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Monika Głazik

27 listopada o godz. 11.00 został 
oddany do użytku bychawski „Orlik”. 
W tym roku była najbardziej kosztow-
na inwestycja w gminie. Budowa bo-
isk trwała trzy miesiące i kosztowa-
ła 1,6 mln zł, z czego 330 tys. zł po-
chodziło z budżetu rządu, 330 tys. zł 
z kasy Województwa Lubelskiego, 
a 970 tys. zł z budżetu Gminy Bycha-
wa. Kompleks, wybudowany przy szko-
le podstawowej i gimnazjum, wyposa-
żono w oświetlenie, magazyn, szatnie, 
prysznice i pomieszczenie dla trenera 
środowiskowego.

Przygotowania do oficjalnego otwar-
cia boisk trwały już od kilku tygodni. 
Zwłaszcza, że organizatorzy spodziewali 
się gości z Ministerstwa Sportu. Niestety, 
dwa dni przed imprezą stało się jasne, że 
do Bychawy nie przyjedzie, ani Minister, 
ani nikt z jego Departamentu. Nieobec-
nością Ministra najbardziej rozczarowali 
się uczniowie. Nie zrażając się tym, or-
ganizatorzy podjęli starania, by otwarcie 
„Orlika” wypadło jak najlepiej. Wszystko 
miało być dopięte na ostatni guzik i było. 
Ze względu na marne prognozy pogo-
dowe, podjęto decyzję o zorganizowaniu 

uroczystości otwarcia z w hali sportowej 
w Gimnazjum nr 1.

Otwarcie Orlika zaplanowano na godzi-
nę 11. Pół godziny wcześniej pojawili się 
w Bychawie dziennikarze z TVP3 Lublin. 
Niestety, tuż przed jedenastą odjechali, 
a efektem ich pobytu była krótka migaw-
ka w wieczornej Panoramie. Naszemu 
„Orlikowi” więcej czasu poświęcili repor-
tażyści „Dziennika Wschodniego”.

Na otwarciu obecni byli reprezentanci 
władz województwa. Wojewodę Lubel-
skiego reprezentowały Krystyna Łoza 
i Sylwia Chyl z Wydziału Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka – Wal-
demar Paszkiewicz, zastępca  Dyrektora 
Departamentu Kultury, Edukacji i Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
Przedstawicielem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty był starszy wizytator, Jan Ko-
zioł.

Po powitalnym marszu, który gościom 
zagrała bychawska Orkiestra Dęta, bur-
mistrz Andrzej Sobaszek powitał imien-
nie wszystkich zaproszonych. Do delega-
cji dzieci i młodzieży zwrócił się ze sło-
wami: Dostajecie dziś wspaniały obiekt, 
na którym będziecie doskonalić swoje 
umiejętności. 

Nasz Orlik wzbił się do lotu

Oficjalne otwarcie kompleksu boisk w Bychawie

Uroczystość otwarcia odbyła się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Bychawie
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dokończenie na ostatniej stronie



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 2 nr 8 (202) 2008 Głos Ziemi Bychawskiej str. 32008/12/10

Jerzy Bielak

Z zainteresowaniem przeczytałem ar-
tykuł pt. Dokąd zmierzasz Bychawo, 
atorstwa Artura Płazy, który ukazał się 
w poprzednim numerze. W artykule tym 
autor zadaje wiele pytań, lecz na żadne 
z nich nie udziela odpowiedzi. Konstruk-
cja artykułu jest prowokacyjna, zmusza-
jąca czytelnika do szukania odpowiedzi, 
i to odpowiedzi negatywnych na temat 
działalności władz gminnych – a więc za-
równo Rady Miejskiej, jak i Burmistrza. 
Władzom tym przypisuje się winę za to, 
że w gminie rodzi się zbyt mało dzieci, 
że młodzi ludzie wyjeżdżają z Bychawy w 
poszukiwaniu lepszych warunków życia, 
braku terenów budowlanych i inwesty-
cyjnych, przy czym, mimo tak negatyw-
nych zjawisk, to „włodarze miasta” mają 
dobre samopoczucie.

Faktem jest, że na terenie gminy bra-
kuje zakładów pracy, które mogłyby za-
gospodarować nadwyżki siły roboczej. 
Ale, czy ktokolwiek z obecnych czy po-
przednich władz lokalnych miał na to 
wpływ, że zlikwidowano setki miejsc 
pracy w takich zakładach jak Łukowskie 
Zakłady Obuwia, Przełom, LZNS, GS czy 
SKR? Zakładów tych już nie ma lub pro-
wadzą działalność szczątkową. Ale i wte-
dy młodzi ludzie wyjeżdżali w poszuki-
waniu lepszych warunków życia. Wyjeż-
dżali i wyjeżdżać będą, bo taka jest kolej 
życia i ich prawo. Pozostali mieszkańcy 
mają prawo do godnego i lepszego bytu – 
to prawda!

Natomiast, nie zgadzam się ze stwier-
dzeniem, że pielęgniarki potrzebują cho-
rych. To chorzy potrzebują pielęgniarek, 
a pielęgniarki właściwego wyposażenia 

i  odpowiedniego wynagrodzenia za swo-
ją misyjną i ciężką, bardzo często niezbyt 
komfortową pracę. To chorzy, których 
niestety nie brakuje, potrzebują dobrych 
lekarzy specjalistów, kobiety, a szczegól-
nie ciężarne, potrzebują oddziału gine-
kologiczno-położniczego. Przydałaby się 
również chirurgia! 

Ale tych oddziałów nie ma i wątpię, czy 
kiedykolwiek powstaną! Policjantom nie 
są potrzebni kierowcy! To odwrotnie, kie-
rowcom – nie mylić z posiadaczami sa-
mochodów, którzy wiedzą tylko gdzie się 
wlewa paliwo i wkłada kluczyk do zapło-
nu – potrzebni są policjanci. A policjan-
tom dobre, czytelne prawo, właściwe wy-
posażenie w środki techniczne i właściwe 
wynagrodzenie za wcale nie łatwą pracę!

Nie jest prawdą, że władze lokalne nie 
robiły nic, aby na teren gminy przycią-
gnąć inwestorów lub poszerzyć tereny 
przeznaczone pod budownictwo mieszka-
niowe. Sam dwukrotnie brałem udział w 
delegacji, która w Urzędzie Wojewódzkim 
starała się, aby tereny na północ od By-
chawy, a więc w kierunku Lublina, prze-
znaczyć pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne. Starania te rozbijały się 
o mur „otuliny Czerniejowskiego Parku 
Krajobrazowego”, w obrębie którego znaj-
duje się ta część naszej gminy.

Nadal też nie bardzo rozumiem, dla-
czego w samym parku wzrasta budow-
nictwo jednorodzinne, jak przysłowiowe 
grzyby po deszczu, a w otulinie nie moż-
na. Mimo to starania o ten teren trwają 
dalej!

Autor omawianego artykułu końcowo 
pokazuje jak bardzo gmina jest zadłużo-
na, ale już nie omawia w wyniku czego 
to zadłużenie powstało i czy zadłużenie 

to ma charakter inwestycyjny czy kon-
sumpcyjny. Ano właśnie - z czego między 
innymi to zadłużenie?

Od wielu lat prowadzone były starania, 
aby droga powiatowa Bychawa – Lublin 
została wyremontowana jako główny ciąg 
komunikacyjny łączący Bychawę z wo-
jewództwem, z której korzysta dziennie 
około 2500 pojazdów (słownie: dwa tysią-
ce pięćset). Wreszcie w tym roku te sta-
rania zostały zmaterializowane. Obecnie 
jeździ się po niej gładko i przyjemnie. Ale 
nikt za darmo nam tego nie zrobił. Do ro-
bót drogowych prowadzonych na terenie 
naszej gminy przez powiat, trzeba było 
tylko w tym roku dołożyć 2 040 tys. zł, 
do szpitala tylko w tym roku 800 tys. zł, 
do hali sportowej i boisk przy Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie 1 600 tys. zł, a skądś 
te pieniądze trzeba było wziąć, żeby nie 
uszczuplać budżetu na działalność bie-
żącą. Na początku 2003 roku, kiedy 
p. Andrzej Sobaszek obejmował stanowi-
sko burmistrza, gmina zadłużona była 
na około 4 mln złotych, i zadłużenie to 
zostało spłacone bez większych pertur-
bacji. Spłacone będzie i to, tym bardziej, 
że pieniądze te zostały wydane na inwe-
stycje, a nie na konsumpcję, o czym pan 
Artur – jako radny tej gminy i bardzo ak-
tywny uczestnik jej poczynań – doskona-
le wie! Nie bardzo rozumiem, w którym 
miejscu można tu przypisać syndrom 
„konika polnego”? Mnie natomiast, przy 
czytaniu artykułu Dokąd zmierzasz By-
chawo przyszła na myśl przypowiastka 
o „ptaku i gnieździe”.

Jeżeli włodarze tego miasta, w tym 
również i p. Artur Płaza, mają dobre sa-
mopoczucie – to dobrze, bo nie widzę po-
wodów, dlaczego mogliby mieć inne.

A może jednak trochę prawdy?

Nie zgadzam się z Panem, Panie Radny!
Jan Mazurkiewicz zastępca burmistrza 

Artykuł Pana Radnego Artura Płazy 
z poprzedniego wydania gazety, skłonił 
mnie do podjęcia polemiki i ustosunko-
wania się do niektórych kwestii i pytań. 
Pan Radny kwestionuje trafność inwe-
stycji, porusza sprawę zadłużenia, two-
rzenia warunków do inwestycji i środków 
unijnych. Jeśli kwestionuje Pan trafność 
inwestycji gminnych, to niech Pan wska-
że, która ze zrealizowanych w ostatnich 
latach była niepotrzebna!

Twierdzę, że inwestowano trafnie 
i efektywnie w dziedzinach, w których 
można było pozyskać środki zewnętrz-
ne. W latach 2003-2008, między inny-
mi wykonano halę sportową i zespół 
boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum 
nr 1 i Szkole Podstawowej w Bycha-
wie (pozyskane środki zewnętrzne 
ok. 1 608 000zł), z udziałem środków 
ZPORR zmodernizowano oczyszczal-
nię ścieków i odbudowano ulicę Pod-
wale (pozyskano 4 285 000 zł), z udzia-
łem funduszy SAPARD wybudowano 
kolektor sanitarny do Zespołu Szkół 

Zawodowych, wyremontowano zalew 
oraz stadion (pozyskane środki około 
680 000 zł), 1 278 000 zł pozyskano z 
FOGR i MSWiA na remonty dróg. 

Skala i zakres zadań inwestycyjnych 
wymagały zabezpieczenia udziału wła-
snego, a że możliwości finansowe gminy 
są niewystarczające, więc trzeba było 
posiłkować się kredytem. Ogółem w la-
tach 2003-2008 pozyskane środki ze-
wnętrzne stanowią w sumie ok. 8 mln 
zł i znacznie przekraczają kwotę za-
dłużenia, a więc chyba warto było te wy-
zwania podjąć?

Nieprawdą jest, że nie posiadamy te-
renów inwestycyjnych, bo opracowany 
miejscowy plan zagospodarowania w 
obrębie ulic Sienkiewicza, Mickiewi-
cza i Reymonta, a także przy osiedlu 
„Nad Doliną”, wyznacza tereny pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Aktualnie w 
opracowaniu są zmiany planu gminy i 
miasta z myślą o zwiększeniu tych tere-
nów. Budowa i modernizacja infrastruk-
tury technicznej w pływa na zwiększe-
nie atrakcyjności inwestycyjnej, stąd 
też modernizacja oczyszczalni, budowa 

kolektora sanitarnego, budowa sieci ga-
zowniczej w Bychawkach, budowa dróg 
i chodników w mieście i na wsi, pomoc 
udzielana do remontu dróg powiatowych 
i wojewódzkich. Coraz wyższe wymaga-
nia, co do jakości oczyszczonych ścieków 
wymusiły modernizację oczyszczalni, 
a wyższe standardy, to niestety i wyższe 
koszty. Gdyby nie podjęta modernizacja, 
to musielibyśmy płacić wysokie kary, co 
miałoby przełożenie na cenę ścieków.

Chciałbym także wyjaśnić Panu Rad-
nemu, że są różne przyczyny sprzedaży 
własności gminnej – nie tylko pokrycie 
niedoborów w kasie. Czasem lepiej jest 
sprzedać mienie, niż ma ono niszczeć, 
a gmina ma ponosić koszty jego utrzy-
mania.

Kończąc pragnę powiedzieć Panu Rad-
nemu, że jako członek organu stanowią-
cego gminy, ma realny wpływ na podej-
mowane decyzje i kierunki rozwoju, trze-
ba tylko przekonać większość radnych 
dla swoich racji.

Władza 
kontra naród

Janusz Urban

W bieżącym roku obchodzimy kolej-
ną, 27. rocznicę wprowadzenia w Pol-
sce stanu wojennego. Już sam fakt 
coraz większego oddalenia czasowego 
tych jakże tragicznych wydarzeń skło-
nić powinien nas do przypomnienia 
sobie ich istoty i wynikającego stąd 
uniwersalnego przesłania. Szczegól-
nie ważne jest to dla rosnącej rzeszy 
młodych ludzi, dla których okrutna 
prawda o czasach PRL-u wydaje się 
dziś czymś coraz bardziej odległym 
i wręcz nierzeczywistym.

FAKTY
Ogłoszenie w nocy z 12 na 13 grud-

nia 1981 roku stanu wojennego decyzją 
Rady Państwa PRL oznaczało w prakty-
ce ogromne ograniczenie praw obywatel-
skich w celu zahamowania aktywności 
społeczeństwa, dążącego pod egidą „Soli-
darności” do gruntownej reformy ustroju 
politycznego, społecznego i gospodarcze-
go. Przepisy prawne wprowadziły m.in. 
godzinę milicyjną, ograniczenia swo-
body poruszania się i komunikowania 
ludności, militaryzację przedsiębiorstw 
i zakładów państwowych. Zawieszono 
działalność wielu organizacji społecz-
nych i związków zawodowych, rozwiąza-
no „Solidarność”, Niezależne Zrzeszenie 
Studentów, Stowarzyszenie Dziennika-

rzy Polskich, Związek 
Literatów Polskich i sze-
reg innych, ważnych in-
stytucji. Władze komu-
nistyczne internowały 
blisko 10 tys. osób – 
działaczy związkowych 
i opozycji z Lechem Wa-
łęsą na czele.

Wszelkie prośby bun-
tu – strajki zostały bru-
talnie zlikwidowane 
przez milicję i wojsko 
– najtragiczniejsze wy-
darzenia miały miejsce 
w Kopalni Węgla Ka-
miennego „Wujek”, gdzie 16 XII 1981 r. 
podczas pacyfikacji zginęło 9 górników, 
a wielu odniosło rany.

Kierownictwo nad stanem wojennym 
sprawowała utworzona 12/13 XII 1981 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Terror wobec społeczeństwa ze strony 
władz spotkał się z powszechnym potę-
pieniem całego wolnego świata – kraj do-
tknęły bolesne sankcje gospodarcze Za-
chodu. Mimo masowych prześladowań 
komunistyczna ekipa nie zdołała spara-
liżować reformatorskiego ducha naszych 
rodaków – aresztowanych działaczy za-
stąpili inni, którzy odtworzyli podziem-
ne struktury „Solidarności”. Wobec bez-
owocności swoich wysiłków i ostrej reak-
cji świata zachodniego, władze najpierw 
31 XII 1982 r. zawiesiły stan wojenny 
(w praktyce kontynuowano go, ale w zła-
godzonej formie), a następnie 22 VII 1983 
całkowicie go zniosły.

Czym w istocie był stan wojenny? 
Odpowiedzi może być wiele: próbą 

zniszczenia postępowego ruchu „Solidar-
ności”, dramatyczną próbą powstrzyma-
nia demokratycznych zmian, desperacką 
metodą utrzymania się przy władzy za 
wszelką cenę... Był też w pewnym sen-
sie wypowiedzeniem przez władzę woj-
ny własnym obywatelom, których praw 
i interesów powinna ona przecież przede 
wszystkim bronić „Krwawy eksperyment” 
stanu wojennego jest jeszcze jednym do-
bitnym przykładem tego, że żaden rząd 
– choćby najpotężniejszy – nie jest w sta-
nie przetrwać zbyt długo, jeśli jego mi-
sją nie jest autentyczna służba narodowi 
i państwu. Oby pamiętały o tym wszyst-
kie ekipy sprawujące władzę w naszym 
kraju, a obywatele zdawali sobie sprawę 
z możliwości, jakie daje im społeczna so-
lidarność i aktywność.

Bierzemy 
sprawy 
w swoje ręce

Agata Gumienniak

W tej Bychawie nic się nie dzieje – każdy 
z pewnością słyszał takie słowa nie raz, 
a może nawet i sam je wypowiadał... Cóż, 
może Bychawa rzeczywiście ilością wyda-
rzeń kulturalnych nie imponuje, a oferta 
dla ludzi młodych jest szczególnie uboga. 
Znalazła się jednak spora grupa pełnych 
energii ludzi, którzy nie czekają aż ktoś 
im poda wszystko na tacy. Wychodzimy 
z założenia: chcesz coś mieć, to sam coś 
zrób, nie miej pretensji do innych. Ka-
wiarniane rozmowy w gronie przyjaciół 
i znajomych to jednak nie wszystko, więc 
postanowiliśmy się zorganizować. I tak, 
w kilka listopadowych wieczorów, 
przy burzliwych dyskusjach powoła-
liśmy do życia Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Liber Liber”. Jeste-
śmy około dwudziestoosobową grupą 
ludzi między 20. a 30. rokiem życia, 
w przeważającej większości studenta-
mi, bądź absolwentami. Nasza inicjaty-
wa jest jak najbardziej poważna, mamy 

wiele planów i pomysłów. Oto kilka na-
szych celów statutowych: 

Aktywizacja kulturalna i intelektu-1. 
alna środowiska lokalnego;
Popieranie inicjatyw kulturalnych;2. 
Tworzenie forum wymiany myśli 3. 
i poglądów;
Propagowanie wiedzy o roli książki, 4. 
bibliotek i ośrodków informacji na-
ukowej w społeczeństwie;
Wspieranie idei czytelnictwa oraz 5. 
jednoczenie lokalnych bibliofili 
i miłośników książek;
Integracja środowiska lokalnego z 6. 
uwzględnieniem osób zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym;
Szerzenie i ułatwianie rozwoju kul-7. 
tury w społeczeństwie regionu ze 
szczególnym uwzględnieniem jego 
własnej tożsamości;

A oto niektóre działania, przy pomo-
cy, których chcemy osiągnąć wyżej 
wymienione cele:

Organizacja otwartych dyskusji, debat,  • 
konferencji, zjazdów i seminariów;
Organizacja przedsięwzięć kultural-• 
nych, takich jak wystawy, koncerty, 
happeningi  artystyczne i tym podob-
ne;
Prowadzenie działalności edukacyjnej • 
poprzez organizację szkoleń, pogada-
nek i oraz innych form poszerzania 
wiedzy;

Odzyskiwanie z bibliotek i innych in-• 
stytucji  starych książek przeznaczo-
nych do utylizacji i wprowadzanie ich 
do ponownego obiegu;
Rozwijanie twórczości, kreatywności • 
i wiedzy  dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez organizację różnego rodzaju 
konkursów;
Stworzenie przestrzeni publicznej dla • 
spotkań młodzieży i dorosłych;
Realizując nasze przyszłe projekty, bę-

dziemy chcieli podejmować współpracę 
z innymi podmiotami. Liczymy na po-
moc szkół, Bychawskiego Centrum Kul-
tury, bibliotek, władz samorządowych. 
Stowarzyszenie będzie miało charakter 
otwarty – mile widziane będą nowe oso-
by w naszym gronie, chętne do pomocy 
lub do realizacji swoich własnych pomy-
słów. Najbliższe tygodnie to czas naszego 
oczekiwania na rejestrację w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – mamy nadzieję, że 
obędzie się bez trudności, abyśmy jak 
najszybciej mogli zacząć „legalnie dzia-
łać”. W niedalekiej przyszłości planujemy 
uruchomienie strony internetowej. O na-
szych działaniach będziemy informować 
na bieżąco. Kontakt: liber.liber@o2.pl
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PODATKI... PODATKI... PODATKI...

 Ile będziemy płacić my, ile płacą inni

Stawka podatku rolnego i od nieruchomości na terenie gmin
Bychawa Gmina 

Jabłonna
Gmina 

Strzyżewice
Gmina 

Zakrzówek
Gmina 

Wysokie 
Gmina 

Zakrzew
Gmina 

Krzczonów
Opole 

Lubelskie Bełżyce Kraśnik Poniatowa

w 2009 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r. w 2008 r.
Stawka podatku rolnego 
za 1 ha w zł 75,- 75 75 62,50 75,- 65,- 72,50 87,50 75,- 75,- 95,-

Podatek od nieruchomości za 1mkw w zł
Grunty związane z działalnością 
gospodarczą 0,60 0,60 0,60 0,35 0,60 0,43 0,50 0,55 0,70 0,50 0,52

Grunty pod jeziorami 3,07 3,74 3,74 2,- 3,74 3,74 - 2,20 3,74 - 3,50
Grunty pozostałe 0,17 0,20 0,20 0,10 0,06 0,35 0,15 0,16 0,20 0,16 0,11
Budynki mieszkalne 0,46 0,59 0,35 0,30 0,30 0,35 0,46 0,46 059 0,59 0,36
Budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 14,40 16,00 15,20 10,- 15,- 13,- 14,44 15,50 15,- 15,- 14,20

Budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu materiałem siewnym

7,35 5,- 7,- 5,- 5,- 8,86 4,62 5,50 8,86 - 4,58

Budynki zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
świadczeń zdrowotnych

3,46 3,84 3,84 1,50 3,- 3,84 3,30 3,84 3,84 3,50 3,84

Budynki pozostałe 6,- 6,37 6,37 3,- 4,- 6,37 3,47 5,50 4,- 6,37 4,91
Informacje do tabeli przygotowała Ewa Sulowska

Ostatnią listopadową sesję Rady Miej-
skiej w Bychawie zdominowały tematy 
podwyżek. W przyszłym roku wzrosną 
podatki – rolny (o 6 zł w górę za 1 ha)  
i od nieruchomości. 

Podatek od budynków mieszkalnych 
wzrośnie z 36 gr do 46 gr za mkw. Więk-
sze koszty poniosą przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą – wzrost z 
12,64 zł do 14,40 zł. 

Ile będziemy płacić my, a ile płacą inni? 
Dla porównania prezentujemy w tabeli 
przyjęte stawki podatku rolnego i od nie-
ruchomości w Gminie Bychawa na 2009 
rok i obowiązujące w 2008 roku w innych 
gminach.

28 listopada 2008 r. – sesja jak każ-
da: dyskusja mniejszościowego Klubu 
„Wspólna Gmina” z Burmistrzem. Koledzy 
Radni z Klubu „Niezależnych” słuchają 
naszych argumentów ze zrozumieniem, 
kiwają głowami… Kiwają i głosują – tak 
jak chciał Burmistrz: za podwyżką podat-
ków drugi raz w ciągu 2 lat – podatku od 
nieruchomości o 25 %, podatku rolnego 
o 11%. Na poprzedniej sesji za podwyżką 
wody i ścieków również drugi raz w ciągu  
2 lat, a do końca kadencji jeszcze 2 
lata…

We wszystkich głosowaniach nad pod-
wyżkami radni Klubu Wspólna Gmina 
(skład Klubu: Alicja Dzwonowska, Piotr 
Wojtaś, Grzegorz Szacoń, Andrzej Mar-
kiewicz, Janusz Urban, Artur Płaza), 
głosowali przeciw podwyżkom. Oczeki-
waliśmy na zrozumienie naszych argu-
mentów i rozsądek Radnych Klubu „Nie-
zależnych”. Nazwa „Niezależni” pochodzi 
chyba od całkowitego uniezależnienia się 
od woli wyborców – trudno wyobrazić so-
bie, że oddający swoje głosy na panów: 
Kazimierza Walczaka, Andrzeja Pietrza-
ka, Piotra Gąbkę, Wacława Dudka, Ja-
nusza Orła, Andrzeja Grzywę, Bogdana 
Tylusa, Mirosława Pawełczaka, Sewery-
na Gąbkę, oczekiwali na ciągłe podno-
szenie podatków i innych opłat. W trak-
cie jednego z głosowań wstrzymali się od 

głosu panowie Seweryn Gąbka 
i Janusz Orzeł (to miłe, że poza 
nami ktoś jeszcze myśli o kie-
szeni podatnika). Zachęcamy do 
weryfikacji „niezależności” (od 

czego? kogo?).
Ostatnie podwyżki podatku grunto-

wego podobno mają poprawić stan dróg 
wiejskich. Co ma poprawić podwyżka po-
datków od nieruchomości? Tego nie usły-
szeliśmy mimo dociekań.

Jesteśmy przeciw przenoszeniu ro-
snących kosztów usług komunalnych 
na mieszkańców naszej gminy. Naszym 
zdaniem należy szukać oszczędności, nie 
sięgać do kieszeni mieszkańców. Według 
danych BPK około 40 % ścieków, to do-
stające się do kanalizacji wody opadowe. 
Straty wody na wodociągach nie są szaco-
wane, ale od dawna mówi się, że np. wo-
dociąg w Zaraszowie jest tak nieszczelny, 
że 70% wody ucieka w pokłady kredowe. 
Straty są duże, zarobki w Bychawskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym – niskie, 
a mieszkańcy płacą coraz więcej. Przykre, 
że działalnością zmierzającą do „uszczel-
niania” wodociągów jest np. interwencja 
pracowników komunalnych w Gałęzowie 
u Pana F., któremu zarzucono kradzież 
wody. Wyjaśnienie należy się Szanow-
nym Czytelnikom, bo jak się okazało ten 
pan w ogóle nie korzystał z wodociągu, 
co ciekawsze, nie miał nawet przyłącza 
doprowadzonego do domu. Odkopał nie-
szczęsne „przyłącze”, przez które miał 
wysysać bezumownie i bez opamiętania 
wodę, zwiększając bardzo istotnie straty 

BPK. Sam odkrył wszystko co w tej spra-
wie mógł, dowiódł, że nie jest złodziejem 
i co…? Zebrało się „dostojne konsylium”, 
trzema samochodami podjechało i... nic! 
Wszyscy przekonali się, że bezpodstaw-
nie oskarżono człowieka i kolejne… nic! 
Czekamy na reakcję Burmistrza. Proto-
koły z oględzin są, korespondencja też, 
więc nie ma mowy o „niewiedzeniu” cze-
gokolwiek. Psująca wizerunek firmy i jej 
właściciela sprawa do tej pory „uchodzi 
uwagi” .

Jesteśmy przeciw podnoszeniu wszyst-
kich podatków lokalnych, które są już 
wysokie, tym bardziej gdy środki w ten 
sposób uzyskane idą na inwestycje zwią-
zane z interesem małych grup mieszkań-
ców na „tzw. drogi do radnego”, budowa-
ne wbrew ustaleniom zawartym w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym (dziwne, że 
ustalonych planów Burmistrz zrealizo-
wać nie może bo: „a to nie ma wykonaw-
cy –  a z wieloma rozmawiał, a to nie ma 
projektanta – i jak zawsze dopiero odbył 
lub odbędzie spotkanie”).

Bychawa wymaga inwestycji ze wspar-
ciem środków UE. Do „Orlika” pozyska-
liśmy 660 tys. złotych, ale dołożyliśmy 
milion swoich (pożyczonych z banku). 
Wskazana byłaby aktywność Burmistrza 
w pozyskiwaniu środków z UE na drogi, 
kanalizacje i wodociągi, tereny inwesty-
cyjne. Wtedy dokładać będziemy 15 % 
kosztów takich inwestycji, a nie 60%. 

Bychawa jest drogim miastem. Drogim 
sercu i kieszeni!

Klub Radnych „Wspólna Gmina”

Będzie drożej!!! 
Nie unijna, 
tylko 
krajowa?

Andrzej Kucharski

W dniu 20 listopada 2008 r. Gmina By-
chawa złożyła wniosek na budowę drogi 
gminnej Nr 107211 L Gałęzów – Leśni-
czówka na odcinku od km 0+000 do km 
1+209,03 w miejscowościach Gałęzów 
i Leśniczówka gm. Bychawa, do Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie w ramach Pro-
gramu Wieloletniego pod nazwą „NARO-
DOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH 2008 – 2011.

Program zakłada 50% pomoc finansową 
Budżetu Państwa samorządom w kosz-
tach budowy, przebudowy bądź remontu 
dróg lokalnych, do których kwalifikują 
się drogi gminne. Do programu gmina 
może złożyć wniosek wyłącznie na jedną 
drogę rocznie. Inwestycja zgłaszana do 
dofinansowania powinna posiadać opra-
cowaną dokumentację techniczną oraz 
posiadać pozwolenie na budowę wydane 
przez odpowiednie organy administracji 
architektoniczno-budowlanej.

Ocena wniosków będzie odbywać się 
w trzech kryteriach – wpływu realiza-
cji projektu na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, spójność drogi z sie-
cią dróg na obszarze województwa oraz 

współpraca między jednostkami samo-
rządu terytorialnego.

Ostateczna decyzja o dofinansowaniu 
będzie znana po 31.12.2008 r. po za-
twierdzeniu list rankingowych przez mi-
nistra MSWiA.

W przypadku, gdy wniosek zakwali-
fikuje się do dofinansowania do dnia 
31 marca 2009 r. powinno być rozstrzy-
gnięte postępowanie przetargowe, reali-
zacja inwestycji powinna być zakończo-
na do 30 września 2009 r., a inwestycja 
rozliczona do końca 2009 r.

Dzięki realizacji tej inwestycji popra-
wią się warunki życia mieszkańców 
oraz atrakcyjność terenów i podmiotów 
gospodarczych, a zwłaszcza rolników z 
przyległych miejscowości. Poprawi się 
dostępność komunikacyjna ośrodków 
będących lokalnymi centrami wzrostu 
gospodarczego.

Projekt budowy drogi zakłada powsta-
nie jezdni o nawierzchni asfaltowej - sze-
rokości 5 m, długości 1209,23 m, indy-
widualne zjazdy na działki, obustronnie 
utwardzone pobocza o szerokości 1,25 m, 
przebudowa skrzyżowania z drogą woje-
wódzką, miejscami umocnione rowy od-
wadniające, remont 3 przepustów drogo-
wych oraz nowe oznakowanie pionowe 
i poziome w rejonie skrzyżowań z drogą 
wojewódzką i powiatową. 

Koszt inwestycji zakładany jest na 
3,1 mln zł, z czego z budżetu państwa 
może być dofinansowana do 1,5 mln zł.

Mamy nadzieję, że wnioskowana droga 
zyska uznanie wojewódzkiej komisji oce-

niającej i mieszkańcy w przyszłym roku 
będą mogli korzystać z dogodnego dojaz-
du.

Zawiedzione nadzieje
Wniosek na budowę przedmiotowej 

drogi do dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej został złożony przez Gminę 
Bychawa w marcu br., jednak nie został 
zakwalifikowany do dofinansowania. 
Spowodowane to było sposobem oceny 
wniosków, która promuje drogi miejskie. 
Największą wagową liczbę punktów mo-
gła uzyskać droga gminna, na której 
zastosowano kanalizację deszczową, ak-
tywne (świece) oznakowanie, obustronne 
chodniki, oświetlenie, oddzielne pasy do 
skręcania, a także przejścia dla pieszych. 
W przypadku dróg gminnych elementy 
te nie mają uzasadnienia ekonomiczne-
go, gdyż powodują znaczny wzrost budo-
wy drogi a zastosowane tych elementów 
w przypadku dróg gminnych na terenach 
wiejskich nie będzie wykorzystywane.

W związku z tym w październiku br. 
za pośrednictwem Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej zgłosiliśmy propozycję 
zmian w systemie oceny do wniosków 
ocenianych w przyszłych naborach. Jeże-
li w systemie oceny nie zostaną uwzględ-
niane zgłaszane przez gminy zmiany 
szansę na dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej mają tylko drogi gminne z pełną 
infrastrukturą techniczną, a te znajdu-
ją się w ogromnej większości na terenie 
miast.

mg

Największy parking w centrum By-
chawy, czyli ten obok Urzędu Miejskie-
go. To kilkadziesiąt miejsc parkingo-
wych, w tym jedna „koperta” dla nie-
pełnosprawnych kierowców. Niestety 
taki obrazek, jak na zdjęciu, to rzadki, z 
redakcyjnego okna, widok. I to nie dla-
tego, że mamy tylu zmotoryzowanych 
niepełnosprawnych!

Codziennie, na tym miejscu parkin-
gowym zatrzymuje się co najmniej kil-
ka nieuprawnionych pojazdów. Mimo 
zaostrzonej kontroli tego miejsca przez 
policję, do wielu to nie dociera. Może 
dlatego, że „koperta” znajduje się w po-
bliżu wejść do budynków urzędu i ban-
ku, co przyciąga kierowców. 

- Będziemy karać tych, którzy z bra-
ku wyobraźni czy zwykłej przyzwoitości 
zajmują takie miejsca parkingowe – za-
pewniają bychawscy policjanci. Od paź-
dziernika karą dla kierowców bezpraw-
nie zajmujących wydzielone miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych jest 
mandat 500 złotych oraz pięć punktów 
karnych.

Daj kopertę...
niepełnosprawnym

Wolne miejsce dla niepełnosprawnego kierowcy to w By-
chawie rzadki widok. Najczęściej koperta zajęta jest przez 
nie oznakowany samochód.
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Chwalimy 
się…

W październiku Gmina Bychawa wzię-
ła udział w konkursie „Krajowi Liderzy 
Innowacji”, zorganizowanym przez Fun-
dację Innowacji i Rozwoju w Warszawie. 
W konkursie tym nasza gmina zdobyła 
zaszczytny tytuł „Innowacyjna Gmina” 
w województwie lubelskim, w kategorii 
gmina miejsko-wiejska. 
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 1 
Folwark, Pan Budny i jego 
zwierzęta
część V

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

Opuśćmy mury zamku – pałacu. Prze-
chodzimy po nasypie kryjącym resztki 
kamiennego mostu i skręcamy w pra-
wo, by po kilkudziesięciu metrach zna-
leźć się pośród dawnych zabudowań fol-
warcznych. 

Przytoczmy zachowany opis folwarku 
z XVIII w.

Budynki gospodarcze to: obora „iedna 
od sadu leżąca tak dla koni y bydła”, obo-
ra kolista ze stajenką przy wyjściu, wo-
zownia, stodoła z jednym boiskiem, [dru-
ga] stodoła o czterech wrotach, spichle-
rzyk z dwoma komorami (dolną i górną). 
Budynki dla służby folwarcznej to „izby i 
alkierz dla podstarościego i czeladzie oraz 
sień i kuchnia”. Do budynków „przemy-
słowych” należał browar dworski. Jeden 
z dwóch ogrodów warzywnych „chróstem 
ogrodzony, warzywem zasiany i kapustą 
zasadzony” znajdował się za spichlerzem. 
W drugim ogrodzie były zasadzone cztery 
zagony kapusty i cztery zagony rzepy. Po-
nadto przy folwarku znajdował się stary 
sad i pasieka o 13 pniach. [P. Sygowski]

Przed nami po prawej zrujnowany spi-
chlerz pobudowany gdzieś w połowie 
XIX w, gdy właścicielem majątku był Ka-
rol Łaniewski. Budynek murowany z ce-
gły i kamienia, dwukondygnacyjny, pod-
piwniczony, nosi cechy klasycyzmu:

portyk wgłębny, wsparty na dwu ko-
lumnach doryckich, obramowany filara-
mi, elewacje z boniowaniem (naśladowa-
nie ciosów kamiennych na tynku), naro-
ża pogrubione, lekko ukośne. Pierwotnie 
kryty czerwoną dachówką, jej resztki 
zachowały się na gzymsach dzielących 
kondygnacje. Wnętrze dwudzielne.

Spichlerz zachował się w dobrym sta-
nie, aż do lat 90-tych XX w., służąc jako 
magazyn włókien roślinnych. Był po-
mysł przebudowania pięknego budyn-
ku na obiekt turystyczny – restaura-
cję czy stylowy zajazd. Niestety, w roku 

1993 spichlerz spłonął wraz z zawarto-
ścią. Uszkodzona konstrukcja znacznie 
zmniejsza możliwości odbudowy obiektu 
z zachowaniem cech stylu.

Spośród wznoszącej się naprzeciwko 
grupy budynków dworskich wyróżnia 
się dawna obora z 1848 roku. Piękny 
murowany budynek, również klasycy-
styczny z elewacjami rozczłonkowanymi 
półkolumnami z boniowaniem. Pomiędzy 
półkolumnami ozdobne wnęki markują-
ce otwory okienne. Portyk wsparty na 
dwu kolumnach. Nawet stalowe kotwie 
wiążące mury mają ozdobny charakter. 
Obecnie własność prywatna, służy or-
ganizacji wesel i przyjęć okolicznościo-
wych. Pozostałe budynki gospodarcze 
zamykające podwórze nie noszą cech 
stylowych. W pobliżu spichlerza od stro-
ny ulicy Pileckiego ruiny kuźni dworskiej 
z II połowy XIX wieku. Na zachowanym 
zdjęciu z 1983 r. kuźnia jeszcze stoi na-
kryta dwuspadowym dachem. Obecnie 
pozostała jedna ściana od strony rzeki 
wsparta przyporami. Klasycystyczne spi-
chlerze i obory? Illo tempore miasto By-
chawa miało trzy budynki murowane – 
kościół, przylegający doń szpital (zresztą 
w złym stanie) i synagogę. 

Trudno oprzeć się pytaniu czy bu-
downiczym chodziło tylko o mleczność 
Krasul i wydajność z ha (wtedy z mor-
gi). Architektura nie jest wyłącznie umie-
jętnością wznoszenia budowli ani nawet 
sztuką funkcjonalnego i estetycznego po-
rządkowania przestrzeni. Manifestuje się 
w niej lapidarnie (o!) to, czym żyją ówcze-
śni ludzie. A przecież data budowy tych 
gumien na peryferiach to czas ważnych 
w świecie przemian. 1848 – 1865 Wiosna 
Ludów, powstanie styczniowe, rewolu-
cje: narodowe, społeczne, technologicz-
ne, przemysłowe. Zniesienie poddaństwa 
i uwłaszczenie chłopów, zniesienie praw 
dominalnych właścicieli miast prywat-
nych, rozciągnięcie praw obywatelskich 
na ogół społeczeństwa, w tym i Żydów 
stopniowo przemieniały monarchie feu-
dalne we współczesne społeczeństwa de-

mokratyczne.
W wymianie myśli i ścieraniu się idei 

uczestniczą też sztuki, a w tym architek-
tura.

Sięgając do antyku odchodzący świat 
ziemiaństwa znajdował legitymację 
do stanowienia norm choćby okrojoną do 
kategorii estetycznych czy konwenansów 
towarzyskich.

Sięgając do stylów historycznych nowe 
siły społeczne podkreślały swoją ekono-
miczną dominację. Spójrzmy na lubelski 
dworzec kolejowy albo browar Vetterów. 
Baronowie kapitału używają artystycz-
nego języka baroku, gotyku, antyku 
wbrew funkcjonalnej konieczności, a dla 
pokreślenia swej społecznej rangi.

Niestety kolejny zakręt historii widać 
już na horyzoncie. W 1848 Karol Marks 
wydał „Manifest Komunistyczny”, wkrót-
ce napisze pierwszy tom „Kapitału”. 
Jego wizje szczęścia ludzkości zrealizują 
życzliwi sąsiedzi z Zachodu i Wschodu, 
a w nasze opłotki wprowadzą przemocą w 
niespełna 100 lat później. Co ma filozofia 
społeczna i wielka polityka do turystyki? 
Ano przejdźmy jeszcze kilka kroków i ro-
zejrzyjmy się! I cóż? Obok ruin przeszło-
ści mniej czy więcej chlubnej w architek-
tonicznym pejzażu dominuje barak – nie 
barok. Każdemu według jego potrzeb!

Znajdujemy się na ulicy Mikołaja Pilec-
kiego (d. Spółdzielcza). Widniejący opodal 
w kierunku północnym budynek to dwór 
„Podzamcze” wzniesiony przez Antonie-
go Budnego w latach 1890-98. Budynek 
tworzą dwie przenikające się bryły na 
planie litery T. Dłuższa na osi E-W niż-
sza, (parterowa), nakryta dachem trójpo-
łaciowym. Łączy się prostopadle z krót-
szą ale wyższą (parter z przyziemiem 
i mieszkalny strych) nakrytą dachem 
dwuspadowym. Dwór Budnego wydaje 
się być modyfikacją typowego projektu 
„domu dla średniozamożnego obywatela” 
(oczywiście obywatela ziemskiego), jaki w 
kręgach architektów warszawskich opra-
cowano w latach 80-tych XIX w.

Budowla taka zrywała z tradycją „dwo-

ru polskiego” – o jakim będzie mowa 
w dalszej części niniejszej pracy – a wpro-
wadzała formę stosowną do wymagań 
współczesności. Siedziba ziemiańska 
dawno temu przestała być dziełem ar-
chitektury militarnej, obecnie straciła 
funkcję rezydencji urzędnika – lokalne-
go przywódcy. Teraz jej rola ograniczała 
się do administracji majątku ziemskiego, 
zajmującego się produkcją rolną a nie-
kiedy i lokalnym przemysłem: rolno-
spożywczym, drzewnym, ceramicznym. 
Oczywiście pozostawała też rola domu 
dla mniej lub bardziej licznej rodziny 
i domowników. W związku ze znacz-
nym zubożeniem ziemiaństwa, a również 
większymi możliwościami znalezienia 
zajęcia w mieście redukcji ulega personel 
dworu: liczna służba, fikcyjni oficjaliści, 
klienci, rezydenci, permanentni goście. 
Ujmując rzecz w kategoriach literackich: 
od barwnego korowodu w Soplicowie szło 
ku szarości „Nocy i dni”. 

Sam zaś budynek skromniejszy wymia-
rami i konstrukcyjnie lżejszy od swych 
poprzedników tracił bogactwo ozdob-
nych detali. Za to odpowiadał w więk-
szym stopniu wymogom wygody i higie-
ny pod względem oświetlenia i wentylacji, 
istniały wersje zaopatrzone w instalację 
wodno-kanalizacyjną i centralne ogrze-
wanie.

Dwór Budnego był od modelowego bar-
dziej rozbudowany, przez co bryła straci-
ła proporcje. Póki co nie udało się autoro-
wi uzyskać zdjęć, rysunków bądź opisu 
wnętrz i wyposażenia budynku z okre-
su przedwojennego. Po roku 1946 dwór 
użytkowany był jako przedszkole, biura, 
mieszkania komunalne etc. i wielokrot-
nie przebudowywany, stopniowo niszczał 
i obecnie grozi zawaleniem. Część po-
przeczna już została opuszczona, a dach 
nad nią się załamał. Onegdaj pomiędzy 
drogą a dworem rozciągał się niewiel-
ki park ze szpalerami drzew, klombami 
kwiatowymi i obowiązkowo podjazdem. 
Obecnie z całego założenia ogrodowego 
pozostało jedynie kilka drzew. Na zachód 
od dworu i bliżej ulicy prostopadle do 
niej rozciąga się tzw. czworak. Budynek 
murowany z cegły, otynkowany.

Osobom nie czytającym klasyków li-
teratury polskiej i nie interesującym się 
historią pospieszam wyjaśnić. Czworaki 
to ogólna nazwa budynku wielorodzin-
nego przeznaczonego dla robotników rol-
nych zatrudnionych w majątku. „Czwo-
raki” mogły być większe, mogły mieścić 
8, 12 a nawet 16 mieszkań.

Zjawisko rozciąga się w czasie pomię-
dzy ukazem uwłaszczeniowym 1862 
a reforma rolną na podstawie dekretu 
PKWN 1944.

Wcześniej ziemię „pańską” uprawiali 
pańszczyźniani chłopi przeważnie ma-
jący własne gospodarstwa lub zagrody. 
Później czworaki miały zastąpić szklane 
domy według Żeromskiego.

Wybiegając nieco naprzód w toku nar-
racji, dla zilustrowania sytuacji mate-
rialnej tej grupy społecznej powołam się 
na opinię Konstantego Rostworowskiego. 
Otóż, zdaniem autora „Zmierzchu Ga-
łęzowa”, robotnikom rolnym wiodło się 
lepiej, niż wielu chłopom małorolnym, 
a zwłaszcza bezrolnym, chodzącym „po 
wyrobku”. Mieli mieszkanie nie odbiega-
jące standardem od ówczesnych warun-
ków na wsi, deputaty żywnościowe i rol-

ne pozwalające wyżywić rodzinę; w okre-
sie międzywojennym związek zawodowy 
wywalczył normę czasu pracy i obowiąz-
kowe ubezpieczenia zdrowotne. [Rolni-
cy indywidualni uzyskali je dopiero „za 
Gierka” po roku 1970.]

Wielu okolicznych ziemian brało na sie-
bie trud opieki nad dziećmi i edukacji na 
poziomie elementarnym. Z tej działalno-
ści korzystały często obok dzieci pracow-
ników dworu również dzieci ze wsi!

Natomiast płace robotników rolnych 
były – jak przyznaje Rostworowski – mar-
ne.

Oprócz pracowników stałych (często 
zwanych „fornalami”) majątki ziemskie 
zatrudniały okresowo; w czasie żniw, 
wykopków, do uprawy buraków cukro-
wych okolicznych wieśniaków lub grupy 
robotników wędrownych zwanych „ban-
dosami”. Ci ostatni – zwykle ludzie mło-
dzi i zdrowi – kwaterowani byli w warun-
kach polowych.

Obecnie bychawski czworak, obok opi-
sanej już obory, jest stosunkowo najlepiej 
zachowanym budynkiem spośród zespo-
łu zabudowań dworskich. Stanowi wła-
sność komunalną i wciąż użytkowany 
jest jako mieszkania o niskim standar-
dzie.

W głębi folwarku przy drodze noszącej 
obecnie miano ulicy Antoniego Budnego, 
aż do początku lat dwutysiącznych stała 
murowana stajnia – obora będąca przed-
miotem dumy gospodarza. Budynek 
z czerwonej cegły wsparty na arkado-
wych filarach miał lany strop, na górnej 
kondygnacji składowano paszę. Oborę 
zamieszkiwało 60 dorodnych krów rasy 
mlecznej. Cóż więcej zostało po wzorco-
wym gospodarstwie Budnego? Stoi jesz-
cze w dolinie rzeki wzniesiona z kamienia 
owczarnia. No i są stawy rybne, o czym 
później.

Dokończenie części V „Folwark, Pan 
Budny i jego zwierzęta” w następnym 
numerze
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Obora z 1848 r., obecnie własność prywatna

Dworski spichlerz z poł. XIX w.

Dwór Antoniego Budnego w Podzamczu



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 8 nr 8 (202) 2008 Głos ReGionalistów str. 92008/12/10

Uczestniczka spotkania

Narodowe Święto Niepodległości rok-
rocznie obchodzone przez Polaków 11 
listopada, przyjmuje różne formy święto-
wania. W bieżącym roku, kiedy to prze-
żywaliśmy 90. rocznicę odzyskania nie-
podległości, oprócz głównych, gminnych 
uroczystości religijno-patriotycznych, 
mieszkańcy miasta i gminy mieli jeszcze 
możliwość uczestniczenia w wieczorze 
literacko-muzycznym Sprawa hono-
ru O bohaterach… Organizatorzy tego 
wzruszającego spotkania – Bychawskie 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Bychawie – postarali się o podniosły 
nastrój tego wieczoru. Dyrektor BCK – 
Mariusz Nawłatyna rozpoczynając uro-
czystość, powiedział między innymi: …
Głównym bohaterem naszego spotkania 
jest HONOR …, który nie był obcy ani ma-
jorowi Henrykowi Dobrzańskiemu „Hu-
balowi”, ani zapomnianym bohaterom II 
wojny światowej – pilotom Dywizjonu 303 
Kościuszkowskiego.

Promocję książki „Sprawa honoru” 
Lynne Olson i Stanley’a Clouda, małżeń-
stwa amerykańskich dziennikarzy, po-
przedził występ maturzystów z Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie. Uczniowie 
przedstawili historię oddziału Hubala – 
słowem, pieśnią i obrazem. Mundury woj-
skowe, piosenki tematycznie związane z 
pierwszym polskim partyzantem i jego 
żołnierzami, recytacje, inscenizowane 
sceny, przywołujące tamte dni, fragmen-
ty filmów dokumentalnych i fabularnych 
oraz postawa skupionej na swoich rolach 
młodzieży – to wszystko wzruszało, przy-
pominało i skłaniało do refleksji. Dobrze, 
że kolejne pokolenia młodych Polaków 
poznają historię nie tylko swojego patro-
na, ale głównie bohatera, który kochał 
i walczył o wolność Ojczyzny. Program 
przygotowany przez nauczycieli – Jolan-
tę Szpytmę, Andrzeja Pietrzaka, Roberta 
Jarzynę –zasługuje na uznanie.

Walka o wolność Ojczyzny oraz poczu-
cie honoru łączą zarówno hubalczyków, 
jaki i opisanych w książce „Sprawie ho-
noru” polskich pilotów. Zdumiewają-
ce dzieło! Lynne Olson i Stanley Cloud 
przedstawiają nam fascynującą relację 
ze świetnie udokumentowanej śmiałej, 
bohaterskiej walki grupy polskich pilotów 
wojskowych i poprzez ich losy ukazują w 
skrócie trudną i bolesną historię Polski i 
Europy w czasie drugiej wojny świato-
wej. Tak o książce wypowiedział się mię-
dzy innymi Ryszard Kapuściński. Styl 
pisarski Autorów jest żywy i wartki. Zna-
jomość tematu – gruntowna. Przesłanie 
moralne – jasne. Tak z kolei o warsztacie 
pisarskim amerykańskich dziennikarzy 
powiedział Norman Davies.

To wszystko udowodniono i przed-
stawiono w zainscenizowanej sytuacji, 
w drugiej części spotkania literacko – 
muzycznego. Cztery osoby spotykają 
się towarzysko (dwie kobiety – Barbara 
Cywińska, Monika Głazik oraz dwóch 
młodzieńców, reprezentujących dorasta-
jące pokolenie – Kamil Drabik, Kamil 
Stelmach), i rozmawiają o książce, którą 
właśnie przeczytali, a która ich zachwy-
ciła i zainspirowała do dyskusji. Mimo, 

że bohaterowie scenki przytoczyli wiele 
ciekawych fragmentów książki, nie spo-
sób o niej dyskutować, jeśli nie poznamy 
całej jej treści. Dlatego trzeba ją przeczy-
tać! Tym bardziej, że jednym z jej boha-
terów jest pilot porucznik Ludwik Witold 
Paszkiewicz, związany z naszym regio-
nem, ponieważ urodził się w naszej Woli 
Gałęzowskiej, co potwierdza akt urodze-
nia wystawiony przez Urząd Stanu Cy-
wilnego w Zakrzówku. Inscenizacja za-
aranżowana na potrzeby tej uroczystości 
skłoniła wielu słuchaczy do nabycia tej 
książki tuż po spotkaniu, a można było 
to zrobić, ponieważ księgarnia państwa 
Reginy i Leszka Szewczyków miała swoje 
stoisko nie tylko z lekturą „Sprawa ho-
noru”, ale również z innymi ciekawymi 
publikacjami historycznymi.

Wieczór literacko – muzyczny zorgani-
zowany w 90. rocznicę odzyskania nie-
podległości zakończył Mariusz Nawłaty-
na, dyr. Bychawskiego Centrum Kultury, 
razem ze swoim synem Mikołajem, recy-
tacją wiersza „Kto ty jesteś?”

11 LISTOPADA - literacko i muzycznie w BCK

To był wieczór o bohaterach i honorze…

W odpowiedzi na informację o pla-
nowanym spotkaniu literacko-mu-
zycznym, połączonym z promocją 
książki: „Sprawa honoru”,  wydawca  
tej książki Andrzej Findeisen napi-
sał:

Nie było mnie w Polsce i nie mia-
łem dostępu do Internetu, aby odpo-
wiedzieć wcześniej. Mam nadzieję, 
że spotkanie 11 listopada udało się 
wspaniale.

Książka i autorzy są tego  warci.
Pozwolę sobie wysłać trzy egzem-

plarze „Sprawy honoru” dla  bibliote-
ki.

Pozdrawiam serdecznie czytelni-
ków tej niezwykłej  książki.

Czytelnicy i bibliotekarze z ser-
ca dziękują Panu Andrzejowi.

Zacznijmy optymistycznie. Dobrze, 
że od pewnego czasu staramy się 
w środowisku podnieść rangę ludo-
wej tradycji, znamiennej dla naszej 
bychawskiej krainy. Tradycji najbliż-
szej ludowemu XIX-wiecznemu ory-
ginałowi, zapisanej u Kolberga i póź-
niejszych XX-wiecznych znawców te-
matu.

Rekonstrukcja obrzędów weselnych 
oraz pieśni obrzędowych w wykona-
niu mieszkańców Gałęzowa podczas 
tegorocznych Spotkań, choć z ko-
nieczności oparta na uproszczonym 
scenariuszu i skromnej scenografii, 
pozwoliła widzom, a wielu z nich to 
ludzie młodzi, poznać to, co w oby-
czaju regionalnym było i minęło. Bez-
powrotnie, porwane przez cywiliza-
cyjny pęd ku nowości. Tak jak rzadko 
w krajobrazie wsi widuje się dziś pa-
sące się krowy, owce, gęsi, a hodowla 
koni to raczej hobby niż potrzeba, tak 
zniknęły z niej prawie zupełnie daw-
ne obyczaje i skurczyły tradycje wiej-
skie. A przecież rodowód współczesnej 
inteligencji jest właśnie w przewadze 
wiejski. Poeta i intelektualista, które-
go wielkość nie maleje wraz z upły-
wem czasu, C. K. Norwid, powiedział 
ot, tak sobie, zwyczajnie i prosto: 
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd 
się wyszło.

Zgodnie z zamysłem głównego orga-
nizatora (Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego, współpraca Bychaw-
skie Centrum Kultury Biblioteka Pu-
bliczną) impreza w dniu 24 listopada 
była dwuczęściowa. W części pierw-
szej wystąpiła grupa śpiewacza z Ga-
łęzowa znana już bychawskiej pu-
bliczności. Fakt bardzo cenny, gdyż 
właśnie mieszkańcy wsi najbardziej 
„czują” i potrafią oddać klimat wiej-
skiego weseliska i rubaszność wesel-
nych „przygadywanek” – przyśpie-
wek. I, niezmanierowani na miejską 
modłę, zachować ich gwarową wersję. 
Do inscenizacji weselnych obrzędów 
włączono uczniów szkół podstawo-
wych w Bychawie, Bychawce oraz 
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W kręgu ludowych tradycji
czyli XI Spotkania Regionalne
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Duet Małgosia Wójcik 
i Marcin Mączka (BCK)

Piórnia

Przeprosiny albo błogosławieństwo 
rodziców dla młodej pary

ten wionecek na kołecek, a na głowe włóz cepecek – oczepiny
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Gimnazjum nr 1 w Bychawie.
Z repertuarem ludowych pieśni 

wystąpił Klub Seniora, którego trzy-
dziestokilkuletnie istnienie, wierność 
piosence i muzyce, czas by w środo-
wisku uczcić.

Kiedy już pannie młodej nałożono 
czepek niewiasty (oczepiny), a te po-
przedzały przeprosiny, zrękowiny, 
zmówiny, zaczęła się część niewesel-
na, a w niej scenki rodzajowe – po-
kaz rozrywek i prac zwyczajowych 
dawnych mieszkańców wsi: piórnia 
w wykonaniu uczniów SP w Starej 
Wsi Drugiej, dawne zabawy i zabaw-
ki dziecięce (SP Kosarzew), wróżby 
andrzejkowe, (SP Zaraszów), pokaz 
mody wiejskiej retro ( SP Wola Gałę-
zowska), kiszenie kapusty udeptywa-
nej w beczce (SP w Bychawie).

W holu uczniowie SP w Bychawie 
nazywali i objaśniali elementy ludo-
wego stroju krzczonowskiego, eks-
ponowane w formie specjalnie przy-
gotowanej wystawy, a grupka dziew-
cząt z Krzczonowa pod kierunkiem 
instruktor Ośrodka Kultury uczyła 
praktycznie tradycyjnego ludowego 
haftu. 

Szczególnym gościem spotkań był 
Kazimierz Spaleniec – przedstawiciel 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Re-
gionalnych w Lublinie, który 23 lata 
wstecz był również z nami, w Bycha-
wie, aby wesprzeć wówczas grupę 
inicjatorów założenia Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego, na czele 
z ówczesnym dyrektorem Domu Kul-
tury Władysławem Gromkiem.

Dziękujemy Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Bychawie Panu Se-
werynowi Gąbce, przedstawicielowi 
władz lokalnych za okazane zainte-
resowanie i obecność oraz Urzędowi 
Miejskiemu w Bychawie za dotację.

Odwołując się do opinii naszego go-
ścia z Lublina (zapis w kronice BTR-u), 
można sądzić, że najistotniejszą być 
może wartością tego typu imprez jest 
międzypokoleniowa transformacja 
tradycji ludowych, dzięki udziałowi 
w nich i starszych i młodszych wyko-
nawców i odbiorców. I niech ta wła-
śnie opinia posłuży za końcową pu-
entę wieńczącą tegoroczne Spotkania 
Regionalne z ludową tradycją, jako 
motywem poprzednim.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim wyżej wymienionym Szko-
łom, Dyrektorom i Nauczycielom, któ-
rzy swoją pracą z młodzieżą twórczo 
wzbogacili program imprezy. Panu 
Leszkowi Asyngierowi z Gimnazjum 
nr 2 za wykonanie programowego 
hasła, BCK-owi i Bibliotece za cen-
ną współpracę, firmie cukierniczej za 
słodki wypiek. 

Organizatorzy przepraszają za pew-
ne niedociągnięcia, nie wszystkie 
z nich były przewidywalne i zależne 
od organizatorów.

Rózgowiny w efektownym wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bychawce przygotowa-
nych pod kierunkiem Bogusławy Rosołowskiej

Starosta tańczący 
z rózgą weselną

Zespół z Gałęzowa w części weselnej

Scenariusz i inscenizacja wesela wg pomysłu Marii Dębowczyk, 
przygotowanie muzyczne i wokalne - Marcin Mączka

Ognisty oberek, poleczka i mach – tańce w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
/ instruktor – dyr. Bożena Toporowska/

Fajerkowe wyścigi – uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kosarzewie wg pomysłu Danuty 
i Tomasza Kalinowskich

Andrzejkowe wróżby /SP Zaraszów/ grupa Krystyny Pruś

Jak Wam się 
podoba mo-
delka wiejska 
retro? 
Uczennica 
z SP Wola 
Gałęzowska 
/przygoto-
wanie M. 
Rugała/

 Kapusta się 
kisi. Zabawna 
scenka w 
wykonaniu 
uczniów SP 
w Bychawie 
przygoto-
wana pod 
kierunkiem 
Teresy Tracz 

Seniorzy – zawsze sprawni
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Oj, niedobro kapuścino, niedobro – śpiewają weselnicy z Gałęzowa

 Będą pierzyny i poduchy. Piórnia w wykonaniu uczennic 
SP w Starej  Wsi Drugiej; instruktaż  Grażyna Rakuś
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Imprezę prowadziły Maria 
Dębowczyk i Teresa Tracz 

Widownia XI Spotkań Regionalnych

Eksponaty na wystawę ludowego stroju krzczonowskiego przygotowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bychawie pod kierunkiem niezawodnej Grażyny 
Ozimek i fachowej współpracy Joanny Stanickiej (Biblioteka Publiczna)  

Pamiątkowy wpis do kroniki 
– Kazimierz Spaleniec

Hafciarki z Krzczonowa wzbudzały zainteresowanie 
/ instruktor Małgorzata Marcinkowska/ Zgubiono – znaleziono!

Szanowny 
znalazco!

Marek Kuna

Kawałka materiału o powierzchni 
ok. 0,5 m2 w kolorze biało czerwonym, 
zamocowanego do bukowego kija dłu-
gości ok.1 m i przekroju ok. 20 mm.

Pośpieszam wyjaśnić Ci – drogi złodzie-
ju, wandalu lub kawalarzu – że ów przed-
miot jest, a może już był – flagą narodową 
blisko 40 milionowej społeczności zwanej 
Polakami, żyjącej w Europie Środkowej. 
Jest symbolem ich państwa istniejącego 
od ponad 1000 – słownie tysiąca lat czyli 
jakichś 20-30 pokoleń, które mocno się 
natrudziły, by swą tożsamość i państwo-
wość zbudować i utrzymać.

Rzeczony kawałek materiału na kiju 
wisiał w dniu 11 listopada 2008 r. na 
budynku MNSM w Bychawie przy ulicy 
Ks. Dominika Maja 12 (kto był ks. Maj, 
opowiadaliśmy już i uczynimy to jesz-
cze).

Tak, chodzi o ten „biały dom”, gdzie 
mieszkają burmistrz i przewodniczący 
rady miejskiej. Tak opisywany kawałek 
materiału wisiał tam, bo było Święto Na-
rodowe. Jakie? Może czytałeś w gazecie 
– jeśli umiesz czytać albo widziałeś w te-
lewizji w przerwie między reklamą a te-
lenowelą.

Jest taki zwyczaj, że ludzie cywilizowa-
ni zorganizowani z narody, wywieszają 
flagi, kiedy się cieszą, a kiedy się smu-
cą – też wywieszają, przepasaną czarną 
wstążką. I zawsze zrywanie, niszczenie, 
palenie i inne formy bezczeszczenia fla-
gi (lub innych symboli narodowych) były 
uważane za akt wrogości wobec innych. 
Podobne czynności dokonane wobec wła-
snych symboli narodowych, są formą 

lekceważenia lub wrogości wobec spo-
łeczności, w której się żyje. Są też prze-
stępstwem zagrożonym karami przewi-
dzianymi w kodeksie karnym.

Tak więc, szanowny znalazco, to co 
uczyniłeś jest że wszech miar naganne 
i nie mów, że to wiatr albo gradobicie, bo 
tego dnia pogoda była dobra, a flaga so-
lidnie umocowana.

Była owszem kiedyś harcersko-woj-
skowa zabawa, polegająca na wykrada-
niu proporczyków. Ale podchodów doko-
nywano w miejscach strzeżonych przez 
wartę. Spółdzielnia mieszkaniowa jest 
instytucją cywilną i zabieranie jej mienia 
nie jest wojenną zdobyczą, ale pospolitą 
kradzieżą.

Co prawda wartość materialna ka-
wałka materii jest symboliczna (jakieś 
15 złotych), ale odpowiedzialność za 
znieważenie symbolu bywa materialnie 
wymierna, o czym było powyżej.

Ale nie bój się szanowny znalazco.
Nie będę Cię prawem ścigał, kupię nową 

flagę. Jestem spokojny, że ukradzioną nie 
czyściłeś sobie butów, bo nigdy tego nie 
robisz. Proszę tylko byś jej nie wyrzucał 
na śmietnik, a wywiesił przed własnym 
domem w dniu następnego święta. To już 
nie długo, gdzieś tak na 3-go maja.

Akceptuję fakt, że mój naród składa się 
nie tylko z Kościuszki pod Grunwaldem.

No to do wiosny!
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Monika Głazik

Odszedł w wieku 64 lat, po ciężkiej, 
przegranej walce z chorobą nowotworo-
wą.

Tym, którym był bliski, zapisał się 
w pamięci jako pasjonat muzyki, na eme-
ryturze zaangażowany w działalność ar-
tystyczną bychawskiej kapeli Klubu Se-
niora.

Całe życie związany był z Bychawą i jej 
okolicami. 

Urodził się w 1944 roku w Kosarzewie 
Dolnym Kolonii, w 1958 roku ukończył 
Szkołę Podstawową w Kosarzewie. Ob-
darzony dobrym słuchem muzycznym 
wybrał akordeon i swoje pierwsze kroki 
w nauce gry na tym instrumencie sta-
wiał pod okiem Zbigniewa Trzcińskie-
go z Zaraszowa Kolonii. Nie poprzestał 
na tym i swe umiejętności doskonalił, 
w latach 1960-65 uczęszczał do klasy 
akordeonu Wydziału Instrumentalnego 
Studium Muzyczno-Artystycznego przy 
Towarzystwie Muzycznym w Lublinie. 
W czasie pełnionej służby wojskowej grał 
w orkiestrze dętej, później pod koniec lat 
sześćdziesiątych, związany był z kapelą 
działającą przy Powiatowym Domu Kul-
tury w Bychawie.

W 1968 roku zawarł związek małżeński 
z Celiną, z domu Frączek. Z tego związku 
urodziło mu się troje dzieci.

Pracował na różnych stanowiskach  

w Kosarzewie i Piotrowicach, później 
przez dwadzieścia jeden lat w Bychawie, 
w Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Prze-
łom”, gdzie naprawiał maszyny szyją-
ce. W 1976 roku otrzymał tytuł mistrza 
w zawodzie elektromontera. Po odejściu 
na emeryturę, od 1992 roku stał się czyn-
nym członkiem bychawskiego Oddziału 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów oraz „Klubu Seniora”.

Związany z Zespołem „Senior”, oraz 
w pewnym okresie z kapelą „Podkowia-
cy” przy BCK, z którą między innymi 
koncertował we Francji, czas wolny po-
święcał temu, co było jego życiową pa-
sją – muzykowaniu. Życzliwy dla rodzi-
ny, koleżeński i otwarty dla przyjaciół, 
uczynny dla sąsiadów i znajomych. Za-
pamiętam go jako pogodnego, starszego 
pana z akordeonem, którego spotykałam 
czasem w Bychawskim Centrum Kultu-
ry. 

11 listopada zmarł Aleksander Malec

Pan z akordeonem

Państwu 
Elżbiecie i Sławomirowi 

Rolkom 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci OJCA, TEŚCIA

Śp. Aleksandra Malca
składają burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Bychawie

11 listopada odszedł do Pana 
Śp. Aleksander Malec 

zasłużony członek naszego Klubu. 
Pamięć o Nim zachowamy wśród 

nas na zawsze.
Rodzinie Zmarłego składamy 
szczere wyrazy współczucia.

Klub Seniora w Bychawie
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Ostatni 
moment 
by zamówić reklamę 
na okładce segregatora GZB

Niecodzienna propozycja reklamy dla 
firm i instytucji! Gmina Bychawa jeszcze 
w tym roku wyda firmowy segregator na-
szej lokalnej gazety. Będzie to dodatek do 
świątecznego numeru „Głosu Ziemi By-
chawskiej” - upominek dla Czytelników. 
Segregator zostanie wydany w ilości 500 
egz., w formacie B4, w kolorze. Czytelni-
kom „Głosu Ziemi Bychawskiej” zostanie 
rozdany nieodpłatnie.

Na okładce segregatora przewidzia-
no miejsce na reklamy firm i instytucji. 
Koszt takiego ogłoszenia uzależniony jest 
od położenia wybranego modułu i kształ-
tuje się następująco:

Moduły „a-h” (wewnątrz okładki se-
gregatora, strona 2) – 160 zł 

Moduł „i” (wewnątrz okładki segre-
gatora, strona 3) – 400 zł

Moduły „j-p” (tył okładki, strona 4) 
– 160 zł

Do podanych cen nale-
ży doliczyć 22 % podatku VAT. 
Nie przewidujemy reklam na pierwszej 
stronie okładki segregatora. Istnieje zaś 
możliwość zakupu i połączenia kilku 

modułów leżących obok siebie w jedną 
większą reklamę. Zachęcamy do szybkie-
go podejmowania decyzji, gdyż w wybo-
rze modułów liczy się kolejność zgłoszeń. 
Większość modułów jest już zarezerwo-
wana.

Kontakt w sprawie reklamy:
Monika Głazik, Marek Matysek, 

tel. 0-81 56-60-144, gzbg@wp.pl, bycha-
wa.pl@gmail.com

Okiem miłośnika

Orlik nie 
polata...

Jakub Kuna aka. Dżuner

„Przegląd pola, spojrzenie w oczy obroń-
cy, ruch głowy na lewo – szybki drybling 
między nogami i już przeciwnik zostaje z 
tyłu. No-look pass1... i uśmiech triumfu, 
kiedy kolega z drużyny pakuje do kosza, 
chwyconą w locie piłkę, wieńcząc alley-
oop2 efektownym dunkiem3.”

Sprawdzając postępy realizacji pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” (197, 
200 i 201 wydanie „GŁOSU”), z przykro-
ścią dochodzę do wniosku, że ten wyjęty 
z Harlemu obrazek, nie prędko zagości 
na boisku wielofunkcyjnym przy Szkol-
nej 8. 

Powód dosyć prosty – realizacja wy-
tycznych Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki dotyczących koszykarskiego wyposa-
żenia „Orlika” pozostawia co nieco do 
życzenia. 

Posiłkując się portalem Moje boisko – 
Orlik 2012” (http://orlik2012.pl/) przy-
pomnę:

„Sprzęt do piłki koszykowej - konstruk-
cja  jednosłupowa z wysięgnikiem do ta-
blicy i mechanizmem do regulacji wyso-

1  ang. – podanie bez patrzenia na zawodnika będące-
go adresatem podania
2  ang. – rodzaj podania piłki w okolice kosza, zakoń-
czonego zdobyciem punktów wsadem
3  ang. – wsad, włożenie piłki bezpośrednio do kosza

kości i montażem w tulejach, tablica 105 
x 180 obręcz wzmocniona, siateczka do 
obręczy – 2 komplety - orientacyjna war-
tość netto 5000,00 (zł).”

Teoretycznie wszystko jest na swoim 
miejscu, jednak mechanizm regulacji 
wysokości dzielą lata świetlne, choćby 
od mechanizmów śrubowych użytych na 
hali Gimnazjum nr 1. Na „Orliku” mamy 
skręconą na stałe tuleję, której obniże-
nie sprawi kłopot ekipie osiłków uzbro-
jonych w drabiny i narzędzia. Tymcza-
sem gimnazjalne urządzenie „na korbę” 
daje, banalny w obsłudze, zakres regula-
cji w przedziale 2,60-3,05m. Szkoda, że 
w obawie przed niszczącą działalnością 
młodzieży, nasi „Wuefiści” zarekwirowali 
rzeczoną korbę, przez co podpatrzony we 
Francji (podczas wymiany z La Chapelle 
sur Erdre - grudzień 2001 r.) „śrubowy” 
wynalazek, systematycznie rdzewieje. 

Na szczęście wykonawca „Orlika” za-
dbał o uchylne, sprężynowe obręcze. 
Co prawda niewielu amatorów potrafi 

doskoczyć do kosza na regulaminowej 
wysokości (3,05 m), dlatego spieszę wy-
jaśnić laikom – rośli zawodnicy chwytają 
obręcz, by chronić się przed niefortun-
nym lądowaniem.

Według „Przepisów Gry w Minikoszy-
kówkę” Międzynarodowej Federacji Ko-
szykówki FIBA, trudno będzie wyobrazić 
sobie 8-10 latka szkolącego umiejętno-
ści rzutowe na koszach ustawionych dla 
„wyrośniętych” graczy:

„...dzieci nie należy nauczać dyscypli-
ny, która nie jest odpowiednia dla ich 
rozwoju fizycznego i mentalnego, lecz do-
stosować dyscyplinę do ich możliwości.”

(Przepis 1, Art. 1) (za www.pzkosz.pl)
Pisząc niniejszy artykuł, zdaję sobie 

sprawę z ogromu wysiłków poniesionych 
przez gminę, Urząd Marszałkowski, 
ministerstwo oraz wykonawcę przed-
sięwzięcia. Bychawianie długo czekali 
na tę inwestycję. Mimo nieukończonych 
prac i zimowej pogody, na boisku już jest 
gwarnie. Gra się fajnie, a solidny sprzęt 
gwarantuje bezpieczeństwo i przysłowio-
wo „nie psuje zabawy”.

Cieszy wzrost zainteresowania dyscy-
pliną, niestety mechanizm tulejowy jest 
toporny, przez co nie da się regulować 
wysokości obręczy na bieżąco. Marzenia 
o widowiskowych meczach i konkursach 
wsadów, odchodzą do czasu pojawienia 
się w naszym miasteczku „wyskakanej”, 
czarnoskórej mniejszości etnicznej. Zwo-
lennicy „nie wieszajta się, bo popsujeta” 
mogą spać spokojnie...

Mikołajki 
z MIK-iem

Jak co roku, wszyscy czekaliśmy 
z niecierpliwością na Mikołaja. W tym 
roku pojawił się on wcześniej – już 
5 grudnia wieczorem, na ulicach na-
szego miasta dało się słyszeć nawo-
ływanie: Ho! ho! ho! To były Mikołaje 
i Elfy. Serdecznie pozdrawiały wszyst-
kich przechodniów, składając świą-
teczne życzenia i częstując mieszkań-
ców miasta cukierkami. Mikołaje tak 
sobie upodobały nasze miasto, że obie-
cały wrócić za rok.

Organizatorzy ulicznej akcji miko-
łajkowej – Młodzieżowa Inicjatywa 
Kulturalna (BCK), serdecznie dziękują 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie za zasponsorowanie 
pysznych bychawskich krówek do mi-
kołajowego worka.

Co w 
Kwiatku 
piszczy?

Kamil Drabik

W ZS im. ks. A Kwiatkowskiego za-
wsze dzieje się dużo, ale jakoś nikt nigdy 
o tym nie pamięta, więc czas najwyższy 
to zmienić! 

W naszej szkole bardzo dynamicznie 
działa wolontariat szkolny, który w tym 
roku wziął i wciąż bierze udział w takich 
akcjach jak: Dar serca dla Hospicjum, 
Góra grosza, a także w ogólnopol-
skiej akcji Milion zakrętek na wózek. 
W związku z tą ostatnią akcją nawiązali-
śmy kontakt z wieloma szkołami i insty-
tucjami publicznymi. W uzbieraniu pla-
stikowych nakrętek pomagają nam już 
uczniowie ze szkół w Gminie Strzyżewice 
tj. PSP w Rechcie, PSP w Kiełczewicach 
Górnych oraz ZS w Bystrzycy Starej. Do 
akcji dołączyli się również uczniowie z SP 
w Starej Wsi. Więcej o akcji - niżej.

Nasza szkoła jest również bardzo ak-
tywna, jeżeli chodzi o sport. 15 paździer-
nika odbyły się u nas szkolne mistrzo-
stwa w tenisie stołowym w czterech ka-
tegoriach: chłopcy i dziewczęta z gimna-
zjum oraz chłopcy i dziewczęta z liceum. 
W zawodach mogli wziąć udział wszyscy 
chętni uczniowie, ale najlepsi okazali się 
w kategorii gimnazjum: I miejsce wśród 
chłopców zajął Andrzej Makuch, wśród 
dziewcząt Sylwia Małek. W kategorii li-
ceum I miejsce wśród chłopców zajął Łu-
kasz Remuszka, wśród dziewcząt Moni-
ka Pałka.

Uczniowie naszej szkoły, dokładniej 
licealiści, bardzo dobrze wystartowa-
li w zawodach pływackich zarówno na 
szczeblu powiatowym, jak i rejonowym: 
Szczebel powiatowy: I miejsce sztafeta 
dziewcząt 10x25 m, II miejsce sztafeta 
chłopców 10x25 m.

Poza tym, uczniowie naszej szkoły bar-
dzo dobrze wypadli w klasyfikacji indy-
widualnej: I miejsce stylem dowolnym 
wywalczyła Maja Wac, II miejsce w tej sa-
mej kategorii zajęła Karolina Pawłowska, 

III miejsce natomiast spośród chłopców 
zajął Patryk Kot. W stylu grzbietowym 
zwyciężyła Iwona Kowalczyk, zaś Agata 
Urban zdobyła III miejsce. Świetnie wy-
padła również Mariola Dzieciątkowska 
zdobywając II miejsce stylem klasycz-
nym.

Na etapie rejonowym sztafeta dziew-
cząt wywalczyła IV miejsce, natomiast 
chłopców miejsce V. W startach indywi-
dualnych uczennice – Mariola Dzieciąt-
kowska (styl klasyczny) oraz Iwona Ko-
walczyk zajęły IV miejsca. Gratulujemy!

Wykorkujmy 
Filipkowi 
wózek

To tytuł akcji zbierania plastikowych 
nakrętek prowadzonej przez młodzież 
z Klubu Wolontariusza przy w ZS im. 
ks. Kwiatkowskiego w Bychawie. Akcja 
prowadzona jest od listopada na rzecz 
7-letniego, niepełnosprawnego Filipa 
Janowskiego. Więcej informacji o Filip-

ku można znaleźć na stronie www.fili-
pjanowski.republika.pl, na którą zapra-
szamy.

Wolontariat w Gdańsku znalazł spon-
sora, który zadeklarował chęć zakupu 
specjalistycznego wózka dla Filipa, ale… 
należy uzbierać aż 12 ton plastikowych 
nakrętek po napojach (w przeliczeniu 
ponad 30 mln sztuk).

Gdzie można wrzucać nakrętki? 
Specjalne pojemniki na korki 

są umieszczone w trzech miejscach 
w Bychawie: Punkcie Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego, w Bibliotece 
Publicznej (BCK), Zespole Szkół im. 
Ks. A. Kwiatkowskiego.
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OFERTA OSM
Okręgowa Spółdzielnia Mle-

czarska w Bychawie oferuje do 
sprzedaży tanki mleka ze sta-
li KO w ilości: 4000 l – szt. 8, 
6300 l – szt. 5,10000 l – szt. 1

Informacji udzielamy pod nr 
tel. (0-81) 566-00-11 lub 503 
101-278.

Od 18 listopada…

trwa problemowa kontrola 
gospodarki finansowej gmi-
ny Bychawa w zakresie zadań 
realizowanych z udziałem środ-
ków Unii Europejskiej przez in-
spektorów Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Lublinie.

O jej wynikach poinformu-
jemy po zakończeniu kontroli 
w następnym numerze.

Współpraca między-
narodowa w  2009 
roku

Artur Płaza

Bychawskie Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej 
(dawniej: Komitet Współpracy 
z la Chapelle) informuje, że w 
dniach 15-19 lipca 2009 r. pla-
nowana jest międzynarodowa 
wyprawa w Tatry (Zakopane, 
Chochołów). Limit wieku nie 
jest przewidywany, ale liczba 
miejsc ograniczona! Osoby za-
interesowane wzięciem udziału 
w wyprawie powinny się kon-
taktować z Moniką Głazik (re-
dakcja „Głosu Ziemi Bychaw-
skiej”) lub Joanną Gołąb (biuro 
ubezpieczeń, II piętro w Banku 
Spółdzielczym). 

Na zaproszenie burmistrza 
pana Andrzeja Sobaszka przy-
jaciele z La Chapelle sur Erdre 
odwiedzą następnie Bychawę. 
Na powyższe działanie władze 
Bychawy zamierzają pozyskać 
dofinansowanie z UE. 

W dniach 25 kwietnia – 7 maja 
do La Chapelle sur Erdre wy-
bierają się nasi piłkarze. Grupa 
13-14-latków trenowana przez 
panów W. Kota i S. Różyckiego 
zamierza po drodze zwiedzić 
Parlament Europejski.

W imieniu władz Stowarzy-
szenia Doktor Jerzy Podstawka

Zgodnie z dyrektywą z 2007 
roku wszystkim niemowlętom 
karmionym piersią, trzeba do 
trzeciego miesiąca życia po-
dawać witaminę K. 

Ta rekomendacja spotyka się z oporem 
stosowania przez rodziców i niektórych le-
karzy. Trwa na ten temat dyskusja.

W związku z tym przypomniałem sobie 
pewien przypadek.

W latach 80. do szpitala w Bychawie ro-
dzice przynieśli 3-tygodniowego Grzesia. 
Był blady, skurczony, z miejsca po zastrzy-
ku sączyła się krew. Urodził się w Krakowie 
z wagą 2000 g i po trzech dniach pobytu 
został wypisany do domu. Lekarz z ośrodka 
zdrowia leczył noworodka antybiotykiem z 
powodu zapalenia płuc. Stan dziecka był 
bardzo ciężki. W tamtych latach takie przy-
padki leczono w Bychawie, nie było Dzie-
cięcego Szpitala Klinicznego. Noworodek 
dostał krew i witaminę K, zapalenie płuc 
ustąpiło.

Była to późna choroba krwotoczna no-
worodków. Choroba ta występuje w trzech 
postaciach: wczesna okołoporodowa, w 2-5 
dobie życia i późna do 3 miesiąca życia. Ob-

jawia się krwawieniami do mózgu, z pępo-
winy, błon śluzowych oraz siniakami. Naj-
groźniejsze są krwawienia do mózgu.

Skąd u Grzesia wzięło się krwawienie? W 
przewodzie pokarmowym dzieci karmio-
nych piersią dominuje flora bakteryjna o 
niewielkiej zdolności syntezy bakteryjnej 
witaminy K. Z tego powodu niemowlęta 
karmione naturalnie, wymagają dodatko-
wej podaży witaminy K, bo w mleku matki 
jest jej mało. Witamina K bierze udział w 
procesie krzepnięcia krwi, bo jest niezbęd-
na do produkcji protrombiny i czynników 
krzepnięcia. 

Drugą przyczyną choroby krwotocznej 
u Grzesia było wyjałowienie jelit z bakte-
rii produkujących witaminę K, a następną 
uszkodzenie wątroby z powodu choroby i 
stosowania antybiotyków.

Jest jeszcze jeden czynnik powodujący 
brak witaminy K. To niewydolność wątro-
by związana z żółtaczką i brakiem kwasów 
żółciowych, niezbędnych do wchłonięcia 
witaminy K. Mała ilość kwasów żółciowych 
występuje też podczas biegunek.

Na Oddziale Noworodków wcześnie zapo-
biegamy chorobie, poprzez podanie domię-
śniowo witaminy K. Po wypisaniu ze szpi-
tala trzeba ją uzupełniać, podając ją doust-
nie.

Witamina K 
dla noworodków!

Sprawdziliśmy to!

Kup książkę 
o Bychawie…
przez Internet

mg

Nasi przedsiębiorcy zaczynają doceniać 
wartość i potęgę Internetu. Przykładem 
tego jest dobrze nam znana księgarnia 
w Bychawie – Reginy i Leszka Szewczyków 
Od września LUMER wprowadził sprze-
daż książek i podręczników przez Internet. 
Oferta bychawskiej księgarni internetowej 
www.lumer.biz obejmuje kilkadziesiąt ty-
sięcy tytułów! To bardzo wygodny sposób 
robienia zakupów, nieograniczony zawarto-
ścią półek. I dlatego teraz w Bychawie moż-
na zakupić właściwie każdą książkę, każdą 
nowość, która pojawia się na rynku wydaw-
niczym, gdyż oferta księgarni wzbogacana 
jest na bieżąco o nowe pozycje.

Co jest wyjątkowe? W bychawskiej księ-
garni internetowej można zakupić również 
książki z naszego regionu – wydane przez 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne. 
Obecnie książki te są w promocji!

Zamówiony tytuł przyniesie nam do domu 
listonosz lub kurier albo też odbierzemy go 
osobiście w księgarni – o formie zapłaty 
i dostarczenia przesyłki decydujemy sami. 
Warto sprawdzić na www.lumer.biz

Jak znaleźć inne bychawskie 
firmy w Internecie? 

Zapraszamy na stronę Bychawy www.
bychawa.pl>strony www>firmy

Wszystkie firmy z naszej gminy, które 
posiadają stronę internetową mogą do-
dać informację o swojej stronie www zu-
pełnie za darmo! 

Obłóczyny Łukasza!
mg

Po dwóch niełatwych latach studiów, 
codziennej modlitwie, służbie i prakty-
kach, 22 listopada br., dwudziestu trzech 
alumnów trzeciego roku Metropolitarne-
go Seminarium Duchownego w Lublinie, 
otrzymało posługę lektora oraz przywilej 
noszenia stroju duchownego. Wśród nich 
znalazł się mieszkaniec Bychawy, Łu-
kasz Trzciński, nasz parafianin. Uro-
czystość miała miejsce w Archikatedrze 
Lubelskiej, podczas Mszy św. koncelebro-
wanej pod przewodnictwem ks. biskupa 
Artura Mizińskiego.

Obłóczyny, czyli przyjęcie stroju du-
chownego (sutanny) w życiu każdego 
alumna są bardzo ważnym wydarzeniem. 
Jest zwyczaj, że te radosne, ale i bardzo 
wzruszające chwile alumn dzieli z bliski-
mi mu osobami – rodziną i przyjaciółmi. 
Tak też było w przypadku Łukasza.

W imieniu wszystkich Czytelników 
GZB życzę Łukaszowi, by obłóczyny, 
rozpoczynające nowy etap w jego ży-
ciu, były dla niego umocnieniem na 
drodze do kapłaństwa.

Sukcesy Mateusza!
AB

Mateusz Wróblewski reprezentował 
województwo w III Ogólnopolskim Kon-
kursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni Pa-
triotycznych z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości i 90-tej Rocznicy Wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego w Pozna-
niu. W klasyfikacji ogólnej zajął I miejsce 
w kategorii reprezentacji wojewódzkich. 
Mateusz wygrał konkurs w kategorii: re-
cytacja. Jednocześnie stał się laureatem 
nagrody specjalnej przyznawanej przez 
Ministra Edukacji Narodowej i głównego 
sponsora! 

Niezwykle miło jest dowiedzieć się, że 
ktoś z naszego miasteczka odniósł suk-
ces i to ogólnopolski. Takimi wiadomo-
ściami powinniśmy się dzielić i cieszyć, 
a laureatowi gratulujemy, życzymy dal-
szych wygranych i realizacji planów. 

Przypomnijmy - Mateusz Wróblewski 
chodził do tutejszej podstawówki, ukoń-
czył Gimnazjum nr 1 w Bychawie, obec-
nie jest w klasie maturalnej III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w 
Lublinie. Wiele czasu spędził w Bychaw-
skim Centrum Kultury, angażując się w 
jego działalność kulturalną. Bardzo bli-
ska stała się dla niego scena, ponieważ 
zetknął się na „dłuższą chwilę” z Teatrem 
Młodzieżowym „ODMIENIEC”. Konkursy 
recytatorskie były i są dla niego ciągłym 
wyzwaniem. Mamy nadzieje, że jeszcze 
nie raz usłyszymy o jego sukcesach, cze-
go z całego serca Mateuszowi życzymy!!!

Z inicjatywy Międzynarodowej Unii 
Nauk Geologicznych oraz UNESCO, Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych pro-
klamowała rok 2008 Światowym Ro-
kiem Planety Ziemia. Przedsięwzięcie 
to jest zamierzone na lata 2007-2009, 
a jego celem jest ożywienie zaintereso-
wania naukami o Ziemi.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lu-
blinie przygotowała wystawę pt. „Zasoby 
Ziemi” prezentującą bogactwa, bez któ-
rych nasza egzystencja byłaby niemożli-
wa, takie jak: woda, pożywienie, czyste 
powietrze. Współczesny mieszkaniec 

ziemi nie ogranicza się jednak tylko do 
zaspokojenia głodu – chce żyć zdrowo 
i wygodnie. Aby te oczekiwania spełnić 
rozwija się przemysł w oparciu o zasoby 
pochodzące z ziemi: węgiel, ropę nafto-
wa, gaz ziemny oraz surowce mineral-
ne, które powstawały przez miliony lat. 
Bogactw naturalnych jest dużo, ale nie 
są one nieograniczone. Liczba ludności 
na świecie szybko wzrasta, zasoby wy-
czerpują się. Uwaga świata kieruje się, 
zatem w stronę tzw. odnawialnych źró-
deł energii. Czy są one w stanie zastąpić 
tradycyjne? Tego jeszcze nie wiadomo.

Od tego tygodnia można oglądać Wystawę „Zasoby Ziemi” 
w Bychawskim Centrum Kultury

W Blue Orange Gallery

Leszek Asyngier Jr 

Serdecznie witam!
Dziś, dla odmiany, do gimnastyki za-

praszam wszystkich najmłodszych czy-
telników. To dla nich specjalnie powstał 
wiersz z morałem „Gniade rady”, który 
ze względu na swoją objętość pojawi się 
w kilku odsłonach. Mam nadzieję, że 
wytrwacie do końca i odczytacie właści-
wie przesłanie zeń płynące. Jeśli sprawi 
Wam to trudność, poproście rodziców, 
z których wsparciem nie może się nie 
udać. Tak oto, poznajemy kolejne wła-
ściwości słowa pisanego (jako nośnika 
przekazu), a tych jak wiemy w języku 
polskim nie brakuje. Śledźcie zatem 
kolejne odcinki gpj, w których będę się 
starał je w miarę możliwości odkrywać. 
Sami zdecydujecie czy było warto. 

Gniade rady (cz. I)

Pewna krowa, co się znała
Konia pouczała:
- Nie to, żeby brzydko, cóż,
Ale w pańskim końskim „iiha!”
Jest jakby za mało „muu!”.
Koń jak koń, wysłuchał rady,
Gdy ktoś grzecznie radzi mu.
Zrezygnował z „iiha!” gniady – 
Zamiast tego rżał „iimuu!”.
Lecz do czasu…

Świnia, co już doświadczyła,
Gniademu radziła:
- Pan pozwoli, zajmę głos – 
Rżyj pan sobie takie „iiha!”,
By w tym z kwiku było coś.
Koń jak koń, zwykł słuchać rady – 
Miał też własny styl i szyk – 
Odszedł znów od „iiha!” gniady,
Przemieniając je w „iikwik!”.
Lecz do czasu…
C.D.N.

O nich będzie głośno...

Mateusz Wróblewski jako Mały w spek-
taklu Teatru Młodzieżowego ODMIE-
NIEC „Na pełnym morzu” na podstawie 
dramatu S. Mrożka. Premiera odbyła się 
1 października 2006 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury.
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USC informuje
zarejestrowano: 

w okresie od 30.10.  do 4.12.2008 roku
Akty małżeństw

 Łupina Paweł i Gdańska Marzena1. 
 Studziński Damian i Żulińczuk vel Zieleńczuk Sylwia2. 
 Kisiewicz Sławomir i Pastucha Małgorzata3. 

Akty zgonów
Michalczak Sabina Bychawa lat 751. 
Michalewski Eugeniusz Kiełczewice Górne lat 772. 
Hawrył Henryka Fajsławice lat 853. 
Demont-Rokosz Maria Lublin lat 874. 
Jedlińska Czesława Gałęzów lat 805. 
Banach Stanisław Jabłonna Pierwsza lat 646. 
Kasprzak Anna Lublin lat 837. 
Chołdzińska Wanda Skawinek lat 688. 
Juszka Leokadia Chmiel Pierwszy lat 849. 
Janeczek Stanisław Annów lat 6610. 
Klimek Janina Bychawka Pierwsza lat 8711. 
Złoto Władysław Krzczonów Trzeci lat 8612. 
Tudrujek Janina Gałęzów-Kolonia Druga lat 8113. 
Poręba Stanisław Iżyce lat 8314. 
Wójtowicz Józef Sobieska Wola Pierwsza lat 8315. 
Mizeracka Bronisława Lublin lat 8116. 
Milanowski Wojciech Bychawa lat 7417. 
Piotrowska Czesława Piotrków Pierwszy lat 8418. 
Grzesiak Mieczysław Lublin lat 6619. 
Lipko Tadeusz Wysokie lat 8620. 
Beeger Romuald Lublin lat 6121. 
Ostrowski Jan Huta lat 5522. 
Mroczek Tadeusz Piotrków Pierwszy lat 8023. 
Kowalik Czesława Giełczew Pierwsza lat 8024. 
Błędowski Ryszard Lublin lat 7525. 
Grochecka Rozalia Policzyzna lat 8626. 
Pytlak Tadeusz Szklarnia lat 8027. 
Jasińska Anna Lublin lat 6428. 
Flis Józef Bychawa lat 7929. 
Kośka Janina Bychawa lat 8930. 
Wlaszczyk Stefan Kosarzew Dolny-Kolonia lat 8431. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Bychawie 
Regina Skoczylas
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Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście, nie-

którzy z nich 
wręczyli by-

c h a w s k i e j 
młodzieży piłki 

w prezencie.
Sam akt przecięcia 

wstęgi odbył się już na boisku. 
W imieniu dzieci i mło-

dzieży z gminy By-
chawa, uczniowie 

Szkoły Podsta-
wowej w Gim-

nazjum nr 1 
w Bychawie, 
złożyli podzię-
kowania fun-
datorom. Bukiety 
żółtych i niebieskich róż 
(w kolorach herbu Bychawy) otrzymały 
panie reprezentujące Wojewodę, przed-
stawiciel Marszałka oraz burmistrz By-
chawy. Wiązanką tańców lubelskich po-
dziękowały pary taneczne z Gimnazjum 
nr 1. Potem był krótki pokaz umiejętno-

ści sportowych przygotowany przez dzieci 
i młodzież z obu szkół.
Najbardziej zadowolone z boiska oczywiście 

są dzieci. Stare raczej przypominało klepisko, 
zaś zawodnik po strzeleniu bramki często uda-

wał się na poszukiwanie piłki w żywopłocie. Teraz 
na terenie dotychczasowego boiska znajduje się pełno-

wymiarowy plac do gry w piłkę ze sztuczną nawierzchnią 
i piłkochwytami oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siat-

kówki, które może pełnić funkcję kortu do tenisa. I choć są tacy, którzy się 
dziwią: „Sztuczna trawa? To w Bychawie nie ma już prawdziwej?”, dzieci są 
wniebowzięte. 

Mamy bo-
isko jak wielkie gwiazdy 
futbolu! Już nie możemy 
się doczekać, kiedy ro-
zegramy na nim pierw-
szy mecz! – ekscytuje się 
12-letni Michał.

Zapraszamy do obej-
rzenia galerii zdjęć 
z otwarcia „Orlika” 
w  Bychawie: www.by-
chawa.plW pierwszym rzędzie od lewej: Małgorzata Tudrujek, Mariusz Nawłatyna, 

Ryszard Flis, Seweryn Gąbka, Mirosław Stoczkowski, Stefan Kępowicz, 
Teodora Zaręba, Robert Wójcik, Andrzej Sobaszek

Od lewej: Bożena Toporowska, Waldemar 
Paszkiewicz, Krystyna Łoza, Sylwia Chyl

Pierwsze strzały na bramkę 
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Lekcja patriotyzmu w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

Za liczny udział w uroczystościach wielkie brawa dla 
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bychawie

Udekorowany flagą państwową dom to rzadki widok 
w naszym mieście. Czy wstydzimy się symboli narodo-
wych?

Uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Wojny Roku 1920 
to w Bychawie stały punkt gminnych obchodów Święta 
Niepodległości

 Oto demokracja po bychawsku!

dokończenie ze strony 1
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Jedenasty
 Listopada 

w Bychawie
mg


