężony.

Już w pierwszych dniach września Ksiądz 
Bocian zaczął gromadzić materiał na bu-
dynki gospodarcze. Najszybciej powsta-
ła stodoła parafialna – w ciągu dwóch dni 
zbudowana ochotniczo przez  młodzież pod 
kierunkiem Wacława Różalskiego. W podob-
nym tempie wzniesiono pozostałe zabudo-
wania gospodarskie. 

Również we wrześniu 1932 roku wykona-
no fundamenty kościoła zaprojektowane-
go przez inżyniera Siennickiego. Tutejszym 
mieszkańcom znane są problemy z usytu-
owaniem świątyni na tak zwanym „żygaw-
cu” i bez izolacji, co zaakceptował główny 
majster Mroczkowski. W pierwszej połowie 
września odbyło się uroczyste poświęce-
nie kamienia węgielnego, przy udziale du-
żej grupy duchowieństwa i nieprzeliczo-
nych rzesz wiernych z okolicznych parafii. 
15 października 1932 roku mury kościoła 
wznosiły się 2 metry ponad ziemię. Sytuacja 
finansowa od początku budowy była bardzo 
ciężka: niewielu wiernych, brak zgody, w są-
siedztwie wyznawcy hoduryzmu, niewiel-
ka hojność parafian, którzy „odznaczali się 
daleko posuniętym skąpstwem i brakiem 
ofiarności. Ksiądz Bocian zaraz na począt-
ku swego pobytu zorientował się w sytuacji”. 
Nie mając gotówki na prowadzenie inwesty-
cji, zmuszony był wykorzystać zasoby natu-
ralne swoich parafian w postaci materiału 
drzewnego. którego im nie brakowało, gdyż 
zamożniejsi gospodarze posiadali kilku-
morgowe działki „grubego lasu”. Nie wszy-
scy chętnie dawali piękne sztuki, niejedno-
krotnie Ksiądz Bocian zmuszony był ucie-
kać się do fortelu i podstępu. Sprytnie wy-
korzystywał „szczodrość” swoich parafian 
podczas wesel i  chrzcin, na które był za-
praszany. Przy stole, z butelczyną, niejeden 
wyrzekł słowa obietnicy. To zupełnie wystar-
czało! Meldował zaraz na uboczu Antoniemu 
i Adamowi Widomskim – sprawnym leśnym 

drwalom, z czyjej działki i jaką mają dosta-
wić sztukę. Zawodu nigdy nie było. Znali do-
kładnie wszystkie działki i bez pomyłki, czy 
w dzień, czy w nocy rozkaz wykonali. Nieraz 
ofiarodawca wytrzeźwiawszy na dzień na-
stępny przybiegał do księdza tłumacząc, 
że cofa swoją obietnicę (…) Ksiądz Bocian 
spokojnie oznajmiał, że z tą sprawą za póź-
no przyszedł, bo sosna leży już na placu. 
Pozyskiwał też drzewa sporne – w miedzy, 
o które kłócili się gospodarze, wycinając je 
na zgodę. Urządzał tez kilkakrotnie „ogól-
ny kontyngent drzewny” ogłaszając, że na-
stępnego dnia będzie w lesie. Wszyscy wła-
ściciele pojawiali się wtedy i zmuszeni byli 
uszczknąć coś ze swojego drzewostanu. 
Okazałe drzewo można też było „przehulać” 
z księdzem jak to uczyniła pani Łaszczowa. 
Na pewnym weselu uparła się zatańczyć 
z proboszczem obiecując mu za to „najlep-
szego dęba”. Ksiądz nie mógł odrzucić ta-
kiej propozycji i „ wykręcił się w tańcu dwa 
razy wkoło izby”, po czym podziękował part-
nerce. Podszedł do braci Widomskich, swo-
ich zaufanych drwali i wydał krótki roz-
kaz: „Łaszczowa, najlepszy dąb, zaraz”. 
Następnego dnia na poprawinach Łaszczowa 
stwierdziła, że obiecała drzewo, ale nie dała. 
Rozległ się śmiech, bo goście wiedzieli, że 
dąb już leżał na placu budowy. Ośmieszona 
kobieta pośpieszyła ze skargą na policję, ale 
nic nie wskórała, gdyż władza stwierdziła, 
że drzewo było obiecane. Policja nie mia-
ła łatwego życia z naszym pierwszym pro-
boszczem. Pewnego razu przyszli, mówiąc: 
Mamy meldunek, że Ksiądz Proboszcz po-
siada broń nielegalną. Owszem, mam broń, 
mówi Ksiądz Bocian, ale legalną – zaraz 
przyniosę zezwolenie. Wyszedł, a po kilku 
minutach zjawił się przed zdumionymi po-
licjantami w mundurze oficerskim z odzna-
czeniami ma piersiach. To jest moje zezwo-
lenie – rzekł, wskazując palcem na Krzyż 
Walecznych. A teraz! Baczność! W tył zwrot! 
Kierunek drzwi marsz!” Odeszli policjanci 
i więcej go nie nachodzili, chociaż były ku 
temu różne okazje…

Był rok 1933. Mury kościoła wznosiły się 
już pod dach, skończono budynki gospodar-
cze, a w sierpniu ruszyła budowa plebanii 
według planu Księdza pro-boszcza, realizo-
wana przez braci Krawczyków. Stan finan-
sów był tragiczny, Ksiądz, chcąc wspomóc 
parafialne dzieło, głosił kazania w sąsied-
nich parafiach zbierając tam drugą tacę. 
Budowę wspierali parafianie z Bychawki, 
Wysokiego, Targowiska i Bożej Woli. O tym, 
że nie były to sumy małe świadczy fakt: 
„za tacę przywiezioną z Wysokiego 
Ksiądz Bocian ogrodził płotem 
sztachetowym cmentarz 
grzebalny”.
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Pierwszy proboszcz starowiejskiej parafii, 
ksiądz Władysław Bocian

Kaplica i dzwonnica przed budową kościoła

Poświęcenie kamienia węgielnego
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Życie historią pisane 
cz. II

Maria Dębowczyk

już Nie „Nawsiegda”
Latem 1941 r. dla zesłańców w Korgowej 

zaświtała iskierka nadziei. Pracy przy wy-
rębie nie przerwano i dnie nie różniły się od 
siebie, a jednak do posiołka docierały ja-
kieś szeptane wieści – a to o ewentualnej 
ingerencji zachodnich aliantów Polski, a to 
rzekomej wojnie między USA a Związkiem 
Radzieckim. A w traktowaniu zesłańców 
przez komendanturę łagru wyczuwało się 
mniejszą hardość.

Może Rząd Polski upomina się o nas i bę-
dzie można się stąd wydostać (…) już tu dłu-
go nie było zwierzchników z Tajmy (…) może 
są jakieś instrukcje zmieniające ich stosu-
nek wobec nas? Już teraz nie mówią (o nas) 
„zsylnyje nawsiegda”. Może i oni nie będą 
stale tak maltretować ludzi (…) mamy wia-
domości od kołchoźników o jakimś układzie 
USA  i ZSRR, nas to cieszy. Dużo Polaków 
jest w USA, więc o nas pomyślą, może przyj-
dą paczki (…) Bo jeśli zostaniemy na zimę, 
dużo ludzi się wykończy. Mama bardzo mar-
twi się o Tadka, ja też widzę, że nie jest z nim 
dobrze (…) Pewnego dnia wracam z pracy, 
a w baraku poruszenie. Komendant ogłosił, 
że na podstawie amnestii kto chce, może wy-
jechać do wybranej miejscowości na terenie 
ZSRR.

W tym miejscu odwołajmy się do fak-
tów historycznych. Od 22 czerwca 1941 
r. Związek Radziecki był w stanie woj-
ny ze swoim wcześniejszym sojusznikiem 
– III Rzeszą. 30 lipca zaś podpisano układ 
Sikorski – Majski, a tym samym wznowio-
no stosunki dyplomatyczne między Polską 
i Związkiem Radzieckim. Na mocy porozu-
mienia Stalin zobowiązał się zwolnić pol-
skich jeńców, więźniów i wszystkich pol-
skich obywateli zesłanych w głąb Związku 
w zamian za utworzenie Armii Polskiej 
do uczestnictwa w walce z Niemcami.   
12 sierpnia 1941 r. ogłoszono tzw. amnestię, 
w wyniku której zwolniono – w przybliżeniu 
– 390 tys. Polaków ( wiadomo zaś z notat-
ki Berii do Stalina z 6 grudnia 1939, że od 
początku sowieckiej okupacji na Kresach 
Wschodnich aresztowano 409 tys. polskich 
obywateli, liczba ta musiała jeszcze potem 
wzrosnąć, dlatego do dziś nieznany jest los 
ponad 100 tys. ludzi – na podstawie doku-
mentów IPN- u, dane zamieszczone w mie-
sięczniku „Historia”, kwiecień 2012).

Wracamy do wspomnień Jadwigi 
Makarskiej: Uradziliśmy jechać do jednego 
miasta, to będziemy sobie pomagali, jakoś 
się urządzimy. Wybraliśmy dwóch mężczyzn 
z naszego baraku na zebranie ogólne. Po 
długich rozmowach wybraliśmy Astrachań, 
który dobrze znał pewien pan jeszcze z cza-
sów carskich. (…) Niektórzy liczyli na uciecz-
kę stamtąd za granicę. Komendant zawia-
domiony o naszym postanowieniu, że wszy-
scy wyjeżdżamy, zdziwił się, ale obiecał 
załatwić dokumenty (…) Nareszcie uda się 
nam stąd wyrwać i być gdzieś bez nadzoru 

NKWD (…) W pracy jakoś nas nie pogania-
ją, nie krzyczą, nie klną (…) Szykujemy się 
do wyjazdu. Pierzemy, szyjemy, cerujemy, 
kupujemy żywność, ale w kołchozie bieda. 
Najlepiej idą sukienki, spódnice i inne ubra-
nia, ale mało płacą (…) Pieniądze chowamy 
pod podłogą, bo boimy się rewizji, przeliczą 
i może być za dużo (…) Wykopujemy ziem-
niaki i warzywa (…) Wieczorem wezwali 
mnie do komendantury, szłam z duszą na 
ramieniu. To mąż Michał przysłał telegram, 
że jest w wojsku na Łotwie i prosi, żeby 
tam przyjechać (na terenie Łotwy byli in-
ternowani w 1939 nasi żołnierze i oficero-
wie, których po aneksji republik bałtyckich 
przejęło w 1940 latem NKWD, przyp. red.) 
Komendant stanowczo stwierdził, że nie uda 
się już zmienić zgłoszonego wcześniej miej-
sca. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wyje-
chać z posiołka już jutro, to może na stacji 
kolejowej dowiemy się, czy można zmienić 
kierunek podróży. Zostawiamy za sobą rzę-
dy mogił. W Siewiernej był dosyć duży plac 
na cmentarz. Zastaliśmy (po przyjeździe) 
dwa czy trzy groby, a przed naszym wyjaz-
dem był już prawie do połowy zapełniony 
(…) krzyże katolickie i prawosławne, a tro-
chę dalej groby żydowskie, to świadectwo 
zbrodni stalinowskich.

Część drogi odbywano na traktorach, gru-
pami, niektórzy zaś z powodu braku miej-
sca szli pieszo cały dzień i noc, by dojść do 
przystani rzecznej, a stamtąd barką dopły-
nąć w pobliże stacji kolejowej w Kotłasie. 
Tu jednak nie udało się niczego dowiedzieć 
o ewentualnej możliwości zamiany celu po-
dróży. Nikt z urzędników nie okazał chęci 
pomocy ani zainteresowania.

Daleka droga. Szczęście, że udało się nam 
wyjechać z tego głodowego łagru, z tej nędzy 
i poniewierki fizycznej i moralnej (…) jeste-
śmy wychudzeni i osłabieni. A cóż mogą po-
wiedzieć chorzy i starzy, a co dzieci? Różne 
myśli tłoczą się do głowy, ale jest też jakaś 
nadzieja (…) w wagonie dużo nieznanych 
ludzi (…) nasz wagon się zapełnił, jacyś ze-
słańcy jadą do Taszkientu, bo tam ciepło 
i dużo południowych owoców (…) mężczyź-
ni chcą się dowiedzieć, jak dojechać  do wy-
branej miejscowości, nie wie nikt z pytanych 
Rosjan, zresztą nie chcą w ogóle rozmawiać 
z naszymi (…) 

Spec pieresielency (specjal-
ni przesiedleńcy) w Ałtajskim 
Kraju

Jechaliśmy dniami i noca-
mi (…) pociąg kierował się na 
wschód. Swierdłowsk, a więc 
jedziemy za Ural, na Syberię! 
W jednej chwili zrozumieliśmy 
kłamstwo, co do możliwości 
wyboru miejsca zamieszka-
nia. Jesteśmy na transsyberyj-
skiej linii kolejowej (…) Mijamy 
Nowosybirsk (…) Jedziemy na 
południe do Barnaułu, Ałtajski 

Kraj. Nasz wagon odczepiają w Talmience 
– niedużym miasteczku nad rzeką o tej sa-
mej nazwie. Tu dostajemy nędzne kwate-
ry i mamy żyć na własną rękę, już nie „na-
wsiegda”, ale jako „spec pieresielency”. 
Zaczyna się nowy rozdział życia. Wciąż na 
wygnaniu.

Status zesłańców „na zawsze” wprawdzie 
się zmienił, ale codzienność nędznego życia 
wymagała nadal uporczywej walki o prze-
trwanie. Tymczasem wcześniejsza wynisz-
czająca praca fizyczna podkopała znacz-
nie zdrowie, coraz słabsze u Marii Załuska 
oraz Tadeusza, jej syna, a brata Jadwigi. 
W tej sytuacji ciężar utrzymania bliskich 
spoczywał głównie na Jadwidze. Najpierw 
pracowała fizycznie w tartaku, dopiero po 
utworzeniu szkoły polskiej jako nauczyciel-
ka, następnie dyrektorka, w tej szkole roz-
poczęła naukę Elwira, kończąc tu I kla-
sę. Rodzinie przydzielono „mieszkanie” na 
przedmieściu Barnaułu koło Nowosybirska 
nad rzeką Ob. Była to ziemianka dzielona 
wspólnie z rodziną rosyjską.

Szkoła polska w Barnaule  (Przedruk 
fragmentów pod powyższym tytułem autor-
stwa Michała Bronowickiego, „Kresowe sta-
nice”, 2008 nr 3.)

„Szkoła nr 2, przeznaczona dla polskich 
dzieci w mieście Barnauł powstała w dniu 3 
listopada 1943 roku. Zorganizowana przez 
Jadwigę Krzewską, w porozumieniu z rejo-
nowymi władzami oświatowymi. W skład 
personelu pedagogicznego weszły: kierow-
niczka Jadwiga Krzewska, Tatiana Szarska, 
Jadwiga Makarska, Klara Żemlarska oraz 
Anna Burzec. Utworzono 5 klas (…) dzieci 
w wieku od 7 do 16 lat. Ich liczba w momen-
cie powstania placówki zbliżała się do 150. 
Szkoła otrzymała gościnną lokalizację w ro-
syjskiej szkole czteroklasowej nr 15 i mogła 
korzystać z pomieszczeń, sprzętów, pomocy 
naukowych. Zajęcia odbywały się na trzecią 
zmianę tj. od godz. 5 po południu do 8 wie-
czorem. Praca pedagogiczna była niezwykle 
ciężka, niezmiernie utrudniona. Uczniowie 
to konglomerat osób z różnych stron Polski, 
o różnym poziomie umysłowym. Trzyletni 
pobyt na zesłaniu wywarł wielki wpływ 
na ich psychikę, zachowanie. Był to „ma-
teriał” surowy, zdziczały, odwykły od nor-
malnej, systematycznej pracy (…) dziatwa 

przychodziła do szkoły zmęczona całodzien-
ną pracą w domu (…) Podczas lekcji gasło 
światło (…) dzieci rozchodziły się do domów 
(listopad, grudzień, styczeń). Mimo to stara-
no się pilnie nadrobić zaległości oraz organi-
zować uroczystości dla uczczenia 1 i 3 maja, 
a także poranki z występami artystycznymi 
- tańcami, śpiewem, recytacjami. Rok szkol-
ny skończył się 20 maja 1944 r.

repatriacja

Wspomina Elwira z Makarskich 
Bartoszek: Do Polski wróciłyśmy z Babcią 
i Mamą w czerwcu 1946 roku boso, z wę-
zełkiem z Syberii. Wujek Tadeusz nie do-
czekał, umarł w styczniu 1944 r. w wieku 
31 lat, z głodu, wycieńczenia i długoletniej, 
nieleczonej choroby. Na zawsze pozostał na 
„nieludzkiej ziemi”. Nasz 
transport dowieziono do 
Dębna w Szczecińskiem, 
gdzie kazano nam zajmo-
wać opuszczone, ponie-
mieckie domy (…) Domek 
był ładny, z dużym ogro-
dem, kwitły róże. Mama 
miała możność od zaraz 
rozpocząć pracę w szkole.

Polacy czuli się tam 
obco i nieswojo, kobiety 
nie mogły spać. Wszyscy 
czuli na sobie wrogie 
spojrzenia Niemców – nie-
którzy z nich jeszcze nie 
wyjechali. Postanowiły 

udać się do Lublina, gdzie przecież istnia-
ło puste mieszkanie Dziadków sprzed wojny. 
Niestety, okazało się bezprawnie zajęte przez 
inną rodzinę, za przyzwoleniem nowych 
władz, a prawowitych właścicieli nawet nie 
wpuszczono. W tej sytuacji ratunkiem po-
zostawało skromne mieszkanie w Józwowie 
po zmarłym Dziadku Wacławie. Przejęły też 
jego ziemię i nawet krowę. Dojazd ze stacji 
kolejowej w Wilkołazie do Józwowa furman-
ką i pierwsza zjedzona przez Elwirę bułecz-
ka z prawdziwej mąki były niesamowitym 
przeżyciem.

Dalsze losy pani Jadwigi, jej pracy na-
uczycielskiej, informację o śmierci Babci 
poznali czytelnicy w części I. Nigdy już nie 
było im dane spotkać się z mężem i ojcem – 
Michałem Makarskim. Na podstawie infor-
macji córki: był jako żołnierz polski w 1939 

internowany na Łotwie, walczył w Armii 
Andersa, po wojnie zamieszkał w Anglii, z ro-
dziną utrzymywał stały kontakt. Niestety 
zginął tragicznie w Manchesterze w 1956 r. 
i tu został pochowany.

Po kilku latach w miarę normalnego ży-
cia i stałej pracy w charakterze nauczycielki 
pani Jadwiga miała się jednak przekonać, że 
długie ramię komunistycznej, dobrze jej zna-
nej z okresu 6 lat wygnania i zesłania, wła-
dzy, sięga aż tutaj, w odległy zakątek Polski 
lat 50. XX wieku. A raczej ma tu swoich wy-
konawców. Aresztowana 1 kwietnia 1950 r. 
została zawieszona w pełnieniu obowiąz-
ków nauczycielki, była przesłuchiwana w li-
stopadzie przez UB na Zamku Lubelskim. 
Zarzuty – cyt. z sentencji wyroku: rozpo-
wszechnianie fałszywych wiadomości mo-
gących wyrządzić istotną szkodę interesom 
Państwa Polskiego, o spółdzielniach produk-
cyjnych, kołchozach radzieckich, sytuacji 
gospodarczej w ZSRR itd., a „straszne” to 
przestępstwo miało mieć miejsce w r. 1949. 
Wytoczono sprawę polityczną w sądzie, gro-
żącą wieloletnim więzieniem. Oskarżyciele? 
Kierownik szkoły i małżeństwo nauczyciel-
skie – słowem sami znajomi i współpracow-
nicy. Nazwiska juz nieżyjących donosicie-
li przemilczmy, ze względu na ich potom-
ków. Po ośmiu miesiącach więzienia, pod-
czas których nieletnią Elwirą opiekowała się 
schorowana Babcia, oskarżyciele i świad-
kowie zmienili zeznania (sumienie?), a pa-
nią Elwirę uniewinniono, przywracając do 
pracy. Można domniemywać, że padła ofia-
rą swojej naiwnej szczerości, może w gronie 
ludzi, którym ufała, przy szklance towarzy-
skiej herbatki, nie powstrzymała się przed 
powrotem do swoich świeżych jeszcze, trau-
matycznych wspomnień. I miała do tego, 
patrząc z ludzkiego punktu widzenia, nieza-
przeczalne prawo.

Uczniowie ze Szkoły dla Polskich Dzieci tańczą w strojach pożyczonych ze 
szkoły rosyjskiej na tle portretów Wandy Wasilewskiej i generała Berlinga

Dzieci z młodszych klas Szkoły dla Polskich Dzieci w Barnaule. 19 maja 1945 r



Rezerwat – śmiecie out!
Monika Głazik

10 dużych worków śmieci 
to finał pierwszego w tym 
roku wiosennego sprzątania 
rezerwatu „Podzamcze”. Akcję 
zorganizowało Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne, 
a dołączyła się do niej 
Młodzieżowa Inicjatywa 
Kulturalna z instruktorem 
Tomkiem Hanajem (BCK).

Jakie „skarby” znaleźliśmy w rezerwacie 
4 maja? Oprócz rozwijającej się roślinności 
były to: butelki i puszki po piwie, kubki jed-
norazowe, kapsle, opakowania po czipsach, 
pudełka po papierosach, niedopałki (szcze-
gólnie uciążliwe do zbierania), chusteczki 
higieniczne i inne gorsze rzeczy, a ponadto 
stare potłuczone szkło.

To wszystko udało się usunąć w ostatnim 
momencie, nim zarosłyby trawą. Śmiecie, 
dzięki uprzejmości Prezesa Sylwestra 
Krusińskiego, zostały zabrane przez pra-
cowników Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. Za współpracę dziękujemy, 
jednak prosimy służby porządkowe o zwró-
cenie uwagi, choćby od czasu do czasu, na 
ten newralgiczny ale jakże drogi dla nas 

teren (nawet jeśli umowa na wykonywanie 
usług sprzątania miasta z jakichś względów 
nie uwzględnia tych obszarów). Zakup wor-
ków i rękawiczek do sprzątania rezerwatu 
sfinansował Urząd Miejski. 

Na szczęście, śmieci w rezerwacie było 
o wiele mniej niż w ubiegłych latach, czy-
li niewątpliwie takie akcje przynoszą efekty. 
Jednakże na sprzątanie czeka na nas jesz-
cze Kosarzewka i jej otoczenie za spółdziel-
nią mieszkaniową. Prosimy mieszkańców 
spółdzielni o zwrócenie uwagi na swoje naj-
bliższe środowisko i włączenie się do akcji.
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„Bychawski” 
słownik 
poprawnej 
polszczyzny 

Odcinek I

mg 

• Druszlak czyli durszlak, cedzak
• Drzem czyli dżem
• Jje czyli je
• Kocirzba, kocierba czyli czeremcha
• Kupywać czyli kupować
• Orężada czyli oranżada
• Srolki czyli mirabelki
• Taborek czyli taboret
• Wieszszak czyli wieszak
• Wiśsi czyli wisi
• Wziąść czyli wziąć
• Zrucać czyli zrzucać, zdejmować
• w Starewsi, na Starawieś  

czyli w Starej Wsi, do Starej Wsi
Cdn.
Prosimy o zgłaszanie do naszego słownika 

wyrazów wymawianych „po bychawsku” na 
adres gazeta@bychawa.pl. 

Czar konkursów 
plastycznych

Anna Bartnik

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce 
bardzo chętnie uczestniczą 
w różnego rodzaju 
konkursach, a konkursy 
plastyczne są przez nich 
szczególnie lubiane.

Tak również było z konkursem 
„Uśmiechnij się do chorego dziecka”, 
o którym czytaliśmy w poprzednim nu-
merze „Głosu”, a ogłoszonym na etapie 
gminnym przez koło plastyczne działa-
jące w Szkole Podstawowej w Bychawie. 
Werdykt komisji oceniającej prace na 
tym etapie bardzo mile nas zasko-
czył. Spośród 160 nadesłanych prac, 
aż 6 (z 10 wysłanych z naszej szkoły) 
zostało wyróżnionych i nagrodzonych. 

Najwyższą nagrodę w etapie szkolnym 
czyli Grand Prix w kategorii wiekowej 
kl. I – III otrzymała w tym konkursie 
Julia Sopoćko, uczennica kl. I. 

Grand Prix w kategorii kl. IV-VI 
otrzymała również uczennica z naszej 
szkoły – Dominika Winiarczyk z kl. 
VI. Natomiast Emilka Tanikowska (kl. 
II) zajęła II miejsce w kategorii wie-
kowej kl. I-III. Prace Kingi Kłos (kl. 
II), Patryka Klimka (kl. II), Mileny 
Żmudziak (kl. VI). Prace te zakwali-
fikowały się do drugiego etapu kon-
kursu, który rozstrzygnął główny jego 
organizator – Fundacja Polska Raoula 
Follereau.

Miło nam poinformować, że również 
w XII edycji Konkursu Plastycznego na 
Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej 
gminy Bychawa nasze uczennice zo-
stały docenione. Kartki Julii Sopoćko 
(kl. I) i Roksany Bork (kl. VI) zdobyły 
wyróżnienia.



Projekt „Pomagamy sobie” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoc w zakresie dożywiania
mgr Teresa Szopa, kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bychawie

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie realizuje rządowy program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”. Celem Programu jest wsparcie gmin 
w wypełnianiu zadań własnych o charak-
terze obowiązkowym w zakresie dożywia-
nia dzieci oraz zapewniania posiłku oso-
bom jego pozbawionym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z terenów objętych 
wysokim poziomem bezrobocia i ze śro-
dowisk wiejskich.

Ponadto program zakłada długofalowe 
działanie w zakresie poprawy stanu zdro-
wia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie 
zjawiska niedożywienia, upowszechnianie 
zdrowego stylu żywienia, poprawę pozio-
mu życia osób i rodzin o niskich dochodach 
oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
i młodzieży.

Działania realizowane w ramach 
Programu mają w szczególności: 

• zapewnić pomoc w zakresie dożywia-
nia dzieciom do 7 roku życia, uczniom 
do czasu ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz osobom i rodzinom 
znajdującym się w sytuacjach wy-
mienionych w art. 7 ustawy o pomo-
cy społecznej, szczególnie osobom sa-
motnym, w podeszłym wieku, chorym 
lub niepełnosprawnym,

• zmierzać do rozwoju i wykorzystania 
bazy żywieniowej w gminach, w tym 
tworzenia lub doposażenia punktów 
przygotowania lub wydawania posił-
ków oraz dowozu posiłków.

• Formy pomocy:
• Zapewnienie pomocy w zakresie doży-

wiania może odbywać się w formie:
• zakupu posiłków, ze szczególnym 

uwzględnieniem gorącego posiłku,
• świadczenia pieniężnego na zakup po-

siłku lub żywności (zasiłku celowego),
• świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych.
Pomoc w zakresie dożywiania może być 

przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodaru-
jącej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 150 % kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Ustawa dopuszcza 
jednak możliwość podwyższenia kryterium 
dochodowego w drodze uchwały rady gminy. 

Dnia 7 lutego 2008 r. taka uchwałą 
Rada Miejska w Bychawie podwyższyła do 
175% kryterium dochodowe w celu objęcia 
Programem jak największej grupy osób.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy 
żywnościowej mogą skorzystać osoby lub 
rodziny, gdzie dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza 614,25 zł, a dochód oso-
by samotnie gospodarującej nie przekracza 
834,75 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu 
co najmniej jednego z powodów określonych 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np.: 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwa-
ła choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, 
narkomania, wielodzietność (minimum troje 
dzieci), samotne wychowywanie lub innych 
okoliczności uzasadniających przyznanie 
pomocy.

Ważne!
W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach, gdy uczeń w szkole albo dziecko ko-
rzystające z zajęć w ramach rocznego przy-
gotowania przedszkolnego w szkole lub 
przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
dyrektor szkoły (przedszkola) udziela pomo-
cy bez ustalania sytuacji rodziny (rodzinny 
wywiad środowiskowy) oraz bez decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez ośrodek pomo-
cy społecznej. Stosowną informację o udzie-
leniu pomocy w tym trybie dyrektor szkoły 
(przedszkola) przekazuje ośrodkowi pomocy 
społecznej właściwemu ze względu na miej-
sce zamieszkania ucznia lub dziecka. 

Liczba dzieci i uczniów nie może przekro-
czyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywia-
nych ogółem w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy w danym miesiącu na podsta-
wie wydanych decyzji administracyjnych.

Wszelkie informacje odnośnie progra-
mu „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” oraz możliwości skorzystania z pomocy 
można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22, 
tel. (81) 56 60 127, (81) 56 61 265.

Kontynuujemy realizację projektu 
systemowego POMAGAMY SOBIE

mgr Marta Nakielska, starszy specjalista 
pracy socjalnej

Projekt będzie obejmował wsparciem 35 
osób (w postaci szkoleń, poradnictwa, tera-
pii), wśród których są osoby bezrobotne, nie-
aktywne zawodowo, rolnicy, osoby niepełno-
sprawne. W ramach Projektu dziewięć osób 
bierze udział w pracach społecznie użytecz-
nych, które będą realizowane w okresie ma-
rzec-październik 2012 r. Dzięki wsparciu 
finansowemu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Ośrodek w dalszym 
ciągu zatrudnia pracowników socjalnych 
w wymiarze 2,5 etatu, by uzupełnić braki 
kadrowe zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r.

W bieżącym roku (od lipca do listopada) 
Ośrodek zaplanował realizację Programu 
Aktywności Lokalnej „Chcę i potrafię” dla 
dwóch kategorii osób: 

1) Sześć samotnych 
matek, dla których w ra-
mach działań o charakterze 
środowiskowym przewidzia-
no wyjazd integracyjny wraz 
z dziećmi,

2) Pięć osób w wieku 
poprodukcyjnym, dla których 
również zostanie zorganizo-
wany wyjazd integracyjny.

Na zakończenie Programu 
zaplanowano zabawę an-
drzejkową dla obydwu kate-
gorii „Palowiczów”.

Uczestnicy PAL skorzystają z czterech ro-
dzajów instrumentów aktywnej integracji (w 
zależności od potrzeb), nabędą w ten spo-
sób umiejętność nawiązywania kontaktów, 
współpracy, wspólnej zabawy i wspólnego 
spędzania wolnego czasu. Podniosą swo-
je kwalifikacje zawodowe lub nabędą nowe 
umiejętności. 

26 kwietnia została podjęta przez Radę 
Miejską w Bychawie uchwała w sprawie 
przyjęcia do realizacji Programu Aktywności 
Lokalnej „Chcę i potrafię” na 2012 rok.

Więcej informacji na stronie www.opsby-
chawa.pl. Zapraszamy do śledzenia naszych 
działań.

W Gałęzowie i Bychawce Drugiej 
będą centra kultury wiejskiej

Renata Jankowska 

Pod koniec 2011 roku Gmina Bychawa 
podpisała dwie umowy z Samorządem 
Województwa Lubelskiego. Pierwsza 
umowa dotyczyła realizacji zadania 
„Utworzenie Centrum Kultury Wiejskiej 
w miejscowości Bychawka Druga” na-
tomiast druga zadania pt. „Utworzenie 
Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowo-
ści Gałęzów”.

Oba projekty finansowane będą w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na 
obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, reali-
zowanej przez Lokalna Grupę Działania na 
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina”. Główny cel inwe-
stycji: zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych mieszkańców wsi Bychawka 
Druga i Gałęzów jak również okolicznych 
sołectw.

W chwili obecnej jesteśmy już po prze-
prowadzeniu postępowań o udzielenie za-
mówień publicznych, w ramach których 
wyłonieni zostali wykonawcy do realiza-
cji poszczególnych zadań, w miejscowości 
Bychawka Druga modernizację budynku 
Centrum Kultury Wiejskiej oraz części użyt-
kowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną 
wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
ARTIMEX z Lublina natomiast w Gałęzowie 
firma CONSTRUCTIV Sp. z o.o. z siedzibą 
w Świdniku.

Nadzór inwestorski nad realizacją oby-
dwu zadań wykonywany będzie przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo 
Usługowe INTEX w Biłgoraju, koszt nadzoru 
ww. zadań to: w Bychawce Drugiej 3500,00 
zł, w Gałęzowie 4400 zł.

Całkowity koszt realizacji moderniza-
cji świetlicy w Bychawce Drugiej wynosi 
303 956,57 zł, w tym:

- za modernizację budynku Centrum 
Kultury Wiejskiej 179 771,85 zł w tym kwo-
ta dofinansowania z funduszy unijnych to 
116 924,00 zł,

- za modernizację części Ochotniczej 
Straży Pożarnej 124 184,72 zł.

Całkowity koszt realizacji modernizacji 
świetlicy w Gałęzowie wynosi 403 518,57 zł, 
w tym:

- za modernizację budynku Centrum 
Kultury Wiejskiej 292 347,49 zł w tym kwo-
ta dofinansowania z funduszy unijnych to 
190 144,00 zł,

- za modernizację części Ochotniczej 
Straży Pożarnej 111 171,08 zł.

Dzięki realizacji wyżej wymienionych pro-
jektów powstanie odpowiednia baza kultu-
ralno - społeczna, co wpłynie na poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
zwiększy liczbę korzystających z oferty zmo-
dernizowanych świetlic. Działalność obiek-
tów prowadzona będzie na zasadzie ogólnej 
dostępności dla mieszkańców.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograni-

czony na sprzedaż nieruchomości zabu-
dowanej położonej w miejscowości Stara 
Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działki o nu-
merach ewidencyjnych 208/1, 209/1 i 211/1 
o łącznej powierzchni 0,5800 ha. 

Dane dotyczące nieruchomości oraz wa-
runki przetargu:

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księ-
gę wieczystą LU1I/00150971/1.

2. Działki położone są w miejscowo-
ści Stara Wieś Pierwsza gmina Bychawa. 
Wyposażone są w sieć energetyczną, telefo-
niczną, wodociągową i zbiornik bezodpływo-
wy do gromadzenia nieczystości płynnych. 
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpo-
średnio przy drodze utwardzonej w odległo-
ści 200 m od drogi gminnej  o nawierzchni 
asfaltowej. W najbliższym otoczeniu znajdu-
ją się zabudowania zagrodowe i tereny upraw 
polowych. Teren nieruchomości ogrodzony 
jest siatką stalową, mocowaną na słupkach 
metalowych. Kształt działek prostokąt-
ny, teren z lekkim spadkiem, nieutwardzo-
ny. Na działce nr 208/1 jest zlokalizowany 
budynek szkoły z częścią mieszkalną o po-
wierzchni zabudowy 371,30 m2, powierzchni 

użytkowej 649,10 m2, w tym część miesz-
kalna 113,01 m2, powierzchnia podpiwni-
czenia 51,40 m2. Na działce nr 211/1 zosta-
ły urządzone boiska szkolne. Na działce nr 
208/1 znajdują się przyłącza: wodne, kana-
lizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne. 
Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si 270 000,00 zł /słownie złotych: dwie-
ście siedemdziesiąt tysięcy/. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 2700,00 zł/
słownie złotych: dwa tysiące siedemset/.  
O wysokości postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu.

3. Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bychawa wyżej opi-
sana nieruchomość przeznaczona jest pod 
teren przeznaczony na usługi oświaty i wy-
chowania z możliwością przekształcenia 
obiektu na funkcje bazy turystycznej lub 
inne pokrewne (usługi kultury, placówka 
wychowawcza) – symbol planu 12 UO.

4. Brak przeszkód prawnych w rozpo-
rządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono 
wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości w ustawowym terminie. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wniesienie gotówką wadium w wyso-
kości 27 000,00 zł / słownie złotych: dwa-
dzieścia siedem tysięcy/ na konto Urzędu 
Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 
0017 3892 2000 0060 prowadzone przez 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie 
w terminie do dnia 18 maja 2012 r. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium nie podle-
ga zwrotowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał, od zawarcia umo-
wy  w wyznaczonym terminie.

6. Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2012 
r. o godz. 10ºº w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 17 
(I piętro).

Burmistrz Bychawy może odwołać ogło-
szony przetarg jedynie z ważnych powodów, 
informując o tym niezwłocznie w formie wła-
ściwej dla jego ogłoszenia.

7. Dodatkowych informacji o nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu 
udziela pracownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 
1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 
081-5660004 wewn. 39, gdzie można rów-
nież zapoznać się z regulaminem przetargu.

Szkoła w Starej 
Wsi Pierwszej 
czeka na inwestora
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USC informuje
w okresie od 30.03.2012 r. do 08.05.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Marek Rymarz i Angelina Wójcik 
2. Dariusz Wilkoławski i Elżbieta Andrzejczak 
3. Piotr Sękowski i Justyna Mróz 
4. Piotr Pietraszek i Beata Murak 
5. Cezary Sieńczyk i Anna Łączka 
6. Łukasz Kula i Olimpia Koziej

Akty zgonów

1. Jezierska Teresa Bychawa lat 86
2. Bobel Wiesław  Maciejów Nowy  lat 64
3. Osinowska Irena Bychawa lat 89
4. Mazurek Krystyna Zemborzyce Tereszyńskie lat 84
5. Misztal Helena Iżyce lat 84
6. Chrzanowska Daniela Bychawa lat 81
7. Godula Janina Wysokie lat 83
8. Borys Cecylia Lublin lat 84
9. Wziętek Aniela Stara Wieś Pierwsza lat 92
10. Depa Janusz Kiełczewice Maryjskie lat 55
11. Bogdańska Marianna Tarnawka Druga lat 77
12. Bartyska Janina Borkowizna lat 93
13. Karaś Danuta Bychawa lat 63
14. Psujek Bolesław Sobieska Wola Druga lat 82
15. Wójcik Helena Osmolice Pierwsze lat 90
16. Modrzewski Bogdan Lublin lat 77
17. Tudrujek Antonina Gałęzów lat 91
18. Adamiak Czesława Krzczonów Drugi lat 89
19. Kęcik Jan Kraczewice Rządowe lat 66
20. Sudół Danuta Leśniczówka lat 51
21. Krawczyk Stanisława Baraki lat 89
22. Pochwatka Jan Majdan Starowiejski lat 86
23. Stelmach Zofia Bychawa lat 85
24. Darczuk Stanisława Piotrków Kolonia lat 84
25. Bogusz Ryszard Słupeczno lat 75

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Zachęcamy do rekla-
mowania swoich usług 
na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” i na stro-
nie www.bychawa.pl 
w dziale ogłoszeń drob-
nych. Od stycznia ogło-
szenia drobne do 160 
znaków publikowane są 
bezpłatnie. Treść ogło-
szenia można wrzucać 
do skrzynki znajdującej 
się w Punkcie Obsługi 
Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie. 
Można również wypełnić 
formularz elektronicz-
ny i przesłać go na adres 
reklama@bychawa.pl. 
Formularze można po-
brać ze strony www.by-
chawa.pl > gazeta > ogło-
szenia drobne. Są rów-
nież dostępne w redakcji 
oraz w Punkcie Obsługi 
Interesanta. 

OGŁOSZENIA drobne
BEZPŁATNE do 160 znaków

Wynajmę małe mieszkanie w By-
chawie (kawalerkę lub dwupokojowe) 
tel. 509 358 146

Sprzedam łóżeczko dla dziecka kla-
syczne sosnowe z materacem, dołą-
czane bieguny tel. 693 680 381

Sprzedam chłodziarkę do mleka typ 
H-4131 cena 600 zł do uzgodnienia, 
tel.698 719 314

Sprzedam telefon samochodowy 
stacjonarny kompletny z centralą 
i mikrofonem, cena 1600 zł do uzgod-
nienia, tel. 698 719 314

Sprzedam podgrzewacz wody 
cena 500 zł do uzgodnienia, tel. 
698 719 314

Sprzedam mieszkanie drewniane 
z bali do rozbiórki o wymiarach 12 
m x 6 m x 2,5 m. Cena 2500 zł do 
uzgodnienia, tel. 698 719 314

Sprzedam komórkę z bali drewnia-
nych o wymiarach 3 m x 4 m x 2,5 m 
do rozbiórki cena 1700 zł do uzgod-
nienia, tel. 698 719 314

Sprzedam alufelgi 15’ Rondell z opo-
nami letnimi SP sport 4 sztuki cena 
1550 do uzgodnienia tel. 698 719 314

Sprzedam wóz konny do remontu 
plus dwie osie przód i tył, cena 550 zł 
do uzgodnienia  tel 698 719 314

Sprzedam regał pokojowy 5 m długi 
nie używany w bardzo dobrym sta-
nie cena 700 zł do uzgodnienia tel. 
698 719 314

ROŚLINY OZDOBNE - Ewa Cioczek; 
Sprzedaż drzewek i krzewów ozdob-
nych, Krzczonów, ul. Leśna 40. tel. 81 
56-64-300.

VOLVO XC90 2.4D5 163 KM - 2003 r. 
przebieg 132 tys., bogato wyposażo-
ny, skóra, nawigacja, telefon, pełna 
elektronika. Stan bardzo dobry. Za-
praszam. tel. 607 058 503

Naprawa telewizorów w Bychawie 
na przeciwko dworca PKS środa 8-16, 
czwartek 8-16. Tel. 602 642 166

Glazurnik - doświadczenie (cer-
tyfikat fachowca, dyplomy) własny 
sprzęt podejmie współpracę, wykoń-
czenia wnętrz, glazura, gres, płyty 
K-G, inne. tel.608051437

USŁUGI kowalskie: Ogrodzenia, ba-
lustrady, bramy, schody. Stara Wieś 
Trzecia 36, koło Bychawy tel. 667 539 
921

Liga tenisa
Animatorzy sportu na „Orliku” zaprasza-

ją wszystkich chętnych do udziału w roz-
grywkach amatorskiej ligi tenisa ziemnego 
na korcie tenisowym zespołu boisk „Orlik 
2012” przy Gimnazjum nr 1 w Bychawie. 
Pierwsza kolejka rozgrywek planowana 
jest na weekend 26-27 maja br.

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowa-
ne do dnia 22 maja u animatorów na obiek-
cie „Orlik”. Regulamin i terminarz zawodów 
zostanie ustalony i podany w dniu 24 maja 

na „Orliku” oraz w dniu rozpoczę-
cia zawodów.

Z prac Zarządu Rady Osiedla nr 2 

Co zrobiliśmy
Artur Płaza, przewodniczący

W okresie sprawozdawczym (luty 2011 r. 
– kwiecień 2012 r.) Zarząd obradował osiem 
razy (frekwencja na zebraniach Zarządu 
wyniosła 60%). Zarząd zwołał jedno Ogólne 
Zebranie Mieszkańców Osiedla z udziałem 
burmistrza, radnych i prezesów: Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz BPK.

Podjęto 3 uchwały, sformułowano 8 wnio-
sków budżetowych na rok 2012, zgłoszono 
6 postulatów pisemnych z 23 interwencjami.

Podejmowano interwencje ustne na sesji 
Rady Miejskiej i w Urzędzie Gminy na temat 
czystości miasta, pielęgnacji drzew i oświe-
tlenia ulicznego.

Zarząd współorganizował również jedną 
akcję charytatywną na rzecz mieszkanki 
Bychawy.

Angażował się w pozyskanie środków na 
szkolenie grupy mieszkańców w zakresie 
obsługi komputera i udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo, przewodniczący Rady Osiedla  
uczestniczył we wszystkich sesjach Rady 
Miejskiej, spotkaniu z władzami gminy na 
temat bezpieczeństwa oraz w dwóch se-
sjach sołtysów.

Zarząd został wybrany na walnym zebra-
niu mieszkańców Osiedla w dniu 10 lutego 
2011 r. w składzie: Przewodniczący – Artur 
Płaza, członkowie: Anna Dulbas, Kazimierz 
Dudkiewicz, Robert Bielak, Jarosław 
Bartoszek.

Sukces Ani
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie Anna Stanicka odniosła 
sukces w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, zdobywając na etapie gminnym 
pierwsze miejsce w kategorii uczniów klas 
szkół podstawowych oraz trzecie miejsce 
w eliminacjach powiatowych. Konkurencja 
była duża, ale udało się. Rozwiązanie testu 
wymagało rozległej i szczegółowej wiedzy 
z zakresu funkcjonowania straży pożarnej, 
zadania dotyczyły na przykład: udzielania 
pierwszej pomocy, gaszenia pożarów, źródeł 
zagrożeń dla życia człowieka. Dodajmy, że 
zakres wiadomości wykraczał poza zajęcia 
lekcyjne, uczestnicy pod kierunkiem swoich 
nauczycieli, zdobyli je, szukając w różnych 
źródłach informacji. Gratulujemy!

Nowy zarząd 
„Granitu”

12 kwietnia br. na Walnym Zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym Bychawskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „Granit” 
w Bychawie został wybrany nowy Zarząd. 
Prezesem Klubu został Tomasz Rybaczek, 
wiceprezesami Krystian Sobkowicz 
i Mateusz Wróblewski, skarbnikiem – Jacek 
Ozimek, sekretarzem Mariusz Król. Do za-
rządu weszli również: Tomasz Piwnicki, 
Piotr Rzucidło i Mirosław Adamczyk.

Nowe lokalne strony www 

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji e-mail: gazeta@bychawa.pl

www.osmbychawa.pl
www.sp.bychawa.pl www.konie.bychawa.pl

Życie na wsi
Stanisław Wierzchowski

Na wsi żyje 40 % ludności na powierzchni 
95 % kraju. Żyją o wiele gorzej jak w mie-
ście. W pewnym stopniu przyczyniły się do 
tego ustawy i zarządzenia. Ceny nawozów, 
środki ochrony roślin i oczywiście ceny pa-
liwa, wielu rolnikom nie pozwalają gospo-
darować. Dużo ziemi uprawnej leży odło-
giem. Po prostu nie stać rolnika na nawo-
zy, a potem kombajn. 26 % mieszańców żyje 
poniżej ubóstwa. Widać to w każdym miej-
scu. Ceną węgla zmusza się ludzi do wyci-
nania drzew wokół zabudowań, które chro-
niły od burz, wiatrów, dawały dużo cienia, 
były ostoją dla ptactwa. W wielu miejscach 
widziałem rozebrane stodoły i inne budynki 
gospodarne, pytam po co? Gospodarz od-
powiada. Panie! Umarzałem, co miałem ro-
bić ? 

Brak żywności też im dokucza. Nie dla-
tego, że nie chcą hodować. Nie są w stanie. 
Do tego trzeba dołożyć. Drogie paliwo, pa-
sza, a także zakazy unijne. Musimy spełnić 
wszelkie polecenia, aby zwierze mogło god-
nie żyć. A człowiek druga sprawa.

Np. knur musi mieć 6 m2 powierzchni. Gdy 
straci swoją aktywność nie może być wy-
trzebiony. Musi godnie dożyć. Dla porówna-
nia – będąc w szpitalu na 15 m2 stało 4 łóż-
ka. Tym nikt się nie przejmował. Nie dziw-
my się, że nie chcą ryzykować hodowlę, bo 
opieka weterynaryjna też kosztuje. Każda 
wizyta przynajmniej 100 zł. Niewielu jest 
żyjących na średnim poziomie. Najczęściej 
bardzo biednych, i kilku bogatych. Władza 
tym się nie przejmuje. Często szkoły likwi-
duje. Są jedynym miejscem kultury, gdzie 
można zrobić chociażby wiejskie zebranie. 
Ale władza pomaga Grecji oni są ważniejsi.
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Rodzinie
zmarłego 

w dn. 3 maja 2012 r. 

Śp. 

Jerzego 
Bielaka

przewodniczącego 

Zarządu 

Osiedla nr 1 

w Bychawie w latach 

2002-2010,

przewodniczącego 

Miejskiej Komisji 

Wyborczej w 2006 

i 2010 roku

wyrazy szczerego 

współczucia

składają

burmistrz,

kierownictwo oraz 

pracownicy

Urzędu Miejskiego 

w Bychawie

Żonie, 
Córkom 

i Rodzinie
zmarłego w dn. 

5 maja 2012 roku 
w Lublinie

Śp. 
Stefana 

Dwojaka
pamiętanego 

założyciela kapeli 
i instrumentalisty, 

przez wiele lat 
aktywnie obecnego 

w życiu kulturalnym 
Bychawy

wyrazy szczerego 
współczucia

składają władze 
samorządowe 
w Bychawie,

Seniorzy, Chórzyści,
Bychawskie 

Towarzystwo 
Regionalne 

oraz Mieszkańcy

Pani Teresie 
Fijołek 

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składają nauczyciele, 

pracownicy 
oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie

Podziękowanie
Wszystkim bycha-

wianom czynnie uczest-
niczacym w ceremonii 

pogrzebowej w Lublinie 
naszego 

Męża Ojca Dziadka 

STEFANA 
DWOJAKA 

jak i osobom, które okaza-
ły nam w tych bolesnych 

przeżyciach moralne 
wsparcie i współczucie, 
składamy serdeczne po-

dziekowania 
Bóg zapłać!

Rodzina Zmarłego 

mailto:reklama@bychawa.pl
mailto:gazeta@bychawa.pl


Polska gola! 
do  31 maja

Czytelniczy konkurs wiedzy piłkarskiej [Miejska Biblioteka 
Publiczna] 

Dziecięca Bychawa
czerwiec

zabawa plenerowa dla dzieci [Bychawskie Centrum Kultury] 

Warsztaty kulinarne 
czerwiec

w plenerze [Środowiskowy Dom Samopomocy]  

Wojewódzki Festiwal Orkiestr Dętych 
10 czerwca 

[Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego] 

Noc Kupały
czerwiec

impreza plenerowa o charakterze folklorystycznym nad zalewem 
[BCK] 

Filmowa Bychawa
lipiec, sierpień

Edukacyjny pokaz filmów dokumentalnych i fabularnych 
w przestrzeni miasta [BCK, Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna] 

Festiwal „Śladami Singera”
21-22 lipca

warsztaty w ramach projektu, zajęcia muzyczne, sztuka filmu 
i fotograf, teatr, taniec fresków, [Ośrodek Brama Grodzka –Teatr 
NN”, BCK] 

XIII Ogólnopolski  Festyn „W krainie 
pierogów” Bychawa 2012
27 maja, stadion miejski, rozpoczęcie godz. 13.00

Gwiazdy: Dżem, Tomasz Niecik, Maxel, zespoły z Białorusi 
i Ukrainy, wybory Miss Festynu, Mistrzostwa Świata w Zjadaniu 
Pierogów, konkursy lepienia pierogów, [BCK, Urząd Miejski] 

X Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Kolarstwie Szosowym
9 czerwca

Coroczny wyścig kolarzy ulicami Bychawy

XI Muzykowanie przy Św. Janie
24 czerwca

festiwal pieśni religijnych, loteria fantowa przy kościele pw. Jana 
Chrzciciela w Bychawie

Starowiejskie rocznice
1 lipca

uroczystości jubileuszowe 80. rocznicy powstania szkoły i parafii 
w Starej Wsi Drugiej [Społeczny Komitet Organizacyjny]  

Otwarcie drugiej części szlaku 
rowerowego „Doliną Kosarzewki” 
21 lipca 

z udziałem gości z Francji, promocja przewodnika rowerowego, 
przejazd szlakiem, ognisko na ruinach w Bychawie [UM]  

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia

uroczystości patriotyczne [UM, BCK]

Polub stronę bychawa.pl na facebooku
teraz

zapowiedzi najbliższych wydarzeń

Bene Meritus, Wieczór z ks. 
Kwiatkowskim
czerwiec

 spotkania z muzyką klasyczną, impreza w plenerze [BCK]

Kalendarz imprez kulturalnych w Bychawie

2012

maj

czerwiec

lipiec

sierpień
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