
Nie wszyscy pamiętamy o tym,
co w naszej polskiej kulturze naj-
piękniejsze. Nie tak dawno mieli-
śmy okazję przypomnieć sobie
raz jeszcze. 20 marca gościł u nas
ambasador polskiej kultury, któ-
rego sława obiegła cały świat –
Zespół Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”.

Dziś są sławni i kochani, jed-
nak początki zespołu były trudne
i nie każdemu starczyłoby sił, aby
stworzyć to, na co my dziś patrzy-
my z zapartym tchem. „Podczas
II wojny światowej, kiedy spada-
jące bomby zamieniały Warszawę

w zgliszcza, dwoje bliskich sobie
ludzi – Tadeusz Sygietyński, mu-
zyk i kompozytor, i Mira Zimiń-
ska, aktorka i piosenkarka przed-
wojennej estrady, złożyli sobie
obietnicę, że jeśli przetrwają wo-
jenną zawieruchę, zrealizują pro-
jekt założenia zespołu [...] „Ma-
zowsze” śpiewać miało i tańczyć
tradycyjny repertuar ludowy –
przyśpiewki i pieśni, które Tade-
usz Sygietyński gromadził w cza-
sie swoich wędrówek i spotkań
z lokalną ludnością. Urzeczony
ich pięknem spisywał je i doko-
nywał opracowań, przygotowując

się do projektu założenia zespo-
łu.”

Po wojnie Profesor Sygietyń-
ski wraz z Mirą Zimińską rozpo-
częli realizację swoich planów
i marzeń. Po ponad pięćdziesię-
ciu latach możemy obejrzeć to, co
udało Im się osiągnąć.

Namiastkę Ich działalności –
i to jakże przepiękną – mieliśmy
okazję podziwiać 20 marca w no-
wej hali sportowej Gimnazjum
Nr 1 w Bychawie, gdzie odbył się
koncert charytatywny na cel roz-
budowy Szpitala Powiatowego
w Bychawie. Odwiedziny tak do-
stojnego gościa, jakim jest „Ma-
zowsze” to dodatkowa promocja
naszego małego miasteczka.

Zespół składa się z trzech fila-
rów stanowiących pion artystycz-
ny i przybył do nas w pełnym
składzie, a więc 36-osobowy ba-
let, 29-osobowy chór oraz 23-oso-
bowa orkiestra. Przybyli też lu-
dzie, którzy dziś pomimo wielu
trudności kontynuują dzieło Pani
Miry i Pana Tadeusza wraz z im-
presario zespołu – bychawiani-
nem, z którego wszyscy jesteśmy
dumni – Panem Krzysztofem
Kurlejem 

Zespół zaprezentował nam no-
wy program poświęcony miastu
stołecznemu pt.: „Warszawo, wi-
taj nam!”, którego premiera mia-
ła odbyć się dopiero za dwa dni
w „Teatrze Wielkim” w Warsza-
wie, a więc bychawianie obejrzeli
prapremierę występu. Pod wraże-
niem byli wszyscy. Nie tylko ci,
dla których muzyka i taniec oglą-
dany na scenie były wspomnie-
niem z dzieciństwa, ale sądzę, że
również ci, którzy dotychczas nie
dostrzegli jeszcze uroku polskie-
go folkloru, a z jakiegoś powodu
znaleźli się na sali koncertowej
w sobotni, marcowy wieczór – nie
wyszli z niej obojętni na wydarze-
nie, którego byli świadkami…
Każdy wytańczony krok i figura,
każda wybrzmiała nuta, która do-
biegła naszych uszu to kunszt
i mistrzostwo zjednoczone
w przepięknym korowodzie
„barwnych motyli” obleczonych
w haftowane i wyszywane ręcznie
chusty, spódnice, zapaski, płó-
cienne koszule, wstążki, wianki,
czapki i pióropusze. Lekkość tan-
cerzy i tancerek, którzy – zdałoby
się – unosili się ponad sceną, za-
chwycała publiczność, która nie

dostrzegała wysiłku ani kropli
potu płynących po całym ciele,
rozlegający się, co chwilę deszcz
braw zmuszał tancerzy, aby dali
z siebie jeszcze więcej... I rzeczy-
wiście – dali z siebie wszystko…
dla nas… dla bychawian… dla
naszego szpitala. Dla naszego
wspólnego dobra.
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O „MAZOWSZU” SŁÓW KILKA
czyli jak wspieramy akcję rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bychawie.

„WIOSNA 2004”
Już świat się obudził
(zapewniam Cię szczerze)
Kwiatuszek spod śniegu
oczko swoje mruży.
Drży z zimna na wietrze 
lecz się nie poddaje
melduje się wiośnie
i tak pozostaje.

Skowronek na polu
z całej siły śpiewa
i zbudził już ze snu
drzemiące w krąg drzewa.
Już bazie swe siwe ubranka
wdziewają
W bukietach się pysznią 
I na stołach stają 
Między pisankami stoi palma
piękna
Mazurki, baranki, kurczaki
I koszyk z wędzonką 

JUŻ ŚWIĘTA 

A serca radosne życzenia składają 
Alleluja 
Głoszą i pięknie pozdrawiają

J. Kamińska

dokończenie na str.6

Ciepłych, pełnych radosnej
nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, 
miłych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz wzajemnej
życzliwości i pogody ducha 
Mieszkańcom Gminy Bychawa
oraz czytelnikom „Głosu Ziemi
Bychawskiej” składa 

Prezes Zarządu Gminnego PSL
w Bychawie 

Andrzej Markiewicz 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie prawdziwą radość i pokój 
napełni wszystkich wiarą w lepsze jutro oraz da 
siłę w pokonywaniu codziennych trudności

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom
Bychawy oraz wszystkim czytelnikom „Głosu Ziemi
Bychawskiej” życzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie
Janusz Urban

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim Mieszkańcom
Gminy Bychawa oraz czytelnikom "Głosu Ziemi Bychawskiej"
najlepsze życzenia zdrowia, pokoju ducha i wszelkiej
pomyślności. 

Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich
okresem zadumy, wyciszenia i prawdziwej radości. 

Burmistrz Bychawy 
Andrzej Sobaszek 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Przygaszone światło, nastrojowa
muzyka, powoli odsłania się kur-

tyna. Niewielki stolik, na nim chleb
i złoty kielich. Trzynastu ludzi w mil-
czeniu zajmuje miejsca wokoło. Czu-
jemy powagę chwili. Wszyscy dosko-
nale znamy zakończenie tej tragicznej
historii, a mimo to z zapartym tchem
wpatrujemy się w każdy gest dostoj-
nego długowłosego mężczyzny, który
zajął miejsce pośrodku. Doskonale
słyszymy drżenie w jego głosie, kiedy
wypowiada słowa wyryte w pamięci
ludzkości przez tysiące lat. Jeden z je-
go towarzyszy wychodzi. Zdajemy się
słyszeć brzęk monet w sakiewce.

Z pewnością dla większości z nas
pasja Chrystusa nie jest niczym ob-
cym. Wiele osób widziało jego niemi-
łosiernie umęczone ciało przez pry-
zmat Gibsonowskiej wizji. Zupełnie
inną interpretację Misterium Męki
Pańskiej (w pięciu aktach) mogliśmy
podziwiać w Niedzielę Palmową
w Bychawskim Centrum Kultury. Sa-
la widowiskowa nie zapełniła się po
brzegi, ale wiele wolnych miejsc też
nie zostało, ku zadowoleniu aktorów
wyglądających zza kulis dyskretnie
przed rozpoczęciem przedstawienia.

Widowisko pozbawione jest holly-
woodzkiego patosu i przytłaczającego
naturalizmu. Ciężar przerzucony zo-
stał na stworzenie specyficznego kli-
matu sprzyjającego zadumie. Całość
nabrała kolorytu pod wpływem ilu-
stracji muzycznej oraz gry świateł,
które dopełniały symboliczną sceno-
grafię. 

Apostołów naprawdę było dwuna-
stu, mimo że niektórzy starali się jak
najmniej rzucać w oczy. Spośród nich
wyróżniają się postaci św. Piotra, któ-
rego rozterki na dziedzińcu Kajfasza
bardzo sugestywnie przedstawił pan
Marian Frączek (który wspomógł
młodzież swoim długoletnim do-
świadczeniem scenicznym) oraz Ju-
dasza (granego przez Łukasza Sobasz-
ka) targanego wyrzutami sumienia,
decydującego się na samobójstwo.
Należy podkreślić również trzy świet-
nie odegrane role żeńskie (Matka Bo-
ska – Elżbieta Sobaszek oraz kobiety
na dziedzińcu Kajfasza Agnieszka So-
baszek, Marta Wójcik). Na uwagę za-
sługują także kostiumy, bo o ile
z pewnością nie było trudno o szaty
dla apostołów, to stroje żołnierzy, fa-
ryzeuszy i Piłata były na pewno du-
żym wyzwaniem. 

Spektakl został odebrany bardzo
pozytywnie (mam na myśli tę większą

część publiczności, która przyszła po
to, żeby go obejrzeć). W imieniu
wszystkich widzów, za trud włożony
w przygotowanie tego misterium dla
całego (dwudziestoczteroosobowego)
zespołu na ręce ks. Proboszcza An-
drzeja Kusia, który przygotował cały
spektakl, podziękowania złożył pan
burmistrz Andrzej Sobaszek. Na za-
kończenie chciałbym wspomnieć
o tym, co osobiście wywarło na mnie
największe wrażenie – mam na myśli
postać Jezusa graną przez Marcina
Dudę. Nie wyobrażam sobie na tym
miejscu nikogo innego. Włosy opada-
jące na białą szatę, spuszczona z po-
korą głowa i opanowany głos pełen
dostojeństwa. Myślę, że klimat ostat-
niego aktu misterium oraz scenę
ukrzyżowania Jezusa, która wywarła
na mnie ogromne wrażenie, zamiast
słów lepiej wyrazi zamieszczone
powyżej zdjęcie. 

Marcin Słowikowski 

Szanowni Czytelnicy
Redakcja „Głosu Ziemi By-

chawskiej” informuje, że nastąpiła
zmiana w częstotaliwości wydawa-
nia gazety lokalnej „Głos Ziemi
Bychawskiej”. Obecnie gazeta bę-
dzie wydawana raz w miesiącu,
a nie tak jak poprzednio co dwa ty-
godnie. Równocześnie został
zwiększony nakład do 1000 eg-
zemplarzy oraz z 4 do 6 liczba
stron w gazecie. 

Jednocześnie Redakcja „Głosu
Ziemi Bychawskiej” i „Głosu Re-
gionalistów” zachęca do współpra-
cy w redagowaniu naszej lokalnej
gazety. Chętnie wykorzystamy
przesłane gotowe teksty (z pra-
wem do ich adiustacji), jak i wszel-
kie materiały- listy, relacje, wspo-
mnienia rodzinne, fotografie, pra-
ce graficzne – dotyczące przeszło-
ści miasta, regionu ale również te-
raźniejszości.
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Podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu
18 marca 2004 roku podjęto następujące uchwały w spra-
wach: 
• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych
w gminie Bychawa od roku 1994. Stanowi spis działań bę-
dących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obsza-
rze zagadnień społecznych, które będą realizowane w roku
2004. Program w swej konstrukcji merytorycznej jest toż-
samy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 
• określenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa dro-

gowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmi-
na Bychawa,
W podjętej uchwale: 

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
dróg gminnych w celu: 
1. Prowadzenie robót w pasie drogowym w celach nie

związanych z budową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg,

2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowe-
go, 

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowla-
nych nie związanych z potrzebami zarządzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w ce-
lach innych niż wymienione w pkt 1-3.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 określa się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości – 0,80 zł,
2. przy zajęciu jezdni ponad 20 % do 50 % szerokości –

1,60 zł,
3. przy zajęciu jezdni ponad 50 % szerokości do całkowi-

tego zajęcia jezdni – 3,00 zł.
3. Stawki określone w ust. 2 pkt 1 stosuje się także do po-

boczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobu-
sowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych a dla po-
zostałych elementów pasa drogowego ustala się stawki
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wy-
sokości – 0,40 zł.

4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogo-
wego, trwające krócej niż 24 godziny.

5. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego
przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w ust.
1 pkt 2:
1. poza obszarem zabudowanym – 2,50 zł,
2. w obszarze zabudowanym – 4,50 zł,
3. na obiekcie mostowym lub tunelu – 50,00 zł.

6. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3:
1. za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut po-

ziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,20 zł,
2. za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut po-

ziomy innych obiektów niż wymienione w punkcie
poprzednim – 0,10 zł, 

3. za 1 m2 powierzchni reklamy – 1,00 zł.
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej

w Bychawie przy ul. Zamkowej, zabudowanej kaplicz-
ką św. Jana Nepomucena
Rada wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny na

rzecz Gminy Bychawy nieruchomości położonej w Bycha-
wie przy ul. Zamkowej. Nabycie tej nieruchomości jest

niezbędne w związku z podjęciem działań mających na ce-
lu objęcie jej ochroną poprzez wpisanie jej do rejestru za-
bytków. Czynione są starania władz lokalnych i Bychaw-
skiego Towarzystwa Regionalnego o remont kapliczki. 
• regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza By-

chawy
Uchwała ta zmienia dotychczasowe zasady przyznawa-

nia stypendiów burmistrza uczniom klas 4-6 szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum – szkół prowadzonych przez
gminę Bychawa. Zmiany te dotyczą liczby przyznawanych
stypendiów, kwoty stypendium oraz składu komisji rozpa-
trującej wnioski o przyznanie stypendium. 
• wydawania prasy lokalnej,

uchwała zmienia częstotliwość wydawania lokalnej ga-
zety „Głosu Ziemi Bychawskiej” z dwutygodnika na mie-
sięcznik 
• planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2004 rok,

Termin
sesji Tematyka

zwyczajnych
Kwiecień Sprawozdanie z wykonania budżetu

gminy za 2003 rok. Podjęcie uchwały
o udzieleniu absolutorium Burmi-
strzowi Bychawy. Analiza stanu dróg
gminnych. Przygotowanie inwestycji
gminnych. Stan przygotowań imprez
kulturalnych na 2005 rok na terenie
gminy Bychawa. Funkcjonowanie jed-
nostek OSP na terenie gminy Bycha-
wa. Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu. Plan rozwoju lokalnego

Maj Uwarunkowania rozwoju rolnictwa
w kontekście przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Analiza stanu mie-
nia komunalnego. Współpraca z gminą
partnerską

Czerwiec Sprawozdanie z prac stałych komisji
Rady Miejskiej za I półrocze 2004 r.
Ocena organizacji dowożenia dzieci do
szkół. Ocena GZB, Komunikacja spo-
łeczna

Sierpień Informacja o stanie przygotowań pla-
cówek oświatowo-wychowawczych do
nowego roku szkolnego. Informacja
o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2004 r. Funkcjonowanie
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy
w Bychawie

Wrzesień Założenia do projektu budżetu gminy
na 2005 r. Ocena realizacji usług ko-
munalnych.  Funkcjonowanie Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej na terenie
gminy.

Październik Ocena działalności Bychawskiego Cen-
trum Kultury. Ocena realizacji inwe-
stycji gminnych. Stan bezpieczeństwa
na terenie gminy

Listopad Prezentacja projektu budżetu gminy
na 2005 rok. Ustalenie wysokości sta-
wek podatków i opłat lokalnychZa-
twierdzenie taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i odprowadzanie ście-
ków.

Grudzień Uchwalenie budżetu gminy na 2005
rok. Plan pracy Rady Miejskiej na 2005
rok. Sprawozdanie z prac stałych ko-
misji Rady Miejskiej za II półrocze
2004 r.

Z dniem 1 maja 2004 roku
wchodzi w życie ustawa o świad-
czeniach rodzinnych. 

W gminie Bychawa realizacją
świadczeń rodzinnych zajmie się
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bychawie.

Generalna zmiana polegać bę-
dzie na tym, iż zamiast rozma-
itych świadczeń będzie przyzna-
ny jeden podstawowy zasiłek ro-
dzinny, a do niego różne dodatki.
Świadczenia rodzinne będą przy-
sługiwać każdej rodzinie, w któ-
rej miesięczny dochód na osobę
nie przekroczy 504 zł netto (lub
583 zł w rodzinie z dzieckiem
niepełnosprawnym). Posiadanie
takiego dochodu będzie podstawą
także do starania się o dodatki do
świadczeń.

Komu nowe świadczenia?
W najbliższym okresie zasiłko-

wym trwającym od 1 maja 2004 r.
do 31 sierpnia 2005 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bychawie
przyzna i wypłaci świadczenia ro-
dzinne następującym osobom:
• bezrobotnym oraz pobierają-

cym zasiłki lub świadczenia
przedemerytalne,

• tym, którym zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne przyznawał
i wypłacał dotychczas ośrodek
pomocy społecznej,

• uprawnionym do dodatku z ty-
tułu opieki nad dzieckiem pod-
czas korzystania z urlopu wy-
chowawczego,

• uprawnionym do świadczenia
pielęgnacyjnego,

• uprawnionym do dodatku z ty-
tułu samotnego wychowywania
dziecka,

• zatrudnionym lub wykonują-
cym pracę na umowę zlecenia
lub agencyjną u pracodawcy za-
trudniającego 31 marca br. nie
więcej niż 4 pracowników,

• osobom, którym ustalono pra-
wo do emerytury, renty, renty
rodzinnej lub socjalnej czy
uposażenia rodzinnego po
1 maja br.,

• otrzymującym zasiłki z ubez-
pieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa po
ustaniu zatrudnienia,

• posłom i senatorom.

Jakie dokumenty trzeba
złożyć?

W pierwszej kolejności należy
złożyć wypełniony nowy wnio-
sek. Do wniosku należy dołączyć
odpowiednie dokumenty:
• zaświadczenie o dochodach

(z urzędu skarbowego) – wyjąt-
kowo w tym roku będzie to za-
świadczenie o dochodach uzy-
skanych w 2002 r. Uwaga: jeże-
li osoba wówczas nie korzystała
z zasiłku, a od tego czasu jej sy-
tuacja finansowa pogorszyła się
(np. osoba straciła pracę albo
zostało obniżone jej wynagro-
dzenie – to do wniosku należy
dołączyć świadectwo pracy lub
decyzję o wypowiedzeniu wa-
runków płacy),

• kopię dokumentu tożsamości,
• odpis aktu urodzenia dziecka,
• orzeczenie o niepełnosprawno-

ści dziecka.
W zależności od rodzaju świad-

czenia oraz dodatku należy jesz-
cze dołączyć:
• prawomocny wyrok sądu o roz-

wodzie bądź separacji,
• zaświadczenie ze szkoły po-

twierdzające, że dziecko się
uczy (dotyczy dzieci po 
18 roku życia),

• prawomocny wyrok sądu ro-
dzinnego o przysposobieniu
dziecka bądź informacja z sądu
o toczącym się postępowaniu,

• zaświadczenie ze szkoły, że
dziecko uczy się w innej miej-
scowości, dokument potwier-
dzający, ze jest tymczasowo za-
meldowane w bursie lub inter-
nacie,

• zaświadczenie z urzędu pracy
potwierdzające „gotowość”
osoby do podjęcia zatrudnie-
nia,

• zaświadczenie z urzędu pracy
o utracie prawa do zasiłku,

• zaświadczenie od pracodawcy
o terminie urlopu wychowaw-
czego oraz wcześniejszym okre-
sie zatrudnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bychawie będzie również wy-
płacał świadczenia opiekuńcze,
tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz
świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne za-
stąpi występujący obecnie w po-
mocy społecznej zasiłek stały.
Zasiłek pielęgnacyjny zaś wystę-
puje obecnie. Warunkiem dostę-
pu do tych świadczeń jest orze-
czenie o niepełnosprawności
dziecka do ukończenia 16 lat lub
orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności osoby doro-
słej albo o umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, jeżeli nie-
pełnosprawność powstała przed
ukończeniem 21 lat. 

W przypadku zasiłku pielęgna-
cyjnego, zasiłek ten przysługuje
także tym osobom, które ukoń-
czyły 75 lat, niezależnie od stop-
nia niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne otrzymaniem powyższych
świadczeń oraz dodatków winny
się zgłosić do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bychawie, ul. Pił-
sudskiego 22, I p., gdzie są już do
pobrania druki wniosków o przy-
znanie świadczeń.

Informacje można również
uzyskać pod numerem telefo-
nów: 56-60-127 lub 56-61-265. 

Marta Wołoszyn 
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bychawie

ZAPISY 
DO PRZEDSZKOLA
W dniach od 1 marca do 20

kwietnia 2004 r. w Samorządo-
wym Przedszkolu Nr 1 w By-
chawie ul. Partyzantów 5 będą
trwały zapisy dzieci do przed-
szkola na rok szkolny
2004/2005.

Podstawą zgłoszenia dziecka
do przedszkola jest złożenie
w wyznaczonym terminie „kar-
ty zgłoszenia dziecka”.

Formularz oraz szczegółowe
informacje można uzyskać
w kancelarii przedszkola co-
dziennie w godzinach 8.00-
15.00.

Nowe świadczenia
rodzinne

Z sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 18 marca 2004 roku

W Głosie Ziemi Bychawskiej Nr
1 z 16 lutego 2004 roku ukazała się
odpowiedź Z. Wierzbickiego na zada-
ne pytanie w Głosie Ziemi Bychaw-
skiej Nr 12 z dnia 22 grudnia 2003 ro-
ku pt. „Mieszkańcy pytają”
postawione w imieniu Samorządu
Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Bycha-
wie, a autoryzowanego przez Ryszar-
da Madeja – Przewodniczącego Za-
rządu.

Niezależnie od tego, że w treści ar-
tykułu zamieszczonego przez Z.
Wierzbickiego zostało zamieszczo-
nych wiele historycznych zwrotek
wierszowanych, nie doszukaliśmy się

merytorycznej odpowiedzi na zadane
pytanie. Nie takiej lekcji historii spo-
łeczeństwo oczekiwało. Chciałoby się
doczekać takich czasów, żeby móc się
powoływać na Cycerona.  

Mylić się jest rzeczą ludzką i dlate-
go nie będę dochodził prawdy, kto za-
winił w przekazaniu tekstu do druku
w takiej formie. Nikt nie posiada mo-
nopolu na mądrość, chyba że Z.
Wierzbicki jest jego posiadaczem, to
niech tak zostanie.

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Trzeba
nie mieć odrobiny obiektywizmu że-
by twierdzić, że w PRL-u tylko mor-

dowano. Wobec tego jakim sposobem
pokolenie Z. Wierzbickiego i nie tyl-
ko zdobyło wykształcenie i na czyj
koszt. To tak dla odświeżenia pamię-
ci, która czasem zawodzi.

Co do tych „byków” to śledząc źró-
dła historyczne w kilku z nich wystę-
puje Cicero lub Cyceron a nigdzie Ci-
ceron natomiast „nie możliwy” przy-
miotnik piszemy łącznie.

I już na zakończenie proszę nie si-
lić się na replikę, bo z naszej strony
odpowiedzi nie będzie.

Ryszard Madej

Filozof nauczał historii

Dyrekcja SP ZOZ w Bychawie
informuje, że w ostatnim czasie
został zakupiony mammograf –
bardzo potrzebny, a w dzisiejszej
dobie wręcz niezbędny sprzęt do
wczesnego wykrywania nowo-
tworu piersi.

Jest to sprzęt amerykańskiej
firmy „LORAD” i został on za-
kupiony od syndyka masy upa-
dłościowej Obwodu Lecznictwa
Kolejowego za 24 000 PLN (1/10
wartości nowego). Mimo, że jest
to sprzęt używany, to jest całko-

wicie sprawny, niewyeksploato-
wany.

Sprzęt będzie dostępny bez-
płatnie już od maja 2004r. dla pa-
cjentek – podopiecznych SP
ZOZ-u na podstawie skierowania
lekarskiego. Planowane jest także
organizowanie badań profilak-
tycznych przesiewowych. Bada-
nia będą wykonywane przez oso-
by specjalnie przeszkolone do
wykonywania tych zadań.

Trudno nie zgodzić się z twier-
dzeniem, że posiadanie przynaj-

mniej jednego mammografu
w bychawskim ZOZ-ie (który
swoim działaniem obejmuje nie
tylko gminę Bychawa) i wykony-
wanie badań profilaktycznych
jest jedyną szansą dla wielu ko-
biet na wygranie walki z chorobą
nowotworową. Wiemy, że nowo-
twory sutka masowo zbierają żni-
wo wśród kobiet, ale wiemy też,
że nowotwór wykryty we wcze-
snej fazie może być wyleczalny
w 100%. Dyrektor ZOZ-u Pan
Piotr Wojtaś dodaje również, że
wbrew wszystkim sceptykom
warto posiadać taki sprzęt, choć-
by miał uratować jedno życie.

MAMMOGRAF W BYCHAWIE
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• zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,

• przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego utrzymania gro-
bów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy.

• obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków
przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego
lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal
mieszkalny,
Rada obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość wskaźni-

ka wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków pono-
szonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
• w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady

Miejskiej i przewodniczących organów wykonawczych jed-
nostek pomocniczych gminy,
Wysokość diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady

Miejskiej i przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy nie uległa zmianie.
• w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych sta-

nowiących własność Gminy Bychawa, będących w użytko-
waniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych oraz wysoko-
ści bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości

• w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2004.

Roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2004.

§ 1.
1. Program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarzą-

dowymi zwany dalej „programem” jest elementem polityki
społeczno finansowej gminy.

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy By-
chawa z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działal-
ności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

3. O ile w niniejszym programie jest mowa o organizacjach poza-
rządowych należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2
Głównym celem programu jest kształtowanie demokratyczne-

go ładu społecznego w Gminie Bychawa poprzez budowanie part-
nerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarzą-
dowymi z terenu Gminy Bychawa. Program jest wyrazem polity-
ki zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych możliwości do
działania organizacjom pozarządowym na terenie Gminy Bycha-
wa opartej na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, part-
nerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Program
w szczególności ma na uwadze podniesienie skuteczności i efek-
tywności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe
w sferze zadań publicznych.

§ 3
Podmioty realizujące program:

1. Ze strony Gminy Bychawa program realizuje:
1) Rada Miejska w Bychawie – w zakresie wytyczania polityki

społecznej i finansowej miasta, 
2) Burmistrz Bychawy w zakresie realizacji założeń powyższej

polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form po-
mocy,

3) odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Bychawie w za-
kresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
w ramach swoich kompetencji określonych w regulaminie
organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Bychawie.

2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu
współpracują organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę
na terenie Gminy Bychawa lub działające na rzecz jego miesz-
kańców, w szczególności stowarzyszenia, fundacje, stowarzy-
szenia kultury fizycznej.

§ 4
1. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku

2004 r. obejmuje wsparcie finansowe w szczególności poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań pu-

blicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz

z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na

dofinansowanie ich realizacji.
2. Ustala się na rok 2004 zadania priorytetowe Gminy Bychawa,

które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządo-
wym:
1) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i spor-

tu:
a) organizacja szkolenia sportowego młodzieży w dziedzi-

nach piłki nożnej, piłki siatkowej, pływania synchronicz-
nego;

b) organizacja zawodów, kursów, seminariów i obozów
sportowych dla młodzieży,

c) propagowanie form aktywnego wypoczynku młodzieży.
2) Zadania z zakresu kultury:

a) organizacja uroczystości poświęconych ukazywaniu tra-

dycji, obyczajów Gminy Bychawa i Regionu,
b) organizacja festiwali, koncertów i konkursów.

3) Organizacja obozów, kolonii i innych form profilaktycz-
nych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych proble-
mem alkoholowym.

§ 5
Gmina Bychawa będzie wspierać organizacje pozarządowe tak-

że poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinan-
sowym. Formy te obejmują w szczególności:

1) Udostępnianie nieodpłatne lokali organizacjom pozarządo-
wym na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych
źródeł niż budżet gminy, w tym informowanie organizacji
o potencjalnych źródłach finansowania,

3) uczestnictwo we wspólnych spotkaniach organizowanych
przez Urząd Miejski w Bychawie jak i organizacje pozarzą-
dowe mających na celu wypracowanie wspólnych przedsię-
wzięć: 
a) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji

o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery pu-
blicznej,

b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych
sesjach Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej, na
których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących
się do zagadnień związanych z profilem działalności tych
organizacji.

4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z or-
ganizacjami w miastach partnerskich,

5) Promowanie przez samorząd gminy działalności organizacji
i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,

§ 6
1. Wysokość środków na realizację zadań zleconych, o których

mowa w § 4 ust. 2 określi Rada Miejska w uchwale budżetowej.
2. Dofinansowanie w formie dotacji celowych odbywa się w try-

bie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne prze-
widują inny tryb zlecania.

3. Tryb przyznawania dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób
kontroli i oceny wykonania zadań zleconych do realizacji orga-
nizacjom pozarządowym określa ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

• uchwalenia budżetu gminy na rok 2004., (informacja nt. bu-
dżetu zamieszczona została w poprzednim nr „GZB”)

• ustalenia obwodów publicznych gimnazjów w Gminie By-
chawa,
W powyższej uchwale:

1. Uchwala się dla Gimnazjum Nr 1 w Bychawie, ul. Szkolna
Nr 8 obwód obejmujący: miasto Bychawę oraz miejscowo-
ści: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka,
Trzecia, Grodzany, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka
Trzecia Kolonia, Łęczyca, Marysin, Podzamcze, Wandzin,
Wincentówek, Zadębie, Zdrapy, 

2. Uchwala się dla Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. Ks. A.
Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego Nr 81 ob-
wód obejmujący miejscowości: Kosarzew Dolny Kolonia, Ol-
szowiec, Olszowiec Kolonia, Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Ro-
manów, Skawinek, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga,
Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Józwów, Gałęzów, Gałęzów Ko-
lonia Pierwsza, Gałęzów Kolonia Druga, Osowa, Osowa Kolo-
nia, Wola Duża Kolonia, Wola Duża, Wola Gałęzowska, Wola,
Gałęzowska Kolonia, Kowersk, Leśniczówka

• ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, peda-
gogów, psychologów, logopedów,

• zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, po-
moc rzeczową i usługi opiekuńcze.

Podczas sesji zostało przedstawione również: 
• Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych za rok 2003.

Z sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 18 marca 2004 roku

OOFFEERRTTAA  EEDDUUKKAACCYYJJNNAA  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

imienia majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie 
ul. Wł. Reymonta 4b tel. 566-00-45

W skład Zespołu Szkół Zawodowych w Bychawie wchodzą: 
– zasadnicza szkoła zawodowa, 
– liceum profilowane, 
– technikum mechaniczne i policealna szkoła zawodowa. 
Na rok szkolny 2004/2005 zespół szkół zawodowych prowadzi

nabór do następujących szkół ze specjalnościami i profilami
kształcenia:

– do zasadniczej szkoły zawodowej trzyletniej w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik po-
jazdów samochodowych (chłopcy)

– do zasadniczej szkoły zawodowej dwuletniej w zawodach:
sprzedawca, kucharz, posadzkarz, malarz, tapeciarz, lakier-
nik, blacharz

– do liceum profilowanego trzyletniego w profilach: 
ekonomiczno-administracyjnym, 
usługowo-gospodarczym, 
transportowo-spedycyjnym 
i zarządzanie informacją 
(wszystkie profile dla dziewcząt i chłopców) 

– do technikum mechanicznego czteroletniego w specjalno-
ści:  obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (chłopcy)

– do policealnej szkoły zawodowej dwuletniej po ukończo-
nej szkole średniej bez matury lub z maturą w specjalno-
ściach:

technik informatyk,
technik administracji z prawem unijnym
technik prac biurowych
(dla młodzieży żeńskiej i męskiej)

Szkoła posiada dobrze przygotowaną do kształcenia bazę dy-
daktyczną: 

trzy profesjonalne pracownie komputerowe oparte na techno-
logii Windows Xp, Novell, Linux oraz stały 1Mb/S dostęp do
zasobów Internetu – pozwalające na zdobycie umiejętności
praktycznych w posługiwaniu się technologią komputerową,
klasopracownie dydaktyczne z nowoczesną biblioteką z techno-
logią informacyjną, do zajęć praktycznych skomputeryzowaną
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz komputerowe stano-
wiska do badań układów elektronicznych samochodów. 

Inne informacje o szkole dostępne są na stronie internetowej:
www.zszbychawa.z.pl

Szczegółowych informacji o przyjęciach udziela sekretariat
szkoły telefonicznie w godz. 8.30 – 14.30. 

Dyrektor Szkoły
mgr Adam Biaduń 

MINI KOSZYKÓWKA
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POWIATU – Bychawa
10.03.2004 r.
I m – SP w Bychawie /dziewczęta /
I m – SP w Bychawie /chłopcy /
MISTRZOSTWA POWIATU 
– Bystrzyca Stara 15-16.03.2004 r.
IV m – SP w Bychawie /dziewczęta /
IV m – SP w Bychawie /chłopcy

MINI SIATKÓWKA
MISTRZOSTWA GMINY
– Bychawa 17.03.2004 r.

Dziewczęta: Chłopcy:
„dwójki” /kl. V/

I m SP w Bychawie I m  SP w Bychawie
II m SP w Bychawce II m SP w Bychawce
III m SP w Starej Wsi III m SP w Starej Wsi

„trójki” /kl. VI /
I m SP w Bychawie I m SP w Bychawie

II m SP w Bychawce II m SP w Bychawce
MISTRZOSTWA POWIATU 
– Bychawa 22-23.03.2004 r.
Dziewczęta:

„dwójki” – I m /Katarzyna Flis, Agata Popławska, Monika Sza-
coń, Maja Wac /

„trójki” – II m  /Ewelina Baran, Aneta Kryk, 
Ola Michalak, Sylwia Chrześcjan, Klaudia
Frant, Katarzyna Żuk, Agnieszka Kowalczyk /

Chłopcy:
„dwójki” – VI m  /Rafał Sulowski, Dariusz Kuna, Łukasz Wój-

cik, Wojciech Migryt,  Tomasz Flis, Wojciech
Krzyżanowski / 

„trójki” – III m /Patryk Kot, Marcel Martyna, Rafał Mazur, Ka-
mil Gutek, Karol Żak,  Daniel Kusy, Dominik
Tudrujek /

MISTRZOSTWA REJONU 
– Urzędów 24.03.2004 r.
Dziewczęta: II m – „dwójki”

OFERTA EDUKACYJNA 
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 

23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 81 tel. (0-81) 5660019
próg programowy  – 70 pkt
w minionym roku
liczba uczniów w szkole  – 646
liczba uczniów w klasach  – 25-32
baza sportowa 
– pełnowymiarowa hala sportowa z siłownią i urządzeniami re-

habilitacyjnymi, nowoczesna kryta pływalnia, boiska
sprzęt informatyczny i multimedialny 
– 2 pracownie komputerowe, centrum multimedialne, internet
liczba klas i proponowane rozszerzenia
– 8 klas, rozszerzony program języka angielskiego i języka nie-

mieckiego, rozszerzony program matematykii informatyki
(możliwość tworzenia programów komputerowych), rozszerzo-
ny program języka polskiego, j. angielskiego i j. hiszpańskiego,
dziennikarstwo europejskie, klasa sportowa; piłka nożna
(chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta), zarządzanie informacją-
-realizacja wniosków pomocowych ze środków UE

współpraca międzynarodowa
– z Polonią z Chicago
zajęcia pozalekcyjne
– SKS (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie), 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta i wyjazd do USA i Kanady
w okazji 3- Maja, koncerty dla Ojca Św. Jana Pawła II 
w Sandomierzu i na audiencji urodzinowej w Rzymie, 
dwukrotne reprezentowanie Lubelszczyzny na Ogólnopolskim
Festiwalu Orkiestr w Inowrocławiu. W 2003r. za całokształt
działalności otrzymała nominację na Ambasadora Lubelszczy-
zny, koła zainteresowań: j. angielski j. niemiecki j. hiszpański
j. francuski, j. rosyjski

informacje dodatkowe  
– internat dla chłopców i dziewcząt, stołówka szkolna

SPORT SZKOLNY – marzec 2004
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Co wiedzą młodzi ludzie na te-
mat Unii Europejskiej w przede-
dniu wejścia Polski do jej struk-
tur. Z czym nam się kraje unijne
kojarzą, z jaką kulturą, gospodar-
ką, tradycją i zwyczajami? O tym
było można dowiedzieć się
uczestnicząc w GALI EUROPEJ-

SKIEJ, imprezie zorganizowanej
w Zespole Szkół Zawodowych Nr
1 w Bychawie pod kierunkiem
nauczycieli tej szkoły. Pomysło-
dawcą i głównym organizatorem
tej bardzo dobrze przygotowanej
– zarówno techniczne jak i mery-
torycznie imprezy – była pani Li-

dia Gruda, nauczyciel języka
francuskiego w tej szkole. Spo-
tkanie rozpoczęło się bardzo mi-
łym akcentem – wręczeniem
przez pana dyrektora Adama Bia-
dunia stopnia awansu zawodowe-
go nauczyciela dyplomowanego
dla nauczycielek Danuty Spraw-
ki, Haliny Wlaszczyk, Joanny
Mendykowskiej. 

A potem uczestnicy konkrsu
uczniowie wykazywali się cał-
kiem dobrym poziomem mery-
torycznym wiedzy nt. Unii Euro-
pejskiej przed komisją konkurso-
wą, w składzie której zasiedli na-
uczyciele. 

W części mniej oficjalnej śpie-
wano, tańczono oraz opowiadano
o obyczajach różnych narodów
europejskich. Zespoły uczniów
reprezentujące poszczególne kla-
sy prezentowały szlagiery euro-
pejskich list przebojów, te naj-

nowsze oraz te popularne już
w latach młodości ich rodziców
i dziadków. Bardzo interesujący i
widowiskowy, nie tylko dla pań,
choć żadnej nie jest obojętne co
powinno „się nosić” w Europie
w tym sezonie, był pokaz mody
europejskiej. Uczennice jak za-
wodowe modelki prezentowały
kolekcje wzorowane na kreacjach
najsłynniejszych europejskich
domów mody. Ale niewątpliwie
największe emocje i największe
brawa wśród publiczności,

a zwłaszcza jej męskiej połowy –
wzbudził kankan. Ten żywioło-
wy taniec, wymagający niema-
łych zdolności akrobatycznych
został po mistrzowsku wykonany
przez uczennice szkoły organi-
zującej imprezę. Na zakończenie
całej imprezy długimi i głośnymi
brawami nagrodzono wykonaw-
czynie tańca, ubrane w piękne,
jak z francuskiego kabaretu ko-
stiumy. 

Red.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia

23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wy-
borcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219) Burmistrz
Bychawy podaje do publicznej wiado-
mości wykaz miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych na te-
renie Gminy Bychawa:

Tablice ogłoszeń na terenie
miasta: 
1. ul. M. J. Piłsudskiego (przy Totaliza-

torze Sportowym)
2. ul. M. J. Piłsudskiego (sklep – Gro-

szek)
3. ul. M. J. Piłsudskiego (przed Wy-

działem Komunikacji)
4. ul. M. J. Piłsudskiego (przed Ban-

kiem Spółdzielczym)
5. ul. M. J. Piłsudskiego (przy parku)
6. ul. M. J. Piłsudskiego (przed Szpita-

lem Powiatowym)
7. ul. M. J. Piłsudskiego (przed By-

chawskim Centrum Kultury)
8. ul. M. J. Piłsudskiego (przy dworcu

PKS)
9. ul. M. J. Piłsudskiego (przy ZS im Ks.

A. Kwiatkowskiego)
10. ul. Partyzantów 1 (przy kiosku)
11. ul. Sportowa (stadion)
12. ul. 11 Listopada (przystanek auto-

busowy)
13. ul. Lubelska (przy sklepie rolniczo-

-przemysłowym)

Tablice ogłoszeń na terenie 
sołectw (przy posesjach sołty-
sów)
1. Bychawka I
2. Bychawka II
3. Bychawka III
4. Kol. Bychawka II
5. Kol. Bychawka III
6. Gałęzów
7. Wola Gałęzowska
8. Kol. Gałęzów I
9. Kol. Gałęzów II
10. Kol. Wola Gałęzowska
11. Grodzany
12. Józwów
13. Kol. Kosarzew Dolny
14. Łęczyca
15. Leśniczówka 
16. Kowersk
17. Marysin
18. Osowa
19. Kol. Osowa
20. Olszowiec 
21. Kol. Olszowiec 
22. Podzamcze
23. Romanów
24. Skawinek 
25. Stara Wieś I
26. Stara Wieś II
27. Stara wieś III
28. Urszulin 
29. Wandzin
30. Wincentówek
31. Wola Duża
32. Kol. Wola Duża 
33. Zaraszów
34. Kol. Zaraszów
35. Zdrapy
36. Zadębie

Burmistrz Bychawy  
Andrzej Sobaszek

Na podstawie art. 10 ust. 2 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 r. –
Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego (Dz. U. Nr
25, poz. 219) stanowi się, co na-
stępuje:

§ 1.
Zarządzam wybory posłów do

Parlamentu Europejskiego.

§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej

wybiera się 54 posłów do Parla-
mentu Europejskiego.

§ 3.
Dzień wyborów wyznaczam na

niedzielę dnia 13 czerwca 2004 r.
§ 4.

Dni, w których upływają termi-

ny wykonania czynności wybor-
czych, określa kalendarz wybor-
czy stanowiący załącznik do po-
stanowienia.

§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia.
(-) Aleksander Kwaśniewski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r.
KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. 
Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności wyborczych
do dnia 24 kwietnia 2004 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:- przez organ partii politycznej o zamiarze

zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,- przez pełnomocnika wybor-
czego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborcze-
go wyborców

do dnia 26 kwietnia 2004 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,- powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 29 kwietnia 2004 r. – dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,- utworzenie obwodów głosowania w szpita-

lach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych
do dnia 4 maja 2004 r. – zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zare-

jestrowania
do dnia 14 maja 2004 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,- przyznanie
przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego
samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,-
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wybor-
czych

do dnia 19 maja 2004 r. – przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komite-
tów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 23 maja 2004 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wybor-
czych,- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów gło-
sowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 23 maja 2004 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełnią-
cych służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwicze-
nia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywający zasadniczą służbę w obronie
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z jednostek skoszarowa-
nych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o dopisanie
do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 29 maja 2004 r – rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spół-
ka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audy-
cji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 30 maja 2004 r. – sporządzenie przez gminy spisów wyborców 
do dnia 3 czerwca 2004 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców

w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce sta-
łego zamieszkania,- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy
lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,- podanie
przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych
okręgowych listach kandydatów na posłów 

do dnia 8 czerwca 2004 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpi-
sanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,- zgłaszanie
przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w ob-
wodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 11 czerwca 2004 r. – zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 czerwca 2004 r. – głosowanie

do godz. 24.00

o godz. 24.00

godz. 8.00–22.00

do dnia 30 maja 2004 r.

do dnia 11 czerwca 2004 r.
do godz. 24.00

ZARZĄD GMINNY POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
W BYCHAWIE 

Kol. 
Zdzisław Podkański

Wiceprezes 
Naczelnego Komitetu Wykonawczego 

Polskiego Stronnictwa Ludowego

Serdecznie gratulujemy Panu nominacji na stanowisko Wiceprezesa
Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego.

Pana nominacja jest zasłużonym uwieńczeniem dotychczasowego
trudu i konsekwencji w pracy dla rozwoju polskiej wsi i jej mieszkań-
ców, a zarazem aktywności i efektywności w działaniu na rzecz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego.

Wierzymy, że nowe stanowisko pozwoli Panu na jeszcze lepsze wy-
korzystanie swoich umiejętności i będzie źródłem Pańskiej satysfakcji
osobistej.

Prosimy przyjąć najlepsze życzenia powodzenia i sukcesów w Pań-
skiej pracy.

Z wyrazami szacunku

Starosta Lubelski Prezes Zarządu 
Paweł Pikula Andrzej Markiewicz 

Gala Europejska
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Poniżej zamieszczamy opinie wy-
branych mieszkańców na temat filmu
Mela Gibsona „Pasja”. Jak się okazu-
je, opinie te (chociaż skrajnie różne)
potwierdzają, że jest to wyjątkowy
film, skłaniający do refleksji, wobec
którego widz nie pozostaje obojętny. 

Droga, która nigdy się nie
kończy.

5 marca na ekrany polskich kin
wszedł film Mela Gibsona „Pasja”.
Film dotyczący ostatnich dwunastu
godzin ziemskiego życia Jezusa jest
wstrząsającym obrazem opartym na
przekazach ewangelicznych św. Ma-
teusza, Marka, Łukasza i Jana. Nie
jest to jedyne źródło, z którego czer-
pał reżyser, dowodem tego jest cho-
ciażby postać szatana, która towarzy-
szy Jezusowi w modlitwie w Ogrójcu,
o czym nie mówią ewangelie. Na pew-
no w zamierzeniach odtwórców głów-
nych ról i samego reżysera było jak
najwierniejsze oddanie tego, co się
wydarzyło prawie dwa tysiące lat te-
mu, co zapoczątkowało nową erę, i co
nadało nowy bieg całemu światu.
Walka o prawdę! – tak można streścić
to co film niesie w swym przesłaniu
i to jakie reakcje wyzwala u widza.
Czy czasem Mel nie przesadził z tym
realizmem? Czy można było nakręcić
film mniej drastyczny, po prostu
„lżejszy”? W ciągu całej historii Ko-
ścioła narosło już tyle sposobów mó-
wienia i widzenia spraw Bożych, że
chyba sam Duch Święty nie powsty-
dziłby się tej mnogości zdań. Cały
problem w tym, czy ewangelie są
prawdziwe, w sensie takim, że wier-
nie oddają rzeczywistość czasów
Chrystusa i Jego życia? Jeśli przyj-
miemy, że tak, to wszystko, co po-
wstanie w oparciu o nie, łącznie z fil-
mem Gibsona, staje się bezpreceden-
sowym dowodem na to – jak bardzo
cierpiał nasz Zbawiciel, aby dać nam
„nowe życie”. I nie ważne jest to, czy
film jest krwawy czy nie, czy charak-
teryzatorzy nie wylali zbyt dużo czer-
wonej farby na ciało James'a Cavie-
zel'a; ważne jest to: czy film wiernie
oddaje prawdę o synu cieśli i tylko
w takich kategoriach powinno się go
oceniać.

Dlatego głosy, że jest zbyt mocny
i narusza dobre samopoczucie widza,
bo nie mógł zjeść popcornu podczas
sceny biczowania, nie mają racji. O to
właśnie chodzi, żeby dowiedzieć się
prawdy i nią żyć, „bo prawda nas wy-
zwala”. Przyzwyczailiśmy się do kolo-

rowych szopek, srebrno – złotych fi-
gurek w stajence, krzyżyków, pięk-
nych kościołów – bogato zdobionych,
prawie całkiem zapominając, że Jezus
tak naprawdę nie rodził się w pałacu,
tylko w stajni, między zwierzętami, że
życie Jego było proste i zwyczajne, jak
nasze, i że wreszcie sama śmierć była
okrutna i bolesna. Po obejrzeniu fil-
mu, ktoś spytał: czy Jezus przebaczy
swoim oprawcom? Czy przebaczy mi,
tobie, każdemu…? – „Nie chcę śmier-
ci grzesznika, lecz aby się szczerze na-
wrócił i miał życie” – ekonomia Boga
jest inna od naszej; czas Wielkiego
Postu, to czas pogłębionej refleksji
nad sobą i własnym życiem. Ja i Boża
miłość, Jezus i moje grzechy… „Pa-
sja” to film, który warto obejrzeć. Jest
to najlepszy film o tematyce religij-
nej, jaki kiedykolwiek powstał! Film,
który pobudzi sumienia, który umac-
nia wiarę; film, na który nie pozosta-
nę obojętny. Bo opowiada o drodze,
która nigdy się nie kończy. 

T. B. 

***
1 kwietnia w naszym kinie wielo-

krotnie miała miejsce projekcja filmu
„Pasja” w reżyserii Mela Gibsona.
Film już w czasie powstawania wzbu-
dzał wiele kontrowersji. Protestowała
głównie ADL (Anti-Defamation Le-
ague) – organizacja zwalczająca anty-
semityzm. Urządziła min. manifesta-
cję w USA przed budynkiem firmy,
która zajęła się kolportażem filmu.
To tylko wzbudziło mój apetyt na
film. 

Oglądałem ten obraz z obrzydze-
niem. Nie mógłbym nazwać tego fil-
mu religijnym, ponieważ krwi jest
w nim tak dużo, że kilka produkcji
można by obdzielić... Nie rozumiem
tylko, dlaczego wszycy katolicy, któ-
rzy do tej pory tępili przejawy wszela-
kiej przemocy – tym razem wychwa-
lają ten film pod niebiosa? Czy praw-
dziwemu katolikowi potrzebny jest
taki film? Czy do tej pory wizja mę-
częńskiej śmierci Jezusa była niedo-
statecznie przejrzysta? Czy nie wy-
starczy spojrzeć na krzyż, by wyobra-
zić sobie męczeństwo Jezusa? Czy nie
wystarczy odprawiana w kościele dro-
ga krzyżowa aby nabrać szacunku do
męki Pańskiej? Potrzebna jest dodat-
kowa dawka przemocy masowo zale-
wająca nasz rynek i tak już dostatecz-
ne nim przesiąknięty? 

Nakręcanie koniunktury przez me-
dia – zarówno krytyka (a może przede
wszystkim) jak i słowa pozytywne,

służyć mają jedynie nabijaniu pienię-
dzy producentom amerykańskim.
Niestety tym razem zagrano na uczu-
ciach religijnych, co uważam nie jest
w porządku. Jest po prostu ciosem po-
niżej pasa. I tak mocno zaciśniętemu
przez polityków.

baldurianin
baldurianin@wp.pl

***
Nasze odkupienie 
w Pasji Chrystusa
Dla mnie to nie jest oglądanie jesz-

cze jednego filmu, to są moje rekolek-
cje

– moja modlitwa
– moje umocnienie
Boże daj mi odwagę świętej Wero-

niki, daj mi ręce Szymona Cyrenej-
czyka

– Maryjo, naucz mnie trwać przy
krzyżu własnego cierpienia

– Boże, nie dopuść do dramatu Ju-
dasza

– Pomóż mi trwać przy Tobie za-
wsze i z nadzieją oczekiwać Zmar-
twychwstania

Janina z Bychawy
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Wystawy w BCK
Bychawskie Centrum Kultury Biblioteka Publiczna

serdecznie zapraszają do zwiedzenia aktualnie prezentowanych wystaw:

PASJA - opinie o filmie 

Nasz Życiowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Z okazji Świąt Wielkanocy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,

a nade wszystko błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim człon-
kom PZEiR i sympatykom naszego Trzeciego Wieku 

składa Zarząd Rejonowy PZEiR w Bychawie
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy naszych członków na coroczne 
Wielkanocne spotkanie popularnie zwane „Świąteczne jajko”,
które odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia 2004 roku.
Mszą św. w intencjach Emerytów i Rencistów o godz. 11.30
Wspólny poczęstunek rozpoczyna się o godz. 10.00 w Bychawskim Centrum Kultury 
Przewidujemy popołudnie z humorem, piosenką i kapelą. 
Niech nie będzie wolnych miejsc... Czekamy 

Zarząd

Świat Gombrowicza, autorstwa
Elżbiety Winiarczyk, przygotowa-
nej z okazji 100 rocznicy urodzin
i 35 rocznicy  śmierci pisarza, dra-
maturga, eseisty w ramach obcho-
dów Roku Witolda Gombrowicza. 

Otwarcie wystawy odbyło się 24
marca b. r. W trakcie wystawiono
Lekcję języka polskiego wg Witol-
da Gombrowicza w adaptacji sce-
nicznej Teatru Młodzieżowego Od-
mieniec. Duże brawa dla aktorów

i reżysera P. Moniki Głazik.
Polska Wielkanoc – wystawa rę-

kodzieła artystycznego P. Elżbiety
Piekarz z Bychawki. Serwety, ser-
wetki, obrusy, obrusiki, bieżniczki
cieszą oko i wzbudzają podziw dla
zdolności twórczyni.

Ekspozycje można zwiedzać od
poniedziałku do piątku w godz.
10.00 do 17.00 w holu i pomieszcze-
niach Biblioteki.

PLAN IMPREZ STRZELECKICH KOŁA „LOK” BYCHAWA NA ROK 2004.

1. 25. 04. 2004 r. – otwarcie sezonu – z okazji 60-lecia LOK – zawody w strzelec-
twie sportowym – kbks + pistolet.

2. 02. 05. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Dyrektora PKO-BP Bychawa.

3. 09. 05. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
właściciela firmy „FAMI” Bychawa.

4. 16. 05. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Dyrektora PEKAO Bychawa.

5. 23. 05. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
właściciela firmy „PIWEX” Lublin.

6. 30. 05. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Burmistrza Bychawy 

7. 06. 06. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
właściciela firmy „EMARK” Stara Wieś.

8. 13. 06. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
właściciela firmy „AUTOMAR” Bychawa.

9. 05. 09. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bychawa.

10. 12. 09. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Dyrektora B. P. K. Bychawa.

11. 26. 09. 2004 r. – zawody w strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar
Prezesa Koła „LOK” Bychawa.

Zawody będą rozgrywane w kategorii juniorów i seniorów.
Ponadto przewidziane jest około dziesięciu wyjazdów na zawody szczebla wo-

jewódzkiego na strzelnice wojskowe Hrubieszowa, Chełma, Sitańca k/Zamo-
ścia, Puław i Lublina. Strzelanie z pistoletu wojskowego P 83 i KBK-AK (ka-
łasznikow). Najlepsza trójka pojedzie na mistrzostwa Polski.

Zarząd Koła „LOK” informuje, że w roku 2004 zamierza zmodernizować
przy wsparciu przedsiębiorstw i przedsiębiorców strzelnicę sportową.

Prezes Koła „LOK” Bychawa
Marian Drąg

AKTY URODZEŃ
1.  GGaallaanntt  KKaattaarrzzyynnaa  - Gałęzów Kolonia Druga
2.  GGrrzzyywwaa  BBaarrttłłoommiieej - Strzyżewice
3.  OOssttrroowwsskkii  WWiikkttoorr - Dragany
4.  WWoojjcciicckkii  MMiicchhaałł - Bychawa
5.  SSłłoowwaakk  MMaaggddaalleennaa  AAnnnnaa - Bychawka Druga
6. BBiieeddrroońń  IIggoorr  SSzzyymmoonn - Bychawa
7.  DDzziiuurrddaa  GGaabbrriieellaa  ZZuuzzaannnnaa - Bychawa
9.  PPaawwllaakk  PPaattrryyccjjaa - Skrzynice Kolonia
10. WWooźźnniiaakk  JJuussttyynnaa - Bystrzyca Stara
11. MMaajj  RRookkssaannaa  KKllaauuddiiaa - Bychawka Druga Kolonia
12. FFrrąącczzeekk  CCeezzaarryy - Bychawka Druga Kolonia
13. KKoonnddrraaddzzkkaa  WWeerroonniikkaa - Spławy
14. KKłłooss  WWiikkttoorriiaa  PPaattrryyccjjaa - Bychawka Trzecia Kolonia
15. CChhooiińńsskkaa  JJuulliiaa  - Bychawa
16. ZZiięętteekk  KKaammiillaa - Zdrapy
17. ŁŁuukkaassiikk  AAddrriiaann - Guzówka
18. WWiieelleebbaa  RRaaffaałł  - Boża Wola
19. KKęęppaa  PPiioottrr - Czerniejów Kolonia
20. SSaammbboorrsskkaa  MMaajjaa - Piotrowice
21. PPrrzzyybbyyllsskkaa  NNaattaalliiaa  - Bychawa
22. NNiieewwiinnnnyy  RRaaffaałł - Bystrzyca Stara
23. RRuubbaajj  MMaarrttyynnaa - Bychawa
24. KKrraawwcczzyykk  PPaattrryyccjjaa  MMaałłggoorrzzaattaa - Lublin 
25. CChhooddoowwiicczz  WWeerroonniikkaa  MMaarriiaa - Krzczonów Sołtysy
26. JJaacckkoowwsskkaa  WWeerroonniikkaa - Wola Gałęzowska 
27. PPaawweelleecc  MMiicchhaałł - Bychawa
28. ŁŁoońńsskkaa  KKllaauuddiiaa - Gałęzów
29. KKwwiieecciieeńń  KKiinnggaa  NNaattaalliiaa - Krzczonów Folwark
30. JJaakkuubbaasszzeekk  PPaattrryykk - Annów
31. AAssyynnggiieerr  OOlliiwwiiaa - Bychawa
32. WWiikkiirraa  AAddrriiaann - Kosarzew Stróża

Z okazji urodzenia dziecka składam rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW
1. Kowalczyk Paweł i Kalbarczyk Sylwia
2. Bąk Tomasz i Cybula Anna
3. Jędrej Artur i Grabowska Katarzyna Ewa
4. Łoński Sylwester Przemysław i Małys Anna Grażyna
5. Zając Piotr Marcin i Rekiel Marta Ewa
6. Dąbski Piotr i Gajewska Anna Elżbieta

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW
1.  Wilczyński Stanisław lat 77 Kosarzew Dolny Kolonia
2.  Chyła Beata Aleksandra lat 38 z Lublina
3.  Bukalska Felicja lat 85 z Kalisza
4.  Bielak Helena lat 72 z Franciszkowa
5.  Mazurek Julianna lat 97 z Leśniczówki
6.  Adamowska Rozalia lat 86 z Bychawki Drugiej
7.  Kulka Jadwiga lat 75 z Kiełczewic Pierwszych
8. Dudziak Ewa lat 80 z Rudnika Drugiego
9. Graboś Marianna lat 89 ze Spław
10. Rosoliński Andrzej Jacek lat 52 z Lublina
11. Pomałecki Władysław lat 72 z Piotrkowa Pierwszego
12. Kudela Stanislawa lat 85 z Kiełczewic Dolnych

13. Korba Marianna lat 71 z Bychawy
14. Klimek Feliksa lat 84 z  Bychawki Drugiej
15. Flis Stefania lat 91 z Bychawy
16. Woźnica Anna lat 85 z Sobieskiej Woli Drugiej
17. Lewtak Jan Zygmunt lat 66 z Lublina
18. Skrzypek Anna lat 74 z Piotrkowa Drugiego
19. Suszek Józefa lat 77 z Pilaszkowic Drugich
20. Nawrocka Maria Krystyna lat 58 z Bychawy
21. Żak Irena Stefania lat 71 ze Spław
22. Urbaniak Ignacy lat 65 z Radzynia Podlaskiego
23. Flis Stanisław lat 72 z Gałęzów Kolonii Drugiej
24. Lech Antoni lat 84 z Łęczycy
25. Niwinny Wacław lat 75 z Bychawki Drugiej
26. Frączek Tadeusz lat 42 z Bychawy
27. Mazik Aleksander Kazimierz lat 67 z Kiełczewic Maryjskich
28. Kochaj Barbara lat 76 z Bystrzycy Starej
29. Kwaśnica Tadeusz lat 85 z Nowin Żukowskich 
30. Zygmunt Aleksandra lat 85 z Gełczwi Pierwszej
31. Widomska Genowefa lat 81 z Bystrzycy 
32. Woliński Feliks lat 94 z Policzyzny
33. Wójcik Władysław lat 86 z Osmolic
34. Woś Krystyna Józefa lat 78 z Lublina
35. Niedźwiadek Krystyna lat 74 z Czerniejowa
36. Kuśmierz Edward lat 82 z Tarnawki Pierwszej
37. Ciećko Michalina lat 73 z Bychawki Trzeciej Kolonii
38. Chojecki Lucjan  lat 70 z Pawłówka
39. Niedźwiedź Zofia lat 75 ze Stoczka
40. Kosiarczyk Aleksander lat 71 z Czerniejowa
41. Tudrujek Tadeusz lat 84 z Gałęzowa
42. Świetlicki Jerzy lat 50 ze Świdnika
43. Konieczny Władysław Marian lat 82 z Nowego Dworu
44. Plewa Czesław lat 75 z Wierciszowa
45. Kusy Stanisław lat 92 z Bychawy
46. Bobel Janina lat 85 z Sobieskiej Woli Drugiej
47. Kamiński Leon lat 75 z Woli Przybysławskiej
48. Sprawka Katarzyna lat 93 z Wierciszowa
49. Gadzała Stanislaw Marian lat 76 z Bychawy
50. Pyda Genowefa lat 80 z Piotrkowa Drugiego
51. Merski Józef lat 73 z Krzczonowa Trzeciego
52. Gutek Helena lat 82 z Lublina
53. Cieśla Janina lat 76 z Wincentówka
54. Szafranek Stanisława lat 72 z Piotrkowa Drugiego
55. Moczybroda Kazimiera Maria lat 78 z Bychawy
56. Pikuła Edward Adam lat 56 z Bychawy
57. Rubaszka Jan lat 83 z Sobieskiej Woli Drugiej
58. Rachwał Stanisław lat 83 z Zaraszów Kolonii
59. Jamro Maria lat 91 z Lublina
60. Borowski Władysław lat 85 z Wysokiego
61. Pkora Marian lat 71 z Gałęzów Kolonii Drugiej
62. Misztal Stefan Czesław lat 68 z Biskupia

Rodzinom
zmarłych 
składam wyrazy 
głębokiego
współczucia.

Kierownik USC
Regina Skoczylas
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Już po raz kolejny kawiar-
nia artystyczna Złota Lira

zamieniła się w salon spotkań
z przeszłością a to za sprawą
promocji książki Marii Dę-
bowczyk i Urszuli Pytlak
„Śladami Koźmianów, Prze-
włockich, Kowerskich”. Im-
preza, zorganizowana przez
Bibliotekę Publiczną, odbyła
się 12 lutego 2004 r. Nic nie
zapowiadało, że ten wieczór
stanie się niezapomnianym
przeżyciem dla pasjonatów hi-
storii regionu. Autorki publi-
kacji zasiadły na honorowym
miejscu, w tle pobrzmiewała
cichutko muzyka Chopina
a zasłuchani goście pozwolili
się poprowadzić śladami mi-
nionej kultury ziemian nasze-
go regionu. Interesujący ko-
mentarz oraz przeczytane
fragmenty wspomnień pomo-
gły przywołać kolejno dwory
ziemiańskie i ich mieszkań-
ców: Koźmianów z Gałęzowa
i Piotrowic, Przewłockich
z Woli Gałęzowskiej, Kower-
skich z Józwowa. W tej wyjąt-
kowej atmosferze i specyficz-
nym nastroju, przy blasku

świec, dźwiękach fortepianu
i unoszącym się aromacie
świeżo parzonej kawy przyby-
li bez trudu przenieśli się
w realia dawnej epoki, prowa-
dząc iście salonową konwersa-
cję.

E. W.; B. C

Korzystając z okazji redakcja
„GZB” zadała kilka pytań 
p. Marii Dębowczyk.

• Co skłoniło Panie do podjęcia
tego tematu i napisania książ-
ki?
M. D.: Po raz pierwszy zetknę-

łam się z historią byłych właści-
cieli Woli Gałęzowskiej Prze-
włockich w 1996 roku, gdy odbył
się zjazd tej rodziny ziemiańskiej
z okazji ekshumacji i przeniesie-
nia prochów Konstantego i Ele-
onory Przewłockich z cmentarza
w Bychawie na cmentarz przyko-
ścielny w Woli. Udostępniono mi
wtedy albumy ze zdjęciami, które
zrobiły na mnie wielkie wrażenie.
Kontakt z prawnukiem Zofii
Przewłockiej z Warszawy i inny-
mi potomkami rodu przyniósł
niespodziewane efekty: wspo-
mnienia, pamiętniki, fotografie.
Kiedy okazało się, że Zofia Prze-

włocka wiedzie się z Koźmianów,
wśród których było kilka wybit-
nych postaci, właścicieli Gałęzo-
wa i Piotrowic, i że jej córka, póź-
niejsza pisarka Zofia Kowerska
to dziedziczka Józwowa, zapadła
decyzja, że należy te powiązania
genealogiczne udokumentować
i podać do wiadomości. Dyspo-
nując tak bogatym materiałem
źródłowym należało go wykorzy-
stać. Okazało się też, że powinno
się ukazać i przypomnieć zasługi
tych interesujących ludzi dla Pol-
ski i lokalnego społeczeństwa, że
jest to obowiązek kogoś, kto wni-
ka w przeszłość. Patriotów, po-
wstańców, działaczy oświatowych
i społecznych, wybitnych publi-
cystów w kraju i poza granicą,
gdy Polska straciła byt narodowy.
To tu żyli, na tej ziemi, i tu się
pięknie wpisali.
• Jak długo trwało zbieranie ma-

teriałów do publikacji i w jaki
sposób dotarły Panie do źródeł
i faktów z historii naszego re-
gionu, które do tej pory w więk-
szości nie były znane?
M. D.: Około 3 lata. Jak już

wspomniałam pamiętniki, kore-
spondencję rodzinną i fotografie
dostarczyła rodzina z różnych
stron Polski, inne materiały, jak
można się zorientować z biblio-
grafii, udostępniły biblioteki
w Krakowie, Warszawie, Lubli-
nie, wykorzystano też źródła ar-
chiwalne. 
• Praca nad książką z pewnością

pochłonęła wiele czasu i sił,
niemożliwe byłoby jej powsta-
nie bez osobistego zaintereso-
wania historią, tradycją i kul-
turą naszego regionu.
M. D.: Nie ukrywam, że prze-

szłość i tradycja społeczno – kul-
turowa regionu, w którym miesz-
kam i żyję od wielu lat, i odkry-

wanie jej wartości, tropienie jej
ciekawostek jest dla mnie czymś
fascynującym. Cieszę się, że
w osobie p. Urszuli Pytlak znala-
złam pokrewną duszę. My, żyjąc
tu i teraz musimy sobie uświada-
miać, że promujemy (modne sło-
wo) nasz region, odkrywając rów-
nież jego ciekawą i cenną dla na-
szej tożsamości przeszłość, bez
której nie byłoby i naszej teraź-
niejszości. 
• Mieszkańcy Gałęzowa, Woli

Gałęzowskiej, Józwowa, Pio-
trowic znajdują w tej książce
wiele interesujących informacji
o przeszłości swoich miejsco-

wości. Na jakie publikacje do-
tyczące naszych okolic możemy
jeszcze liczyć? 
M. D.: Nie zapeszajmy, ale pla-

ny naturalnie są. A ich realizacja
zależy od wielu czynników, rów-
nież zdrowia... wciąż mam na-
dzieję, że zainteresowania regio-
nalizmem, w szerokim rozumie-
niu, będą zataczać coraz szersze
kręgi. W naszym środowisku są
przecież osoby młode i zdolne,
poloniści, historycy, biblioteka-
rze, i nie tylko, które mogłyby
pomóc gromadzić i dokumento-
wać wiedzę o regionie.

Dziękuję za rozmowę. 

Oczywiście nie sposób nie
wspomnieć o staraniach, jakie
w rozbudowę szpitala włożył nasz
samorząd lokalny, który zarezer-
wował na ten cel środki finanso-
we w planie budżetowym na rok
2004. 

Zaskakującym i niezwykle mi-
łym gestem jest również pomoc
naszych przyjaciół z La Chapelle
s/Erdre, którzy przekazali na roz-

budowę naszego szpitala dwa cze-
ki opiewające łącznie na sumę
4 000 euro zebranych podczas
specjalnie zorganizowanych na
ten cel koncertów. Czeki – na rę-
ce przewodniczącego Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozbudowy
Szpitala Pana Henryka Dudzia-
ka, przekazał Burmistrz Bychawy
Pan Andrzej Sobaszek.

Uważam, że największe uzna-

nie i podziękowania należą się
dyrekcji bychawskiego SP ZOZ –
organizatora koncertu, a zwłasz-
cza Panu Dyrektorowi Piotrowi
Wojtasiowi, gdyż był to strzał
w dziesiątkę. Nie tylko dlatego,
że sprzedano ponad tysiąc bile-
tów, z których dochód zostanie
przeznaczony na wspomniany
wyżej cel, a o koncercie „Mazow-
sza” w Bychawie pisano w prasie
regionalnej, co na pewno wyróż-
nia i promuje nasze miasto. Ale
w szczególności dlatego, że wśród
nas wszystkich, a szczególnie
młodzieży, dla której w nowocze-
snym świecie brakuje pomysłów
na życie i spędzanie wolnego cza-
su, a media karmią nas kolejny-
mi, wymyślnymi prowokacjami,

z których niewiele uciechy,
a jeszcze mniej pożytku – promo-
wana jest przepiękna polska kul-
tura, folklor, z którego wywodzą
się nasze korzenie, w którym
ukryta jest cząstka każdego z nas.
Jednocześnie ukazywany jest spo-
sób na życie (bo przecież Ci lu-
dzie na scenie kochają to co ro-
bią, tak jak kochali to: Tadeusz
Sygietyński i Mira Zimińska i nie
można sądzić inaczej po tym, co
zobaczyliśmy). A może i wśród
nas znajdzie się ktoś, kto zakocha
się w polskim folklorze i będzie-

my mieli w naszym mieście kolej-
nego bychawianina-„Mazowsza-
ka”. Tego życzyłabym zarówno
sobie jak i państwu.

PS. …a „Mazowszu” życzymy
wszystkiego najlepszego i zapra-
szamy do Bychawy!!!

Ilona Fijołek-Mituła
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NAPRAWA TELEWIZORÓW
KOLOROWYCH

CZARNO-BIAŁYCH
KOLOROWYCH

CZARNO-BIAŁYCH
naprawy na poczekaniu

tel. 0 602 642 166 W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS
Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:

Zakład Kamieniarski
Strzyżewice Rechta
tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety

Sprzedaż  na raty

mgr Anna Landman 
r a d c a  p r a w n y

PARAGRAF Kancelaria Prawnicza z siedzibą w Lublinie 
czynna w Bychawie w budynku GS „SCh” 

przy ul. M. J. Piłsudskiego 33
zaprasza: wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00

Tel. (81) 7449380, kom. 0 505 016 889

O „MAZOWSZU” SŁÓW KILKA

Spotkanie z przeszłością

dokończenie ze str.1

Niedawno Komitet Współpracy
z Bychawy poinformował nas
o koncercie, w którym bierzecie
udział, i który jest organizowany
w celu zgromadzenie środków na
pomoc dla Waszego szpitala.

W tym dniu wiosny, z radością
łączymy się z Wami w myślach,
w ten sposób wspomagając Wasze
dzieło.

Od zawsze byliśmy wrażliwi na
trudności szpitala w Bychawie. To
właśnie dlatego Komitet dążył do
uzyskania lekarstw, a następnie
sprzętu medycznego.

Wymiany między naszymi dwo-
ma miastami zwiększają swoją licz-
bę, lekarze i pielęgniarki wielokrot-
nie odwiedzali szpitale w Bychawie
i La Chapelle. 

W roku 2002 doktor Wojtaś za-
prosił nas do uczestnictwa w kon-
cercie charytatywnym, który odbył
się we wrześniu. Nie mogliśmy jed-
nak odpowiedzieć na zaproszenie,
ale pod koniec tego samego roku,
Komitet Współpracy Miast Part-
nerskich uczestniczył w Waszej ak-
cji i przekazał Wam dar o wartości
2050 euro.

W tym roku, ażeby kontynuować
tę akcję zorganizowaliśmy w pierw-
szą niedzielę lutego przedstawienie,
z którego dochód chcieliśmy prze-
kazać Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Szpitala w Bychawie

To właśnie dzięki mobilizacji
i szczodrości wielu organizacji z La
Chapelle, ten spektakl mógł się od-
być.

Organizacja taneczna „Hamadry-
ade” zapewniła znaczną część
w tym wystąpieniu, podczas gdy
profesorowie i uczniowie szkoły
muzycznej, jak również zespół wo-
kalny uzupełnili program. Wszyscy
„udostępnili” swoje talenty w tym
szlachetnym celu.

Uczniowie szkoły „Beauregard”
chcieli także włączyć się w tą akcję.
Z entuzjazmem wykonali afisze za-
praszające na spektakl. W prze-
rwach między wystąpieniami
sprzedawali ciasto wykonane przez
swoje rodziny. Zgromadzone w ten
sposób środki będą służyły do zor-
ganizowania rozrywek podczas po-
bytu ich kolegów z Gimnazjum Nr
1 w Bychawie w miesiącu maju.

Również Urząd Miejski w La
Chapelle sur Erdre przyłączył się
do projektu udostępniając nieod-
płatnie Centrum Kultury „Capel-
lia”.

SACEM przyłączyło się do nas
w tej akcji wzajemnej pomocy, de-
cydując, abyśmy nie ponosili kosz-
tów w związku z prawami autorski-
mi przedstawianych dzieł.

Ten spektakl pozwolił nam odło-
żyć dla was symbolicznie, czek
o wartości 2000 euro.

Niektórzy z Was wiedzą już, że
w zeszłym roku kilku członków
Komitetu opublikowało książkę
„Une Aventure Chapelaine” opisu-
jącą 20 lat działalności Komitetu
Solidarności z Polską /od 1981 do
2000, daty ustanowienia współpra-
cy miast partnerskich między na-
szymi miastami/.

Za wspólną zgodą, Komitet Soli-
darności z Polską zdecydował ofia-
rować całość zysków ze sprzedaży
książki na pomoc dla szpitala w By-
chawie. 

Jest to więc drugi czek z sumą
2 000 euro, który mamy przyjem-
ność Wam przekazać.

Przyjmijcie więc ten skromny
wkład mieszkańców La Chapelle
jako świadectwo naszej przyjaźni.

Przewodniczący Komitetu 
Współpracy Miast Partnerskich

i Stosunków Międzynarodowych 
Jan Stolarczyk

Drodzy Przyjaciele z Bychawy
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