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Burmistrz Bychawy

Już po raz szósty będziemy wybie-
rać najpiękniejsze ogrody i balkony 
w naszej Gminie, których właściciele 
cenią sobie estetykę i piękny wygląd. 
Podobnie jak w ubiegłych latach liczy-
my na szeroki udział mieszkańców, 
ich zaangażowanie w upiększanie wła-
snych siedlisk, a przez to bezpośred-
ni wpływ na poprawę wyglądu miasta 
i wsi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia udziału w te-
gorocznej edycji. A oto założenia regu-
laminowe konkursu:

Cel konkursu:
Poprawa wyglądu miasta i gminy, 

popularyzacja postaw przyjaznych 
środowisku, wyróżnienie mieszkań-
ców miasta i wsi, którzy kładą nacisk 
na estetykę otaczającej ich przestrze-
ni. 

Organizatorzy Konkursu:
Konkurs organizowany jest pod pa-

tronatem Burmistrza Bychawy. 
Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe pro-

wadzone jest w trzech kategoriach:
1) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2) NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
3) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO 
Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem, 

zgłaszają swój udział osobiście w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie (Redakcja 

„Głosu Ziemi Bychawskiej”) lub tele-
fonicznie 0-81 56-60-144. W konkur-
sie mogą brać udział ogrody i balkony 
zgłoszone przez:

samych zainteresowanych• 
sołtysa, rady sołeckie, rady osie-• 
dli, burmistrza lub radnych za 
zgodą właściciela 

Sołectwa do konkursu zgłaszają sołty-
si, burmistrz lub radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagro-

dy rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w 
poszczególnych kategoriach. (Komisja 
może przyznać nagrody, wyróżnienia 
lub nagrody równorzędne). 

Czas trwania konkursu i ogłosze-
nie wyników:

Zgłoszenie uczestnictwa w kon-• 
kursie przyjmowane są do dnia 
31 lipca 2009 roku. 
Przegląd konkursowy przez po-• 
wołaną przez burmistrza komisję 

nastąpi do dnia 20 sierpnia 2009 
roku.
Rozstrzygnięcie konkursu i wrę-• 
czenie nagród odbędzie się pod-
czas Dożynek Gminnych – 23 
sierpnia 2009 r. na stadionie 
miejskim w Bychawie.

Oceny ogrodów, balkonów i sołectw 
dokona Komisja powołana przez Bur-
mistrza Bychawy.
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Nagrodzony w 2008 r. ogród p. Genowefy Flis z Bychawy

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w VI EDYCJI 
KONKURSU

„PIĘKNE MIASTO I GMINA”
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W 20. rocznicę wyborów 
parlamentarnych...

4 czerwca br. uczczono w Bychawie 20. rocznicę 
pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamen-
tarnych w 1989 r.  O godz. 15.30 Radni Rady Miej-
skiej w Bychawie wraz z przewodniczącym Sewery-
nem Gąbką, złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Mimo deszczowej aury w wyda-
rzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy, 
sołtysi oraz grupa mieszkańców Bychawy. Złożenie 
kwiatów odbyło się z towarzyszeniem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. 

Wyniki IX Gminnego 
Konkursu Matematycznego
pod patronatem Burmistrza Bychawy

LAUREACI – klasa V
I miejsce Aleksandra Żak kl. V b – SP Bychawa – na-
uczyciel Elżbieta Sobaszek • II miejsce Patrycja Fijo-
łek kl. V – SP Zaraszów – nauczyciel Elżbieta Kozioł
wyróżnienia: Aleksandra Flis kl. V b – SP Bychawa 
– nauczyciel Elżbieta Sobaszek • Katarzyna Parcheta 
kl. V – SP Stara Wieś II – nauczyciel Magdalena Ko-
tarska • Kamil Kasprzak kl. Va – SP Bychawa – na-
uczyciel Zenobia Rusinek
LAUREACI – klasa VI
I miejsce Agata Boguta (40 pkt) kl. VI d – SP Bycha-
wa – nauczyciel Zenobia Rusinek i Maciej Sprawka 
(40 pkt) kl. VI – SP Zaraszów – nauczyciel Elżbie-
ta Kozioł • II miejsce Artur Dojutrek (39 pkt) kl. 
VI – SP Bychawka – nauczyciel Zbigniew Maksim 
• III  miejsce Aneta Kisiewicz (38 pkt) kl. VI – SP 
Stara Wieś II – nauczyciel Magdalena Kotarska, Jacek 
Boguta (38 pkt) kl. VI d – SP Bychawa – nauczyciel 
Zenobia Rusinek • IV miejsce Dominika Dworak 
(37 pkt) kl. VI – SP Wola Gałęzowska – nauczyciel 
Beata Zaręba • V miejsce Karolina Radko (36 pkt) 
kl. VI – SP Wola Gałęzowska – nauczyciel Beata Za-
ręba • VI miejsce Wojciech Szacoń (33 pkt) kl. VI – 
SP Wola Gałęzowska – nauczyciel Beata Zaręba • VII 
miejsce Tomasz Sójka (32 pkt) kl. VI – SP Bychawka 
– nauczyciel Zbigniew Maksim

Mariusz Nawłatyna

Tak Bychawskie Centrum Kultury 
zakończyło pierwsze półrocze tego-
rocznego kalendarza imprez kultu-
ralnych. Mowa oczywiście o II Jar-
marku Bychawskim, który odbył się 
28 czerwca br. w parku miejskim przy 
ul. Rynek.

Przygotowany w oparciu o zaproszo-
ne zespoły program, dawał możliwość 
sentymentalnej podróży w przeszłość, 
i tą bliską, kilkunastoletnią, i tą dalszą, 
sięgającą wielu lat naszej tradycji, ob-

rzędów czy kultury ludowej. Sam park 
dodatkowo nastrajał do dobrego odbioru 
prezentacji scenicznych – wszak to daw-
ny bychawski rynek – miejsce magiczne, 
pamiętające wiele ważnych wydarzeń, 
spotkań, a dzisiaj, jako park dające 
odrobinę spokoju.

Jednak tego dnia od godziny 14, to 
miejsce ożyło dawnym gwarem, muzy-
ką – przywitała nas Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z ZS im. Ks. A. Kwiatkowskie-
go. I tak rozpoczęliśmy radosne granie. 
Wystąpił „JUBILAT” – CKiP Kraśnik, 
Zespoły Śpiewacze z Jeziorzan, Kapela 
Ludowa z Milejowa, Klub Seniora z By-
chawy, Zespół Pieśni i Tańca „JAWOR” 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-

nie, Regina Wróbel – śpiewaczka ludowa 
z Osmolic, Zespół Śpiewaczy z Gałęzowa 
z obrzędami weselnymi, Zespół Pieśni 
i Tańca „PODKOWIACY” z BCK. Kilka-

naście stoisk handlowych z wyrobami 
regionalnymi oraz konkurs na „jazdę 
na fajerce” i własnoręczny wyrób ma-

sła, połączony z degustacją (śmietana 
przygotowana i podarowana przez OSM 
Bychawa, chleb upieczony dla nas przez 
Piekarnię Państwa Kowalskich – za co 
serdecznie dziękujemy) uatrakcyjnił 
rynkowe spotkanie bychawian.

Było sympatycznie, wesoło, radośnie, 
słonecznie, a po ciepłym czerwcowym 
deszczu, i orzeźwiająco. Do zobaczenia 
na Jarmarku za rok!

Z muzyką i przytupem... 
na II JARMARKU BYCHAWSKIM
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Z serca dziękuję za okazaną 
pomoc
Doktorowi Piotrowi Wojtasiowi, dyrektorowi SP 
ZOZ w Bychawie oraz lekarzom: dr. Michalskiemu i 
dr. Pyszyckiemu

Maria Kostruba
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Forum czytelników
Uważam, że…
Michael Jackson, niekwestionowany król muzyki 
pop, zmarł niespodziewanie 26 czerwca w swoim 
domu w Los Angeles. Nie ma chyba na świecie me-
diów, które by o tym nie wspomniały, nie pokazały 
ludzi płaczących po jego śmierci, mówiących, że to 
dla nich jak strata kogoś bardzo bliskiego. Trochę 
nie rozumiem takiej reakcji świata, który przecież 
jeszcze niedawno śmiał się z Jacksona, plotkował na 
temat jego życia osobistego, jego problemów, a także 
na temat sprawy pedofilii, w którą podobno był za-
mieszany. 
Uważam, że Jackson był człowiekiem jak każdy inny, i 
jego śmierć jest tragedią, ale przede wszystkim dla ro-
dziny. Więc rodzina powinna mieć możliwość prze-
żywać ją w spokoju, bez błysków fleszy, bez spazmów 
fanek – bo to jest dobre na koncert, nie na pogrzeb.

Ewelina Kucharczyk

Andrzej Sobaszek, burmistrz Bychawy

Od pewnego czasu śledzę z uwagą to-
czącą się na łamach „Głosu Ziemi By-
chawskiej” dyskusję, a raczej polemikę 
radnych wokół spraw związanych m.in. 
z wykorzystaniem bychawskich źródeł 
termalnych, produkcją biopaliw, budo-
wą bioelektrowni, czy elektrowni wia-
trowych. Po lekturze zamieszczonego w 
3. numerze „Głosu” artykułu autorstwa 
Pana Seweryna Gąbki, uznałem za sto-
sowne włączenie się do dyskusji i po-
dzielenie się z czy-
telnikami moimi 
spostrzeżeniami, 
co do problemów 
w nim porusza-
nych, zwłaszcza 
w kontekście na-
woływania autora 
do pełnego obiek-
tywizmu i prawdy 
w relacjonowaniu 
i badaniu spraw, 
które są przed-
miotem publikacji. 
Szkoda, że autor 
artykułu  „Pano-
wie, panowie…” 
sam zapomina, 
że także składał 
ślubowanie, przy-
rzekając godnie, 
rzetelnie i uczciwie sprawować funkcje 
społeczne.

Tyle tytułem wstępu, a przechodząc 
do meritum, chciałbym odnieść się do 
uwag Pana S. Gąbki, co do – jak sam 
określił – „fenomenu” firmy Tempo sp. z 
o.o. w Lublinie, zainteresowanej swego 
czasu budową bioelektrowni w Bycha-
wie.

Spółka w dniu 
19.09.2007 r. zło-
żyła ofertę wspól-
nego biznesu, 
proponując zawią-
zanie spółki pra-
wa handlowego z 
Gminą Bychawa i 
określając wstępne 
warunki jej funk-
cjonowania. Pro-
jekt umowy spółki 
autorstwa jej sa-
mej, przewidywał 
aport Gminy w postaci nieruchomości o 
wartości 24 000 zł. Co do tych faktów 
informacja zawarta w artykule Pana Se-
weryna Gąbki w części poświęconej tej 
kwestii ma walor rzetelnej. Acha – może 
jeszcze to, że przedstawiciele Spółki 
odbyli kilka nieformalnych spotkań, w 
tym także z radnymi Miejskiej Rady w 
Bychawie.

W dalszej części artykułu jego autor 

przedstawia, co radni Klubu Radnych 
Niezależnych musieli zrobić, by zniwe-
czyć zakusy inwestora i zabezpieczyć, 
cytuję, „słuszny interes Gminy”. W tym 
miejscu rodzi się jednak pytanie – na 
jakiej podstawie Pan Seweryn Gąbka 
stawia tezę, że gdyby nie postawa rad-
nych, to doszłoby do niekorzystnych 
rozporządzeń mieniem Gminy, a win-
nym tego byłby, cytuję, „gorący orędow-
nik i zwolennik zawiązania tej spółki”? 
Tym zwolennikiem zawiązania spółki 
z firmą Tempo, zdaniem autora jestem 

ja, i tu się także 
nie myli, gdyż, 
faktycznie, opo-
wiadałem się i 
opowiadam za 
takimi inicjaty-
wami, ponieważ 
widziałem i wi-
dzę dużą szan-
sę na produk-
cję i zbyt upraw 
energetycznych 
(buraka energe-
tycznego, kuku-
rydzy i innych 
roślin energe-
tycznych), a to 
dlatego, że w 
ostatnim czasie 
rynek na płody 
rolne skurczył 

się poprzez likwidację cukrowni w Lu-
blinie, spadły również ceny płodów rol-
nych. Prawdą jest, że najważniejszą dla 
mnie sprawą jest szukanie rozwiązań 
dających szansę rozwoju dla rolników z 
naszego terenu. Niewątpliwie taką szan-
sę dawała bioelektrownia, którą chcia-
łem ulokować na naszym terenie. Stąd 

też podjąłem te 
działania. Żału-
ję, że nie doszło 
do realizacji tego 
zadania, a firma 
Tempo (rzekomo 
niewiarygodna) 
wykupiła tereny 
w gminie Ros-
socz i rozpoczę-
ła tam budowę 
bioelektrowni. 
Myślę, że czas 
pokaże, kto 
miał rację z bio-

elektrownią. Ja na dzień dzisiejszy po-
szukuję nowych inwestorów chętnych 
do podejmowania działań na naszym 
terenie. W chwili obecnej znalazłem 
firmę ELJAR, która chce wydzierżawić 
tę samą działkę na okres dziesięciu lat 
pod budowę zakładu przetwarzającego 
biomasę. Ciekaw jestem, jakie tym ra-
zem będzie stanowisko Rady Gminy?

Szanowni Państwo! Dlaczego takie 

Spółka TEMPO złożyła ofertę 
wspólnego biznesu, proponu-
jąc zawiązanie spółki prawa 
handlowego z Gminą Bychawa 
i określając wstępne warun-
ki jej funkcjonowania. Pro-
jekt umowy spółki autorstwa 
jej samej, przewidywał aport 
Gminy w postaci nierucho-
mości o wartości 24 000 zł.

U nas się nie udało, ale fir-
ma Tempo (rzekomo niewia-
rygodna) wykupiła tereny w 
gminie Rossocz i rozpoczęła 
tam budowę bioelektrowni. 
Myślę, że czas pokaże, kto 
miał rację z bioelektrownią.

Tak w naszej gminie 
głosowaliśmy 
na europosłów...
Wyniki wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego z naszej Gminy. W kolejności od 
największej ilości głosów. 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Spra-• 
wiedliwość - 469 głosów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stron-• 
nictwo Ludowe - 366 głosów
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Oby-• 
watelska RP - 283 głosy
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona • 
Rzeczpospolitej Polskiej
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Libertas• 
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy So-• 
jusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Lista nr 7 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Po-• 
rozumienie dla Przyszłości - CentroLewica 
(PD+SDPL+Zieloni 2004)
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Unia Polityki • 
Realnej
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Prawica Rzeczy-• 
pospolitej
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Polska Partia • 
Pracy

Odpowiedź burmistrza na artykuł S. Gąbki „Panowie, Pano-
wie” z numeru 3/2009 GZB

Gdzie leży prawda?

Uwaga wszystkie osoby 
chętne oddać krew !
3 sierpnia w Bychawie planowana jest wakacyjna 
zbiórka krwi z udziałem pracowników administracji 
samorządowej. Pobór krwi przeprowadzi Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie. W celu sprawnego przeprowadzenia ak-
cji niezbędne jest podanie szacunkowej liczby osób 
chętnych oddać krew. W związku z tym osoby zain-
teresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z pra-
cownikiem UM w Bychawie tel. 081 566 00 04 wew. 
31. Im nulpute doluptatet dolorem incin etumsan

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 4 nr 4 (207) 2009



stanowisko zajął Pan Seweryn Gąbka? 
Sądzę, że wynikało to z posiadania nie-
pełnej wiedzy na ten temat. Przecież na 
zarządzaniu nie musi się znać... Ja uwa-
żam, że inwestorów na naszym terenie 
nigdy za wiele. Taka otwartość jednak 
nie jest tym samym co bezkrytyczne 
akceptowanie wa-
runków każdego 
inwestora. 

Mam nadzieję, 
że dla wszystkich 
oczywistym jest, 
że warunki inwe-
stowania i inne 
szczegóły przed-
sięwzięcia bizne-
sowego nie oma-
wia się publicznie, 
chociażby na fo-
rum Rady, lecz w kuluarowych rozmo-
wach uzgadnia się punkt po punkcie 
warunki kontraktu. Tak winno być i w 
naszej Gminie, bo taka jest natura tych 
kontaktów i zrozumiała niechęć inwesto-
rów do publicznego ujawniania szczegó-
łów. Zrozumiałe jest także, że o efektach 
rozmów burmistrz informuje następnie 
Radę wnosząc pod jej obrady stosowną 
uchwałę, w tym przypadku dotyczącą 
wyrażenia zgody na 
wniesienie do spół-
ki mienia Gminy. W 
tej konkretnej sytu-
acji nie został, bo nie 
mógł być przedłożo-
ny projekt uchwały, 
bowiem po złożeniu 
przez Spółkę Tempo 
oferty, nie została 
wszczęta procedura 
zmierzająca do przy-
jęcia lub odrzucenia 
oferty. Procedura 
taka obejmuje m.in. 
analizę opłacalno-
ści przedsięwzięcia, 
ocenę prawnych 
podstaw zawiązania 
przez Gminę z part-
nerem prywatnym 
spółki której zakres 
działalności wykra-
czał poza sferę uży-
teczności publicznej. 
W dalszej kolejności 
należało prowadzić negocjacje, mając 
za podstawę dokonaną dla potrzeb tego 
przedsięwzięcia i zleconą przez Urząd, 
wycenę aportu. 

Jeszcze jedna istotna uwaga – nieru-
chomość wyceniana dla celów innych 
niż sprzedaż może mieć, wg standar-
dów stosowanych przez rzeczoznawców, 
inną, często niższą wartość. Nie moż-
na więc przyjmować, że wartość nie-
ruchomości, którą Spółka wskazywała 
jako aport  odpowiada na pewno kwo-
cie 650.000 zł, bowiem, to szacunkowa 
wartość nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży a nie wartość aportu. Wy-
ceny nieruchomości dla potrzeb wnie-
sienia aportu Urząd nie zlecał, bo jak 

wcześniej wyjaśniono nie uruchomiono 
żadnej procedury koniecznej do sfina-
lizowania całej sprawy. Czy autor tek-
stu rzetelnie podał więc wartość działki 
gminnej mającej stanowić aport? Pyta-
nie to pozostawiam bez odpowiedzi.

Nie znam także pobudek dla których 
autor artykułu 
analizuje zapi-
sy umowy spół-
ki przeze mnie 
nie parafowane. 
Jak wcześniej 
sygnalizowałem 
projekt był au-
torstwa samej 
Spółki, która 
ma prawo pro-
ponować zapi-
sy korzystne 

z punktu widzenia swoich interesów. 
Umowę spółki sporządza się na koń-
cowym etapie negocjacji, wówczas, gdy 
uzgodnione są najistotniejsze elementy 
przedsięwzięcia.

Pragnę Państwa poinformować, że 
przy rozmowach z firmą Tempo bra-
ła udział radca prawny – Pani Maria 
Pilch-Cebula, która czuwała nad praw-
ną stroną ustaleń. Gdyby ktoś z Pań-

stwa miał jakieś wąt-
pliwości w tej spra-
wie, to bardzo proszę 
o kontakt z Panią 
celem uzyskania in-
formacji. Zapewniam 
Państwa, że staram 
się przy wszystkich 
działaniach na rzecz 
Gminy przestrzegać 
litery prawa.

Prawda jest jedna, a 
prawdą jest, że nigdy 
nie doszło do wszczęcia 
procedury oceny opła-
calności przedsięwzię-
cia, bowiem wcześniej, 
radni sami zadecydo-
wali, że taki biznes ze 
Spółką Tempo się nie 
opłaca i tu cytuję wy-
powiedź pana S. Gąbki 
„urąga wszelkim za-
sadom zdrowego roz-
sądku”. Moim zdaniem 
zdrowy rozsądek na-

kazywał przyjąć do wiadomości fakt, że 
firma Tempo chce nawiązać biznesowe 
kontakty z Bychawą i w tym celu zabie-
gała o kontakt z Radą oraz złożyła ofer-
tę współpracy. Na ocenę efektów starań 
Spółki, należało poczekać do czasu, gdy 
zgodnie z kompetencjami organ wyko-
nawczy Rady dokona niezbędnych czyn-
ności i oceni, czy propozycja jest warta 
zainteresowania. Odwracając swoje role, 
radni wylali dziecko z kąpielą. Szkoda, 
bo brak otwartości w kontaktach z biz-
nesem to strata dla nas wszystkich. Po-
wiedzieć, że inwestorzy mogą prowadzić 
u nas działalność, to za mało, potrzeba 
zachęt, a przede wszystkim poważnego 
traktowania… Panowie.

S. Gąbka analizuje zapi-
sy umowy spółki przeze 
mnie nie parafowane. 
Projekt umowy był au-
torstwa samej Spółki, 
która ma prawo propo-
nować zapisy korzystne 
dla siebie. Umowę spółki 
sporządza się na końco-
wym etapie negocjacji, 
wówczas, gdy uzgodnio-
ne są najistotniejsze ele-
menty przedsięwzięcia.

Nigdy nie doszło do wszczę-
cia procedury oceny opłacal-
ności spółki, bowiem wcze-
śniej, radni sami zadecydo-
wali, że taki biznes ze Spół-
ką Tempo się nie opłaca.

Leszek Asyngier Jr

Witam!
Od czasu do czasu nie zaszkodzi, pod 

przykrywką gimnastyczno-werbalnych 
zabiegów, przemycić jakąś głębszą myśl, 
nawet oczywistą, choćby z pogranicza 
quasi-filozofii. W dzisiejszej gimnastyce, 
spod znaku trzech jubileuszowych „X”, 
pozwolę sobie zaprezentować utwór, któ-
ry w swojej prostocie opiera się na pró-
bie przeforsowania przez „nadającego” 
takiej wydumanej sentencyi. Wszystko 
w klimacie bliżej nieokreślonym... 

Lecz żeby nie przedłużać tych górno-
lotnie brzmiących dywagacji, zapraszam 
Cię, odważny czytelniku, do rozłupania 
poniższego wiersza z osobliwym dystan-
sem gapowicza. Jeszcze raz piszę, od 
czasu do czasu nie zaszkodzi…

A’konkrety

Mimo wszystko…
Cóż, bądź co bądź…,
Tak czy inaczej,

Gdyż mniej więcej
Aczkolwiek… Choć…
W każdym bądź razie,

Jak świat światem,
Być czy nie być – 
Wąż swój ogon je…

Koniec końców,
Człek nie człek – im
Wie więcej, tym mniej.
Teza – antytezę, 
Vice versa – wspak,
Zbija i przebija – 
W sensie sensu brak!

odsłona 

XXX

Głos Ziemi Bychawskiej2009/07/08 str. 5



 

Monika Głazik

W niedzielę, 21 czerwca, deszcz bęb-
ni od rana. O ósmej odbieram telefon od 
prowadzącej telewizyjny program, Mag-
dy. – Wiem, że leje okrutnie. Ale oczy-
wiście przyjeżdżamy do was. Nie martw 
się, będzie dobrze, wczoraj w deszczu, 
do dwudziestej trzeciej, kręciliśmy pusz-
czanie wianków w Pszczelej Woli, było 
cudnie, woda chlupała w butach...- żar-
tuje, starając się mnie rozbawić, jednak 
nie skutecznie. Skóra cierpnie mi na 
grzbiecie. Do dwudziestej trzeciej i to w 
deszczu – to nas dzisiaj czeka! Tak, to 
będzie wspaniały, wakacyjny program 
pokazujący nasze miasto przez różowe 
okulary: chyba tylko siąpanina i kałuże 
- mówię z ironią.

Z Magdą, przez telefon, wprowadzamy 
ostatnie zmiany do scenariusza, drugą 
ręką zakładam ubrania – na psią pogo-
dę idealna będzie wesoła koszulka. 

Więc w tej koszulce, impregnowanej 
kurtce i w pożyczonych, specjalnie na 
okazję TV w Bychawie, kaloszach, wy-
bywam o 9 rano z domu. Mój osobisty 
czarny Golf „dwójka” idealnie nadaje 
się do niedzielnych zadań specjalnych 
w błocie. Zbiórka pod BCK – ja, Basia, 
dyrektor, Zbyszek i kierowca zielonego 
Żuka z gminy. Pakujemy namiot, kuch-
nię, butlę z gazem. Wiejski kącik nieste-
ty się nie zmieści, trzeba by go składać i 
rozkładać z pół dnia, a na to nie będzie 
czasu. Powinny go z powodzeniem za-
stąpić dwa niebrzydkie stoliki „Perły”. 

Po drodze do Gałęzowa jeszcze skokw 
bok na stację paliw, uzupełnienie zapa-
sów LPG  i „Tiger” na drogę. – Weź na 
dziś całą zgrzewkę, przyda wam się  – 
rzuca za  mną ze śmiechem, pracujący 
na Orlenie, Mirek. Widać, niektórzy, do-
brze wiedzą, co się dziś dzieje w Bycha-
wie, pewnie za sprawą plakatów, które 
na miasto rzuciliśmy w czwartek.

W Gałęzowie jesteśmy obok dworku 
pierwsi. Namoknięty deszczem plac nie 
ułatwia nam pracy – wszystko trzeba 
z samochodu nosić, a sam namiot waży 
trochę. W tę pogodę jest jednak niezbęd-
ny, i dobrze że rozkłada się go w kilka 
chwil. Zostawiamy chłopaków i z Basią 
jedziemy zajrzeć do jednej z bohaterek 

naszego dnia – pani Janiny, która bę-
dzie dla telewizji gotować pierogi. Dwie 
ich wielkie misy są już gotowe – to efekt 
pracy kilku gospodyń. Pan Jan, mąż 
pani Janiny wkłada nam do auta 20-li-
trową bańkę wody - przy dworku nie ma 
bieżącej. - Jeszcze tylko durszlak, pani 
Jasiu...

Wracamy pod dworek, gdzie spotyka-
my gospodynie. Wszystko już gotowe, 
tylko ten deszcz – pada i pada.

 Zbliża się 10.30, jadę więc do Bycha-
wy, gdzie pod różowym budynkiem z ze-
garem mamy się wszyscy spotkać. Kilku 
mieszkańców, młodzież z MIK-u już jest 
i czeka. Pada pytanie o telewizję: pew-
nie się spóźni. Tymczasem oni już są – 
kręcą ujęcia przy bychawskim witaczu. 
Punktualnie o 11.00 pojawiają na par-
kingu przed UM: dwa busy tansportery, 
bo i dwie ekipy: czterech prowadzących, 
dwóch operatorów kamer, dźwiękowiec, 
reżyser, montażysta, asystenci, w sumie 
15 osób!

Pierwsze koty za płoty! Kawę z dwóch 
łyżeczek, parzoną po turecku dla Bart-
ka, reżysera programu, przynoszę w re-
dakcyjnym „Kubku Playboya” (własność 
Marka!). Pierwsze zdjęcia robione są 
z udziałem wszystkich prowadzących – 
Magdy, Niny, Grzegorza i Tomka. Przed 
Urzędem ekipa kręci czołówkę i... od 
razu zakończenie, bo w telewizji prze-
cież czas płynie inaczej. 

Tymczasem ludzie wychodzą z Mszy 
i na Piłsudskiego robi się tłoczno. 

O! jest i Marek, będzie nam robił zdję-
cia przez cały dzień, a efekt jego pracy 
obejrzymy potem na bychawa.pl.

Za chwilę ekipy się rozdzielą i każda 
pójdzie w swoją stronę. Jeszcze tylko 
wizyta w piekarni państwa K. po bułki 
z cukrem – takie tylko w Bychawie, bo 

Za pomoc w przygotowaniu 
Niedzieli z TVP w Bychawie
z serca dziękuję...
• p. Janinie i Janowi Flisom oraz mieszkańcom Ga-
łęzowa – p. Marii Kowalczyk, p. Barbarze Korbie, p. 
Janinie Wiechnik, p. Helenie i Albinowi Jaroszom, 
p. Józefowi Czajce, • Barbarze Cywińskiej • p. Marii 
Dębowczyk i Teresie Tracz z Bychawskiego Towarzy-
stwa Regionalnego • p. Markowi Kunie • p. Elżbiecie 
Żmuda-Jefferies i jej mężowi • Markowi Matyskowi 
• Małgorzacie i Mariuszowi Nawłatynom • Stowa-
rzyszeniu Użytkowników Koni Roboczych i Kuców 
w Bychawie – p. Andrzejowi Frączkowi, p. Leszkowi 
Gumienniakowi, p. Zenonowi Gołębiowi, p. Grzego-
rzowi Michalczakowi, p. Jerzemu Kurzejewskiemu 
•  Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu LIBER-
LIBER – Agacie Gumienniak, Pawłowi Grabosiowi, 
Arturowi Gumienniakowi, Tomaszowi Hanajowi, 
Tomaszowi Chęciowi, Oli Krysce, Matyldzie Tracz, 
Michałowi Wierzchowskiemu, Jackowi Zarzyckiemu 
• Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
•  Stowarzyszeniu Twórców Ludowych Zarząd Głów-
ny w Lublinie • p. Mirosławowi Grzesiakowi • p. Regi-
nie i Januszowi Kowalskim • Agnieszce i Mariuszowi 
Sawickim • Jakubowi Kunie, Arturowi Kunie, Micha-
łowi Gduli • Agnieszce Kamińskiej • Jolancie Karaś 
• Ewelinie Kucharczyk • Zbyszkowi Staszkowi • p. 
Marianowi Chałabisowi • p. Leszkowi Zawiślakowi • 
Mateuszowi Wróblewskimu • młodzieży z Trybuny 
Ludków i MIK-u • mieszkańcom, którzy towarzyszyli 
nam w wędrówce z kamerą • burmistrzom za to, że 
dali mi wolną rękę... • mojej Rodzinie.

Monika Głazik

Dzień z telewizją 
w Bychawie...

Zmiany w naszym SP ZOZ
Początek wakacji oraz lata kalendarzowego przyniósł 
dwie istotne zmiany w funkcjonowaniu SP ZOZ 
w Bychawie. 
Pierwszą z nich jest przeniesienie Ratownic-
twa Medycznego do wyremontowanego bu-
dynku tzw. „starego” szpitala przy ulicy 11 
Listopada. Pomieszczenia, w których dotych-
czas stacjonowało Ratownictwo Medyczne zosta-
ną oddane na potrzeby Przychodni Rejonowej. 
Drugą ważną zmianą jest zakończe-
nie działalności Oddziału dla Przewle-
kle Chorych z dniem 30 czerwca br.  
Zmiana ta jest podyktowana wymogami Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi 
wszystkie oddziały dla przewlekle chorych po-
winny zostać zamknięte do końca 2009 r. Po tym 
czasie bowiem NFZ nie będzie finansował świad-
czeń zdrowotnych udzielanych w tych oddziałach.  
Łóżka Oddziału dla Przewlekle Chorych w Bychawie 
wraz z całym zapleczem medycznym i technicznym 
zostały włączone w działalność Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego. W wyniku tego liczy on w chwili 
obecnej 42 łóżka. Zadaniem  Zakładu  Opiekuńczo- 
Leczniczego jest objęcie całodobową opieką osób nie 
wymagających hospitalizacji, a których stan zdrowia 
i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przeby-
wanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby 
z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, 
które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale 
wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich 
i rehabilitacyjnych prowadzonych pod nadzorem 
lekarza. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwa-
terowania. Miesięczna opłata to 70% miesięcznego 
dochodu (emerytury, renty, zasiłku stałego, renty 
socjalnej) osoby przebywającej w Zakładzie.

DM
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bez nich Magda nie wyobraża sobie pro-
gramu. Reżyser zaś nie wyobraża sobie 
filmu bez zdjęć w środku piekarni, przy 
piecach. Jest niedziela, więc piekarnia, 
zostaje otwarta tylko na nasze życzenie. 
Na dworze zimno, ale wewnątrz ogarnia 
nas przyjemne ciepło. Operator kręci 
szybko kilka ujęć, bo kamera paruje, i 
obie ekipy zaopatrzone w buły (co praw-
da piątkowe :-) ruszają w drogę. Jedna 
ze mną, na pierogi do Gałęzowa, druga 
z Markiem Kuną będzie zdobywać gro-
dzisko. 

W Gałęzowie, prowadząca program 
Magda, do pierwszego ujęcia z pierogami 
wyciąga dwa zabawne fartuszki. - Ten 
w kotki specjalnie wzięłam, Grzesiu, 
dla ciebie – mówi do redakcyjnego kole-
gi. Zawija na głowie chustkę i ruszajże 
do pracy. Wszystko pod komando pani 
Janiny. Jest przepis na gałęzowskie pie-
rogi, jest lepienie. Ruskie bez falbanek, 
gałęzowskie z falbankami. A przecież, 
gdy mieszkanki Gałęzowa pierogi kleiły, 
to sobie śpiewały. Było i o gałęzowskiej 
mgle, i o tym strasznym pierogu, i kurze 
z kurczętami...

Bartek, reżyser, potrzebuje pokoju ze 
stołem, a moja redakcja wydaje się być 
dobrym miejscem. Znów jestem w By-
chawie, tam z ciekawością przyglądam 
się jego i montażysty pracy oraz urzą-
dzeniom do montażu nagrań. Reżyser 
montuje film, ale nie nasz o Bychawie, 
tylko jakiś inny, nagrany kilka dni 
temu. 

Postanawiam zajrzeć na Podzamcze, 
bo tam na ekipę Niny i Tomka, czeka 
w pogotowiu Kuba i team zaprzyjaźnio-
nych  rowerzystów. 

- Masz jakiś kontakt z ojcem? – py-
tam Kuby. - Taki sam, jak i pani... Aha, 
czyli żaden, to normalne - Marek ceni 
niezależność i spokój od komórek. Mam 
numer do Niny, więc dzwonię i pytam 
gdzie są, okazuje się, że zaliczyli już 

Koźmiana (chyba chodziło o grób?) i pa-
dają w drodze na grodzisko. Rowerzyści 
mają czekać do skutku na ekipę przy 
ruinach, umawiam więc z nimi kontakt 
telefoniczny:  Kuba dzwoni do Moniki – 
Monika do Niny – Nina przekazuje tele-
fon Markowi. I wszystko ma grać!

Spokojna o rowerzystów wracam do 
Gałęzowa, chyba tylko pomieszać błoto, 
bo tam nadal trwają zdjęcia. Nawet Koź-
miana ożywili, za chwilę będą jeździć 
bryczką. Koń cierpliwy i woźnica też, na 
swoje obiecane pięć minut przed kame-
rą czekają od rana. A jest 13.00!!! 

Pierogi są już nie tylko ugotowane, ale 
i prawie zjedzone. Te, które się ostały, do 
samochodu i jadę nakarmić ekipę Niny i 
Tomka, która wróciła z eskapady i dopo-
mina się suszarki, kawy, herbaty, etc.

Redakcja zaczyna wyglądać jak obozo-
wisko i kemping w jednym. Po godzinie 
zjawia się też grupa Magdy i Grzegorza, i 
pada pytanie: - Czy da się ubić masło na 
schodach Urzędu Miejskiego? Oj, da się, 
da! Wszystko się w Bychawie da zrobić, 
bo mamy fantastyczną młodzież. Nawet 
masło w dziurawej maśniczce. Michał 
ubija tak dynamicznie, że ślad po śmie-
tance ciągnie się aż do ulicy. Tylko co 
teraz zrobić z tym masłem i maślanką? 
[Maselnica stoi do dziś dnia w redak-
cji.]

W międzyczasie przegrupowanie sił. 
Jedni pojadą na ruiny, drudzy będą krę-
cić bieg charytatywny dla Jasia w parku 
za kościołem. Wszystko od rana przygo-
towuje stowarzyszenie Liber-Liber. - Czy 
po drodze wstąpicie na Muzykowanie? 
Nie wiedzą...

O! Jest Jola! Jola na co dzień stażyst-
ka w UM, dziś zagra rolę ducha – Białą 
Damę w ruinach nad zalewem. 

- Casting na ducha zrobiłaś na szóst-
kę! – mówi do mnie Marek, i okiem fo-
tografa (tylko i wyłącznie!) patrzy na 
Jolkę. – Już czuję, że mogą wyjść dobre 
zdjęcia.

Rzeczywiście, suknia do mazura (od-
naleziona po dwóch latach) na Joli leży 
doskonale (podobno w tym dniu nawet 
ktoś się w niej zakochał – oczywiście w 
dziewczynie, nie w sukni), i w ruinach 
zamku nasza bosa filigranowa modelka 
prezentuje się jak rasowy duch. 

Nadal pada, więc w międzyczasie do-
staję od załogi TVP bardzo odpowie-
dzialne zadanie, w przerwach nagrywa-
nia mam pilnować ducha i trzymać go w 
aucie, by nie zmarzł. Potem z tej funkcji 
zwalnia mnie Aga. 

Nina i Tomek ze swoją ekipą nagrywa-
ją teraz konie w „Zielonej Dolinie”. 

Przez cały dzień mam nadzieję, że tego 
nie usłyszę, a jednak! – Monika, nie wy-
obrażam sobie filmu bez ciebie – Mag-
da usiłuje mnie przekonać do swojego 
nowego, moim zdaniem niezbyt szczę-
śliwego pomysłu, umieszczenia mnie w 
jakimś kadrze. Ma nawet swoją wizję, 
która dotyczy Wandzina, i już mi tłuma-
czy, co i jak mam zrobić.

-  Niemożliwe! Wyglądam jak kupa 
nieszczęścia, w wybłoconych kaloszach 
i fryzurą zmokłej kury. – Nie szkodzi, 
tak jest naturalnie i wakacyjnie – mówi 
operator kamery. 

I stało się! A ja przez pięć dni miałam 
nadzieję, że akurat to ujęcie wytną. Nie 
wycięli!

A potem wszyscy poszli na kolację do 
Saszy, a ja o 20.00 wróciłam do domu.

 
PS. Poza programem z cyklu „Wakacyj-

nych Spotkań”, który został nakręcony 
w Bychawie tego dnia, był jeszcze jeden 
rezultat: zgubiłam parasolkę! Przez cały 
dzień mi wiernie towarzyszyła (widać ją 
nawet na kilku zdjęciach w galerii na 
www.bychawa.pl), a na koniec gdzieś 
przepadła. Bordowa była. Ktokolwiek 
widział... ktokolwiek wie...

Program z cyklu „Waka-
cyjnych Spotkań” nakręco-
ny w Bychawie, w niedzielę, 
21 czerwca, można było obej-
rzeć 26 czerwca w TVP Lublin.  

Jeśli nie oglądaliście, może-
cie zerknąć na stronę interneto-
wą TVP Lublin, tam film znaj-
duje się w wersji elektronicznej. 
Jak wyszło? Oceńcie sami...
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 3
Trasa piesza – Wąwóz „Kacze 
Doły” alias „Losek”
Część 2.

Dno zwęża się miejscami do 2 – 3 m, 
a ściany rosną. Maksymalna głębokość 
wąwozu przekracza chyba 10 m, a cał-
kowite wcięcie doliny w zbocze wynosi 
jakieś 30 m. To już prawdziwy kanion, 
jak na kowbojskich filmach. Wrażenie 
głębokości potęgują drzewa wspinające 
się nad ścianami i poskręcane korzenie 
odsłonięte przez erozję. Na zacienionych 
ścianach rosną mchy i paprocie. Wła-
śnie w odniesieniu do podobnych form 
rzeźby na Lubelszczyźnie funkcjonuje 
zazwyczaj kalka pojęciowa „wąwozy les-
sowe”. Tymczasem, jak łatwo sprawdzić, 
ściany wąwozu tworzą białe skały wę-
glanowe, a rumosz w dnie strumienia 
odłamki opoki – skały wapienno-krze-
mionkowej a więc twardej i trudniej ule-
gającej erozji. Gwoli ścisłości w strumie-
niu znajduje się również gruz budowla-
ny, ułamki cegły i dachówki, o czym za 
chwilę. Jeśli chodzi o less, to w okolicy 
Bychawy występują skały pyłowe i glin-
ki podobne do lessu, lecz uboższe odeń 
w węglan wapnia, ich pokłady są jednak 
zbyt małej miąższości, by utworzyć wą-
wozy. W zagłębieniach terenu i na zbo-
czach tworzyły się niekiedy złoża glinek, 
większość z nich została w ciągu XX 
wieku zużyta do produkcji cegły. 

Za zakrętem wąwozu kolejna niespo-
dzianka: w korycie strumienia rozwala 
się spory głaz. Wymiary niezbyt regu-
larnej bryły 130 x 80 x 90 cm. Materiał: 
czarno-szara skała magmowa połysku-
jąca kryształami miki. Zwarta i bardzo 
twarda; próba pobrania ułamka (celem 
oddania do badań) przy pomocy lekkie-
go młotka kończy się fiaskiem. 

Kiedy, jak i skąd przywędrował tajem-
niczy głaz?

Jak – wiadomo, w masie wędrującego 
lądolodu. Kiedy – w epoce lodowcowej 
zwanej przez uczonych plejstocenem 2 
mln – 12 tys. lat temu, prawdopodobnie 
w fazie jego najdalszego zasięgu zwa-
nego zlodowaceniem południowopol-
skim, krakowskim etc. 800 – 400 tys. 
lat p.n.e.

Skąd – oto pytanie. Na pewno z półno-
cy, z krajów skandynawskich, północnej 
Rosji.

Dokładne badania rodzaju skały, jej 
składu mineralnego i chemicznego, wła-
ściwości magnetycznych i in. mogłyby 

ustalić miejsce pochodzenia, trasę wę-
drówki, a nawet czas powstania formacji 
skalnej, z której ów kamień pochodzi.

Kiedyś ten kamień wydawał mi się o 
wiele większy – a może był to jakiś inny 
głaz – snuje wspomnienia pan Grzesiak. 
Ja pamiętam, że leżał w innym miejscu 
na lewym brzegu powyżej strumienia. W 
ciągu ostatnich 15 lat w naszej okolicy 
miały miejsce 3 duże powodzie wywoła-
ne gwałtownymi roztopami. Masy wody 
spływające z pól wąwozami dokonały 
znacznego przekształcenia tych form te-
renu: wcięcia wąwozów w głąb, cofania 
się źródeł i suchych dolin ku wierzcho-
winie, wynoszenia dużych ilości mate-
riału skalnego. Skutki silnej erozji wi-
dać w „dołach” gołym okiem.

W ogóle współczesna geomorfologia 
(nauka o formach terenu i procesach 
rzeźbotwórczych) rozwój wąwozów Lu-
belszczyzny wiąże z działalnością czło-
wieka. Gwałtowne wylesienie znacznych 
obszarów, orka wzdłuż zboczy, tworzenie 
dróg dla transportu kołowego i wreszcie 
stosowanie ciężkiego sprzętu rolniczego 
wywołały zmiany, silnie przekształcają-
ce krajobraz w krótkim czasie – kilka-
set, kilkadziesiąt lat – niekiedy bardziej 
niż w ciągu całych epok geologicznych. 
Bychawskie uroczysko może być szkol-
nym przykładem tych procesów: starszą 
formę nieckowatą dolinę o łagodnych 
zboczach rozcina młodsza – wąwóz. 
Zmiany widoczne są w ciągu zaledwie 
kilkunastu lat. 

Przeskakując nad zwalonymi pniami 
i czołgając się pod silnie nachylonymi 
drzewami, docieramy do źródła całego 
zamieszania. Ściślej mówiąc do źródeł 
strumienia. Tu wąwóz znowu rozdwaja 
się – jedna odnoga biegnie ze wschodu, 
druga dochodzi od północy. Progi skal-
ne w strumieniu rosną do 50 cm, naj-
wyższy przekracza 1 m, spod rumoszu 
wyzierają bloki litej opoki a na całej kil-
kudziesięciometrowej długości obydwu 
strumyków biją silne źródła.

O ich klasyfikację spytajmy Jakuba, 
studenta geografii po zaliczeniach, a 
przed egzaminem, czyli człowieka naj-
bardziej kompetentnego. (Po egzaminie 
będzie za późno, studenta obowiązuje 

zasada 4Z: zakuj, zdaj, zapij, zapomnij.): 
są to źródła descenzyjne czyli swobod-
nie spływające; rumoszowe i warstwo-
wo-szczelinowe. 

Skąd tu w ogóle źródła? Poświęćmy 
nieco uwagi układowi sieci wodnej Wy-
niosłości Giełczewskiej. Sieć rzeczna 
i ilość wód powierzchniowych jest na-
der skąpa. Patrząc na pewne wskaźniki 
hydrologiczne - to już prawie pustynia. 
Na dodatek jest to obszar wododziałowy, 
więc mamy tylko to, co spadnie z chmur. 
Sprawę ratują pokaźne zasoby wód pod-
ziemnych zgromadzone w dwu, a nawet 
trzech poziomach wodonośnych. Naj-
większy związany jest za skałami gór-
nej kredy, samymi w sobie mało prze-
puszczalnymi lecz dzięki szczelinom i 
spękaniom mającymi duże możliwości 
przepływu i magazynowania wody.

Ten właśnie poziom wodonośny prze-
cinają i odwadniają doliny głównych 
rzek: Bystrzycy, Kosarzewki, Gałęzów-
ki, Poru, na wys. 180 – 200 m n.p.m. 

Drugi wyższy poziom wodonośny zwią-
zany jest z trzeciorzędowymi piaskow-
cami tworzącymi najwyższe wzniesienia 
Wyniosłości lub Wysoczyzny Giełczew-
skiej. Przepuszczalne, porowate pia-
skowce podścielają starsze warstwy o 
charakterze ilastym, więc nieprzepusz-
czalne, i tu właśnie na wys. 230 – 270 
m tworzy się warstwa wodonośna. Na 
tym poziomie występują wysokie źródła 
Czerniejówki, Olszanki, Giełczwi i wielu 
pomniejszych strumieni o biegu stałym 
lub okresowym.

Źródła, które mamy przed sobą, zasila 
ten właśnie poziom wodonośny.

[Trzeci poziom wodonośny to wody pod-
skórne, występujące lokalnie w związ-
ku z nieprzepuszczalnymi utworami 
czwartorzędowymi. Zasięg poziomu jest 
niewielki, a jakość wód zła.

Szerzej o geologii naszego subregionu 
w innym odcinku.]

- Tu woda była zawsze dobra – mówi 
p. Mirek Grzesiak – czysta, zimna, aż 
kłuła w zęby, o smaku jakby lekko kwa-
skowatym, spróbujcie śmiało.

Próbujemy, istotnie dobra.
- Kiedy pracowało się w polu, a kiedyś 
pracowało się długo, po wodę szło się 

głaz narzutowy
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do źródeł. „Nie pij ze źródła – mówili ro-
dzice – bo dostaniesz zapalenia płuc. Na 
polu we żniwa było ze czterdzieści stop-
ni, a woda miała ze cztery. [Źródła na 
Lubelszczyźnie mają zwykle stałą tem-
peraturę 7-80 C, zbliżoną do średniej 
rocznej temperatury powietrza dla tego 
regionu – M.K.]

Najlepiej było urwać żytnią słomkę i 
ciągnąć wodę przez nią, wtedy ogrze-
wała się nieco i płynęła małym strumie-
niem. Kiedy przychodzili goście, też bie-
głem z kanką do wąwozu. „Tylko pamię-
taj, żebyś wody nabierał ze źródeł, a nie 
gdzieś po drodze”. Ojciec nie uznawał 
wódki monopolowej, kupował czysty 
spirytus i rozrabiał ze źródlaną wodą. 
Trzeba było wlać, zaczekać, aż się prze-
gryzie (uderzona widelcem flaszka mia-
ła dzwonić) no i gotowe. Rano na kaca 
woda źródlana też pomagała.

Tegoroczną obfitość wód źródła za-
wdzięczają łagodnej zimie, obfitym opa-
dom i przedłużającemu się okresowi 
topnienia śniegu. Wody opadowe wsią-
kające powoli w niezamarzniętą glebę 
wydatnie zasiliły zasoby wód podziem-
nych. Ogólnie hydrosfera Wyżyny Lu-
belskiej jest nader kapryśna i obfitość 
opadów nie zawsze przekłada się na wy-
dajność źródeł.

Nasyciwszy oczy urodą  źródlisk, sfo-
tografowawszy co się dało, stromą ścież-
ką wspinamy się na wierzchowinę, a po 
chwili przedzierania się przez krzaki 
wydostajemy się na otwartą przestrzeń. 
Północną odnogę wąwozu przedłuża wy-
robisko po piaskowni. Porastają je mło-
de brzózki, piaskolubne trawy i poletka 
poziomek. Niestety, miejsce to niektórzy 
traktują jak składowisko zużytych opon 
i wysypisko śmieci. I tak jest lepiej niż 
onegdaj, gdy do wyrobiska wywożono 
padłe zwierzęta gospodarskie. - Trudno 
zrozumieć – zastanawia się nasz prze-
wodnik – jak ludziom chce się wywozić 
śmieci tak daleko pole, do lasu, przecież 
pojemniki stoją w środku wsi a płaci się 
i tak. Jakiś atawizm, czy co? Skąd ata-
wizm, jak kiedyś śmieci nie było. Każda 
rzecz przydawała się wielokrotnie: bu-
telka, gwóźdź, sznurek. Każde miejsce 
miało swoje przeznaczenie: rzeka, las, 
łąka, wygon. Nie było pojęcia „nieużyt-
ki”. 

- No właśnie – kontynuuje Grzesiak po 
chwili – Przeznaczenie „Loska” upatry-
wałbym w udostępnieniu tego pięknego 
miejsca turystom. Trzeba by objąć go 
jakaś formą ochrony, stworzyć ścieżkę 
przyrodniczą, edukacyjną czy co tam. 
Na pewno trzeba chronić przed zabudo-
waniem czy zasypaniem śmieciami. Jest 
pewien problem. Dawniej do wąwozu 
prowadziło mnóstwo ścieżek i polnych 
dróżek, dziś większość została zaorana. 
Myślę, że dałoby się załatwić z gospoda-
rzami, by jakieś dwie trzy zostawili tu-
rystom. Konserwacja nie byłaby uciążli-
wa, ot przejechać kosiarką parę razy w 
ciągu lata, raz do roku wyrównać trochę. 
Co do samego urządzenia i wyposaże-
nia ścieżki przyrodniczej, głos oddałbym 

specjalistom.
Cóż. Autor niniejszego tekstu do mia-

na specjalisty nie pretenduje, ale opcja 
przyrodnicza jest jego sercu droga. Spró-
bujmy jakoś odnieść się szeregu poru-
szonych przez rozmówcę zagadnień. Po 
kolei.

Wysypywanie śmieci i odpadów pro-
dukcyjnych wiąże się nieużytkami, ero-
zją, etc. 

Z punktu widzenia produkcji rolnej 
wąwozy są zjawiskiem niepożądanym, 
wręcz szkodliwym. Zasypać to, zrobić 
równe pole i basta!

Czym? Tym, co pod ręką: śmieciami, 
gruzem budowlanym. Oczywiście, nie 
tędy droga, erozja skał i gleb jest pro-
cesem naturalnym i zasypywanie nie 
pomoże. Są metody przeciwdziałania i 
ochrony przed erozją związane z właści-
wym użytkowaniem obszarów zagrożo-
nych. Tu miejsce dla specjalistów!

Na pewno nie należy czynić tego, co 
robi się powszechnie – orać pola aż do 
samej krawędzi wąwozu. Najbliższe roz-
topy lub silna letnia burza znów „urwą” 
kawałek ziemi.

Wąwozy bychawskie są objęte pewną 
formą ochrony przyrody. Leżą mianowi-
cie w Czerniejewskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu (o nim szerzej kiedy 
indziej), więc, ogólnie mówiąc, gospo-
darka człowieka jest tu dopuszczalna 
pod warunkiem zachowania i niepo-
mniejszenia walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych.

Czy warto by podwyższyć, w wypadku 
przedmiotowego wąwozu, rangę ochro-
ny? Myślę, że tak, choć i tu powinni 
wypowiedzieć się specjaliści! Czy miej-
sce to budzi zainteresowanie turystów? 
Ma swoich miłośników nie tylko wśród 
bychawian. Rzecz w tym, że jest mało 
znane. Pan Janek Cytawa, lubelski ko-
larz, narciarz, żeglarz mazurski i tury-
sta górski z rozbawieniem wspomina, 
jak jego akrobatycznie utalentowani 
synowie, dziś poważni absolwenci Poli-
techniki Warszawskiej, wspinali się tu 
po drzewach i pokonywali wąwóz wi-
sząc na rekach. I po co była ewolucja, 
bez niej też człowiek bywał szczęśliwy 
– wzdycha p. Janek, w „cywilu” pracow-

nik UMCS. Poważnie mówiąc, w okolicy 
Bychawy jest wiele miejsc wartych, by 
je zobaczyć. Widziałem wiele ciekawych 
okolic i byle co mnie nie zachwyca, więc 
skoro mnie i moim znajomym (turystom 
i wędrowcom) się tu podoba, to chyba 
warto je udostępnić. Właśnie! Tylko że 
zwyczajny turysta nie będzie narażał 
się na poparzenie pokrzywami i scysje z 
właścicielem terenu. Potrzebne są ścież-
ki (niekoniecznie utwardzone), oznako-
wanie w terenie, jakieś mapy, tablice, 
przewodniki – bez tego nic! Popatrzmy, 
jak robią to dziś choćby w Austrii.  Za-
interesowaniom turystów muszą wyjść 
naprzeciw działania gospodarzy. Tym 
bardziej, że Lublin, duże środowisko 
potencjalnych zainteresowanych, nie-
daleko.

Do miasta, niczym bohaterowie pio-
senki Grześkowiaka, „idziewa... na 
skóśkę poprzez pole.”

Łagodne zbocze schodzi aż do zabudo-
wań Wandzina, dalej dolina Kosarzew-
ki i panorama miasta zamknięta Białą 
Górą z charakterystycznymi kopcami 
cmentarza wojennego.

Tylko pamiętajcie – powtarza sołtys 
Grzesiak – „Losek”, jak mówił mój dzia-
dek, nie żadne „Kacze Doły”.

Kacze Doły, też coś! To brzmi jak Kozia 
Wólka lub Kurza D… twarz.

Tymczasem przez całą drogę w górę 
wąwozu towarzyszyły nam dwie dorod-
ne dzikie kaczki. Unosiły się nad nami 
kwacząc ironicznie. Sołtys uśmiecha się 
mściwie – Miejsca nie zagrzeją, zobacz 
ile tu lisich nor.

Wąwóz najlepiej odwiedzić wcze-
sną wiosną lub jesienią po pierwszych 
przymrozkach. W międzyczasie dostęp 
utrudniają dorodne pokrzywy. Śnieżną 
zimą wąwóz może być dobrym celem 
wycieczki narciarskiej. Czas niespiesz-
nej wędrówki ok. 2,5-3 godz. Dystans 5 
-7,5 km w zależności od wybranej drogi. 
Potrzebne wygodne w miarę nieprzema-
kalne buty na urzeźbionej podeszwie 
i ubranie chroniące przed pokłuciem, 
podrapaniem i poparzeniem.

Na okładce - mapa planowanej  
scieżki przyrodniczej „Kacze Doły” 
oprac. Jakub Kuna. 

...meandry strumienia...
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Sławomir Rolek

Dzień 21 czerwca zapowiadał się od 
razu deszczowo, co po porannej odpra-
wie drużyn OSP z komisją sędziowską, 
zaowocowało zdjęciem z toru dwóch 
przeszkód, które przy braku szczęścia 
mogły stać przyczyną wypadków. Gdy 
wystartowały pierwsze drużyny szybko 
okazało się że decyzje podjęte przez sę-
dziów były słuszne, gdyż sam tor z po-
zostałymi przeszkodami był dość śliski 
i niektórym sprawiał trudności. 

Zawody te zapamiętają wszyscy, nie 
tylko z uwagi na trudne warunki at-

mosferyczne, ale  przede wszystkim za-
ciętą rywalizację drużyn. Po pierwszej 
konkurencji w czołówce, podobnie jak 
rok wcześniej, znalazły się te same dru-
żyny: OSP Kolonia Zaraszów, OSP By-
chawka Pierwsza, OSP Stara Wieś Dru-
ga. W drugiej konkurencji do rywalizacji 
dołączyła drużyna z Woli Gałęzowskiej 
mieszając szyki pierwszej Trójki.

 Podsumowując wyniki sztafety po-
żarniczej i ćwiczenia bojowego, koń-
cowa klasyfikacja drużyn z naszej 
gminy przedstawia się następująco:

OSP Stara Wieś Druga1. 
OSP Kolonia Zaraszów2. 

OSP Bychawka Pierwsza3. 
OSP Wola Gałęzowska4. 
OSP Olszowiec5. 
OSP Kolonia Gałęzów Druga i Ko-6. 
wersk
OSP Zaraszów7. 
OSP Bychawka Druga8. 

Poza konkurencją startowała mło-
dzież i drużyna dziewczęca, i tu również 
było gorąco. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały bilety nagrodowe, wszystkie zaś - 
dyplomy. Najlepsze zakwalifikowały się 
na zawody powiatowe, które odbyły się 
w tym roku w Bełżycach.

To był sprawdzian strażaków ochotników z czterech gmin

Międzygminne Zawody Pożarnicze

Kolejny 
odcinek...

mg

Drogi, rzecz jasna. Modernizacja 250 
metrów drogi w Zdrapach, trwała nieca-
ły miesiąc. To już drugi fragment drogi 
w Zdrapach, wyremontowany w ciągu 
dwóch lat – w sumie pół kilometra. Nie 
zabrakło więc powodów, by na otwarciu 

drogi, 29 maja, było odświętnie i rado-
śnie. Na imprezę z tej okazji przybyli 
mieszkańcy Zdrap oraz władze samo-
rządowe – burmistrz, niektórzy rad-
ni i pracownicy UM. Wstęgę przecinali 
wszyscy, nawet najmłodsi mieszkańcy 
Zdrap.

- Cieszymy się z tego, co mamy. Dla 
nas, każdy, nawet bardzo krótki odcinek 
dobrej drogi jest ważny, bo jak przysło-
wie mówi: ziarnko do ziarnka... – mówi 
Krzysztof Mazurkiewicz, sołtys Zdrap. 
– Przez Zdrapy jeździ się coraz lepiej. 
Ważne, że się już nie kurzy, zwłaszcza, 
że na tej drodze w lecie jest spory ruch. 
Chcielibyśmy jeszcze, by burmistrz wy-
remontował następny odcinek drogi.

Burmistrz mówi, że być może kolej-
ny etap modernizacji drogi w Zdrapach 
będzie realizowany jeszcze w tym roku, 
tym razem prawdopodobnie z tzw. środ-
ków „powodziowych” z MSWiA. 

a
n

d
r

ze
j 

k
u

c
h

a
r

s
k

i
M

a
r

e
k
 M

a
ty

s
e

k
Głos Ziemi Bychawskiejstr. 10 nr 4 (207) 2009



Monika Głazik

Co zrobić, gdy fikcja literacka stanie 
się prawdą, i nasza, spokojna do tej 
pory zagroda, stanie się obiektem ataku 
rudego kolesia z lasu? Gdy nasze gąski 
i kury drżą ze strachu, tudzież nasze 
matki, żony i... dzieci, czy możemy jako 
gospodarz wziąć, np. wiatrówkę, i zrobić 
pif-paf? Nawet jeśli trafimy, chyba tyl-
ko fuksem, i nasze działanie okaże się 
skuteczne, czy będzie zgodne z prawem? 
I co potem, z tym świeżo martwym li-
sem, zrobić? Czy pomogą nam w tym 
jakieś służby? 

Zdarzenie pierwsze
Droga Redakcjo! Od kiedy lis za-

mieszkał w stodole, mój pies przeniósł 
się do domu. Ale nie to było jeszcze 
najgorsze, bo po kilku tygodniach od-
kryłem pod podłogą całą liczną lisią 
rodzinę. Jak wyprosić nieproszonych 
gości? Zbyszek z Wandzina

Drogi Czytelniku! Jeśli taka sytuacja 
zaistnieje w okresie od 1 kwietnia do 30 
czerwca, to niestety masz pecha i nie 
możesz lisa odstrzelić, bo w tym cza-
sie obowiązuje na lisy okres ochronny. 
Reguluje to Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 
w sprawie określenia okresów polowań 
na zwierzęta łowne. Jeśli fakt opisany 
powyżej, zdarzy się w czasie od 1 lipca 

do 31 marca możesz to zgłosić do 
straży leśnych, które posiadają 
plany na odławianie zwierząt. Na 
terenie gminy Bychawa działają 
następujące koła łowieckie: Koło 
Łowieckie „Darz Bór”, Koło Ło-
wickie „Uroczysko”, Koło Łowiec-
kie „Głuszec”, Koło Łowieckie 
„Niemrod”, Koło Łowieckie „Dą-
browa”. Zawsze możesz też spróbować 
odstraszyć lisy środkiem chemicznym, 
który podobno jest bardzo skuteczny 
i swoim ostrym zapachem odstrasza 
lisy, psy, koty, kuny, i być może nawet 
krasnoludki. Ostatecznie możesz wyko-
rzystać też stary sposób Indian – męski 
mocz (wyczytane w necie). Woń moczu 
odstrasza lisy, które boją się człowieka 
i jego zapachu. 

Zdarzenie drugie
Jestem wściekła na lisa! Lis ugryzł 

moją kurę! Czy kury będą wściekłe? 
Proszę o pilną odpowiedź. Wiesława 
z Kosarzewa

Kury nie będą wściekłe, gdyż nie zda-
rza się, by lis je gryzł, raczej je dusi. Po-
nadto kury, zdaniem lekarza weteryna-
rii, nie chorują na wściekliznę. (Mimo 
to, prosimy nie jeść duszonych kur!)

Zdarzenie trzecie
Znalazłem martwego lisa w ogród-

ku. Nie wiem, czy mu coś zaszkodzi-
ło, czy umarł ze starości. Nieważne, 
boję się że mógł był wściekły. Co mam 

zrobić ze zdechłym lisem przy ogro-
dzeniu? Pomysł z przerzuceniem do 
sąsiada odpadł z braku sąsiada. Re-
dakcjo, pomóżcie? Józef z Osowy

Obecność martwego lisa w obejściu 
należy zgłosić do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. [Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Lublinie, Al. Spółdzielczości 
Pracy 3, 20-147 Lublin].

 Przypominamy również, że jeżeli po-
dejrzewamy, że nasze zwierzęta domowe 
po wizycie lisa zachowują się dziwnie, 
należy pójść z nimi do weterynarza.

Zdarzenie czwarte
Po mojej posesji kręci się lis. Czy 

mogę go zatłuc szpadlem? Czytelnik  
z Gałęzowa

Absolutnie! Nie ma nawet mowy o zabi-
janiu lisa szpadlem, z dwóch powodów: 
po pierwsze może się zdarzyć, że jest 
wściekły – wtedy, jest to niebezpieczne, 
po drugie, może w tym czasie obowiązy-
wać okres ochronny na listy, wówczas 
złamiemy prawo.

Co zrobić, gdy przyjdzie do nas w odwiedziny lis

Już był w ogródku, już witał się 
z gąską...

Gradobicie 
zebrało swój 
plon

mg

Mieszkańcy Olszowca Kolonii mogą 
spodziewać się w tym roku o wiele niż-
szych zbiorów. Najwięcej stracili właści-
ciele sadów oraz plantacji owoców mięk-
kich i warzyw. Straty ponieśli również 
rolnicy w uprawach, zbiory zbóż będą 
na pewno niższe. 

A wszystko za sprawą gwałtownego 
gradobicia, które przeszło 10 czerw-
ca nad tą miejscowością. Ulewa trwa-
ła prawie pół godziny, a towarzyszył jej 
grad wielkości ziaren fasoli.

- Grad padał 22 minuty. W moim sadzie 
poczynił niepowetowane straty, każdy 
owoc został uszkodzony, w tym roku nie 
mogę spodziewać się zbiorów, a przecież 
zainwestowałem tysiące w środki ochro-

ny roślin. Nie ubezpieczyłem 
sadu, gdyż to ogromny wyda-
tek. – mówi Adam P., właści-
ciel sadu jabłoniowego w Ol-
szowcu Kolonii. 

Jednak najbardziej dotkli-
we straty ponieśli właściciele 
plantacji truskawek, które w 
tym czasie czekały na swój 
pierwszy zbiór. Plantacje te 
zostały niemal zupełnie znisz-
czone, a owoce, które pozo-
stały, bardzo szybko zostały 
zaatakowane przez choroby 
grzybowe. Bardzo ucierpiały 
też maliny i porzeczki czar-
ne. 

Tak się składa, że na terenie 
wsi, którą dotknęło gradobicie 
znajduje się kilka większych 
plantacji owoców. 

Czy rolnicy będą mogli li-
czyć na jakąś rekompensatę, 
czy odszkodowanie, okaże się 
wkrótce.

na poobijanych jabłkach widać, jak silny był grad
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Trudno zaliczyć festyn parafialny 
w Kosarzewie do najbardziej udanych, 
a to za sprawą paskudnej deszczowej 
pogody, która tego dnia zepsuła wiele. 
Mimo to, poświęcenie kościoła, odpust 
parafialny i przypadające 1 czerwca 
święto wszystkich dzieci, przyciągnęły 
do ogrodu przy kościele, sporą publicz-
ność. Festyn rozpoczął i do wspólnej 
rodzinnej zabawy zaprosił, ks. Arcybi-
skup Józef Życiński, metropolita lubel-
ski, goszczący tego dnia w parafii Ko-
sarzew.

Z powodu deszczu, z pięciu zaplano-
wanych koncertów, dwa nie odbyły się 
wcale. Na szczęście nie zawiodły dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Kosarze-
wie, które jako pierwsze wystąpiły na 
scenie. Gościnnie 
z nimi zagrał i za-
śpiewał ks. Andrzej 
Kościuczyk – misjo-
narz krajowy, ser-
canin, który przed 
poniedziałkowymi 
urocz ystośc iami 
prowadził w parafii 
Kosarzew Misje św. 

Deszcz padał, a 
na scenie przez po-
nad godzinę przy-
grywała miejsco-
wa orkiestra stra-
żacka! Z dobrym 
skutkiem, bo zaraz 
po koncercie deszcz 
przestał lać i poja-
wiło się słońce. 

Potem wystąpił 
zespół wokalno-instrumentalny z RO-
KiS w Krzczonowie oraz zespół kleryków 
z Wyższego Metropolitarnego Semina-
rium Duchownego w Lublinie. Koncerty 
te prowadził, bawiąc przy tym kapitalnie 
publiczność, sympatyczny ks. Tomasz 
Lisiecki, student muzykologii, wyjątko-
wo zdolny organista miejscowej parafii.

Hitem festynu była loteria fantowa. 
Czekały na nią 
wszystkie dzieci. 
W loterii można 
było wylosować 
nawet żywe zwie-
rzątko – kozę, 
dwa króliki, pięć 
gołębi i rasowe-
go koguta. Poza 
tym mnóstwo 
innych atrakcyj-
nych fantów, o 
które zatroszczył 
się proboszcz, 
ks. Tomasz Do-
brzyński. Można 
też było skorzy-
stać z dodatko-
wych atrakcji – 

obejrzeć wystawę rzeźb autorstwa lokal-
nych artystów – Teodozji Matysek i Jana 
Krzosa, posmakować małej gastronomii 
oraz kupić wakacyjną tanią książkę na 
kiermaszu wydawnictwa Gaudium. Fe-
styn zakończył się późnym wieczorem 
koncertem gości z Podhala – Hanki 
Chowaniec-Rybki z Zespołem.

1 czerwca w ogrodzie parafialnym w Kosarzewie odbył się 
festyn z okazji 25-lecia parafii. O planowanych uroczysto-
ściach pisaliśmy w poprzednim numerze „Głosu”.

W Kosarzewie wszystko gra!

Za pomoc...
dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w przygoto-
waniu wymiany polsko-francuskiej w Gimnazjum nr 
1 w Bychawie:
• Dyrekcji Gimnazjum nr 1 – Paniom Bożenie To-
porowskiej i Henryce Łoś za pomoc i wsparcie 
przy realizowaniu tegorocznej wymiany • Wyrazy 
wdzięczności kieruję w stronę władz miasta za dofi-
nansowanie projektu wymiany uczniów polsko-fran-
cuskich • Dziękuję wszystkim nauczycielom Gimna-
zjum nr 1, zwłaszcza tym, którzy uczestniczyli wraz ze 
mną w realizacji projektu wymiany 2009, jak również 
tym, którzy zorganizowali zajęcia lekcyjne i warsztaty 
dla grupy francuskiej • Jestem wdzięczna wszystkim 
sponsorom za otrzymaną pomoc • Składam również 
wyrazy wdzięczności rodzicom uczniów biorących 
udział w wymianie – za wniesione składki, zaanga-
żowanie, pomoc w przyjęciu uczniów francuskich • 
Dziękuję również wszystkim uczniom Gimnazjum 
nr 1, którzy uczestniczyli w tegorocznej wymianie 
oraz tym uczniom, którzy służyli pomocną dłonią w 
zorganizowaniu wizyty grupy francuskiej • Dziękuję 
również osobom, które wolały pozostać anonimowe 
– za opiekę medyczną i dentystyczną • Składam po-
dziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uświetnienia tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Kukiełka-Sadło

Spotkajmy się w bibliotece...
Czy Franklin jest 
Indianinem?
Sprawdźmy to razem! Może podczas zajęć  w ple-
nerze?   Zbudujemy tipi (czyli szałas), pomalujemy 
twarze, będziemy tropić dziką zwierzynę i tańczyć 
indiański taniec wokół ogniska. Wszyscy zamienimy 
się w prawdziwych Indian! Co wy na to?  Zarezerwuj-
cie sobie czas w pierwszej połowie sierpnia! Będzie 
fajnie!

Podróż na gapę!
Trochę wyobraźni i cierpliwości, do tego papier 
i zręczne ręce. To wystarczy, by znaleźć się na innym 
kontynencie, np. w Afryce, a może w Australii? Za 
pomocą papierowych czarów  przenieść się w cieka-
we miejsca. A potem... Sami zobaczycie! Tylko pa-
miętajcie, pierwsza połowa sierpnia, spotykamy się w 
bibliotece publicznej! 

Opracowały: Joanna Marek-Stanicka, Magda Goch, 
Barbara Cywińska

Za wsparcie wymiany 
polsko-francuskiej
dziękujemy następującym firmom i osobom prywat-
nym:
Piekarnia w Bychawie – Państwo Regina i Janusz Ko-
walscy • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Mega” 
– Państwo Janina i Edward Skrzypkowie • Koło 
Łowieckie Nadleśnictwa w Świdniku Pan Mariusz 
Chwalczuk • Urząd Miejski w Bychawie • Rodzice 
uczniów biorących udział w tegorocznej wymianie 
młodzieży • Sponsorzy anonimowi.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1

Bartek Godula
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Legenda (1)
Pewnego czerwcowego ranka, wcze-

snym i bladym jeszcze świtem, pan Jan 
wsiadł na rower, zaopatrzony w wędkę i 
wędkarskie oprzyrządowanie, z zamia-
rem wyruszenia nad zalew. Liczył tego 
dnia na dobre „branie”. Chcąc jak naj-
szybciej zająć swoje upatrzone wcześniej 
miejsce nad wodą, postanowił skrócić 
sobie drogę przez ruiny. Gdy znalazł się 
na wzgórzu, do uszu jego doszły dziw-
ne odgłosy; coś jakby tupot nóg, szmer 
rozmów, śmiechy, no i ta dziwna niedzi-
siejsza muzyka, płynąca gdzieś spod 
ziemi. Czy może od ruin? Zsiadł z ro-
weru, nadsłuchując i usi-
łując iść. Wtem stanął jak 
wryty, sparaliżowany stra-
chem. Drogę zastąpiła mu 
świetlista zjawa kobiety. 
Okręcała się wokół niego 
i pląsała wyciągając ręce 
w geście zapraszającym do 
tańca. Pan Jan nie należał 
do strachliwych i zawsze w 
lekceważeniem traktował 
opowieści o duchach, tym 
razem jednak oblał się 
zimnym potem. Gdy tylko 
próbował wyminąć zjawę, 
ta zagradzała mu drogę, 
wyginając się w dziwnym 
tańcu. Zebrał się wresz-
cie na odwagę, postanowił 
wsiąść na rower i szybko stąd uciekać. 
Wtem jakaś nadludzka siła uniosła go 
w górę i... z wysoka cisnęła wprost do 
zalewu. A od ruin niosło się za nim echo 
perlistego śmiechu kobiecego. Z odcie-
niem złośliwości.

Zziębniętemu i przemoczonemu przy-
szli rano z pomocą przechodnie. 

A rower? – zapytają uważni słuchacze 
legendy. No, cóż? Rower stał rano na 
ścieżce przecinającej wzgórze, z węd-
karskimi akcesoriami, oczywiście. Ale 
co to? Na siodełku leżała biała ażurowa 
rękawiczka i unosił się dziwny zapach 
perfum...

Legenda (2)
Innym razem, a zdarzyło się to jesie-

nią, w porze prawie jeszcze nocnej, gdy 
budził się mglisty wrześniowy poranek. 
Zamiłowany grzybiarz Andrzej szedł w 
stronę lasu Budnego, pogwizdując. Ma-
rzył dziś o dobrym, przyrządzonym przez 
młodą żonę sosie grzybowym na obiad. 
Gdy znalazł się na wzgórzu w pobliżu 
ruin, doznał tych samych wrażeń słu-
chowych i wzrokowych co pan Jan. Ale 
jego urzekła ta dziwna lecz i porywają-
ca, skoczna muzyka, w takt której nogi 
same odnalazły zharmonizowany z nią 
rytm i krok. I wtedy poczuł się dziwnie, 

s t r a c i ł 
poczucie 
r z e c z y -
wistości 
i jak gdy-
by prze-
niósł się 
w inny 
w y m i a r 
c z a s u . 
Nie spło-
szył się 
w i ę c , 
gdy tak 
tańcząc 
i zmie-
r z a j ą c 
w swoją 
s t r o n ę 

usłyszał szelest kobiecej sukni i zauwa-
żył, że jakaś biała postać przemknęła 
obok. Mgły tańczą – pomyślał. Pląsając 
i obracając się w tańcu, zszedł bezpiecz-
nie ze wzgórza na ścieżkę. A wtedy, o 
dziwo! Stoczył się za nim z góry, wprost 
pod nogi, koszyk na grzyby, który upu-
ścił, w chwili gdy dał się porwać magicz-
nej muzyce. Ale co to? Kabłączek był 
przewiązany małą błękitną wstążką... 

A co słyszał na pożegnanie? – domy-
ślają się wszyscy. Perlisty śmiech kobie-
cy. Serdeczny i bez cienia złośliwości.

W każdej legendzie jest nie-
co prawdy

Kim jest owa świetlista zjawa ukazują-
ca się w ruinach zamku? I jakie tajem-
nice kryją te ruiny, i o czym milczą?

Ano, pomyszkujmy nieco w przeszło-
ści Bychawy, zajrzyjmy też do pamięt-
nika słynnego gawędziarza Kajetana 
Koźmiana. W 1. tomie pamiętników 
(str.156-157) wymienia on Ewę Gałę-
zowską, kasztelankę gostyńską, a po 
zamążpójściu w wieku ukończonych lat 
14, a więc po koniecznej dyspensie, za 
Stanisława Kossowskiego, starościnę 
sieradzką, która wychowywała się – jak 
pisze pamiętnikarz – u swoich krew-
nych, a ówczesnych właścicieli Bycha-
wy (od 1725 r.) tj. w rodzinie Stoińskich. 
Dziedziczyła po matce spore grunta tu 
położone, a po ojcu, Gałęzowskim, roz-
ległe dobra m.in. w Bełżycach i Głusku. 
Koźmian, nie szczędząc uszczypliwości, 
kreśli portret bogatej rozrzutnicy, wła-
ścicielki kilku dworów w różnych miej-
scowościach, z najobszerniejszymi sala-
mi tanecznymi.
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Biała czy czarna dama ruin zamku 
w Podzamczu? Nie. Dama roztańczona, 
królowa balu. Oj, bywa złośliwa, ale tylko 
dla niektórych.

 Wtem jakaś nadludzka 
siła uniosła go w górę i... 
z wysoka cisnęła wprost 
do zalewu. A od ruin nio-
sło się za nim echo perli-
stego śmiechu kobiecego. 
Z odcieniem złośliwości.
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...używała dostatku i zabawy (... ) na-
miętna do tańca, lato i zima, rzucała się 
w bale, uczty, kuligi i wszelkiego rodza-
ju zabawy. A mąż oddany służbie pu-
blicznej i dworskiej, i z tej racji mieszka-
jący miesiącami w Warszawie, mając na 
uwadze czerpane z posagu żony docho-
dy, zezwalał na wszystko. ...nie mogąc 
podołać samowolnej jejmości zupełnie 
puścił samopas młoda małżonkę. Gdzie-
kolwiek starościna dłużej pomieszki-
wała czy przebywała, tam musiało być 
huczno i gwarno od gości, nawet z ro-
dów arystokratycznych. Również na 
dworze jej wujostwa w Podzamczu by-
chawskim.

Podobno natura nie obdarzyła jej tak 
hojnie urodą, jak rodzice majątkiem. 

W ocenie Koźmiana była delikatnej 
kompleksji, nieładna, rudych włosów, 
małego wzrostu. Podobno. Ale czyż moż-
na uznać za autorytatywnego znawcę 
urody kobiecej kogoś, kto spędzał całe 
życie nad księgami i ślęczał nocami nad 
dziełami starożytnych, a w dodatku wy-
brzydzał na Mickiewiczowskie ballady? 

Nie, nie pozwólmy sobie zdeprecjono-
wać naszej lokalnej legendy! A Koźmian, 
urodzony w Gałęzowie, niech pozostanie 
dla nas nadal mistrzem pióra (najwięk-
szy czasu swego rymo-twórca – napisał 
Norwid, dodając, że nie miał jednak fan-
tazji.)

Dama naszych ruin, mimo – być może 
– nieolśniewającej urody, była jednak 
niezrównaną mistrzynią tańca. Dopiero 

w mazurze czy kontredansie rozkwitał 
jej wdzięk, a gracja z jaką tańczyła, bu-
dziła podziw.

Tak więc dama z ruin w Podzamczu 
nie mieści się w szablonie czarna – bia-
ła. Kocha taniec i muzykę. Nie straszy, 
nie jęczy. Nie jest też strzygą. Zaprasza 
do tańca przy pięknej muzyce. Ale nie-
wrażliwych na piękno tej sztuki czasem 
przepłoszy i skąpie w zalewie. Smutne, 
że wraz z ubywaniem kilkuwiekowych 
murów pokazuje się coraz rzadziej.

I już nie wiadomo: czy nocną porą 
słychać na zamkowym wzgórzu odgło-
sy dawnych balów czy to tylko wiatr 
hula i gra w szczelinach murów zamko-
wych?

Teresa z Przewłockich herbu Przestrzał I voto Rostworowska, 
II voto Zakrzeńska [1892-1967]

Ostatnia pani gałęzowskich włości
Wysoka szatynka o nieprzeciętnej uro-

dzie, łagodne rysy twarzy, żywe spojrze-
nie i piękne bujne włosy spięte wysoko i 
odsłaniające kształt smukłej szyi – taką 
w wieku dwudziestu kilku lat utrwalono 

na rodzinnych 
f o t o g r a f i a ch , 
których boga-
ty zbiór miałam 
możność oglą-
dać w 2002 r. 
w warszawskim 
mieszkaniu Ja-
nusza Przewłoc-
kiego, jej bra-
tanka (zmarł w 
2006 r.) 

Późniejsze jej 
życie dowiodło, 
że panienka z 
dworu zamoż-
nych ziemian, 
wbrew pozorom, 
twardo stąpała 

po ziemi. Energiczna realistka nieboją-
ca się podejmowania trudnych i zwrot-
nych decyzji w swoim życiu osobistym, 
czym zaskakiwała swoich bliskich. A w 
salonach ziemiańskich szeptano i plot-
kowano... Bratnią duszę widziałyby w 
niej dzisiejsze feministki, ale nie do koń-
ca. Rodzinnym Gałęzowem zarządzała 
bowiem męską ręką, ale nieobce jej były 
romantyczne porywy uczuć i emocjo-
nalność w podejściu do życia i ludzi.

Teresa z Przewłockich, I voto RO-
STWOROWSKA, II voto Zakrzeńska, 
nazywana przez bliskich „Bunią”, cór-
ka Konstantego i Eleonory z hr. Pla-
ter-Zyberków Przewłockiej, urodziła się 
24.03.1892 r. w Woli Gałęzowskiej, jako 
jedna z pięciorga rodzeństwa. Jej bab-
ką była Zofia z Koźmianów Przewłoc-
ka, znana z tego, że przez 40 lat pro-
wadziła nauczanie, także tajne, dzieci 

chłopskich w Woli Gałęzowskiej. Ojciec 
Teresy, Konstanty Przewłocki, wybitnie 
utalentowany pianista-amator, został 
w 1906 roku wybrany członkiem Rady 
Państwa w Petersburgu. 

Teresa otrzymała dość dobre wykształ-
cenie domowe, znała języki angielski, 
francuski i niemiecki. Do ich znajomo-
ści w rodzinach Koźmianów, Przewłoc-
kich, Kowerskich przywiązywano dużą 
wagę. Oczytana, nie miała trudności ze 
zdobywaniem lektur, gdyż w Woli Gałę-
zowskiej, gdzie spędziła młodość, znaj-
dowała się pokaźna biblioteka po Koź-
mianach.

W 1900 roku Przewłoccy, chcąc za-
pewnić dzieciom odpowiednie wykształ-
cenie w duchu polskim, opuścili Wolę 
Gałęzowską i osiedlili się w Krakowie. 
Teresa została posłana do szkoły Sa-
cre-Coeur w Zbylitowskiej Górze, a po-
tem jeszcze otarła się o Wyższą Szkołę 
Handlową w Warszawie, której jednak 
nie ukończyła. Złożyły się na to okolicz-
ności dość wyjątkowe. Jako wywodząca 
się z rodziny fundatorów szkoły, Teresa 
miała przemawiać na uroczystej akade-
mii. Akademia wypadła jednak w dniu 
wyjazdu na święta do domu. Ponieważ 
konie były już podstawione i powóz cze-
kał na nią na stacji kolejowej w Lubli-
nie, opuściła Warszawę, i nikomu nic 
nie mówiąc, udała do domu na święta. 
Tymczasem na akademii nastąpiła kla-
pa. Gdy wróciła do Warszawy, została 
skreślona z listy uczniów. 

Wkrótce przybyła do Krakowa, gdzie 
wraz ze swą siostrą Marią uczestniczyła 
w barwnym życiu towarzyskim podwa-
welskiego grodu. Obie panny Przewłoc-
kie, którym nie brakło urody, inteligencji 
i dowcipu, cieszyły się dużym powodze-
niem. Marysia w czerwcu 1914 wyszła 
za mąż za Jana Niemojewskiego, a Tere-
sa już rok wcześniej poślubiła z niema-
łą dynamiką uczuć – Romana Rostwo-

rowskiego. Ślub odbył się 24.06.1913 
w kościele OO. Zmartwychwstańców w 
Krakowie. Początkowo młoda para za-
mieszkała w Zajączkowicach, guberni 
radomskiej. Gdy jednak z początkiem 
wojny rozpoczęła się ofensywa austriac-
ka, Rostworowscy ewakuowali się już w 
1914 do Kębła pod Nałęczowem, do ma-
jątku Antoniego Rostworowskiego. Pod-
czas wojny ów mały, malowniczo poło-
żony na górce dworek w Zajączkowicach 
został spalony. Nawet już po cofnięciu 
się Austriaków Rostworowscy nie mieli 
do czego wracać i udali się do Woli Ga-
łęzowskiej, potem zaś przenieśli się do 
nabytego dla nich Józefowa nad Wisłą 
w pow. opolskim. Na Lubelszczyźnie w 
latach 1918-1921 przyszło na świat tro-
je ich dzieci – Konstanty „Kocio”, Maria 
„Manisia” i Stefan „Fanio”.

Podczas wojny z bolszewikami Roman 
zgłosił się ochotniczo do służby wojsko-
wej. Trudno powiedzieć, czy czas jego 
nieobecności, czy inne względy zaważy-
ły na tym, że niespodzianie małżeństwo 
Rostworowskich rozpadło się. S. M. Ro-
stworowski zapisał: Romik był stale za-
kochany w Tereni, podczas gdy u niej 
uczucie wygasło. – Mówiono, że Roman 
był bardzo zazdrosny o żonę i dręczył ją 
swymi ciągłymi posądzeniami. Teresa 
wyjechała do Grabek pod Chmielnikiem 
Kieleckim, do majątku swej siostry Kon-
stancji, która poślubiła Henryka Wy-
sockiego. Administratorem dóbr Grabki 
był Stefan Zakrzeński, syn właścicieli 
sąsiedniego Podedwórza. To on wkrót-
ce stał się przedmiotem zainteresowań 
uczuciowych Teresy. 

Powrót w rodzinne strony
W Grabkach, „Bunia” z trojgiem dzieci 

przebywała do 1926 roku. Gdy zaryso-
wała się wyraźna perspektywa uzyska-
nia rozwodu kościelnego z Romanem 
Rostworowskim, wróciła do Woli Ga-
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łęzowskiej do swego ojca, Konstantego 
Przewłockiego, który wkrótce przydzielił 
jej świeżo nabyty od Władysława Koź-
miana majątek w sąsiednim Gałęzowie. 
Gałęzów był majątkiem znacznie zadłu-
żonym, lecz niemałym, miał mieć 700 
ha. Poprzednio marnie gospodarował 
w nim Władysław Koźmian, kuzyn ojca 
Teresy. Teresa, z natury realistka, za-
rządzała Gałęzowem dobrze, znajdując 
oparcie w znakomitym gospodarzu, Ste-
fanie Zakrzeńskim, z którym wkrótce  
po rozwodzie kościelnym wzięła ślub. 
Rodzice Stefana Zakrzeńskiego posia-
dali majątek w Podedwórzu, tu ważny 
szczegół: ich córka była żoną Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. Nowożeńcy zo-
stali pobłogosławieni 26 listopada 1927 
w kaplicy dworskiej w Mordach pod Sie-
dlcami, gdzie mieściła się dawna posia-
dłość ziemska Konstantego Przewłoc-
kiego, a aktualnie jego syna Henryka. 

Nowe stadło małżeńskie Teresy okaza-
ło się szczęśliwe. Dzieci z poprzedniego 
małżeństwa, choć nie od razu i z pewny-
mi oporami, zaprzyjaźniły się z mężem 
matki i nazywały go „Stefanem”. Wkrót-
ce na świat przyszedł syn Zakrzeńskich, 
Andrzej.  

Zakrzeńscy prawie nigdy nie opusz-
czali Gałęzowa. Żyli całkowicie rytmem 
spraw gospodarczych swego majątku, z 
którego dochody pozwalały na zdecydo-
wanie skromną egzystencję. Największą 
rozrywką były polowania, odbywane 
corocznie w grudniu, w których czynny 
udział brała również Teresa Zakrzeń-
ska. Syn Konstanty w swych wspomnie-
niach pozostawił plastyczny wizerunek 
matki. Zapisał tak oto: Mama ubierała 
się bardzo skromnie. Przepadała za koń-
mi i często w wolnych chwilach przeby-
wała w ich towarzystwie. (…)Ponadto 
była świetnym myśliwym, jeździła do-
skonale konno. Wieczorami robiła skar-
petki i rękawiczki na drutach dla nas i 
robotników. Każdy fornal dostawał gra-
tis rocznie przez Mamę wykonaną jedną 
parę rękawiczek wełnianych obszytych 
skórą oraz dwie pary skarpet z tejże sa-
mej wełny. Zajmowała się higieną i spra-
wami sanitarnymi majątku. Prowadziła 
domową apteczkę pierwszej pomocy. 
Często udawała się do mieszkań pra-
cowników celem dokonania zabiegu (…) 

zastrzyku czy opatrunku. Jej najwięk-
szym hobby było pływanie i w okresie 
letnim nie przepuściła dnia żeby nie po-
pluskać się w wodzie. Tańczyła dosko-
nale. Jak mówiono, była dobrym kompa-
nem. Zamiłowana brydżystka. Paliła też 
dużo papierosów. 

Jest to portret  kobiety nadzwyczaj 
aktywnej i, jak na owe czasy, nowocze-
snej.

Tu żeśmy się urodzili i tu będziemy 
umierać!

Gdy zaczęły się gromadzić wieści 
o nadchodzącej wojnie, najstarszy syn 
doradzał matce, by sprzedała Gałęzów 
i z rodziną udała się do Peru lub Kana-
dy. Odpowiedź Teresy była krótka i jed-
noznaczna: Tu żeśmy się urodzili i tu 
będziemy umierać. 

Gdy wybuchła wojna, syn Konstanty 
poszedł do wojska. Pożegnała go słowa-
mi: Zachowaj honor i bądź wierny tra-
dycjom swoich przodków. Do Gałęzowa 
zbliżali się już bolszewicy. Teresa z ro-
dziną ewakuowała się za Wisłę do Gar-
bacza, do domu Jagnińskich, a zatem 
do przyrodniego rodzeństwa Romana 
Rostworowskiego. Gdy Zakrzeńscy wró-
cili do Gałęzowa, 
dwór był splą-
drowany przez 
sowietów, któ-
rzy gdy zgodnie z 
układem zawar-
tym z Niemcami, 
wycofywali się za 
Bug, wywieźli z 
dworu wszystko, 
co się dało. Za-
krzeńskim przyszło teraz gospodaro-
wać w trudnych i bardzo niebezpiecz-
nych warunkach. W końcowym okresie 
okupacji dwory ziemiańskie były ciągle 
napadane przez bandytów, najczęściej 
przez sowieckich partyzantów. Dziedzi-
ce gałęzowscy, którzy zostali aż 45 razy 
napadnięci i ograbieni przez bandytów, 
wyprowadzili się do Bychawy i zamiesz-
kali u księdza na plebanii. Po wkroczeniu 
Rosjan, w 1944 roku, oboje Zakrzeńscy 
zostali aresztowani. Przewieziono ich do 
Lublina, do więzienia na Zamku. Oto re-
lacja rodzinna: Było to właśnie w dniu, 
kiedy ich syn Jędrek miał atak wyrost-

ka robaczkowego. Nie 
można go było oddać do 
szpitala w Bychawie, bo 
ten został okresowo za-
mknięty. Jędrek leżał w 
domu z wysoką gorącz-
ką i byłby umarł, gdyby 
nie pracownicy dworu 
gałęzowskiego, którzy 
się dowiedzieli o aresz-
towaniu Zakrzeńskich, 
przybyli do Bychawy 
i chłopaka z własnej 
inicjatywy przewieźli do 
szpitala w Lublinie. 

Teresa przebywała 
w więzieniu przez rok. 
W jej celi podłoga była 

cementowa i stale mokra – jak napisał 
jej syn Konstanty. – Do spania służyła 
wiązka przegniłej słomy. (…) Towarzysz-
kami Mamy w więzieniu były lubelskie 
prostytutki, które okazały jej, jak mówi-
ła, dużo serca i zrozumienia. Dzieliły się 
z nią ponadto po siostrzanemu nadsyła-
nymi z zewnątrz paczkami. Mąż Teresy, 
Stefan, był więziony w podobnych wa-
runkach. Gdy Konstanty zobaczył swą 
matkę po trzech latach, to ukazała mu 
się kobieta, dawniej brunetka, teraz zu-
pełnie siwa. 

W Polsce Ludowej
Po wyjściu z więzienia, Zakrzeńscy 

zamieszkali w Krakowie, gdzie przez 
krótki czas wspólnie prowadzili sklep 
gospodarczy. Związani przez lata z rol-
nictwem, tęsknili za  wsią. Wkrótce więc 
Stefan Zakrzeński znalazł pracę admini-
stratora w poniemieckim majątku Nowa 
Wioska pod Kwidzynem, przejętym pod 
zarząd Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich. Teresę zatrudniono w cha-
rakterze pracownika buchalterii. Praco-
wali tam niespełna dwa lata, gdyż  rada 
folwarczna zażądała usunięcia Zakrzeń-
skiego z tego stanowiska. Teresa i Ste-

fan udali się wów-
czas pod Wrocław, 
gdzie pracowali w 
dużym ośrodku 
hodowli kwiatów. 
W międzyczasie o 
czym powiadomił 
ich zaprzyjaźnio-
ny weterynarz, 
zwolniło się miej-
sce pracy i miesz-

kanie przy lecznicy w Kwidzynie. Wrócili 
więc do Kwidzyna i w roku 1952 otrzy-
mali dwupokojowe mieszkanie przy 
lecznicy oraz, co najważniejsze, także 
i pracę. Stefan pracował w lecznicy, a 
„Bunia” prowadziła księgowość. W 1955 
r. ich syn Jędrek otrzymał stanowisko 
leśniczego w Jeziorkach koło Sztumu 
i sprowadził do siebie rodziców. Czuli 
się tam świetnie, gdyż przy leśniczówce 
było niewielkie pole, które można było 
uprawiać oraz ogród warzywny. 

Gdy w 1959 Andrzej Zakrzeński oże-
nił się, jego rodzice przeprowadzili się 
do wynajmowanego pokoju w Oliwie. 
Niedługo po tym, bo 11 sierpnia 1960 
r., Stefan, chory na raka, zmarł. Teresa 
Zakrzeńska u kresu swych lat mieszka-
ła sama w Oliwie. Część czasu spędza-
ła także u swego syna Andrzeja w jego 
nowej leśniczówce, w Wilkach, lub też w 
domu syna Konstantego. 

„Bunia”, lubiana i szanowana w rodzi-
nie, zmarła w domu swej córki Manisi 
w Oliwie 20 października 1967 roku 
i została pochowana na miejscowym 
cmentarzu.

Opracowano na podstawie  materiałów przesła-
nych przez Stanisława Rostworowskiego z Warszawy. 
M.D.

Rodzice Stefana Zakrzeńskie-
go, drugiego męża Teresy, po-
siadali majątek w Podedwó-
rzu. Ich córka była żoną Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”

Dom dzieciństwa w Woli Gałęzowskiej



Mariusz Nawłatyna, dyrektor BCK 

Do 10 czerwca br. czyli do III edycji 
BENE MERITUS – Wieczoru z Ks. An-
tonim Kwiatkowskim szykowaliśmy 
się w BCK z wielką nadzieją – wszak 
impreza promująca wielkiego bycha-
wianina, połączona z nastrojową mu-
zyką obok jego popiersia (park przy 
ul. Piłsudskiego) miała po raz kolejny 
zaczarować Bychawę. Od rana patrzy-
liśmy z optymizmem na błękitne niebo 
(w roku ubiegłym lało), niestety, kiedy 
mieliśmy rozpocząć aranżację parku 
dla potrzeb imprezy, z wielkiej chmury 

spłynęła ściana wody, która zamieniła 
Bychawę i park w jedną wielką kałużę. 
Zmuszeni zostaliśmy do pozostania w 
budynku BCK, gdzie w holu, w kawiar-
nianej atmosferze, wsłuchaliśmy się w 
pieśni chórów z BCK oraz „Vivat Musica” 
z Ukrainy, w słowa z kart “Orła Białego” 
w wyk. Marii Dębowczyk, Ilony Fijołek-
Mituły i Mateusza Wróblewskiego oraz 
w brawurowo i niesamowicie zagraną 
muzykę przez artystów Filharmonii Lu-
belskiej.

Pragnę jeszcze wspomnieć o wyda-
rzeniu, które już stało się historią, ale 
wymaga skomentowania, choćby z racji 
swojej rocznicy. X Ogólnopolski Festyn 
„W Krainie Pierogów”, jak przystało na 
mały jubileusz zaskoczył nas samych 
(organizatorów), przede wszystkim swo-
ją wielkością – nie spodziewaliśmy się 
tak wielu uczestników, tylu stoisk pro-
mocyjno-handlowych, ogromnej ilości 
pierogów (których, mimo że było ponad 
50 000 – to wciąż za mało), takiej at-
mosfery i takich ogni sztucznych. 

Mam nadzieję że przygotowane wystę-
py artystyczne (nasze lokalne zespoły) 
oraz zaproszeni artyści (CLIVER, SAUIN 
– muzyka irlandzka, BIESIADA LWOW-
SKA, DODA) sprawiły, że każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. I nawet ci, którzy 
oczekiwali wyjątkowo zwariowanej za-
bawy, mogli w tym roku zakręcić się nie-
co mocniej na wesołym miasteczku (sic! 
podobno na jednej karuzeli można było 
odczuć przeciążenie 4G!!!). Analizując 
spływające do BCK informacje zwrotne 
o naszym Festynie, mamy przekona-
nie, że większość uczestników bawiła 
się świetnie, „Pierogi” zaś po dziesięciu 
latach dołączyły do grona największych 
i najlepszych imprez w regionie. Posia-
dają też ogromny potencjał promocyjny 
odnoszący się nie tylko do samej Bycha-
wy, ale i całego regionu.

O nas (Bychawie) mówi się, do nas się 
przyjeżdża i spędza czas, nam się za-
zdrości i podziwia. Wyróżniamy się w 
skali kraju, mamy swój własny lokalny 
produkt, o nas się pisze w prasie, po-
kazuje w mediach elektronicznych – to 
chyba najważniejsze atuty, które nam, 
bychawianom, daje Festyn. Umiejmy to 
wykorzystać dla naszego wspólnego do-
bra! 

Jedno, co spędza mi sen z oczu, a wią-
że się z Festynem – to, co roku kierowa-
na do nas prośba: WIĘCEJ PIEROGÓW! 
WIĘCEJ PIEROGÓW! WIĘCEJ PIERO-
GÓW!

Czy zatem istnieje jakaś magiczna 
granica ilości pierogów, która zadowo-
li wszystkich uczestników? Z nadzieją 
oczekuję od Państwa – mieszkańców 
Bychawy i okolic – pomysłów i wsparcia 
– za rok może być lepiej, ciekawiej, sym-
patyczniej – miejmy nadzieję że nam się 
uda!

Podziękowania
Jestem także wewnętrznie zobowią-

zany, by na łamach „Głosu Ziemi By-
chawskiej” serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy nie odmówili nam 
i wsparli Bychawskie Centrum Kultury 
w realizacji X Ogólnopolskiego Festynu 
„W KRAINIE PIEROGÓW”:

Władzom Bychawy•  za wspar-
cie oraz pomoc w przygotowaniu 
obiektu Stadionu Sportowego
ZA PIEROGI•  – gospodyniom z Ga-
łęzowa i Bychawy, SP w Bychawie, 
SP im. K. Koźmiana w Bychawce, 
SP w Starej Wsi Drugiej, SP w Woli 
Gałęzowskiej, ZSZ nr 1 im. Mjr. H. 
Dobrzańskiego w Bychawie, OSP 
Olszowiec
SPONSOROM•  – PERŁA Browary 
Lubelskie SA, ERGO HESTIA, PKO 
BP SA, MEBLAND – LAVISKA, 
GROSZEK –MAR s.c. Bychawa, 
SIM CARD, GPR SYSTEM – Ro-
bert Kmieć, SIM LOCK, JUELLA 
– produkcja kaszy, LENART – Hur-
townia Elektryczna, ART-KOM, 
LUBELLA SA, MIRO, BIEL-HY-
DRA, USŁUGI WULKANIZACYJNE 
– Gryta Andrzej, ZAKŁAD MIĘ-
SNY – Bonifacy Dawidczyk, BANK 
PEKAO SA, FULL GAS, CAR GAZ 
I, AUTO SZLIF, REJONOWY BAK 
SPÓŁDZIELCZY, PHU PETRO-
MART, KARMET, ADACHIP, MS 
PROJEKT, JAGODA – Sieć Sklepów 
Spożywczych, EURORAP, KRYNIO 
Ośrodek Szkolenia Kierowców, Pie-
karnia R. i J. Kowalscy, OKRĘGO-
WA SPÓŁDZIELNIA MLECZAR-
SKA, PRO-AGRO s.c. Jan Rząd, 
MŁYN EMARK – J.E. Skrzypkowie, 
SP ZOZ w Bychawie, BPK Sp. z o.o., 
AUTO-MAR – Andrzej Migryt
Komisariatowi Policji w Bychawie, • 
JRG PSP w Bychawie, Strażakom 
z OSP z Olszowca i Zdrap, SKR z 
Bychawy
Wszystkim ludziom dobrej woli, za • 
słowa wsparcia, pomysły i pomoc
Wszystkim wykonawcom i zespo-• 
łom amatorskim – na których za-
wsze można liczyć
Młodzieży z MIK-u – za wolonta-• 
riat
Pracownikom BCK – za zaangażo-• 
wanie i oddanie – bez Was sam nic 
bym nie zrobił
Wszystkim,  których nie wymieni-• 
łem powyżej, a którzy wsparli mnie 
i Bychawskie Centrum Kultury 
– zachowuję Was głęboko w mojej 
pamięci!

Było fajnie!

O Ks. Kwiatkowskim i „Pierogach”
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WÓZEK ZA KORKI

Co dalej 
z akcją? 

kd

Jak już wcześniej pisaliśmy, Klub Wo-
lontariusza działający przy ZS im. Ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie podjął 
się zadania pomocy sparaliżowanemu 
chłopcu. Dzięki współpracy z licznymi 
instytucjami udało się nam nazbierać 
sporą ilość plastikowych nakrę-
tek. Bardzo aktywnie pomagali 
również  mieszkańcy Bychawy 
i okolicznych miejscowości, za 
co w imieniu Filipka serdecznie 
dziękujemy.

Aby 8-letni Filipek Janow-
ski z Gdańska mógł otrzymać 
specjalistyczny wózek musieli-
byśmy zebrać aż 12 ton plasti-
kowych nakrętek po napojach. 
Całe szczęście nie byliśmy 
w tej akcji odosobnieni. Głów-
ny sztab akcji znajdujący się 
w Gdańsku zanim nawiązał 
z nami kontakt samodzielnie 
zebrał już część  potrzebnych 

nakrętek. Razem ochoczo ruszyliśmy 
do pracy. Efektem naszych działań jest 
zebranie ponad 100 tys. plastikowych 
nakrętek.  Nie wiemy, czy to wystarczy, 
jednak z pewnością przybliży nas do 
celu.

Akcja „ Wózek za korki” chwilowo 
stopuje. Jednak ruszamy już w przy-
szłym roku szkolnym, a na razie 
można wrzucać korki do pojemnika 
umieszczonego w Bibliotece Publicz-
nej w Bychawie. 

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
do równie aktywnego udziału w następ-
nej odsłonie akcji.

Justyna Siek, Renata Krusińska

Bychawskie Stowarzyszenie „Pod-
kowa” zorganizowało w dniach 27-28 
maja dla osób niepełnosprawnych wy-
cieczkę do Augustowa. 

Miasto to wyróżnia malowniczy kra-
jobraz Puszczy Augustowskiej i okala-
jących ją jezior: Rospuda, Necko, Sajno 
i kilkanaście mniejszych, stąd też Au-
gustów od dawna uznany jest stolicą 
sportów wodnych i turystyki aktywnej. 
Ogromną popularnością cieszą się wy-
cieczki statkami białej floty i gondoli, 
tak też nasi wycieczkowicze mieli moż-
liwość płynąć statkiem, który podczas 
rejsu pokonywał różnicę poziomu wód 
0,86 m. 

Uczestnicy odwiedzili też kaplicę 
w Studziennicznej – miejsce szczególne, 
jako że jego znaczenie i historię podkre-

ślił podczas rejsu w 1999 r. Papież Jan 
Paweł II. 

Rejs Augustów – Studzienniczna obej-
mował trasę Zabytkowego Kanału Augu-
stowskiego, który stanowi dużą atrakcję 
dla wycieczek. Dzień pełen wrażeń zo-
stał zakończony ogniskiem i wspólną 
zabawą.

Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki 
odwiedzili rynek Augustowa, następnie 
był pospacerowali bulwarem nad rzeką 
Nettą. Potem wszyscy udali się do ba-
zyliki na Mszę św. w intencji podopiecz-
nych oraz ich rodzin. Czas po obiedzie 
był ostatnią okazja, by podziwiać ma-
lowniczy krajobraz Augustowa. Samo 
zakwaterowanie w pięknym miejscu z 
jeziorem i otaczającym je lasem, było 
dla wszystkich dużą atrakcją.

Szkoda było wracać do domu!

Byliśmy w Augustowie

kmdhz 
czyli Wesprzyj swoją 
bibliotekę
Wesprzyj swoją bibliotekę to tytuł kampanii skie-
rowanej do bibliotek publicznych i szkolnych, którą 
realizuje księgarnia internetowa Gandalf. To jedna 
z możliwości uzupełnienia bibliotecznych zbiorów. 
Każdy kto   kupi potrzebną książkę  w księgarni  in-
ternetowej Gandalf (patrz: www.gandalf.com.pl) 
dodatkowo otrzymuje  punkty naliczane stosownie 
do wartości zamówienia. Otrzymane w ten sposób 
punkty może przekazać swojej bibliotece wskazując 
jej indywidualny kod. Punkty następnie wymieniane 
są na książki. W ten sposób – również dzięki Tobie, 
drogi czytelniku –  biblioteczna półka z nowościami 
może zacząć się uginać. 
Indywidualny kod dla Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bychawie to:  kmdhz

Książki też idą na urlop?
W okresie wakacyjnym,  tj, w lipcu i sierpniu, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie będzie 
czynna od poniedziałku do piątku o stałych po-
rach, w soboty zaś będzie nieczynna. Wszystkich  
czytelników, którzy przyzwyczaili się do sobotnich 
wizyt w bibliotece,  przepraszamy. Po wakacjach, 
czyli już we wrześniu, zapraszamy do odwiedzania 
biblioteki od poniedziałku do soboty.

Wystawa o kobiecie 
nieprzeciętnej 
Maria Kuncewiczowa to znakomita przedstawi-
cielka prozy psychologicznej. W swojej twórczości 
poruszała przede wszystkim tematy związane z ży-
ciem kobiet, ukazywała ich niebanalne historie, czę-
sto oparte na własnych doświadczeniach: trudnych 
relacjach z matką, tragicznych losach okresu wojny, 
ale też fascynacją muzyką. Szczególnie zawiązana 
z Kazimierzem Dolnym, gdzie obecnie znajduje się  
muzeum poświęcone jej życiu i twórczości. W okre-
sie wakacyjnym może być to ciekawa propozycja dla 
tych wszystkich, którzy chcieliby poznać nietypową 
osobowość i talent pisarski. Zanim jednak wyruszą 
Państwo w podróż do Kazimierza, szlakiem Marii 
Kuncewiczowej zapraszamy do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej gdzie aktualnie jest prezentowa-
na wystawa poświęcona tej niezwykłej pisarce. 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy, a przy okazji 
również do lektury książek Marii Kuncewiczowej,  
takich jak „Cudzoziemka”, „Tristan 1946”, „Zmowa 
nieobecnych”, „Leśnik” oraz wielu innych ciekawych 
opowieści...

Małe co nieco dla Mola
To tytuł 5. edycji literacko-kulinarnego konkur-
su z cyklu ...DLA MOLA. Tym razem zadanie dla 
książkowych moli polega na odnalezieniu w literatu-
rze pięknej opisu przygotowywania lub delektowa-
nia smakiem najróżniejszych przystawek, przekąsek, 
przegryzek, kanapek, itp. Ma to być coś na ząb lub 
małe co nieco dla każdego. Na literacko-kulinarne 
propozycje czekamy do końca sierpnia, tak aby wrze-
sień powitać fajną imprezką w Barze u Saszy nad za-
lewem Podzamcze. Kontakt: biblioteka.bychawa@
gmail.com; gzbg@wp.pl lub tel. (081)5661076

Opracowały: Joanna Marek-Stanicka, 
Magda Goch, Barbara Cywińska

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 18 nr 4 (207) 2009



mg

Od maja, bychawskie sery, 
Twarogowy Tłusty Klinek oraz 
Twarogowy Półtłusty, kupuje-
my w opakowaniach oznaczo-
nych specjalnym znakiem – go-
dłem AGRO POLSKA. Po raz ko-
lejny więc zostały potwierdzone 
wysoka jakość i doskonały smak 
produktów naszej bychawskiej 
spółdzielni.

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską 
w Bychawie, do XVI Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Promocyjnego 
AGRO POLSKA 2009, nominował 
Marszałek Województwa Lubelskiego. 
Oba zgłoszone przez OSM produkty: 
ser twarogowy Tłusty Klinek oraz Ser Twa-
rogowy Półtłusty, zostały pozytywnie ocenione i otrzymały certyfikat AGRO 
POLSKA.

Dyplom Laureata Konkursu, sta-
tuetkę oraz licencję uprawniającą 
do posługiwania się Godłem 
Promocyjnym AGRO Polska, 
OSM w Bychawie otrzymała 
22 maja br. na uroczystej 
Gali Finałowej III Między-
narodowych Targów Żyw-
ności Ekologicznej w Rzeszo-
wie. Nagrodę dla bychawskiej 
spółdzielni odebrali pracownicy 
– Anna Niedźwiadek i Krzysztof  
Wąsik.

Licencja daje prawo oznakowania 
produktów oraz materiałów promocyj-
nych i reklamowych Znakiem AGRO POLSKA 
na okres jednego roku. Celem godła jest potwierdzenie 
wysokiej jakości  produkowanej żywności, promocja pol-
skich firm rolno-spożywczych oraz wzmacnianie ich mar-
ki i pozycji na rynku polskim. 

Certyfikat AGRO POLSKA 
dla bychawskiego sera

Realizujemy projekt 
„Pomagamy Sobie”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizuje 
projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji 
Społecznej”, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrod-
ki pomocy społecznej” pt. „POMAGAMY SOBIE”. 
Projekt realizowany jest przez cały 2009 rok i jest 
kontynuacją projektu z roku 2008. Wartość ogólna 
projektu wynosi 60 000 zł, udział własny gminy wy-
nosi 6 300 zł (koszt prac społecznie użytecznych oraz 
wsparcia finansowego dla beneficjentów projektu). 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, bę-
dących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego 
celem jest podniesienie kwalifikacji tych osób, zakty-
wizowanie ich poprzez prace społecznie użyteczne 
oraz nabycie przez nich umiejętności poruszania się 
po rynku pracy, m.in. poprzez zapewnienie tym oso-
bom poradnictwa specjalistycznego (doradca zawo-
dowy). 
Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 
siedem bezrobotnych kobiet, trzy z nich biorą udział 
w pracach społecznie użytecznych. Jedna osoba 
ukończy kurs prawa jazdy kat. B, sześć zdobędzie 
wiedzę i umiejętności w zakresie opieki i pielęgna-
cji osób starszych. Wybór takiej tematyki szkoleń 
był podyktowany zwiększonym zapotrzebowaniem 
na tego rodzaju usługi, gdyż poważnym problemem 
w gminie jest proces starzenia się populacji i wzrost 
liczby osób starszych i chorych, wymagających opie-
ki. Projekt realizuje sześciu pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej (kierownik, księgowa oraz czte-
rech pracowników socjalnych). 

Marta Nakielska, pracownik socjalny OPS

Nieruchomość do 
wydzierżawienia
Urząd Miejski w Bychawie informuje, że zgodnie z za-
rządzeniem Nr 48/OW/09 Burmistrza Bychawy z 
dnia 16 czerwca 2009 r. na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
części nieruchomości przeznaczonej do wydzierża-
wienia. Przedmiotem dzierżawy jest część działki 
452 o powierzchni 30m2 położonej przy ulicy Pił-
sudskiego w Bychawie. W planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawy działka przeznaczo-
na jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług /symbol planu 80 Mnj,U/.

Na tablicy ogłoszeń OPS
• Uwaga, rodzice dzieci rocznik 2003!
Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
dla dzieci, które we wrześniu 2009 r. podejmą naukę 
w „zerówce”, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. Marsz. J. Piłsud-
skiego 22, celem złożenia właściwego wniosku.
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Nowy okres świadczeniowy 2009/2010 rozpocznie 
się 1 października 2009 r., w związku z tym nowe 
wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2009 r.
• Świadczenia rodzinne 2009/2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, 
iż nowy okres zasiłkowy 2009/2010 rozpocznie się 
1 listopada 2009 r., w związku z tym nowe wnioski 
na świadczenia rodzinne będą przyjmowane od dnia 
1 września 2009 r.
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Małgorzata Kukiełka – Sadło

W dniach 4–12 maja już po raz czwar-
ty gościliśmy w naszej szkole młodzież 
z Collège Le Grand Beauregard w La 
Chapelle sur Erdre. W tegorocznym 
projekcie wymiany międzyszkolnej, za-
tytułowanym „ Poznajmy legendy miast 
polskich i francuskich...” wzięło udział 
dwudziestu czterech uczniów Gimna-
zjum nr 1 oraz czterech nauczycieli /
Ewa Wieczorkiewicz, Anna Duda, An-
drii Kovalenko oraz autorka niniejszego 
artykułu: Małgorzata Kukiełka-Sadło/. 
Stronę francuską reprezentowało dwu-
dziestu uczniów Collège oraz dwie na-
uczycielki Mme Laurence Barbe i Mme 
Christine Frayssinier.

Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na 
dzień naszego spotkania... Był ponie-
działek, 4 maja, kiedy w godzinach 
popołudniowych wyruszyliśmy do War-
szawy, by powitać naszych przyjaciół 
z La Chapelle na lotnisku Okęcie /na-
leży przypomnieć, że poznaliśmy się w 
ubiegłym roku, podczas naszej wizyty w 
Collège Le Grand Beauregard/. 

5 maja, wtorek to dzień pełen przy-
gód i nowych doświadczeń połączonych 
ze zwiedzaniem naszej pięknej stolicy. 
Mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Grób Niezna-
nego Żołnierza, Stare Miasto, Synagogę, 
Cmentarz Żydowski oraz Pałac Kultury i 
Nauki. Po dniu pełnym wrażeń, wrócili-
śmy do Bychawy, gdzie w progach Gim-
nazjum serdecznie nas powitano.

Środa, 6 maja. Wszyscy spotkaliśmy 
się rankiem w budynku Gimnazjum. 
Uczniowie i nauczyciele francuscy mie-
li okazję bliżej poznać naszą szkołę 
oraz uczestniczyć w zajęciach lekcyj-
nych. W tym czasie uczniowie polscy 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach lek-
cyjnych wg planu zajęć. Wszyscy spo-
tkaliśmy się na wspólnym obiedzie /
mniam, mniam/, przygotowanym w sto-
łówce szkolnej. I tu pragnę serdecznie 
podziękować Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej – Pani Małgorzacie Tudrujek za 
życzliwość i umożliwienie skorzystania 
z obiadów szkolnych oraz wszystkim 
osobom, które były serdeczne i pomo-
gły w tychże przygotowaniach /Pani 
Krystyna Wojewódzka, panie pracujące 
w stołówce szkolnej, uczniowie Gimna-
zjum nr 1 odpowiedzialni za porządek w 
stołówce/. Po obiedzie uczniowie polscy 
uczestniczyli w zajęciach sportowych 
przygotowanych przez Pana Artura Pła-
zę, zaś uczniowie francuscy poznawali 
zakątki Bychawy, biorąc udział w zaba-
wie „podchody”, która połączona była z 
gromadzeniem informacji dotyczących 
głównych miast polskich.

A wieczorem.... wspólnie biesiadowali-
śmy na ognisku integracyjnym w Pawło-
wie. Udaliśmy się tam autobusem szkol-

nym /podziękowania dla władz Bycha-
wy za udostępnienie środka transpor-
tu/ wraz z całym ekwipunkiem żywno-
ściowym. Ukłony kieruję w stronę osób, 
które zadbały o przygotowanie ogniska 
w Pawłowie, a byli to: Pan Mariusz 
Chwalczuk współpracujący z Kołem Ło-
wieckim Nadleśnictwa w Świdniku oraz 
rodzice. Zabawa była przednia i zapew-
ne trwałaby do późna, lecz wzmagający 
się deszcz przypomniał nam o następ-
nym dniu pełnym nowych wyzwań.

W czwartek, 7 maja czekały na nas 
prezentacje scenek teatralnych. Impre-
za zorganizowana była w hali sportowej 
Gimnazjum nr 1. Publiczność stanowili 
uczniowie uczęszczający na zajęcia języ-
ka francuskiego, którzy też brali udział 
w praktycznych zajęciach z historii i 
geografii Francji, wyszukując i zapisu-
jąc nazwy miast francuskich na przygo-
towanej mapie.

Po smakowitym obiedzie, uczniowie 
zaprzyjaźnionych miast mieli okazję 
konkurować w zawodach sportowych, 
zorganizowanych przez nauczyciela wy-
chowania fizycznego, Pana Sławomira 
Różyckiego. Konkurencje były różno-
rodne, uczniowie obydwu drużyn bawili 
się doskonale.

Kolejne dwa dni – 8 i 9 maja /pią-
tek i sobota/ spędziliśmy zwiedzając 
Oświęcim i Kraków. Wyjechaliśmy z 
małym opóźnieniem, ale zwiedzanie 
Oświęcimia wraz z przewodnikiem roz-
poczęliśmy punktualnie. Moi Drodzy, 
nie można w żaden sposób opisać wra-
żenia, jakie pozostawia w sercu wizyta 
w obozie w Oświęcimiu ...

Następnego dnia wyruszyliśmy na 
podbój Krakowa. Piękna pogoda i cud-
ne miasto. Ileż ciekawych wiadomości 
można było zdobyć ... Zmęczeni po dniu 
pełnym wrażeń, lecz mając nadzieję, że 
życzenie pomyślane przy Dzwonie Zyg-
munta się spełni, około północy wrócili-
śmy do Bychawy.

Niedziela, 10 maja to dzień zacieśnia-
nia więzi rodzinnych, gdyż ten dzień, 
nasi goście z Francji spędzali u zawsze 
życzliwych rodzin 
polskich. Pogoda 
jak marzenie, idąca 
w parze z pomysło-
wością gospodarzy, 
która zaskoczyła 
naszych przemiłych 
gości. Były bowiem 
wizyty w Lublinie, 
Kozłówce, Kazimie-
rzu Dolnym nad 
Wisłą czy spacery w 
przepięknych okoli-
cach Bychawy po-
łączone z pokazem 
koni i kuców, zorga-
nizowanym na sta-
dionie sportowym.

Nasz wspólny ostatni dzień – ponie-
działek, 11 maja spędziliśmy w Bycha-
wie. Tego dnia, rankiem, udaliśmy się z 
wizytą do Urzędu Miejskiego, gdzie ser-
decznie przyjął nas Burmistrz Bychawy 
– Pan Andrzej Sobaszek. Po wizycie cze-
kała nas wszystkich miła niespodzian-
ka – słodki poczęstunek.

Po obiedzie w stołówce Gimnazjum nr 
1, wszyscy uczniowie, podzieleni na mie-
szane grupy polsko-francuskie, uczest-
niczyli w warsztatach plastycznych, 
zorganizowanych przez Panią Henrykę 
Ozimek. Tematyka zajęć dotyczyła po-
znanych miejsc i wrażeń, jakie odnieśli 
uczniowie, biorąc udział w tegorocznej 
wymianie międzyszkolnej. Efekty pra-
cy można było podziwiać na wystawie 
zorganizowanej po zakończeniu warsz-
tatów.

Po popołudniu, nadszedł moment po-
żegnania. Część oficjalną poprowadziła 
Dyrektor naszego Gimnazjum – Pani 
Bożena Toporowska, która pożegnała 
naszych gości z La Chapelle, wyrażając 
dalszą chęć współpracy. Nastąpiło też 
przekazanie prezentów dla władz miasta 
La Chapelle, Dyrekcji Collège Le Grand 
Beauregard oraz Komitetu Współpracy 
Miast Bliźniaczych. 

Po części oficjalnej zorganizowaliśmy 
poczęstunek pożegnalny – serdeczne po-
dziękowania kieruję w stronę Państwa 
Janiny i Edwarda Skrzypków, właści-
cieli Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„Mega” za sponsoring pyszności, które 
złagodziły smutne chwile rozstania z 
naszymi przyjaciółmi z Francji. Ukłony 
również kieruję w stronę rodziców, któ-
rzy jak zwykle niezawodnie włączyli się 
do przygotowań, „dekorując” stół różny-
mi specjałami.

Wizyta naszych francuskich przyja-
ciół zakończyła się we wtorek, 12 maja. 
Trudno było się nam rozstać – były łzy, 
ostatnie zdjęcia, „pogoń” za autokarem. 
Te kilka dni spędzonych razem, zaowo-
cowało nowymi przyjaźniami i wryło 
nam się w serca na długi czas...

Młodzież francuska w Gimnazjum nr 1 w Bychawie

Przyjaźni polsko-francuskiej ciąg dalszy

Ognisko integracyjne w Pawłowie
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Korespondencja z Bychawki

Sukces 
naszych 
uczniów

Zbigniew Maksim

Tak trzeba nazwać średni wynik 
(26,74 pkt) jaki uzyskali uczniowie 
klasy VI ze Szkoły Podstawowej w By-
chawce na sprawdzianie w ostatnim 
roku nauki.

2 kwietnia uczniowie klas szóstych 
(prawie 500 tys. w całym kraju) po raz 
ósmy przystąpili do sprawdzianu. Ce-
lem sprawdzianu jest zbadanie, w ja-
kim stopniu uczniowie kończący szko-
łę podstawową opanowali umiejętności 
opisane w standardach wymagań eg-
zaminacyjnych. Podczas sprawdzianu 
badano umiejętności z zakresu: czyta-
nia, pisania, rozumowania, korzystania 
z informacji, wykorzystywania wiedzy 
w praktyce.

Nasi uczniowie w tym roku uzyskali 
najlepszy wynik w historii sprawdzianu 
szkoły. I chociaż w latach poprzednich 
wyniki surowe były wyższe (np. w 2005 
r. – 31,2 pkt), to jednak tegoroczny wy-
nik jest najwartościowszy. Wniosek 
może wydać się dla wielu zaskakujący: 
mimo niższego wyniku osiągnęliśmy 

większy sukces.
Otóż, Centralna Komisja Egzamina-

cyjna określa każdego roku 9 poziomów 
(staninów) i każdemu z nich przyporząd-
kowuje zawsze taki sam przedział pro-
centowy (4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 
12%, 7%, 4%), z którego powstaje prze-
dział punktowy – osobno dla wyników 
uczniów, osobno dla wyników szkół. W 
2009 r. wynik szkoły 26,74 pkt znalazł 
się w samym środku 8 przedziału, czyli 
bardzo wysokiego – we wspomnianym 
już roku 2005 taki wynik wystarczyłby 
na 3 poziom, czyli niski. Wynik ze sta-
ninu 8 oznacza to, że nasza szkoła uzy-
skała wynik lepszy od 90% szkół całej 
Polski. 

Rozkład wyników w skali standar-
dowej „dziewiątki” pokazuje, że w tym 
roku sprawdzian był najtrudniejszy. 
Powszechnie uważa się, że trudne były 
„treści matematyczne” – zadania wyma-
gały czasochłonnych obliczeń. Najtrud-
niejszym okazało się zadanie otwarte: 
Samochód Jana zużywa 6,5 litrów pali-
wa na 100 km. Jeden litr paliwa kosztu-
je 4,80 zł. Jan zamierza pojechać samo-
chodem z domu do stadniny oddalonej 
o 40 km. Oblicz, ile będzie kosztowało 
paliwo na przejazd z domu do stadniny 
i z powrotem. Mniej niż 25% uczniów (w 
naszej szkole prawie 40%) rozwiązało to 
zadanie.

Porównując wyniki naszej szkoły na 
tle różnych grup odniesienia (tabela) ła-
two zauważyć, że są one wyraźnie lep-
sze w każdym obszarze.

Nie mamy żadnego ucznia, którego 
wynik należałby do obszaru wyników 
niskich (od 0 do 16 pkt, co odpowiada 
1, 2 i 3 staninowi), 90% uczniów zdoby-
ło więcej niż 20 punktów (wskaźnik ten 
dla kraju wynosi 60%). Czworo uczniów 
uzyskało wynik z najwyższego 9 stani-
nu (36 – 40 pkt).

Stanin 9 osiągnęli: Artur Dojutrek – 
jako jedyny w gminie zdobył maksymal-
ną liczbę punktów – 40, Aleksandra Do-
jutrek (37 pkt), Tomasz Sójka (36 pkt) i 
Przemysław Błasik (36 pkt). 

Wynik sprawdzianu pokazuje,  że w 
naszej szkole działania w zakresie przy-
gotowania były właściwe. Sprawdziła 
się idea organizowania sprawdzianów 
próbnych. Rzetelnie opracowywane 
i analizowane wyniki były podstawą do 
konstruktywnych wniosków do dalszej 
pracy z uczniami.

Nie byłoby tego sukcesu bez nauczy-
cieli, zarówno tych od języka polskiego, 
matematyki, przyrody, ale również na-
uczycieli kształcenia zintegrowanego, 
świetlicy czy biblioteki. Nie byłoby tego 
sukcesu bez dyrektora szkoły, właściwie 
przydzielającego zadania i konsekwent-
nie sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Nie byłoby tego sukcesu bez rodziców 
współpracujących ze szkołą. Nie było-
by wreszcie tego sukcesu bez uczniów, 
którzy solidnie pracowali na niego przez 
wiele lat. Ale przecież nie od dzisiaj wia-
domo, że sukces ma wielu ojców.

Standardy

czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z infor-
macji

wykorzystywanie wie-
dzy w praktyce wynik

pkt % pkt pkt % pkt pkt % pkt pkt % pkt pkt % pkt pkt % pkt
SP Bychawka 8,6 86 6,3 63 4,6 58 2,7 68 4,5 56 26,7 67
gmina 7,7 77 6,1 61 3,4 43 2,5 62 3,7 46 23,3 58
powiat 7,6 76 5,2 52 3,6 45 2,4 60 3,6 45 22,3 56
województwo 7,6 76 5,0 50 3,7 46 2,4 60 3,7 46 22,4 56
Polska 7,6 76 5,0 50 3,8 47 2,4 60 3,8 47 22,6 57
szk. wiejskie 7,5 75 4,8 48 3,6 45 2,3 58 3,7 46 22,0 55

Imieniny 
Szkoły

Elżbieta Sobaszek

Każdy z nas ma dzień imienin, Ma-
rek, Czarek, Basia, Krysia. 

Swych imienin nie ma szkoła,  
więc je ogłaszamy dzisiaj. 

Życzymy szkole na imieniny: ścian 
kolorowych i ławek zdrowych, wie-
le hałasu, tylko z radości, życzymy 
szkole dziś. (…) 

Życzymy szkole na imieniny, 
by same szóstki były jej gośćmi.  

I miała zawsze wesołą minę, życzy-
my szkole dziś.

Z takim bukietem rozśpiewanych i róż-
norodnych życzeń, w poniedziałkowy, 
świąteczny poranek 1 czerwca, przyszli 

do swojego „drugiego domu”, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bychawce.

Dzień ten, jakby nie patrzeć, na pew-
no na długo pozostanie, z racji swej 
niepowtarzalności, w pamięci wszyst-
kich uczniów i nauczycieli tej placówki. 
Już sama data – 1 czerwca – to dzień, 
na który czekają wszyscy milusińscy. 
Dzień Dziecka – to czas rozrywki i zaba-
wy, zarówno dla tych młodszych, jak i 
starszych dzieci. W Szkole Podstawowej 
w Bychawce zbiegły się w tym dniu jesz-
cze inne uroczystości, takie jak: Święto 
Szkoły, Dzień Matki, Dzień Ojca.

Jak co tydzień, już od samego rana, 
w Szkole wrzało. Tym razem nie było to 
jednak niecierpliwe wyczekiwanie na 
lekcje, lecz wspólna zbiórka i wyjście do 
Kościoła na mszę św., która rozpoczę-
ła ten uroczysty dzień. Po Eucharystii 
uczniowie złożyli, na pobliskim cmen-
tarzu, na grobie patrona swojej Szko-
ły, kwiaty i zapalili znicze, a następnie, 

wspólnie, udali się do Szkoły na dalsze 
świętowanie. Tutaj, grupa uczniów, za-
prezentowała swoim koleżankom, kole-
gom, nauczycielom i przybyłym gościom, 
montaż słowno-muzyczny o Kajetanie 
Koźmianie – patronie Szkoły. Następnie 
odbył się konkurs dla uczniów nawią-
zujący do treści wystąpienia. 

Kolejnym punktem programu była 
chwila dla najmłodszych, którzy po-
śpieszyli z życzeniami dla Mamy i Taty 
z okazji ich święta. Piosenką i wierszem 
wyrazili swoją wdzięczność tym, którym 
zawdzięczają życie. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na zabawę dla dzieci. 
Z okazji ich Święta Rada Rodziców przy-
gotowała mnóstwo atrakcji: trampolinę, 
dmuchany zamek i wiele słodkości. Od-
były się również konkursy, w których 
uczniowie mogli ujawnić swoje talen-
ty. Dzień bardzo szybko dobiegł końca 
i pozostały po nim wyłącznie miłe wspo-
mnienia.

Głos Ziemi Bychawskiej2009/07/08 str. 21



Szkolne echa festynu

5 tysięcy 
pierogów!

Teresa Tracz

Bychawski festyn ,,W Krainie Piero-
gów” co roku przyciąga tłumy gości do 
naszego miasteczka. Oprócz występów 
miejscowych artystów oraz koncertów 
gwiazd główną atrakcją są oczywiście 
smaczne pierogi. 

Stołówka przy Szkole Podstawo-
wej w Bychawie i tym razem stała 
się miejscem, w którym rodzice, ku-
charki, a nawet sami uczniowie po-
stanowili pobić swój ubiegłoroczny 
rekord w przygotowywaniu pierogów 
na „Pierogi”. I udało się! Ponad 5 ty-
sięcy wspaniałych pierogów, przygo-
towanych przez naszą szkołę, zosta-
ło w mgnieniu oka sprzedanych na 
festynie. Zarobione pieniądze rodzice 
postanowili przeznaczyć na zakup ro-
weru dla uczniów zdających egzamin na 
kartę rowerową oraz biorących udział w 
turnieju wiedzy o ruchu drogowym. Na 
liście zakupów znalazła się też gitara 
dla uczestników koła gitarowego oraz 
inne pomoce dydaktyczne.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i ucznio-
wie serdecznie dziękują za zaangażowa-
nie i duży wkład pracy w rozwój szkoły 
następującym rodzicom, nauczycielom, 
babci i uczniom: Joanna Grabczyńska, 
Anna Dworak, Justyna Pawlik, Alina 
Doroszewska, Barbara Boguta, Bożena 
Sulowska, Małgorzata Bartoszek, Kata-
rzyna Wolska, Beata Syp, Teresa Fryga-
Dyś, Barbara Olesińska, Anna Rzuciło, 
Małgorzata Lech, Beata Toruń, Małgo-
rzata Wolska, Iwona Sulowska, Bożena 
Mazurek, Henryk Szymczak, Andżelika 
Sulowska z kl. IV d, Wiktoria Barto-
szek z kl. a, Kacper Bartoszek kl. IV d. 
Przy tej okazji serdeczne podziękowa-
nia kierujemy pod adresem sponsorów, 
którzy przekazali produkty na pierogi: 
OSM Bychawa, Sklep Spożywczy-Rafał 
Dzwonowski, Rada Rodziców SP w By-
chawie, Bychawskie Centrum Kultury.

Dziękujemy również pani Małgorzacie 
Kwiecińskiej-Lech, która podarowała 
na potrzeby naszej szkoły 60 litrów far-
by emulsyjnej.

Krystyna Kostrzewska

Koniec roku szkolnego to dobry 
czas na podsumowania. W minio-
nym roku szkolnym nasi uczniowie 
brali udział w rywalizacji sportowej 
szkół, począwszy od szczebla gmin-
nego poprzez powiatowy, rejonowy, a 
skończywszy na wojewódzkim. Były 
to zawody w takich dyscyplinach jak: 
sztafetowe biegi przełajowe, tenis 
stołowy – indywidualny i drużynowy, 
pływanie, mini siatkówka, mini piłka 
ręczna, mini koszykówka i mini piłka 
nożna dziewcząt i chłopców.

Sezon zawodów rozpoczął się od szta-
fetowych biegów przełajowych, w któ-
rych zdobyliśmy I miejsce w powiecie 
i V w rejonie, zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy. Potem były zawody w tenisie 
stołowym w kategorii indywidualnej, 
i tu również był sukces. Uczeń z klasy 
czwartej Jakub Boguta uczestniczył w 
zawodach na szczeblu rejonowych, gdzie 
zmierzył się z prawdziwymi zawodow-
cami w tej dyscyplinie. W listopadzie 
odbyły się zawody z pływania, i tu bar-
dzo dobrze wypadły dziewczęta: Izabela 
Dziadosz zdobyła I miejsce w powiecie 
na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 
II miejsca zajęły: Inga Holweg (styl kla-
syczny) i Magda Sprawka (styl dowolny). 
Wystartowały również w zawodach rejo-
nowych.

W grudniu wzięliśmy udział w zawo-
dach w mini piłkę ręczną, chłopcy zajęli 
II, a dziewczęta III miejsce w powiecie. W 
styczniu nasze młode uczennice z klasy 
czwartej Katarzyna Lech i Klaudia Rapa 
zajęły II miejsce w zawodach powiato-
wych w tenisie stołowym w kat. druży-
nowej i VII w zawodach rejonowych.

Marzec to był czas mini siatkówki, w 
której od wielu lat odnosimy sukcesy. W 
tym roku bardzo dobrze zagrali chłopcy z 
klas piątych wygrywając zawody powia-
towe i rejonowe. Podczas zawodów wo-
jewódzkich zajęli V miejsce. Skład dru-

żyny to: Kamil Kasprzak, Mi-
chał Włodarczyk, 

Michał 

Pawłowski, Paweł Łukomski, Mateusz 
Zyszczak (rezerwa) i Patryk Piwnic-
ki (rezerwa).

W maju odbyły się zawody w mini piłkę 
nożną dziewcząt i chłopców. Chłopcy w 
tym roku szli jak burza, wygrywając za-
wody powiatowe i rejonowe. Mieli szan-
sę na sukces w zawodach wojewódz-
kich, ale niestety z winy organizatora 
nasi chłopcy nie wzięli w nich udziału, 
a szkoda!

Co roku, działający przy szkole 
Uczniowski Klub Sportowy „Podko-
wa”, organizuje Turniej Rodzinny 
w tenisie stołowym, który cieszy się 
ogromnym powodzeniem wśród dzieci 
i ich rodziców. Nagrody finansowane są 
z dotacji przyznawanej klubowi z budże-
tu gminy. Na zdjęciu zwycięzcy turnie-
ju.

Cały rok szkolny prowadzone były 
dwa konkursy: na najlepszego sportow-
ca szkoły, którym został (po raz drugi) 
uczeń klasy VI a Jakub Szymala i naj-
bardziej usportowioną klasę – tytuł ten 
zdobyła klasa VI a.

Najlepsi sportowcy szkoły w roku 
szkolnym 2008/09: Izabela Dziadosz, 
Sylwia Batyra, Paulina Korba, Dominika 
Gryta, Inga Holweg, Patrycja Piechota, 
Patrycja Sękowska, Kinga Moląg, Karo-
lina Piędzia i Aneta Zarosińska, Jakub 
Szymala, Michał Włodarczyk, Dominik 
Łoś, Mateusz Zawiślak, Daniel Stachy-
ra, Piotr Jankowski, Kamil Kasprzak, 
Bartłomiej Buczek, Kamil Małecki, Mi-
chał Pawłowski i Paweł Łukomski.

Więcej informacji o osią-
gnięciach spor-
towych naszych 
uczniów można 
znaleźć na stro-
nie internetowej 
naszej szkoły: 

www.szkolabychawa.prv.pl

Korespondencja ze Szkoły Podstawowej w Bychawie

Nasi sportowcy sięgają 
po laury!
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Korespondencja z Woli Ga-
łęzowskiej

Czytająca 
szkoła

Barbara Jargiełło

Kluczem do sukcesu jednostek i spo-
łeczeństw jest wiedza. Kluczem do wie-
dzy i sprawności umysłu jest czytanie. 
Kto nie czyta, nie nadąża za zmianami 
we współczesnym świecie, ponieważ 
ciągle lawinowo rośnie ilość informacji 
i wiedzy. Czytanie na głos niemowlęciu 

stymuluje rozwój jego mózgu. Czytanie 
kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość 
świata i pomaga mu zrozumieć siebie i 
innych. Wspólne głośne czytanie z na-
stolatkiem pomoże mu pokonać wiele 
problemów wieku dorastania. Czytanie 
chroni dziecko przed uzależnieniem od 
telewizji i komputerów. Więź z rodzica-
mi, wzmocniona czytaniem, daje dziec-
ku siłę do pokonywania wielu pokus 
i zagrożeń. Nawyk czytania i zapał do 
książek trzeba kształtować w dzieciń-
stwie.

Pragnąc rozbudzić ten nawyk w na-
szych uczniach od kwietnia br. przy-
stąpiliśmy w Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej do programu „Czytające 
szkoły” – Fundacji ABCXXI – CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM. Codzien-
nie rano na pierwszych lekcjach na-
uczyciele głośno czytali przez 10 minut 
uczniom wybrane książki. Czytają na-
uczyciele nauczania zintegrowanego, 
świetlicy szkolnej, biblioteki oraz poloni-
ścii wychowawcy. Korytarz szkolny zdo-
bi gazetka promująca głośne czytanie 
dzieciom  oraz sentencje o książkach. 
Rodzice naszych uczniów obejrzeli film 
,,Wychowanie przez czytanie”. W ten 
sposób chcieliśmy uświadomić rodzi-
com, jak wielkie znaczenie ma codzien-
ne głośne czytanie dziecku nie tylko 
dla jego rozwoju, lecz także budowania 

mocnych więzi rodzinnych. Zachęcali-
śmy rodziców, aby codzienne czytanie 
stało się w ich domach trwałym i syste-
matycznym rodzinnym zwyczajem.  Po-
nadto w ramach tej akcji nasi uczniowie 
biorą udział w różnych imprezach zwią-
zanych  z książką: konkursach literac-
kich i plastycznych, przedstawieniach 
na podstawie wybranych utworów lite-
rackich, wyjazdach do biblioteki  pu-
blicznej na ciekawe i nietypowe lekcje. 
Następnym etapem naszej akcji było 
zorganizowanie w naszej szkole „Tygo-
dnia Czytania Dzieciom”. Swoje ulubio-
ne  książki z dzieciństwa czytali kolejno: 
Mirosław Stoczkowski, dyrektor szkoły, 
ks. Leszek Żelazny, proboszcz, Agniesz-
ka Szacoń, urzędnik, Joanna Stanic-

ka, bibliotekarka, Barbara Cywińska, 
dyrektor biblioteki publicznej, Seweryn 
Gąbka, przewodniczący Rady Miejskiej 
i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Bychawi. Dyrektor po-
radni na zakończenie swojego czytania 
złożył słuchającym życzenia z okazji 
Dnia Dziecka i obdarował wszystkich  
uczniów naszej szkoły cukierkami. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słu-
chały czytanych fragmentów książek. 
Jeszcze długo po spotkaniu dyskutowa-
ły o przygodach bohaterów. Zakończenie 
,,Tygodnia Czytania Dzieciom” uświetni-
ła inscenizacja pt.: ,,Sąd nad książką” 
w wykonaniu uczniów klasy VI oraz in-
scenizacja uczniów klasy III pt.: ,,O tym, 
co jest najpiękniejsze na świecie”.

Program  będzie realizowany cyklicz-
nie, przez dłuższy okres czasu przy 
współudziale nauczycieli, rodziców, 
osób znanych w naszej społeczności lo-
kalnej. Celem wszystkich imprez będzie 
tworzenie wokół dzieci i  z ich udziałem 
przyjaznej atmosfery kontaktu z książ-
ką na przykładzie dorosłych i starszych 
uczniów, którzy  pokazują, w jaki spo-
sób można wartościowo spędzać wolny 
czas. Zachęcamy wszystkich chętnych 
do współpracy oraz popularyzowania 
tej pożytecznej akcji. Mamy nadzieję, że 
i w naszej szkole będzie można zaobser-
wować efekty wprowadzenia programu. 

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyro-
sły na mądrych, dobrych i szczęśliwych 

ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzie-
ciom!

Nasz patronat!
Konkurs na wakacje
Wakacje to czas, w którym nasze pociechy będą 
mogły naprawdę wypocząć. Część dzieci skorzysta 
z kolonii i obozów, inne pozostaną w domu. Te któ-
re nie wyjadą, nie będą się nudzić, jeśli my, dorośli, 
dostarczymy im pomysłów na ciekawą  i bezpieczną 
rozrywkę. 
A sposobów na dobrą zabawę jest wiele, ot! choćby 
malowanie. I tak, spółka  HEN-BUD z Lublina ogłosi-
ła wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci – uczniów 
klas 0-3. Temat konkursu brzmi „Bezpieczne waka-
cje 2009”, format przyjmowanych prac – A4, tech-
nika wykonania – dowolna. Konkurs trwa do 18 
września i do tego dnia przyjmowane są zgłoszenia 
prac (osobiście lub pocztą na adres HEN-BUD Sp. z 
o.o., ul. Turystyczna 134 D, 20-258 Lublin). Więcej 
szczegółów i regulamin konkursu na stronie www.
henbud.com.pl
Konkurs „Bezpieczne wakacje 2009” to kolejna zor-
ganizowana w trosce o bezpieczeństwo dzieci, akcja 
spółki HEN-BUD o charakterze promocyjno-edu-
kacyjnym. Kilka miesięcy temu firma, w ramach Ak-
cji „Bądź widoczny – bądź bezpieczny”, rozdawała 
uczniom szkół z terenu Lubelszczyzny opaski odbla-
skowe. Do udziału w nowym konkursie zaproszono 
również uczniów naszych gminnych szkół. 

mg

Unijne pierwszaki 

W kwietniu Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzow-
skiej przystąpiła do realizacji programu: Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Pro-
gram jest przeznaczony dla trzech kolejnych rocz-
ników pierwszoklasistów i finansowany z funduszy 
europejskich.
Jego głównym celem jest wspieranie wszechstronne-
go rozwoju uczniów w oparciu o teorię inteligencji 
wielorakich Howarda Gardnera. Głównym założe-
niem tej teorii jest twierdzenie, że każde dziecko jest 
zdolne. Zadaniem rodziny i szkoły jest zaś rozpozna-
nie, jakiego typu inteligencje dominują u dziecka, 
a jakie należy rozwinąć i doskonalić.
Od maja sukcesywnie otrzymujemy pomoce dy-
daktyczne, których łączna wartość wyniesie 8 tys. 
złotych. Będą z nich korzystali uczniowie klas pierw-
szych, realizujących program przez trzy najbliższe 
lata szkolne. Po tym okresie pomoce staną się wła-
snością szkoły.
Udział naszych pierwszoklasistów w projekcie jest 
szczególnie istotny ze względu na trwającą reformę 
szkolnictwa. Cieszymy się, że nasi uczniowie są be-
neficjentami tego programu, a szkoła wzbogaci się o 
nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Elżbieta Kursa 
wychowawczyni klasy I
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PODRÓŻE 
UCZĄ ;-)
Wesołe fotki z wakacyjnej 
podróży do Budapesztu

...i z wycieczki integracyjnej 
do Pragi

lu
k

i

Jadąc na wakacje – weź 
ze sobą ubezpieczenie 

EKUZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Bychawie informuje 
osoby udające się do krajów Unii Euro-
pejskiej i Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu, że dowodem ubez-
pieczenia zdrowotnego, który należy 
ze sobą zabrać jest Europejskiej Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Europejskie Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego wydawane są w Lubel-
skim Oddziale Wojewódzkim NFZ 
z siedzibą w Lublinie przy ul. Kory-
znowej 2 b. Karty, osobom zgłaszają-
cym się osobiście, wystawiane są w dniu 
zgłoszenia.

Aby otrzymać EKUZ należy zabrać ze 
sobą: 

wypełniony wniosek o wydanie EKUZ, • 
dostępny na stronie internetowej www.
nfz-lublin.pl oraz w Lubelskim Od-
dziale NFZ,
kserokopię dokumentu potwierdza-• 
jącego bieżące opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszenie 
do ubezpieczenia zdrowotnego. Jedno-
cześnie informujemy, że dokumentem 
potwierdzającym ubezpieczenie jest:
dla osoby zatrudnionej – ZUS ZUA + • 

RMUA z ostatniego miesiąca;
dla członka rodziny osoby ubezpie-• 
czonej – ZUS ZCNA (ZCZA) + RMUA  
z ostatniego miesiąca;
dla osoby pracującej na własny ra-• 
chunek - ZUS ZUA + dowód opłacenia 
ostatniej składki;
dla członka rodziny osoby prowadzącej • 
działalność gospodarczą - ZUS ZCNA 
(ZCZA) + dowód opłacenia ostatniej 
składki;
dla emeryta/rencisty – obustronna • 
kopia legitymacji emeryta/rencisty;
dla członka rodziny emeryta/rencisty • 
– zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu 
członków rodziny do ubezpieczenia 
zdrowotnego + kopia legitymacji eme-
ryta/rencisty;
dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie • 
Pracy – zaświadczenie z UP o podlega-
niu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
dla członka rodziny osoby bezrobotnej • 
– ZUS ZCNA (ZCZA) + zaświadczenie z 
UP o podleganiu ubezpieczeniu zdro-
wotnemu;
dla rolnika – zaświadczenie z KRUS • 
dla osoby otrzymującej zasiłek stały, 
świadczenie pielęgnacyjne – zaświad-
czenie z MOPS/MOPR.
dla uczniów, którzy ukończyli 18 r.ż. • 
oraz studentów do ukończenia 26 r.ż., 
niezbędna jest także kopia legitymacji 
szkolnej, studenckiej.

I co dalej?
Były nasz prezydent jeździł do sąsiadów, by pomóc Juszczence przy produkcji dziadów. 
Przy stole usiedli, pomarańcze zjedli. 
Obecny prezydent zaraz po niedzieli, chciał sobie pojechać na szczyt do Brukseli. 
Nie zabrał się z premierem, niech jedzie rowerem. 
Rząd ma dużo pracy i nigdy nie spocznie, aż polikwiduje wszystkie nasze stocznie. 
Będziemy pływali na desce po fali. 
Zniszczą elektrownie, to jest oczywiste, to będziemy mieli światło wiekuiste. 
Kopalnie też pójdą, mówiąc między nami, będziemy ogrzewać domy trocinami. 
Ważne przedsiębiorstwa niepotrzebne nikomu, przecież taniej kupić samolot ze złomu. 
Efekt tej transakcji jest nam dobrze znany, ile drobnych ludzi zostało pochowanych. 
Zniszczyć też browary, to niektórzy marzą, wystarczy im piwa, które sami warzą. 
Powołano pana Ministra Kultury, choć miał studia wyższe, to nie miał matury. 
Chociaż studia u nas wcale nie są tanie, tylko się studiuje marketing i zarządzanie. 
Rząd w piórka obrasta, bezrobocie wzrasta. 
Siedzi chłop na miedzy i pasie se koze, bida się zrobiła u mnie, nie daj Boże! 
Jak się zapisałem do tej mlecznej spółki, musiałem z obory wy..  jaskółki. 
Podłoże z marmuru, a ściany z glazury, żeby polskim krowom dać trochę kultury. 
Mleko odstawiłem, nawet z nadmiarem, nic za to nie dostałem, bo nie chcieli mleka. 
Co będzie w oborze? Chyba dyskoteka. 
Rząd z rolnikiem wcale się nie liczy. Kto będzie nas żywił? Być może Chińczycy. 
Nie sieję, nie orzę i u mnie po żniwach, kombajn nie potrzebny, a ciągnik w pokrzywach. 
Gdy dostałem z banku unijną dopłatę, ledwie wystarczyło na kredytu ratę.
Wszystkim, co się nami wcale nie przejmują, trzeba by pokazać, gdzie raki zimują.

AKORYS

Na szczęście i zdrowie!
Szanowni Państwo! Panie i Panowie 
Kto jeszcze nie wie, to niechaj się dowie
Chciałbym, abyście wszystko wiedzieli
O naszej wspaniałej, wełnianej pościeli.

Przy niej miną wszelkie dolegliwości
Pomoże na reumatyzm i sprawy sercowe
Zapomnisz o strzykaniu i kręceniu kości
Po przebudzeniu jesteście zdrowe

Proszę szanownych gości!
Pościel z certyfikatem

Wełna najwyższej jakości
Posłuży nam zimą i latem

Kto takiej pościeli nie kupi!?
Każdy weźmie, bo chce być zdrowy 
Chociaż firma forsę łupi
Biegniemy podpisać umowy!

Możesz ją nabyć, czyś biedny czy bogaty
Nawet jeśli nie masz pieniędzy
Rozłożą ci płatność na dogodne raty
Zapomnij o chorobie, pamiętaj o nędzy.

SAW
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Tytułowa Blondynka

Co się stało? Nie pytajcie. Jak więk-
szość kobiet o samochodach wiem 
tyle, ile potrzeba: auto  ma być szyb-
kie, wygodne i ma jechać! Moje nie 
chciało, w pewnym momencie od-
mówiło współpracy!  Zostało więc 
zepchnięte  poza margines czyli na 
pas zieleni, zlokalizowany pomiędzy 
pasami ruchu, żeby nie stwarzać za-
grożenia i nie denerwować  innych  
kierowców. 

Nie mogę narzekać, trawnik był pięk-
nie przystrzyżony, jeszcze pachniało 
świeżo skoszoną trawą, na horyzoncie 
widać było nieliczne zabudowania. Sa-
mochody śmigały, to w jedną, to w drugą 
stronę, z charakterystycznym „zium...
zium...” i towarzyszącym podmuchem 
powietrza, który wprawiał w drżenie 
moje auto „rozkraczone” na wspomnia-
nym pasie zieleni. 

Cóż zatem naturalna blondynka robi 
w takiej sytuacji – jeżeli w pobliżu nie 
ma mężczyzny, który gotów byłby się 
nią zaopiekować? To proste! Radzi sobie 
sama! Ale po kolei...

1/ Auto stoi sobie na kilkumetrowej 
szerokości pasie zieleni, a więc jest bez-
pieczne, i co najważniejsze nikomu nie 
zagraża.

2/ Telefon komórkowy to w takiej sy-
tuacji niezbędne narzędzie: wykonuję 
serię połączeń  do znajomych, zmotory-
zowanych panów, których podejrzewam, 
że mogliby okazać się w tej sytuacji po-
mocni. Wiem, kobiecie nie przystoi, ale 
przyznaję, klnę w duchu jak szewc, bo 
wszyscy nagle znaleźli się poza zasię-
giem, mają wyłączone komórki, są w 
pracy, nie mają haka, itp. Każdy, bardzo 
chciałby pomóc, ale rzecz jasna, w tym 
konkretnym momencie, nie może. Ktoś 
jednak, w końcu, lituje się nade mną, 
przyjeżdża, rozkłada ręce, podaje  kilka 
numerów telefonów do firm auto-pomo-
cy i odjeżdża w siną dal. 

3/ Sprawdzam zawartość portfela (…) 
– nie jest dobrze...

4/ Wybieram numer „auto-pomocy” 
zlokalizowanej najbliżej miejsca za-
mieszkania i zaprzyjaźnionego warszta-
tu samochodowego... Miły, kobiecy głos 
przyjmuje zgłoszenie. Po godzinie moje 
„niepokorne” auto, obsłużone fachowo i 
sprawnie, jedzie sobie, komfortowo -  na 
lawecie – do warsztatu.

Polak, mądry po szkodzie... pisał 
już w XVI w. Jan Kochanowski. Jego 
słowa przetrwały wieki,  pełnią dzisiaj 
funkcję życiowej maksymy, którą chęt-
nie się posługujemy w różnych okolicz-
nościach.  Tak więc, zgodnie z Janową 
mądrością sprawdzam, już po fakcie, na 
spokojnie, co każdy kierowca – nie waż-
ne czy jest kobietą, w dodatku blondyn-
ką, czy łysym mężczyzną -  powinien 
zrobić, gdy niespodziewanie, na trasie, 
popsuje mu się auto. Szczegółowych in-
formacji udzielają mi panowie – fachow-
cy w branżach: pomoc drogowa i ubez-
pieczenia.

Pan Jarek, właściciel firmy, świadczą-
cej usługi  z zakresu pomocy drogowej, 
udziela następujących, bardzo ważnych 
wskazówek: 

zabezpieczyć auto tak, aby nie stwa-• 
rzało zagrożenia dla innych użytkow-
ników drogi: włączyć światła awaryj-
ne; jeżeli jest to możliwe – zjechać na 
pobocze; ustawić trójkąt ostrzegawczy
wezwać pomoc drogową. Ale jak?- do-• 
ciekam. Skąd wziąć numer telefonu? 
Okazuje się, że możliwości jest kil-
ka. Najprościej to mieć bezawaryjne 
auto. Pytanie czy takie istnieją? Mój 
rozmówca wskazuje na Internet, jako 
ważne źródło informacji. Wystarczy 
wpisać odpowiednie hasło w wyszuki-
warkę lub adres strony internetowej, 
np. www.pomoc.drogowa.pl, a pokaże 
się obszerna lista firm na terenie całe-
go kraju z adresami i numerami tele-
fonów. Jeżeli jednak nie mamy dostę-
pu do Internetu, na innych kierowców 
też nie możemy liczyć, bo np.: jest noc 
i stoimy w szczerym polu, na dodatek 
– jak na złość -  nikt z naszych zna-
jomych nie odbiera telefonu, można 

skorzystać z numeru alarmowego po-
licji: 997 i tam uzyskać pomóc! Żeby 
jednak nie narażać się niepotrzebnie 
na stres, warto odwrócić przytaczaną 
wyżej literacką maksymę i już dziś po-
wiedzieć sobie tak: Polak mądry przed 
szkodą... i zapisać w pamięci telefonu, 
w podręcznym notatniku lub nakleić 
w aucie numer pomocy drogowej, np. w 
naszej miejscowości.  I to wystarczy? – 
upewniam się. – Nawet jeżeli znajdzie 
się Pani na drugim końcu Polski,  nie 
zostawimy ani Pani, ani każdego in-
nego klienta bez pomocy – zapewnia 
mój rozmówca. 
Chyba, że stosownie wcześniej, wy-

kupi Pani pakiet ubezpieczeniowy assi-
stance – podpowiada Krzysztof,  przed-
stawiciel firmy ubezpieczeniowej.  Wtedy 
należy wykonać telefon pod wskazany 
numer infolinii, a potem tylko cierpliwie 
czekać aż firma ubezpieczeniowa zor-
ganizuje dla nas pomoc, np. holowanie, 
samochód zastępczy, zakwaterowanie 
dla kierowcy i pasażerów. Nie ma zna-
czenia czy znajdujemy się w Polsce czy 
w Europie. Wartość pakietu assistance 
jest ustalana indywidualnie, w zależno-
ści od  sumy ubezpieczenia, firmy z jaką 
współpracujemy, itp. Tutaj uwaga! Auto 
nie może mieć więcej niż 10 lat!  Istnie-
je też możliwość  wykupienia takiego 
pakietu na krótki okres, np. dwa tygo-
dnie, miesiąc. Taki „wariant wakacyjny” 
może się przydać podczas urlopowych 
wojaży.   

Z życzeniami wakacji obfitujących, tyl-
ko i wyłącznie, w miłe niespodzianki.

[Od  Redakcji ] Była to koresponden-
cja specjalna z pasa zieleni pomiędzy 
pasami ruchu przy skrzyżowania ulic: 
Witosa i Doświadczalnej w Lublinie. 
To tam, autorka artykułu, spędziła 
pierwsze wakacyjne popołudnie. 

Temat na wakacje! 

Uwaga kierowcy! 
Blondynka na skrzyżowaniu!

no gdzie ten zapas?!!!

IX kolejka Bychawskiej Ligi Orlik 
pod patronatem Burmistrza Bychawy 
została przeniesiona z 4 lipca na sobotę 
11 lipca. Mecze odbędą się na boisku „Or-
lik” przy Gimnazjum nr 1 w Bychawie.  
Grają o godzinie:
15.00 Tom-Car – Błękitne Lemiesze 
15.50 Bychawa United – FC Wola 

16.40 Zdzichtex – AgatTravel.pl 
17.30 KS Biesiadki – Drink Team 
18.20 Zdzichtex - Olympiakos

Więcej na temat rozgrywek na 
stronie internetowej ARPN w By-
chawie www.bhl.friko.pl 

Bychawa United vs. FC Wola, a może Błękitne Lemiesze - kto wygra bychawską ligę „ORLIK”?

Kopią w sobotę! 
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w okresie od 13.05.2009 r. do 30.06.2009 r.
zarejestrowano: 

Akty małżeństw
Frączek Paweł i Pogłodek Małgorzata1. 
Sulowski Dariusz i Baran Angelika2. 
Szopa Damian i Rugała Paulina3. 
Popławski Adam i Pakuła Aneta4. 
Marciniuk Kamil i Stawska Agnieszka5. 
Jasiński Marcin i Ziętek Zofia6. 
Furgała Grzegorz i Żmudziak Justyna7. 
Nawłatyna Paweł i Bogudzińska Aneta8. 
Ciężkal Kamil i Makuch Beata9. 
Chodór Paweł i Flis Agnieszka10. 
Walczak Rafał i Prus Katarzyna11. 
Frączek Adrian i Sobkowicz Monika12. 

Akty zgonów
Januszek Czesława Walentynów lat 841. 
Michalak Antoni Lublin lat 702. 
Sprawka Marian Wincentówek lat 813. 
Wójtowicz Jan Lublin lat 694. 
Dziaduch Kazimierz Kiełczewice Górne lat 805. 
Woźniak Jan  Zadębie lat 636. 
Rubaj Józef Wólka Ponikiewska lat 867. 
Kotuła Władysława Stara Wieś Druga lat 888. 
Janicka Janina Giełczew Pierwsza lat 709. 
Rożek Edward Stara Wieś Trzecia  lat 8310. 
Hanaj Janina Bychawa lat 8311. 
Kidzińska Zofia Lublin lat 8312. 
Domańska Filomena Stężyca lat 9213. 
Baranowska Krystyna Puławy lat 7514. 
Romanek Władysława Nowy Dwór lat 9215. 
Flis Genowefa Bychawa lat 8316. 
Wtykło Stanisława Rudnik Drugi lat 8517. 
Niezbecka Bronisława Niedrzwica Duża lat 9318. 
Kowalik Eugeniusz Giełczew Pierwsza lat 7519. 
Kamińska Małgorzata Turka lat 2420. 
Dudziak Helena Pawłówek lat 8521. 
Marczak Zbigniew Piotrków Pierwszy lat 6522. 
Kasperek Daniela Lublin lat 8023. 
Wróbel Władysław Giełczew Kolonia lat 7924. 
Wyka Feliks Bystrzyca Nowa lat 8125. 
Kwiatkowski Bogdan Dęblin lat 5926. 
Żak Janina Nasutów lat 8327. 
Kulig Eugeniusz Wola Gałęzowska lat 7128. 
Szafranek Franciszek Wola Gałęzowska-Kolonia lat 8829. 
Kostruba Ryszard Romanów  lat 5630. 
Gąbka Jan Guzówka-Kolonia lat 7731. 
Flis Helena Gałęzów-Kolonia Druga lat 7632. 
Szwedowski Tadeusz Lublin lat 8633. 
Gustaw Stanisław Krzczonów Trzeci lat 7734. 
Pawelec Anna Piotrków Drugi lat 8335. 
Dziadosz Stefan Zaraszów-Kolonia lat 8936. 
Knap Helena  Lublin lat 9137. 
Przybysz Helena Lublin lat 8338. 
Rejmak Janina Nałęczów lat 7939. 
Niezgoda Maria Szczebrzeszyn lat 8940. 
Masicz Bronisław Żuków Kolonia lat 7941. 
Klimek Janina Jabłonna lat 7942. 
Szafrańska Władysława  Chmiel Pierwszy lat 8143. 

Informację przygotowała 
zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Bożena Marzec

Na sprzedaż
Urząd Miejski w Bychawie infor-
muje, że zgodnie z zarządzeniem 
Nr 55/OW/09 Burmistrza Bychawy 
z dnia 2 lipca 2009 r. na tablicy 
ogłoszeń w budynku urzędu został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży. Przedmiotem sprzeda-
ży jest działka Nr 8 o powierzchni 
0,09 ha położona w Olszowcu gmi-
na Bychawa. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy By-
chawa działka przeznaczona jest 
pod teren zabudowy zagrodowej /
symbol planu 3 MR/.

Do wydzierżawienia
Burmistrz Bychawy, działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. 
U. Nr 261, poz 2603 z 2004 r. z późn. 
zm. / informuje, iż na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1, został wywieszo-
ny na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
położonych w miejscowościach Bychaw-
ka Druga Kolonia i w Bychawie, przy ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego przeznaczonych 
do wydzierżawienia.

www.barusaszy.bychawa.pl
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Ścieżka Przyrodnicza „Kacze Doły”


