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Największa inwestycja
drogowa ostatnich lat
Monika Głazik
Co prawda uroczystego przecięcia wstęgi
jeszcze nie było, ale po nowej drodze można już jeździć. Budowę drogi z Gałęzowa
do Leśniczówki zakończono w terminie.
Nowa droga na pewno poprawi poziom
życia mieszkańców Gałęzowa, jak i tych,
którzy tylko przez naszą gminę przejeżdżają, a nie chcą wjeżdżać do centrum. Do
tej pory, droga z Gałęzowa do Leśniczówki,
wiosną podczas roztopów i w czasie deszczy, bywała praktycznie nieprzejezdna.
- Nie było żadnych kłopotów z wykonawcą drogi, choć majowa, deszczowa aura
trochę opóźniła odbiór pierwszego etapu
budowy. Jednak całość została wykonana i Urząd odebrał inwestycję w terminie. Mieszkańcy powinni być zadowoleni
– informuje inspektor Andrzej Kucharski z Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej UM w Bychawie.
Odcinek jezdni o szerokości 5 m i długości 1209 m został wybudowany na bazie
istniejącej drogi utwardzonej kruszywem.

Zostały wykonane remonty przepustów,
podbudowa i warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. W wyniku realizacji projektu zostały również zmodernizowane
dwa skrzyżowania.
- Budowa drogi Gałęzów - Leśniczówka
to nasza największa inwestycja drogowa
ostatnich lat i jednocześnie, obok modernizacji oczyszczalni ścieków i zakupu
samochodów ratowniczo-gaśniczych, największy unijny projekt realizowany przez
gminę – mówi naczelnik Jolanta PułaDzięciatkowska, koordynator projektu.
Budowa drogi kosztowała 2.142.006,16 zł,
z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 1.067.038,08 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt „Budowa drogi gminnej
Gałęzów – Leśniczówka”).
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Nowy projekt bychawskiej służby
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18

Głos Ziemi Bychawskiej

2010/10/08

str. 3

Nowy komendant komisariatu

Monika Głazik

Komisariat Policji w Bychawie ma nowego komendanta. Jest nim od 1 czerwca komisarz Mariusz Kołtun.
W policji komisarz Mariusz Kołtun pracuje od 1991
roku. Od początku pracy związany był ze służbami
Miejskiej Komendy Policji w Lublinie, przed przyjściem
do Bychawy był zastępcą komendanta I Komisariatu
Policji w Lublinie przy ul. Okopowej.
Od czerwca bieżącego roku, po odejściu Zbigniewa
Niedźwiadka, najpierw pełnił obowiązki Komendanta
Komisariatu w Bychawie, by w lipcu formalnie objąć
to stanowisko. Zapytany o nowe miejsce pracy, o Bychawie wypowiada się bardzo pozytywnie. – To ładne
miasto, w którym odbywa się sporo imprez. To oczywiście daje więcej pracy policji, ale w Bychawie wydaje
się być o wiele bezpieczniej, niż w Lublinie.
Nowy komendant ma 39 lat. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Jest żonaty, mieszka
w Świdniku.
mg

Rozstrzygnięto przetarg
na informatyzację Urzędu
Już wkrótce w Urzędzie Miejskim w Bychawie zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju
Gminy Bychawa”. W trybie przetargu został wyłoniony wykonawca: firma Unizeto Technologies S.A. ze Szczecina.
Jak zapowiedział Grzegorz Szmit z Urzędu Miejskiego w Bychawie, koordynator projektu – niezwłocznie po podpisaniu umowy
rozpocznie się realizacja. Zakończenie inwe-

stycji planowane jest na listopad 2010 roku.
Modernizacja i unowocześnienie Urzędu Miejskiego w Bychawie to wydatek
1.067.061,20 zł. Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2007-2013
to kwota 907.002,02 zł. Środki z budżetu
gminy: 160.059,18 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa
jakości i sprawności obsługi mieszkańców
przez administrację samorządową w gminie Bychawa. Projekt zakłada budowę sieci

informatycznej, wdrożenie e-usług administracyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bychawie
oraz utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Upominek „projektowy”

mg

Każdy, kto zgłosi się do redakcji z nowym numerem „Głosu” (do 20 października) otrzyma w prezencie długopis z nazwą
i logo projektu. Zapraszamy!

Volkswagen z karosażem dla OSP
w Woli Gałęzowskiej
2 października burmistrz oficjalnie przekazał volkswagena z karosażem jednostce
OSP w Woli Gałęzowskiej. Jest to drugi pojazd w jej posiadaniu, oprócz tego wolańska OSP dysponuje bojowym samochodem
marki Jelcz 005.
- Przekazany volkswagen jest jednym z sześciu samochodów otrzymanych
w 2009 roku od Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie. Pozostałe trafiły do jedno-

stek ochotniczych w Olszowcu, Bychawce
Pierwszej, Starej Wsi Drugiej i Trzeciej, Zaraszowie Kolonii – informuje Paweł Winiarczyk (UM w Bychawie).
Zmiana zabudowy samochodu kosztowała 30 tysięcy zł. Środki na ten cel zostały
wyłożone przez Zarząd Wojewódzki OSP RP
w Lublinie i budżet gminy. Nowy samochód
z pewnością poprawi mobilność jednostki.
Burmistrz przekazuje samochód naczelnikowi
OSP Zbigniewowi Nawrockiemu

mg
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Orlik 2012:
Awaryjne
lądowanie
Czytelnicy „Głosu” mogą dość do wniosku,
że bychawski Orlik ma do mnie pecha. Ponownie przyszło mi o nim pisać źle (patrz
„Orlik nie polata...” GZB nr 202). Pewnie
nie jeden zada pytanie: Co się ten Kuna tak
uwziął?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy na
Orliku wszystko gra, biegam (tam) za piłką
i nie zaprzątam sobie głowy smarowaniem
do lokalnej prasy. Niestety w tegoroczne wakacje nie było możliwości wypocenia nadmiaru energii. Powód? Harmonogram pracy opiekuna obiektu, przewidujący godziny
otwarcia Orlika od 9.00 do 17.00. Widok pustego (i zamkniętego) boiska o piątej po południu w wakacje sprawił, że z wrażenia postanowiłem zapytać bychawian, co sądzą na
ten temat:
Ewelina (17 lat) – Powinno być otwarte
dłużej. Widzę po moim młodszym bracie, że
po 17., jak nie ma co robić, to latają na boisko
koło bloku. A tam nawet nie ma ogrodzenia
i jak piłka wpadnie do rzeki, to dzieciaki za
tą piłką. Strach ich tam puszczać, także dzieciaki totalnie nie mają gdzie grać. I siedzą na
ławkach do 22. i generalnie nie wiadomo co
im do głowy strzeli w tym czasie...
Marcin (21 lat), student AWF Biała Podlaska, zawodnik BHL (Amatorskich Rozgrywek Piłki Nożnej w Bychawie) – To jest po...
(tu pada niecenzuralne słowo), to jest niemądre. W rok szkolny czynne do 21., a w wakacje jak dzieci mają wolne cały dzień, to zamykają (Orlika) o 17. A potem (dzieciaki) chodzą, rozbijają wszystko, psują... – mówi. Jak
było czynne do 21. to najpierw małe dzieci
grały, a później starsi [...] Ludzie dorośli pracują. Jak dla mnie powinno być do 22., żeby
oni też mogli relaksu zażyć.
Czytelnicy zapewne zdają sobie sprawę, że
w czasie letnich upałów temperatura w godzinach 9.00 – 17.00 często przekraczała
40oC. Rekord zanotowany na Orliku domowym termometrem to ponad 60 oC przy murawie – uśmiecha się pan Mieczysław Tracz,
opiekun obiektu. Proszę sobie wyobrazić
uprawianie sportu w takich warunkach: zawroty głowy, oparzenia skóry, ryzyko udaru słonecznego – a powiadają, że sport to
zdrowie.
W tym miejscu muszę zaznaczyć, że nie
mam pretensji do naszego wspaniałego opiekuna. Nie On ustala, kiedy ma przyjść do
roboty. Kto w takim razie jest za to odpowiedzialny? Formalnie opiekuna zatrudnia
Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny, które dostaje na ten cel subwencję z budżetu
Gminy.
Jak byliśmy u pani dyrektor Toporowskiej
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to mówiła, że światła nie może palić [...], że
nie ma funduszy od Burmistrza – wspomina
kolega piłkarz.
Pani Dyrektor, w długiej rozmowie (polecam wywiad obok – red.), tłumaczy szereg
powodów, które złożyły się na tak niefortunny stan rzeczy. Największym problemem
okazały się braki kadrowe i paląca potrzeba zatrudnienia drugiego pracownika na
obiekcie. W rezultacie przed dyrekcją stanęła trudna decyzją: albo rano pograją dzieci, albo wieczorem starsi. Jak wyjaśnia pani
Toporowska wybór „mniejszego zła”, był podyktowany troską o najmłodszych użytkowników Orlika.
To chyba odpowiednie miejsce, żeby zadać
sobie na pytanie „Czy musiało tak być?”.
Spójrzmy na fakty:
- miesięczne wynagrodzenie opiekuna/
animatora sportu to do 2000 zł, przy właściwie napisanym projekcie Ministerstwo Sportu i Turystyki pokrywa 50% tej sumy (Projekt Pilotażowy „Animator - Moje Boisko
ORLIK 2012”),
- wakacje trwają 2 miesiące,
- w wakacje 2010 r. słońce zachodziło od
20.48 pod koniec czerwca, do 19.18 w ostatnich dniach sierpnia (na podstawie Google
Info, pełniejsze informacje w tablicach astronomicznych). Doliczając zmierzch, widoczność jest na tyle dobra, że nie ma potrzeby
sztucznego oświetlenia murawy do ok. 21.00
na początku wakacji, 20.30 w lipcu i 19.30
w sierpniu,
- dodatkowy koszt funkcjonowania Orlika do 21.00 przez dwa miesiące wakacji
nie przekroczyłby 3-4 tys. zł (kalkulacja
z dużym zapasem)!
Idąc dalej:
- w 2008 r. budowa Orlika pochłonęła
1 mln 565 tys. zł, z czego ponad 970 tys.
ze środków własnych Gminy (GZB nr 202
i 204),
- obroty Gminy Bychawa w 2010 roku
przekroczyły 30 mln zł (źródło BIP),
- w tymże roku na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych przeznaczono 138 tys. zł, a na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7 tys. zł – w sumie
145 tys. zł (Uchwała Nr XLIII/264/10).
Ciężko uwierzyć, że Gmina Bychawa nie
znalazła 3-4 tys. zł na normalne funkcjonowanie priorytetowego kompleksu sportowego. Skoro tyle pieniędzy poszło na budowę,
to powinno teraz działać – mówi Łukasz (19
lat). Kolejny z moich rozmówców (obiecałem
anonimowość) wtóruje: Nie wierzę, że Gmina
nie ma pieniędzy. Sadzić kwiatuszki to ma, a
co z tych kwiatuszków mamy my młodzież?
Nawet jeśli pieniądze były, a jedyny problem stanowił brak drugiego animatora
sportu – gdzie ogłoszenia o poszukiwaniu
pracownika?
Inne gminy w porę znalazły pieniądze
i kadry, a Orliki były oświetlone do późna.
I tak chociażby:
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- Gmina Wolsztyn – 16.00 – 22.00,
(www.orlik.wolsztyn.pl),
- Gmina Dobra – 10.00 – 22.00,
(www.ug.wdobrej.pl), no tak, nazwa
zobowiązuje,
- Lublin - Bronowice – do 22.00, sam
widziałem.
Powiem Ci, jak wracam ze szkoły w Białej Podlaskiej, czasami 21., czasami 22., w
Niemcach patrzę, a tu na Orliku światełko
się pali. Młodzież sobie gra, nie ma żadnych
rozbojów. A tu w Bychawie najlepiej pozamykać wszystko żeby nie zepsuli. Młodzież zaczyna pić, palić, brać odżywki. I przychodzą
głupie pomysły do głowy. Rozbijają przystanki [...] robi bo się nudzi, bo wszystko pozamykane. – komentuje Marcin.
A przecież jeszcze rok temu „Orlik nie
stygł” (GZB nr 208). Zamykano o 21.00,
a tłum chętnych był taki, że aby wejść na
boisko trzeba było zarezerwować godziny
i wpisać się na zeszyt. Wszyscy widzieliśmy
jak bychawska młodzież, nawet ta starsza,
zamiast butelek i petów, z entuzjazmem łapała za korki, piłki czy rakiety do tenisa.
Gmina Bychawa wydaje gigantyczne pieniądze na walkę z uzależnieniami, lecząc
skutki, ale zapominając o przyczynach.
Opinie bychawian potwierdzają, że znaczna część patologii bierze się z nudy. Chyba
nie muszę nikogo przekonywać, że sport jest
jedną z najbardziej atrakcyjnych i skutecznych form pracy u podstaw i walki z nudą.
Pieniądze na bychawski Orlik też w końcu
się znalazły: i na dodatkowy etat animatora
sportu (obsadzony od 1 września), i na rachunki za prąd. Zarządzenie MSiT też zrobiło swoje – od września boiska są czynne do
22.00 przez cały rok. Szkoda tylko, że pogoda już nie tak ładna, entuzjazm do gry (poza
piłkarzami) też jakby nieco mniejszy. Szkoda straconych wakacji, bo wieczorami Orlik
stał pusty. Niech ktoś tylko spróbuje powiedzieć, że to wina spadku zainteresowania
sportem wśród bychawian, a ostrzegam osobiście skopię mu... sami Państwo wiecie co.
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Q&A

Rozmowa

z Dyrektorem Gimnazjum
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny
w Bychawie,
mgr Bożeną Toporowską
Jakub Kuna: Boisko ORLIK 2012 jest
pod zarządem dyrekcji Gimnazjum nr 1
w Bychawie, kto jest odpowiedzialny za
ustalenie harmonogramu godzin otwarcia Orlika?
Bożena Toporowska: Za wszystko co dzieje się na Orliku i sam Orlik odpowiedzialna
jestem ja, jako zarządca obiektu. Z dniem
otwarcia, Orlik został przekazany pod mój
zarząd i podlega Gimnazjum nr 1. Mam
panią kadrową, odpowiedzialną za ustalenie czasu pracy pracowników, jednak jego
akceptacja jest już moją decyzją. Ustalamy
wspólnie jakie godziny są odpowiednie tak,
aby możliwie wszyscy zainteresowani brali
udział podczas ćwiczeń na boisku. Przede
wszystkim brane są pod uwagę wytyczne
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Jakie względy zadecydowały o tym, że
w tegorocznym okresie wakacyjnym Orlik był otwarty od 9.00 do 17.00, a nie do
21.00 jak miało to miejsce w ubiegłym
roku?
Przede wszystkim to, że do września 2010
roku był tylko jeden pracownik zatrudniony
na Orliku - pan Mieczysław Tracz. W myśl
KP (Kodeks Pracy – przyp. red.) obowiązuje go 40-to godzinny tydzień pracy. Oprócz
tego dochodzą urlopy. Stanęliśmy przed wyborem, czy będą to godziny od 9.00 do 17.00,
gdzie było największe zainteresowanie dzieci
szkolnych, czy godziny późniejsze do 22.00,
gdzie będzie to tylko zainteresowanie osób
dorosłych.
Czy podczas ustalania harmonogramu
pracy wzięto pod uwagę fakt, że w czasie
letnich upałów w godzinach 10.00-16.00
temperatura powietrza przekracza 40oC,
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a temperatura płyty boiska może osiągać
nawet 60oC, co w znacznym stopniu uniemożliwiało korzystanie z obiektu?
Powiem szczerze, nikt nie przypuszczał,
że lato będzie takie gorące. Natomiast kiedy
rozmawialiśmy z panem Traczem – opiekunem obiektu, najwięcej zapisów w rejestrze
korzystania z Orlika było do godziny 16.00.
Stwierdziliśmy zatem, że skoro najwięcej
chętnych było wczesnym popołudniem, nie
warto przesuwać godzin jego pracy.
Boiska Orlik 2012 to obiekty sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, czy ustalając harmonogram pracy opiekuna wzięto pod uwagę
ostatnią grupę zainteresowanych?
Oczywiście, można przecież zajrzeć do harmonogramu wykorzystania obiektu sportowego i zobaczyć, nawet policzyć procentowo,
ile gra dzieci i ile osób dorosłych. Chociażby
z Orlika korzystał klub sportowy „Granit”.
A przecież to już nawet nie młodzież tylko
w większości dorośli, którzy ćwiczą w profesjonalnym klubie sportowym.
Jaka jest wysokość kosztów utrzymania
boisk? Jakie są źródła finansowania?
Wszystkie pieniążki na utrzymanie szkolnych obiektów sportowych otrzymujemy
z Urzędu Miejskiego. Powiem szczerze, że
Urząd Miasta wywiązuje się bardzo dobrze
jeśli chodzi o stronę finansową. Dostajemy
wszystkie niezbędne środki i nie brakuje ich
ani na utrzymanie Orlika, ani na oświetlenie, ani na środki czystości. Dwa razy dostaliśmy pieniążki na konserwację boisk. Po
roku stwierdziliśmy, że koszty oświetlenia
można by zminimalizować. Wystąpiliśmy do
LUBZEL-u z prośbą o zmianę taryfy na niższą. W tej chwili koszty oświetlenia zminimalizowaliśmy dwukrotnie.
Czy Bychawa bierze udział w programie
pilotażowym „Animator – Moje Boisko
ORLIK 2012”, mającym na celu współfinansowanie przez MSiT wynagrodzenia
animatora sportu prowadzącego zajęcia
na obiekcie?
Bychawa nie bierze udziału w programie
na 2010 rok, z czego bardzo
ubolewam. Przyczyn było wiele. Szkoła nie mogła sprostać
wymogom finansowym projetku, jak też wymogom organizacyjnym (czas pracy). Forma zatrudnienia pracownika
także nie pozwalała na udział
w projekcie.
Doszły mnie słuchy, że
Gimnazjum stara się o powiększenie kadry i zatrudnienie drugiego instruktora
sportu. Ma to na celu zwiększenie szans na pozyskanie
dofinansowania z MSiT, czy
to prawda?
Od 1 września 2010 zatrudniliśmy nowego pracownika na stanowisku animatora sportu. Jest to absolwent
AWF-u. Na pozyskanie środ-
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ków z Ministerstwa niestety jest już za późno, ostateczny termin był w sierpniu.
Jaka jest różnica kosztów utrzymania
boiska w czasie roku szkolnego a w czasie wakacji?
Myślę, że nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o miesiące letnie. Koszt utrzymania opiera się głównie o pobór prądu. W wakacje dni
są dłuższe, więc włączamy światło dopiero
o godzinie 20.00. Natomiast w miesiące jesienne i zimowe o godzinie 16.00. Przez to
jesienno-zimowe koszty utrzymania są wyższe. Dochodzą do tego koszty ogrzewania
pomieszczeń zaplecza sanitarnego: szatni,
ubikacji, pryszniców.
O ile w przybliżeniu wzrósłby całkowity koszt utrzymania boisk, gdyby Orlik
w wakacje był otwarty do 21., tak jak rok
temu? Jaką cześć tej kwoty stanowiłyby
koszty energii elektrycznej?
Nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym
problemem. Można to oczywiście policzyć
biorąc całkowity kosztorys. Proporcje kosztów płac i energii są prawie jednostajne: zimą
więcej kosztuje utrzymanie boiska, latem
mniej. W bilansie rocznym to się wyrównuje,
szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę zakup środków czystości, konserwację sprzętu sportowego, choćby nawet kupno szczotek do obuwia, wycieraczek czy worków na
śmieci. Pobory pracowników obiektu i koszty utrzymania Orlika są mniej więcej na
tym samym poziomie. Jeśli istnieje konieczność dokładnej analizy, możemy to w każdej
chwili przeliczyć.
Wśród bychawian dosyć powszechne są
głosy niezadowolenia z powodu niefortunnego doboru godzin udostępniania boisk
w minione wakacje. Czy w perspektywie
przyszłorocznych wakacji rozpatruje się
dostosowanie harmonogramu pracy boisk
Orlik 2012 do oczekiwań społeczeństwa?
Jasne! Przyznam, że to dla mnie też był
wielki problem. Znam wszystkie głosy niezadowolenia. Kilkakrotnie rozmawiałam ze
starszą młodzieżą, a raczej dorosłymi, którzy chcieli korzystać z boiska poza godzinami korzystania młodzieży szkolnej. Niestety
wszystko zawsze opierało się o godziny pracy jednego pracownika, który musiał mieć
czas pracy rozliczony na soboty, niedziele,
święta, tak by mógł skorzystać z przysługujących mu godzin wolnych od pracy i urlopów. Osobiście rozmawiałam z panem Burmistrzem, że boisko dalej tak nie może funkcjonować. Zgodnie z programem MSiT obiekt
musi być udostępniany od 7.00 do 22.00.
Burmistrz przychylił się do mojego stanowiska, także do prośby niezadowolonej części
społeczeństwa i od 01.09. br. mamy dwóch
pracowników na pełnych etatach. W przyszłe wakacje na pewno nie będzie problemu.
Od 1 września 2010 boisko udostępniamy
codziennie w godzinach 7.00 – 22.00, z wyjątkiem dwóch niedziel w miesiącu (otwarte
od 10.00 do 18.00), co wynika z czasu pracy
pracowników.
Wywiad autoryzowany.
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Cmentarz
wojenny
w Bychawce
(Pawłowie)
Marek Kuna
Młodsi ją znają z „Przygód dobrego wojaka
Szwejka” i „C.K. Dezerterów”. Starsi z opowieści dziadków, urodzonych gdzieś u schyłku XIX wieku - „za cara”.
W porównaniu ze współczesnymi środkami zagłady – operetkowa wojenka na szable
i bagnety. Trwała ponad cztery lata, pochłonęła miliony ofiar. Przez południową Lubelszczyznę front przetoczył się dwukrotnie
– w sierpniu - wrześniu 1914 i lipcu - sierpniu 1915 roku. Wojna światowa, jak niegdyś
mówiono, nie przypuszczając, że po pierwszej przyjdzie druga, o wiele gorsza...
Przyniosła ogromne przemiany społeczno
- obyczajowe, niezwykły postęp techniczny.
Przyniosła Polsce wywalczoną niepodległość
i niekwestionowane prawo do samodzielnego bytu.
Pozostawiła po sobie cmentarze wojenne –
u nas po kilka w każdej gminie. Na każdym
spoczywa od kilkudziesięciu do kilku tysięcy poległych. Wielu z nich to Polacy wcieleni
do armii państw zaborczych. Wielu, czasem
większość – żołnierze nieznani. Pozostały
po nich, gdzieś tam, pożółkłe zdjęcia i skąpa tradycja „poszedł – nie wrócił”.
Cmentarz wojenny w Bychawce (Pawłowie). Oznaczony w austriackich dokumentach wojskowych numerem 33 – Kreis Lublin w późniejszych polskich dokumentach
figuruje pod numerem 36.
Położenie: wg dokumentów cmentarz
znajduje się ok. 2,6 km na pd. - zach. od
kościoła parafialnego w Bychawce; na południowym skraju lasu w okolicy wsi Pawłów.
Data powstania: 1915 rok.
Okoliczności wojenne: Po bitwie gorlickiej 2-4 maja 1915 inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim przejęły wojska
państw centralnych. W maju i czerwcu odzyskały twierdzę przemyską i Lwów, wyszły na
rubież Sanu. Ofensywa w kierunku północno-zachodnim oczyściła Małopolskę z wojsk
rosyjskich. W pierwszych dniach lipca podjęto skuteczną przeprawę wojsk na prawy
brzeg Wisły. Dla powstrzymania nacierających Austriaków wspomaganych przez posiłki niemieckie Rosjanie rozwinęli front na
linii Izbica – Bychawa – Urzędów – Józefów
n. Wisłą. Stąd w połowie lipca 1915 r. wyprowadzono kontrofensywę mającą na celu wypchnąć nacierających z powrotem za Wisłę.
Doszło do szeregu zaciętych bitew. Szczególnie ciężkie walki miały miejsce na północnym skrzydle frontu. W końcu lipca kontrofensywa rosyjska załamała się i wojska
państw centralnych kontynuowały marsz na
wschód. Lublin zajęty został 30 lipca przez
patrole polskiej kawalerii walczące w składzie I i III Brygady Legionów. Do końca roku
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1915 armie państw centralnych osiągnęły cel postawiony na początku wojny likwidując tzw. „klin polski” i przesuwając
front za linie Bugu i Niemna.
Geneza cmentarzy wojennych
Wojna Światowa była konfliktem zbrojnym na niespotykaną dotąd skalę. Codziennie ginęły setki, w większych bitwach tysiące i dziesiątki tysięcy, w kampaniach setki tysięcy żołnierzy. Racją stanu walczących państw było przekonanie
społeczeństw, że ponoszone ofiary przyniosą lepszą przyszłość. Szczególnie ważne
było to dla monarchii austro-węgierskiej zagrożonej silnymi tendencjami separatystycznymi. Dlatego rząd i dowództwo C.K. Armii
nie szczędziły środków by poległych uczcić
pochówkiem godnym starożytnych bohaterów. Poległych podczas działań wojennych
chowano zwykle na polu bitwy, na prowizorycznych cmentarzach polowych lub w bratnich mogiłach, zaś zmarłych z ran i chorób
na cmentarzach przyszpitalnych lub wyznaniowych. Budową cmentarzy – monumentów
zajmował się specjalny pion Naczelnego Dowództwa – X Wydział Grobów Wojskowych.
Działania podejmowano wkrótce po przejściu frontu, a na Lubelszczyźnie po ustabilizowaniu władzy Generalnego Gubernatora
w Lublinie. Na miejsca lokalizacji cmentarzy
– pomników ((Heldengräber) wybierano uroczyska o wybitnych walorach krajobrazowych i należytej ekspozycji. Budowano wykorzystując pracę jeńców wojennych i ludności miejscowej.
Po zakończeniu wojny prace były kontynuowane przez organizacje kombatanckie i stowarzyszenia rodzin poległych przy
wsparciu władz polskich. Ekshumowano
szczątki z pojedynczych
mogił i małych cmentarzy polowych. Wybranym nekropoliom nadawano formy artystyczne.
Cmentarz w Bychawce (Pawłowie) doskonale wpisuje się w ogólne założenie cmentarzy
wojennych – pomników.
Data podana na istniejącej tablicy informacyjnej wskazuje na rok
1914 jako czas założenia. Jednak zachowane dokumenty wojskowe
podają wyłącznie nazwiska żołnierzy poległych
i zmarłych w latach 1915
i 16. Z przebiegu działań bojowych też wnioskować można o późniejszej dacie powstania
cmentarza.
Sierpniowa
ofensywa I C.K. Armii miała
na celu błyskawiczne
zdobycie lub zaryglowanie twierdz w Dęblinie
i Brześciu oraz zdobycie lub zniszczenie ważnych węzłów kolejowych
Lublina, Łukowa, Kow-

la, toteż rozwijała się głownie na wybranych
kierunkach.
W naszym rejonie natarcie szło wzdłuż
dróg Kraśnik – Lublin, Biłgoraj – Lublin.
Tam też doszło do zaciętych walk. Austriacy wycofali się już około 12 września, więc
na urządzenie choćby cmentarzy polowych
czasu było zbyt mało. Jak wspominają okoliczni mieszkańcy, Rosjanie pochowali poległych w prowizorycznych mogiłach.
Teren pod cmentarz wybrano na wierzchowinie na tle ściany niewielkiego lasu. Powierzchnia nachylona ku południowi, w kierunku suchej doliny rozcinającej wierzchowinę. Na stoku kilka rozproszonych zabudowań należących do Kolonii Zdrapy. Od zachodu wieś Pawłów, dalej dosyć rozległy
kompleks Lasu Budnego. Widnokrąg przecina szosa Bychawa – Niedrzwica biegnąca
wśród pomnikowej alei starych jesionów. Ku
wschodowi i południowemu wschodowi rozległy widok na Bychawę, Bychawkę i dolinę
Kosarzewki.
Sam cmentarz zlokalizowany jest na prostokącie 85 x 35 metrów na gruntach należących wówczas do Józefa Stadnika – właściciela 15 morgowego gospodarstwa. Administracyjnie grunt ten należał do gminy

Piotrowice. Pierwotnie na terenie cmentarza
było 198 mogił pojedynczych. Po urządzeniu cmentarz przybrał formę następującą: w części górnej otoczony rowem, w części dolnej otoczony wałem ziemnym. Część
górna nadbudowana prostokątnym nasypem na którym wzniesiono kopiec ziemny
w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie
kwadratowej. Wymiary – 13 m x 13 m x 6 m
(wys.).
W części dolnej znajdowało się 16 mogił
zbiorowych usytuowanych w dwóch szeregach po obu stronach alei głównej. Aleja biegła od wejścia zlokalizowanego w południowym (krótszym) boku cmentarza i zaakcentowanego przerwą w wale do kopca – pomnika. Mogiły oraz kopiec wieńczyły krzyże. Na
terenie cmentarza rosło kilka dużych drzew
usytuowanych nieregularnie.
Według danych opracowanych w latach
1924-25 [Starostwo Powiatowe w Lublinie,
Wykaz cmentarzy wojennych, sygn. 1397,
k. 167 b] pochowano tu: ogółem żołnierzy
1183, znanych 206, nieznanych 977, z tego
żołnierze armii austro-węgierskiej 588, żołnierze armii rosyjskiej 595.
W latach 1931/32 władze gminy Piotrowice dokonały na zlecenie starostwa renowacji
cmentarza. Zalecenia konserwatora zawierały następujące punkty:
1. wykonać bramę z drewna sosnowego
z łat, wkopać 2 słupy dębowe, osmołować
takowe,
zawiasa kowalskie przybite gwoździami kowalskiemi wraz z zamknięciem na
kłódkę.
2. podwyższyć groby, nasypać ziemi, odarniować takowe
3. wykonać krzyże betonowe 1:1:4, wysokość krzyża 1 metr nad ziemią wraz z ustawieniem na miejscu
4. wykonać ścieżki na cmentarzu, powyrzynać krzaki, wyciąć dareń, ścieżki wysypać piaskiem.1
Zachowany szczegółowy kosztorys przewidywał koszt prac na sumę 464 zł 96 gr. Zadanie wykonano za mniejszą kwotę 433 zł
53 gr.
Szacunek jaki społeczeństwo Niepodległej Rzeczypospolitej żywiło dla wojskowego munduru, czynu zbrojnego, żołnierskiej
śmierci i przelanej krwi sprawiał, że pomniki wojny cieszyły się opieką i poważaniem
nawet gdy należały do byłych zaborców.
Nienawiść do Niemców i cicha niechęć
do „ruskich” spowodowane wydarzeniami II wojny światowej sprawiły, że troska
o stare cmentarze wojenne ustąpiła co najmniej obojętności. Tu i ówdzie dochodziło do celowego niszczenia nekropolii, a zaniechanie ich konserwacji było zjawiskiem
Widok na cmentarz od strony zachodniej

1

Pisownia oryginalna
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powszechnym.
Nieliczne znajdowały opiekę u światłych przedstawicieli władz, działaczy
lokalnych, regionalistów, młodzieży
szkolnej lub wojska.
Kolejną przemianę powszechnej
świadomości przyniosła zmiana pokoleń. Ludzie urodzeni już po wojnie dojrzewali na przełomie lat 60 i Założenie architektroniczne cmentarza wojennego z 1915 r. w Bychawce
70.; ich udziałem był kryzys zaufania
społecznego od PRL, oficjalnie nauczanej ską i dobrą opieką cieszy się cmentarz legiohistorii. Swoistą szkołą stało się studenckie nistów w Jastkowie. Podobnie parę innych
wędrowanie. Przemierzając „dzikie ostępy” miejsc związanych ze szlakiem bojowym
- Beskidów, Pogórza, Roztocza odkrywano I Brygady i Czwartaków. A bliżej nas? Na
inne światy. Pozostałości materialne innych potrzeby niniejszego opracowania odbyłem
kultur narodowości, państw, które dzieliły z sam i z grupą osób zainteresowanych kilnami przestrzeń geograficzną i historyczną. ka podróży po okolicy. Ocena? Najlepiej jest
Pośród nich poczesne miejsce zajmowa- w gminie Niedrzwica, gdzie wszystkie trzy
ła C.K. Galicja. Świat opisany piórem Ja- cmentarze są należycie zadbane, a jeden –
roslava Haška, Josepha Rotha, Stanisława w Niedrzwicy Kościelnej – jest pięknym moVincenza, Jerzego Stempowskiego, Juliana numentem ku czci poległych.
Wszystkie można zwiedzić jadąc oznaStrykowskiego, Bruno Schulza i innych –
kowanymi szlakami rowerowymi, wyznaCzechów, Niemców, Polaków, Żydów.
Świat którego kres wyznaczyły biegnące czonymi staraniem gminy i środowisk
Karpatami linie okopów i żołnierskie cmen- turystycznych.
Najgorzej – wstyd powiedzieć – u nas.
tarze rozrzucone po wzgórzach i przełęczach. Składając mozaikę z literatury pięk- O kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnej, choć niekrzepnącej historii, nieznanej nym już pisaliśmy.
Przedmiotowy obiekt w Bychawce – Pawbo nie nauczanej, opowieści dziadków i wydarzeń świadków odtwarzaliśmy obraz na łowie jest zupełnie zarośnięty zdziczałą zielenią. Ślady mogił zatarte niemal zupełnie,
ile do rzeczywistości podobny? Kto to wie?
Rozumieliśmy, że kolejne odsłony wielkie- w rowie dzikie wysypisko śmieci. Brak wygo dramatu miały miejsce u nas i nas (na- raźnych granic sprawia, że sąsiedzi podoryszych przodków) dotyczyły. Rozumieliśmy, wują grunt cmentarza. Trafić tam trudno
że rzeczy te na ocalenia w pamięci choćby zwłaszcza od strony Bychawki, oznaczeń jakichkolwiek brak, a polna droga nie zdrazasługują i że właśnie nam są potrzebne.
Nieocenioną prace wykonali w latach dza śladów konserwacji. Ale są i pozytywy:
70. i 80. turyści – studenci zrzeszeni w ko- pokrzywione nieco tablice informujące o istłach przewodnickich i naukowych. Badania nieniu cmentarza, skromny metalowy krzyż
terenowe i staranna kwerenda w archiwach wieńczący kopiec, moim zdaniem, właścipozwoliły dotrzeć do wielu obiektów zagi- wy miejscu symbol, i piękny płat barwinka
nionych wśród bezdroży i informacji równie porastający wzniesienie. Ważnym jest rówbeznadziejnie tkwiących wśród starych akt. nież, że pierwotne założenie architektoniczW ślad za nimi poszły starania o zachowa- ne pozostaje wciąż czytelne – czyli możliwe
nie pozostałości, popularyzację najcenniej- do odtworzenia.
Nie czuję się jakoś szczególnie uprawnioszych artystycznie i historycznie nekropolii
i wreszcie rekonstrukcję tychże. Włączenie nym do orzekania o formie i zakresie prac
się innych osób, organizacji i czynników de- na terenie cmentarzy wojennych. Od tego są
cyzyjnych zaowocowało w wielu miejscach właściwe służby konserwatorskie. Są archiznakomitym efektem. Dziś wiele cmentarzy tekci i artyści. Nie chciałbym jakichś pomwojennych jest obiektem zainteresowania patycznych mauzoleów regularnie nawiedzanych przez oficjeli.
zwiedzających.
Właściwym wydaje mi się stan bliski pierMożna mieć oczywiście obiekcje, czy tragiczna śmierć wielu ludzi powinna być wotnemu założeniu. Na pewno nie może być
atrakcją turystyczną. Odpowiedz pozytyw- tak jak jest.
Ważne: trzeba coś zrobić, gdy jest okazja
na; pod warunkiem, że podróżowanie jest
nie tylko okazją do fajnej zabawy, ale też do i właściwy klimat.
poznawania świata i refleksji nad sprawami
O innych cmentarzach wojennych na tereważnymi.
Powróćmy jednak do konkretów. Jak jest nie naszej gminy w następnych numerach.
na Lubelszczyźnie? Od dawna wielką tro-
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Kobiety na
traktory,
rozkłady na
przystanki!
E.Ch.

Trzy główne kierunki, trzech
przewoźników, trzy złote – w
ten sposób można by w skrócie scharakteryzować bychawską komunikację prywatną. Ale to nie jedyny
związek tutejszych firm przewozowych z liczbą 3.
Taką bowiem szkolną ocenę – dostateczną – wystawić mogliby im (a przede wszystkim jednej z nich), mieszkańcy miasta i gminy na podstawie sprawdzianów, które duża
część z nich przeprowadza codziennie jako
klienci.
Trzy kierunki
Z Bychawy, ponad 5-tysięcznego, a więc
stosunkowo niewielkiego miasta, wbrew pozorom prywatną komunikacją dostać można
się do wielu pobliskich miejscowości. Busy
(wyjątkiem są tylko szkolne autokary) odjeżdżają w trzech kierunkach: Gałęzowa,
Olszowca i Bychawki.
Przez pierwszą miejscowość przebiegają
m.in. trasy: Bychawa – Zakrzew, Bychawa – Ponikwy, a ponadto: Bychawa – Annów
oraz Bychawa – Zakrzówek. Drugi kierunek
to trasy prowadzące do Piotrkowa, a następnie Lublina lub do Zakrzewa. Szczegółowy
plan tych i innych linii dostępny jest na odpowiednich przystankach autobusowych –
przy LO im. ks. A. Kwiatkowskiego oraz przy
SPZOZ.
Trzecim, najpopularniejszym kierunkiem
jest Bychawa - Lublin.
Trzech przewoźników
Aż trzy firmy przewozowe działające na terenie gminy oferują dojazd do Lublina. Każ-
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da posiada swoje własne – inne niż pozostałe – miejsce odjazdu. Najpopularniejsza,
Voyager, czyli tzw. „kangurki”, posiada przystanek naprzeciwko Urzędu Gminy. Kolejna
– Max-Bus- oferująca dojazd tą samą trasą – przy Ośrodku Zdrowia, ostatnia – obok
LO im. ks. A. Kwiatkowskiego („Pasażer”) –
a swoje busy do tego największego w regionie
miasta kieruje przez Pszczelą Wolę, ewentualnie Osmolice. Wybór jest więc duży, warto
wiedzieć czym dokładnie różnią się ich oferty. Wiedza ta bowiem pozwolić może na zaoszczędzenie wcale nie małej sumy pieniędzy wydawanej na bilety.
Trzy złote
Pierwsza różnica to cena jednorazowego biletu związana z trasą – ta prowadząca przez Pszczelą Wolę wynosi 4 zł, podczas,
gdy wybierając główną, zapłacimy 3 zł. Taka
sytuacja jest jak najbardziej zrozumiała.
Inaczej sprawa ma się z biletami miesięcznymi, oferowanymi na wszystkich swoich
trasach przez dwie firmy: Voyager („kangurki”) oraz Max-bus (jej busy odjeżdżają spod
Ośrodka Zdrowia). U pierwszej z nich, można by powiedzieć, z największym stażem
na naszym lokalnym rynku, cena ulgowego biletu studenckiego (uczniowskiego) wynosi 89,90zł, podczas gdy w drugiej – 64 zł.
W obu przypadkach bilet ten obejmuje przejazd w obie strony we wszystkie dni robocze
danego miesiąca. Skąd ta różnica? W Max-Busie obowiązuje ustawowa zniżka 49 %
dla uczniów i studentów, do której prywatni
przewoźnicy nie mają obowiązku się stosować. Mają prawo ustalać własne ceny i zniżki uzasadnione względami ekonomicznymi.
Z drugiej jednak strony firma Voyager oferuje ulgowy bilet tzw. pracowniczy, w cenie 90 zł – ze względu na refundację części
kosztów dojazdu przez pracodawców. Żadna
z trzech firm nie przewiduje jednorazowego
biletu ulgowego. Co ciekawe, jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, oferowanie ulgowego biletu
miesięcznego przy jednoczesnym braku takiej opcji w biletach jednorazowych, jest niezgodne z prawem.
Rozkład jazdy i cennik widmo
Kolejną sprawą, pozostawiającą najwięcej
do życzenia, jest kwestia braku rozkładów
jazdy na przystankach oraz cenników w niektórych busach. I w tym przypadku klienci

Tak obecnie wygląda rozkład jazdy najpopularniejszego przewoźnika w Bychawie
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mogą domagać się na podstawie wspomnianej ustawy możliwości uzyskania takich informacji z np. przeznaczonych to tego celu
tablic. Chyba że komuś wystarcza wiedza,
że busy odjeżdżają co 15 minut. Brak aktualnych rozkładów występujących na każdym (!) przystanku, a także cenników w busach, jest łamaniem prawa (Ustawa z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
z późniejszymi zmianami, Dz.U.07.125.874).
Zarzut ten dotyczy głównie „kangurków”,
ponieważ to właśnie owa firma jako jedyna
nie dba o ten aspekt swojej działalności – zarówno w Bychawie (tutaj możemy zapoznać
się jedynie z odjazdami w soboty i niedziele),
jak i w Lublinie.
Zapytany o to właściciel tłumaczy, że rozkłady są wywieszane, jednak ktoś, nie jest
w stanie powiedzieć kto – być może konkurencja – regularnie je niszczy. Jednak żadna z zapytanych osób nie pamiętała, kiedy
informacja o odjazdach na przystanku naprzeciwko Urzędu Gminy ostatni raz była
wywieszana i ewentualnie – przez owych
chuliganów niszczona. Warto zauważyć, że
na pozostałych przystankach rozkłady wiszą i nie są w żaden sposób uszkodzone. Zapytany o owe akty wandalizmu komendant
Mariusz Kołtun z Komisariatu Policji w Bychawie - twierdzi, że w tej chwili w sprawie
zrobić nic nie może, ponieważ żadnego zgłoszenia tego typu nie wpłynęły. Gdyby takowe pojawiły się, z pewnością działania prewencyjne zostałyby podjęte.
Cóż, wszystko zależy więc od samych
mieszkańców miasta.
Z przykrością stwierdzić należy, że również nie we wszystkich pojazdach wspomniany cennik, tym bardziej, do czego zobowiązuje ustawa, regulamin przewozu, jest
wywieszony. Pozostaje nam czekać na dobrą
wolę osób odpowiedzialnych za dopilnowanie, by tam się pojawiły.
Niestety, to nie wszystkie zarzuty pod adresem przewoźników. Klienci skarżą się, że
niektórzy z kierowców są nieprzyjemni oraz
niekiedy nieuważni przy kasowaniu biletów
miesięcznych – w wyniku czego „dziurawiony” jest niewłaściwy dzień na karcie. Ponadto pasażerowie – cytując jednego z nich – są
czasem „wożeni jak worek kartofli”.
Usługi na trójkę
Mimo że w porównaniu z poprzednimi latami jakość usług komunikacyjnych w naszym mieście poprawiła się, wciąż może
być lepsza. W końcu, jak mówią, teraz to
klient jest panem. Korzystając więc z tego
dobrodziejstwa wolnego rynku my – klienci – prosimy o aktualne rozkłady jazdy oraz
oficjalne cenniki. To przecież tak niewiele –
a przyzna każdy – że bardzo ułatwia życie.
A do tego czasu, warto zajrzeć na stronę internetową naszej gminy (www.bychawa.pl/
rozklad-jazdy), gdzie informacje o odjazdach
busów są zamieszczone lub zamiast tego
prosić kierowców pojazdów o małe rozkłady, wg właściciela, cały czas dostępne dla
wszystkich klientów.

2010/10/08

Szlak trafia
szlag!
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BLKS Granit zaprasza na
mecze
Zapraszamy na mecze II Ligi Wojewódzkiej Juniorów
młodszych rundy jesiennej sezonu 2010/2011, które
rozegrane będą na stadionie w Bychawie:
Granit Bychawa – Orlęta Łuków 		
16.10.2010 (sobota) godz. 11.00
Granit Bychawa – Stal Poniatowa 		
30.10.2010 (sobota) godz. 11.00
Granit Bychawa – Dwernicki Stoczek 1 1 . 1 1 . 2 0 1 0
(sobota) godz. 11.00

Monika Głazik
Na początku trochę historii. Wiosną tego
roku, w maju został w naszej gminie oznakowany pierwszy turystyczny szlak – „Doliną Kosarzewki”. Kosztował Urząd 6 tys. zł,
na które składało się zaprojektowanie i wytyczenie szlaku w terenie, wykonanie tabliczek, drogowskazów, tablic informacyjnych
oraz opracowanie organizacji ruchu. Otwarcie szlaku zaplanowano na początek wakacji. Tydzień po zakończeniu prac (prawdopodobnie w dniu największego bychawskiego
festynu), ktoś, chyba z szacunku dla włożonego przez Urząd trudu, ukradł w rezerwacie jedną tablicę informacyjną, a drugą, stojącą na górze, wyłamał.
W Wincentówku, natomiast, ktoś tego
dnia włożył wiele wysiłku, i gruby metalowy
słupek z tabliczką zgiął.
A w samej Bychawie? Mieście, z wieloletnią
tradycją, w którym przecież mieszkają sami
ludzie wykształceni, kulturalni i na poziomie. Na bardzo pechowym dla szlaku odcinku, przy ulicy 11 Listopada (między Lubelską a Podwalem, naprzeciwko kościoła),
ktoś tabliczkę przekręcił, a kilka dni później
wydrapał. W piątek przed otarciem szlaku
przykleiliśmy tam nową naklejkę, prosto z
drukarni. Ta nie pobyła długo. Tym samym
koszt konserwacji szlaku, jeszcze przed jego
oficjalnym otwarciem, zamknął się w kwocie 1000 zł.
We wrześniu odbieram telefon od osoby
prowadzącej działalność gospodarczą nad
zalewem. Drewniany drogowskaz pływa tam
sobie spokojnie. Ktoś sporo się natrudził, by
go tam umieścić: wyrwać (wykopać?), podrapać, pomazać i wyp.....ć.
To jeszcze nie wszystko. Dzień po tym zdarzeniu, gdy drogowskaz spokojnie suszył się
przed urzędem i czekał na ponowne wmontowanie, udałam się na przegląd szlaku.
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I znów 11 Listopada i dobrze mi znana tabliczka, oczywiście przekręcona o 180 stopni i zdewastowana (zdjęcie wyżej), dwadzieścia metrów dalej – kolejna, ta odarta z symbolu strzałki. Ale będzie jazda: rowerzysta
się pomyli i pojedzie prosto!
Kolejnej nie ma wcale.
Przy zalewie oczywiście pusto, bo drogowskaz schnie obok redakcji.
W Wincentówku i Bychawkach lepiej. Tu
brak tylko jednej tabliczki. Może ludzie tu
są lepsi, a może też zwracają większą uwagę
na to co robią inni.
W Iżycach i Osmolicach (na terenie sąsiedniej gminy, przez którą przebiega nasz
szlak) nie brakuje niczego. Daje mi to wiele
do myślenia.
Wracam do pracy i zastanawiam się co dalej. Naprawiać te tabliczki przed zimą czy nie
naprawiać. Jest koniec września, w kasie
gminnej (w paragrafie promocja) pusto, a do
końca roku jeszcze ho ho. Z jednej strony
nie naprawiać szkoda, bo ubiegłej słonecznej niedzieli spotkałam pod urzędem kilku rowerowych turystów. Jeśli będzie piękny październik, to może jeszcze do nas ktoś
przyjedzie, kupi loda czy pizzę, odpocznie
w parku czy nad zalewem. A przecież chyba o to nam chodzi. By tu u nas ktoś bywał,
spędzał czas, bo może to jest sposób na nasze miasto i pomysł na jego przyszłość.
Sama już nie wiem.

Eliminacje Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego
Bychawskie Centrum Kultury zaprasza
wszystkich miłośników recytacji (dzieci,
młodzież i dorosłych) na przesłuchania14
Jesiennego
Konkursu
Recytatorskiego:
„Chopin i jego przyjaciele” organizowanego
przy współpracy Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
Przesłuchania gminne odbędą się 12 października 2010 r. o godz. 9.00 w Bychawskim Centrum Kultury (sala Blue Orange
Gallery).

Ogłoszenia Burmistrza
Bychawy
Nieruchomości do wydzierżawienia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010
r. z późn. zm. /informuję, iż na tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul.
Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy części nieruchomości położonych w miejscowościach: Zdrapy, gm. Bychawa, Bychawa, przy ul.
Budnego, Bychawa, przy ul. Pileckiego, przeznaczone do wydzierżawienia.

Autor

Wyniki zawodów
strzeleckich
o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie Zawody odbyły się dnia 19.09.2010 r. na strzelnicy Bychawa - Podzamcze. Zostały rozegrane jako
dwubój strzelecki w kategorii młodzików i seniorów.
Młodzicy strzelali z pistoletu sportowego i karabinka sportowego, natomiast seniorzy z pistoletu CZ
i karabinka sportowego. Startowało 36 zawodników
z Kraśnika, Opola, Poniatowej i Bychawy.
Dwubój młodzików wygrali: 1. Samol Klaudia –
Kraśnik, 2.Flis Mateusz – Bychawa, 3.Strumiński Adrian – Bychawa.
Dwubój seniorów wygrali: 1.Drąg Marian – Bychawa, 2.Hordyjewicz Piotr – Bychawa, 3.Koziński Jan
– Poniatowa.
Pistolet CZ – seniorów wygrali: 1.Żejma Krzysztof
– Kraśnik, 2.Rosiński Michał – Poniatowa, 3.Konefał
Janusz – Bychawa.
Karabinek sportowy seniorów wygrali:1.Drąg Marian – Bychawa, 2. Jedrys Łukasz – Poniatowa, 3.Hordyjewicz Piotr – Bychawa.
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Bohdan Kelles-Krauze w przedwojennej Bychawie

Śladami Pana Architekta
Elżbieta Błotnicka-Mazur
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Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945), urodzony na Wileńszczyźnie architekt i malarz,
przyjechał na stałe do Lublina w 1921 roku
i był związany z miastem i regionem aż do
przedwczesnej śmierci w 1945 roku. Pochodził z rodziny o korzeniach inflanckich, której szlachectwo zostało udokumentowane
w XVI wieku nadaniem obywatelstwa polskiego, herbu i dóbr ziemskich przez króla
Stefana Batorego. Bohdan był drugim z sześciorga dzieci Michała i Weroniki z Makarewiczów, a ponieważ matka zmarła w 1903
roku, dość szybko się usamodzielnił i po
ukończeniu gimnazjum w Kijowie nigdy
nie wrócił na stałe do rodzinnego majątku
w Nowosadach. Przez dwa lata studiował
w popularnym wśród Polaków w tym czasie
Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, ale w związku z niestabilną sytuacją
polityczną wywołaną rewolucją 1905 roku
przeniósł się na Politechnikę Lwowską, którą ukończył w 1910 roku po złożeniu bardzo dobrze ocenionego drugiego egzaminu
państwowego. Następna dekada upłynęła Krauzemu pod znakiem podróży artystycznych do Monachium (1910/1911), Paryża (1912/1914), w trakcie których przede
wszystkim rozwijał swoją pasję malarską,
oraz prób odnalezienia stabilizacji zawodowej i rodzinnej, utrudnionych przez pierwszą wojnę światową. Po powrocie do kraju
tuż przed wybuchem wojny poznał swoją
przyszłą małżonkę, uzdolnioną muzycznie
Janiną Bocheńską z Krakowa, o irlandzkich korzeniach po kądzieli, z którą ożenił
się w 1917 roku. Wkrótce urodziło mu się
dwoje dzieci: córka Beata (1918), znana jako
Beata Artemska, śpiewaczka i aktorka, która po matce odziedziczyła uzdolnienia muzyczne oraz syn Andrzej (1920), późniejszy
absolwent Szkoły Morskiej w Gdyni.
Po kilkuletniej tułaczce via Wiedeń,
Nisko i Kraków, ostatecznie w 1921
roku razem z rodziną osiadł na
stałe w Lublinie. Tu został zaR
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nictwo oddziału architektoniczno-budowlanego, w którym dotychczas pracował, jednego z pięciu istniejących w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie.
Czas dzielił pomiędzy rodzinę, działalność
animatorską na rzecz środowiska kulturalnego miasta, nie do końca spełnioną pasję
malarską, której od 1930 roku mógł poświęcać wolne chwile we własnej pracowni
na ostatniej kondygnacji nowo wybudowanego domu przy ul. Grottgera 8 oraz wymagające obowiązki architekta, które przyczyniły się do znacznego nadwątlenia jego sił i
zdrowia. Zmarł przedwcześnie, w wieku zaledwie 60 lat tuż po zakończeniu II wojny
światowej.
Pełniąc przez lata obowiązki architekta
powiatu lubelskiego Bohdan Krauze niejednokrotnie zaglądał do Bychawy, w efekcie
czego został poproszony o wykonanie kilku
ważnych dla miasta (w owym czasie pozbawionego praw miejskich) projektów. Były to:
szkoła powszechna, rzeźnia, budynek gminy oraz młyn. Wszystkie zostały zrealizowane, natomiast ich powojenne losy potoczyły się różnymi ścieżkami. Szkoła i siedziba
gminy po rozbudowie w różnych okresach
nadal są użytkowane i z powodzeniem spełniają swoją funkcję. Dawna rzeźnia straszy ruiną, natomiast młyn, ostatni z zachowanych w Bychawie z tego okresu, chociaż
był w zupełnie niezłym stanie, został rozebrany kilka lat temu w związku z budową
supermarketu.
Chronologicznie najwcześniejszy i chyba najciekawszy projekt Krauze wykonał
w 1923 roku dla potrzeb szkoły powszechnej, która wówczas nie dysponowała własną
siedzibą. Pierwszy budynek szkolny, o którym wiadomo, że powstał po 1866 roku,
spalił się podczas pożaru miasta niespełna
dziesięć lat później i do momentu wybudowania nowego obiektu zajęcia, początkowo
cztero, od 1922 r. pięcioklasowej placówki,
odbywały się w wynajętych izbach, w znacznie od siebie oddalonych miejscach. W roku
szkolnym 1924/1925 jej stopień organizacyjny został podniesiony do sześciu klas, a już
w następnym 1925 roku szkoła bychawska
stała się placówką siedmioklasową. Tym
bardziej palącym problemem był brak odpowiedniego budynku, który mógłby pomieścić wciąż rozrastającą się instytucję.
Rada Gminy bychawskiej, początkowo niechętnie nastawiona do budowy nowej szkoły
w osadzie, przekazała na ten cel dwie morgi
gruntu na błoniach przy drodze do Krzczonowa. Głównym inicjatorem budowy gma-

chu szkolnego z prawdziwego zdarzenia był
nieoceniony proboszcz ks. Antoni Kwiatkowski (od wielu lat patron mieszczącego się tu
Zespołu Szkół). Inwestycja była finansowana ze składek społecznych zbieranych przez
niestrudzonego proboszcza od mieszkańców
gminy i przyjezdnych, zwłaszcza w targowe
wtorki. Jedna z anegdot opowiada, iż ksiądz
Kwiatkowski osobiście udawał się we wtorek
na targ, żeby pozyskać jak najwięcej środków na zamierzony cel. Powoli, ale konsekwentnie był on realizowany. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w 1923
roku, tuż po zatwierdzeniu projektu, który
przewidywał pomieszczenie pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej i jako jeden z
nielicznych na prowincji, posiadał odrębną
salę gimnastyczną. Do jesieni 1926 udało
się postawić gmach do wysokości pierwszego piętra i w tym samym roku oddano do
użytku pierwsze sale. Patron całego przedsięwzięcia, ksiądz Kwiatkowski nie doczekał
końca budowy, który nastąpił w 1927 roku.
Od 1 września 1936 roku nastąpił podział
placówki na Szkołę Powszechną nr 1 i nr 2,
przy czym obie nadal mieściły się w tym samym gmachu. W czasie II wojny szkoła została zmuszona do zawieszenia działalności, do września 1944.
W obszernym budynku oprócz szkoły
podstawowej swoją siedzibę okresowo znalazły: Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Ks. A. Kwiatkowskiego, a od roku
1947/1948 Liceum Ogólnokształcące. W następnym roku szkolnym nastąpiła zmiana
nazwy i struktury organizacyjnej placówki na Szkołę Ogólnokształcącą i Państwową
Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Bychawie. W 1962 r. szkoła podstawowa przeprowadziła się do nowo postawionego budynku w ramach akcji „Tysiąc szkół na
Tysiąclecie”, a w przedwojennym gmachu pozostało liceum, mieszczące się tam do dziś.
Znacząca rozbudowa kompleksu nastąpiła
pod koniec lat osiemdziesiątych. W jej wyniku została dobudowana hala sportowa z trybunami i ekologiczna kotłownia (oddane do
użytku w 1994 r.) oraz kryta pływalnia z zapleczem technicznym (1998 r.).
Ale wróćmy do pierwotnego wyglądu szkoły wybudowanej wg projektu Krauzego. Obiekt oczywiście był murowany, jednopiętrowy, założony na planie zbliżonym
do odwróconej litery „L”. Składał się z głównego korpusu z dwoma bocznymi ryzalitami w fasadzie od południa oraz węższego
skrzydła od wschodu z salą gimnastyczną
i towarzyszącym jej zapleczem. Budynek
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cje. Warto wspomnieć, że wstęp- nowego. Najbardziej reprezentacyjnym przynie zaakceptowany przez komisję kładem jest dawna łaźnia miejska na Bronobudowlaną w Lublinie pierwszy wicach w Lublinie (proj. 1922, obecnie Hotel
szkic z lipca 1923 roku zawierał – Restauracja „Lwów”), mniej spektakularnieco inne rozwiązanie fasady: nie nym remiza dla straży pożarnej w Chodlu
uwzględniał podcienia z potrójną (proj. 1922, obecnie nieużytkowana właarkadą, a środkowa część elewacji sność gminy).
miała być wydłużona do
Szkoła Powszechna, widok od frontu, rys. z oryginalnego projektu E.
ośmiu osi.
Błotnicka-Mazur za: Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd WojeStylistycznie
projekt
wódzki Lubelski V Wydział Komunikacyjno-Budowlany (dalej: APL
UWL-V-WKB), sygn. 1632
szkoły powszechnej w Bychawie wpisuje się w panujący w architekturze
lat 20. nurt narodowo-romantyczny, tzw. „architektury dworkowej”. Powstające w miastach „dworki”,
będące polską redakcją
angielskiego cottage’u i
koncepcji racjonalnej architektury mieszkaniowej
Młyn motorowy P. Kryski, widok z boku, rys. z oryginalnego projektu E.
z kręgu ruchu Arts and
Błotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1543
Crafts miały dawać wySzkoła Powszechna, rzut
przyziemia, rys. z oryginalnego
obrażenie o tym, jak poprojektu E. Błotnicka-Mazur za:
winna wyglądać „rodziAPL UWL-V-WKB, sygn. 1632
ma” architektura. Równie
popularne i chętnie wykorzystywane, zwłaszcza
w bardziej reprezentacyjnych projektach budowli
użyteczności publicznej,
było korzystanie z zasobnika wzorów architektury
nowożytnej, nie tylko polprzekryto dwu- i czterospadowym stromym
Młyn motorowy P. Kryski, rzut parteru, rys. z oryginalnego projektu E.
dachem. Fasada została zaakcentowana na skiej, ale również obcej prowenienBłotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1543
osi płytkim ryzalitem z potrójną arkadą, cji. W tym przypadku można wskaW latach 20. XX wieku w Bychawie pokryjącą główne wejście do budynku i to ona zać na bardzo bezpośrednie źródło inspirazadecydowała o charakterze całej budowli. cji, jakim dla Krauzego stała się drewniana wstało kilka nowych młynów: jeden turbinowo-walcowy i dwa motorowe. Młyn motoKażdej arkadzie w fasadzie odpowiada duże zabudowa z rejonu Biłgoraja i Janowa.
Najbardziej prawdopodobnym wzorcem rowy wybudowany dla P. Kryski zaprojektokwadratowe okno na piętrze podzielone na
16 pól. Ryzalit wieńczy ozdobny szczyt po- były domy podcieniowe z Urzędowa, a na- wany przez Krauzego w 1925 roku, był jedydzielony lizenami na trzy pola, z wizerun- wet konkretnie jeden z nich, sfotografowany nym jaki pozostał, użytkowanym do czasów
kiem orła i datą rozpoczęcia budowy. Pseu- i narysowany przez Krauzego w 1910 roku. współczesnych. Niestety, został rozebrany
do „alkierze”, czyli wydzielone w budynku Architekt jeszcze w czasie studiów spraw- w 2002 roku pod pozorem „adaptacji” na
nie posługiwał się dom handlowy w związku z budową superaparatem fotogra- marketu sieci „Biedronka”. Wielka szkoda,
ficznym i wiadomo, zwłaszcza, że aktualnie coraz częściej przeże gromadził zbiory prowadzane są udane adaptacje niepotrzebikonograficzne z re- nych już obiektów o charakterze przemysłoprodukcjami obra- wym, czy gospodarczym, dla celów kultuzów i różnych bu- ralnych bądź rozrywkowych. Dzięki takim
dowli dla własnych działaniom zachowana i zrewitalizowana
potrzeb,
chociaż bryła zewnętrzna budowli o charakterze hiniewiele się z tego storycznym może kryć nowoczesne wnętrze
zasobu zachowało. służące z powodzeniem nowym celom. PrzyW marcowym nu- kłady starych młynów zaadaptowanych do
merze „Wędrowca” celów hotelowo-gastronomicznych czy agroSzkoła Powszechna, pierwszy szkic fasady, rys. z oryginalnego projektu E. Błotnicka-Mazur
z 1912 roku ukazał turystycznych można mnożyć.
za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1632
Wracając do bychawskiego młyna, któsię, jako otwierający
narożne pomieszczenia, kryją główną bry- wydanie, artykuł autorstwa Krauzego, opa- rego wygląd znamy dzisiaj jedynie z fotołę z szeregiem sal w dwóch traktach oddzie- trzony wykonanymi przez niego zdjęciami i grafii1, a pierwotną koncepcję architektolonych korytarzem. W parterowym skrzy- rysunkami. Tekst dotyczył małomiasteczko- niczną z zachowanego projektu, możemy
dle oprócz sali gimnastycznej z niezależ- wej architektury zabytkowej z okolic Biłgo- stwierdzić, iż składał się z parterowej muronym wejściem, znalazły się natryski i roz- raja i Janowa, a jego autor skupił się na do- wanej motorowni na rzucie prostokąta nabieralnie. W szkole zaprojektowano łącznie mach podcieniowych i niewielkich przydroż- krytej dwuspadowym dachem, przylegającej
12 obszernych sal lekcyjnych, o powierzchni nych kapliczkach. Reprodukowany na stro- ścianą szczytową do większego dwukondyprzekraczającej 50 m2, i dwa pomieszczenia nie tytułowej rysunek tuszem przedstawia gnacyjnego drewnianego budynku młyna
przeznaczone na prace ręczne. Do ozdobnej jeden z takich domów z charakterystyczną z poddaszem, na murowanym fundamenformy szczytu fasady nawiązywało trójkątne potrójną arkadą z podcieniami.
1 Za udostępnienie fotografii starego młyna, jak rówSzkoła w Bychawie nie była zresztą jedy- nież wiele innych cennych informacji na temat historii
zwieńczenie ze spływami wolutowymi krótszej elewacji sali gimnastycznej. Poza tym nym projektem architekta, w którym zasto- obiektów bychawskich, a przede wszystkim za niczym
nie zasłużoną, bezinteresowną życzliwość składam serbryła budynku była prosta, jedynie proste sował arkadowe podcienia w miejsce niemal deczne podziękowania Pani Barbarze Cywińskiej z Miejgzymsy oddzielały poszczególne kondygna- nieodłącznego dla „dworków” ganku kolum- skiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
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1829 roku z fundacji Karola Łaniewskiego, właściciela
Bychawy od 1827
do Ludzi Zacnych i Dobrej Woli!
roku, użytkowany
przez blisko 20 lat
Oczyśćmy z chwastów i zarośli stare opuszbezpłatnie. Oprócz
czone groby na bychawskim cmentarzu. Z obokancelarii znalazł
wiązku społecznego i katolickiego. Dołączcie do
się w nim miejski
Nas zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt do pracy.
areszt i skład naW każdy bezdeszczowy dzień.
rzędzi ogniowych.
Następna informaApeluje Zarząd
cja na temat siedziBychawskiego Towarzystwa Regionalnego
by władz gminy pochodzi z 1910 roku.
Był to wówczas drewniany nych za „swojskie”, reprezentowanych przez
budynek, rozebrany dopiero projekt szkoły powszechnej, do dojrzałego
w czasie II wojny światowej modernizmu, charakteryzującego się prowraz z ukończeniem nowego stotą formy, często wynikającą z przypisanej
murowanego obiektu przy obiektom funkcji. Architekt ma w swoim dorobku ponad 70 budowli o różnym przeznaul. Piłsudskiego.
Obecnie główna siedziba czeniu, z czego cztery zrealizował w BychaUrzędu Miejskiego mieści się wie. Z jednej strony swoją prostotą formalprzy ul. Partyzantów 1, nato- nie odpowiadają funkcji i miejscu, w którym
miast w częściowo przebudowanym obiekcie się znalazły, z drugiej dają pewien pogląd na
przy ul. Piłsudskiego pozostała sala konfe- zmieniające się trendy w polskiej architekrencyjna, filie instytucji powiatowych (Wydział Komunikacji i Wydział Geodezji) oraz redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”, Gminne
Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Pomocy Społecznej.
Bychawski urząd to jednopiętrowy budynek murowany, częściowo
podpiwniczony, założony na rzucie prostokąta z ryzalitem od strony pd.-wsch. z klatką schodową
Urząd Gminy, widok od frontu, rys. z oryginalnego projektu
od południa, nakryty czterospaE. Błotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1677
dowym dachem, odrębnym nad
ryzalitem. Fasada budynku od
północy jest nieco asymetryczna,
a jej główny akcent stanowią trzy
środkowe osie z wejściem głównym, wyodrębnione grubymi pasami lizen, przebiegającymi przez
całą wysokość obiektu. Na parterze znalazły się m.in. pomieszczenia przeznaczone na archiwum,
salę zebrań, poczekalnię i pokój sekretarza. Piętro pełniło zaś
funkcję mieszkalną. W kondygnacji piwnic umieszczono pralnię, kotłownię i składzik na opał.
W tym samym czasie Krauze
Urząd Gminy, rzut parteru, rys. z oryginalnego projektu
zaprojektował w sumie trzy poE. Błotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1677
dobne niewielkie budynki o przeznaczeniu administracyjnym, dla zarządów turze okresu międzywojnia. Wśród realizagmin w małych miejscowościach powiatu cji bychawskich Pana Architekta na wyróżlubelskiego, oprócz bychawskiego urzędu, nienie niewątpliwie zasługuje gmach szkow Mełgwi i Piaskach. Jest to dosyć typowa ły powszechnej. Szkoda, że nie uda się już
architektura. Układ i wielkość podstawo- odtworzyć dyskusji, które musiały towarzywych pomieszczeń (kancelaria, sala zebrań, szyć przedsięwzięciu o takiej skali i rozmaarchiwum) zależały od potrzeb inwestorów, chu w tak niewielkiej osadzie. Warto czasem
zatrzymać się na chwilę duchem i ciałem
niezbyt wyczulonych na sprawy estetyczne.
Jako architekt powiatowy Bohdan Kelles- przy budynkach, znanych tylko z archiwalKrauze miał niewątpliwie ułatwiony dostęp nych fotografii czy projektów i uświadomić
do różnego rodzaju zleceń na terenie regio- sobie, że każdy z nich kryje odległą już hinu, zwłaszcza dotyczących obiektów o cha- storię oraz że towarzyszyła im myśl piękna,
rakterze publicznym. Stylistycznie realiza- bo użyteczna.
cje Krauzego przechodziły stopniowo od poszukiwań w obrębie modnego w latach 20.
XX wieku stylu narodowego i form uważa-
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Rzeźnia, widok od zachodu, rys. z oryginalnego projektu E. Błotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1594

Rzeźnia, rzut parteru, rys. z oryginalnego projektu
E. Błotnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1594

cie. Każda kondygnacja została doświetlona prostokątnymi oknami, mniejszymi na
poddaszu. Piętro i poddasze skomunikowano drewnianymi schodami drabiniastymi,
natomiast stropy głównego korpusu młyna
podparto parami drewnianych słupów na
każdej kondygnacji.
Inną ważną inwestycją w przedwojennej
Bychawie była budowa rzeźni według projektu Krauzego z 1930 roku. Kamień węgielny pod budowę został uroczyście poświęcony jeszcze w tym samym roku z udziałem
najważniejszych przedstawicieli władz miasta i mieszkańców Bychawy. Niewiele wiadomo o jej historii2. Początkowo funkcjonowała
jako ubojnia. Po wojnie, do 1970 roku nadzór organizacyjny nad nią sprawował miejscowy Urząd Gminy. W 1971 roku obiekt został przekazany Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Rok później nowy właściciel przeprowadził rozbudowę i modernizację obiektu. Uruchomiono masarnię, która
zatrudniała średnio 7 osób. W latach 19962001 budynki były dzierżawione przez osobę
prywatną. W 2001 roku ponownie wróciły w
zarząd gminy Bychawa za nieuregulowane
zaległości podatkowe GS. Obecnie zrujnowany budynek nie jest użytkowany.
Zgodnie z pierwotnym projektem był to
budynek parterowy murowany z wapiennego kamienia łamanego i cegły założony na
planie odwróconej litery „L”, nakryty czterospadowym dachem. Prosta bryła budynku
miała odpowiadać funkcji obiektu. We wnętrzu zaprojektowano oddzielne hale dla bydła, cieląt, świń i kiszkarkę. W ryzalicie od
zachodu umieszczono pokój rzeźnika oraz
gabinet lekarza. Dzisiaj nie wyróżnia się
niczym szczególnym, no, może tylko poziomem dewastacji.
„Najmłodszy” z projektów Bohdana Kelles-Krauze, budynku dla Zarządu Gminy,
powstał niedługo przed wybuchem II wojny, w 1938 roku. Jest to prawdopodobnie
trzecia znana siedziba władz miasta i gminy. Pierwszy odrębny obiekt o tym przeznaczeniu stanął na tzw. rynku bydlęcym w
2 Za informacje na temat dawnej rzeźni bardzo dziękuję Panu Stefanowi Kępowiczowi z Bychawy.
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Część trzecia wspomnień Jadwigi Luterek-Cholewskiej z Bydgoszczy

WAKACJE U DZIADKA JANA W BYCHAWIE
Cmentarz,

geneza nazwiska

Każdy rodzinny przyjazd wiązał się z pobytem na cmentarzu, będącym świadectwem historii Bychawy tworzonej przez jej
mieszkańców. Barwnie opowiadał o niej
stryj Stefan oprowadzając po nagrobkach
ludzi zasłużonych, ciekawych, zatrzymując
się dłużej przy pomniku księdza Kwiatkowskiego, lady Florens, której życiorys mógłby
posłużyć za filmowy scenariusz, czy Konstantego Goniewskiego z pięknym wierszem
wykutym w kamieniu z tyłu pomnika. Jednak najczęściej przewodnikiem po bychawskim cmentarzu był wujek Antoni Milanowski, świetnie zorientowany w koligacjach
rodzinnych. Grobów Luterków było wiele,
ale tych naszych najbliższych krewnych od
Jakuba, tylko kilka. Podczas wędrówek po
bychawskim cmentarzu zawsze nasuwały
się pytania dotyczące pochodzenia rodziny,
tzw. korzeni, jak również genezy naszego
nazwiska. Z pewnością każdy Luterek przeżywał niemiłe zaskoczenie, gdy w szkolnej
lekturze „Kordiana” Słowackiego natknął
się na fragment, w którym papież przepędza
swoją papugę nazywając ją żartobliwie luterkiem, czyli heretykiem. Otóż jest to przykład nazwiska przezwiskowego, pochodzącego od niemieckiego reformatora religijnego
Martina Luthra. Nazywano tak zwolenników reformacji, którzy od XVI w. zaczęli pojawiać się na ziemiach polskich, w tym dość
licznie na Lubelszczyźnie. Prawdopodobnie
nasz przodek był wyznawcą nowego ruchu
religijnego, potem skruszony nawrócił się na
katolicyzm. W bychawskich księgach parafialnych najstarszy zapis dotyczący naszego
nazwiska pochodzi z 1716 roku. Żmudne i
długotrwałe badania genealogiczne doprowadziły do ustalenia, że protoplastą wszystkich bychawskich Luterków był niejaki Stanisław, który wraz z rodzicami i siostrą Jadwigą przybył do Bychawy prawdopodobnie
na przełomie XVII/XVIII wieku. Urodził się
około 1690 r., lecz w księgach parafialnych
brak jest aktu urodzenie jego i jego siostry.
Przy ich nazwiskach każdorazowo pojawia
się adnotacja: „ex fundo ecclesiastico” czyli
„z folwarku kościelnego”. Oznacza to, że rodzina Luterków była zatrudniona w kościelnym folwarku, jednak nie wiadomo w jakim
charakterze. W „Dziejach Bychawy” można
znaleźć informacje, że wnukowie Stanisława
pełnili funkcję wójtów Bychawy – Michał w
latach 1787-1789 i Krzysztof w latach 18031804. Oznacza to, że byli „piśmienni”, co w
tamtym czasie należało do rzadkości. Ciekawostką jest fakt, że wszyscy nasi przodkowie w prostej linii nie opuszczali Bychawy i
wszyscy byli rzemieślnikami, niezależnie od
pełnionych funkcji we władzach miejskich.
Charakterystyczna była ich niechęć do zawodu rolniczego. Genetyka okazała się być
na tyle silna, że po przeszło stu latach bychawskim wójtem został nasz stryj Władysław, syn dziadka Jana. Na przełomie XVIII
i XIX w. żyły w Bychawie cztery „pnie” Luterków, liczące łącznie około stu osób i dla

odróżnienia posiadające przydomki. Nikt
nie sięgał pamięcią zbyt daleko, ale pamiętano dobrze Jakuba kowala, dlatego byliśmy
nazywani Jakubkami. Inni, od Karola mieli
przydomek Karolajsum (od Karola sóm).

gaśniczy dzięki staraniom ks. Kwiatkowskiego. Poza walką z pożarami organizacja
prowadziła różne formy działalności społecznej, wychowawczej i kulturalnej. Prawdopodobnie wtedy Jan dał się poznać jako
człowiek energiczny, operatywny a przede
wszystkim uczciwy. W 1910 r. znalazł się w
ziadek an
zarządzie spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców „JedJednym z synów
ność”, które m.in. powołało do
Jakuba był Jan,
życia polski sklep spółdzielczy.
nasz dziadek, uroOd początku jego kierownidzony 18.10.1877
kiem był nasz dziadek Jan, co
r. Był dziewiątym
nie przeszkadzało mu działać
dzieckiem Jakuba
czynnie w straży pożarnej,
i Franciszki Ziętek.
uczestniczyć w zebraniach zaOżenił się w wieku
łożycielskich innych ważnych
26 lat. Odbył służdla Bychawy organizacji pozabę w wojsku rosyjrządowych, w przygotowaniach
skim
(Bychawa,
uroczystości
patriotycznych
jak i cała Lubelszi kościelnych. W tym samym
czyzna,
znajdoczasie kwitła w Bychawie dziawała się wówczas
łalność kulturalna – muzyczpod zaborem rona i teatralna. Wśród ofiarnie
syjskim). Jego wypracujących wymieniany był
uczonym w Warm. in. Jan Luterek. Swoje zdolszawie
zawodem
ności
artystyczno-sceniczne
było zegarmistrzoJan Luterek w mundurze strażaka. Pocz. XX w.
wykorzystywała jego najstarstwo.
Skończył
sza córka Leokadia, pomagając
tam również kurs
dla kierowników terenowych stowarzyszeń w przygotowaniu przedstawień w nowo wyspożywczych delegowany przez władze by- budowanym domu ludowym. Inną z inicjachawskiej „Jedności”. Decydujący wpływ na tyw społecznych było powołanie w mieście
życie Jana i całej jego rodziny miał ksiądz Bychawskiego Towarzystwa Oświatowego
Antoni Kwiatkowski, który w 1900 r. został „Samopomoc”. Grupa inicjatywna była liczproboszczem bychawskiej parafii i sprawo- na, wśród niej znalazł się m.in. nasz dziadek
wał ten urząd nieprzerwanie do 1926 r. Wiel- i jego starszy brat Antoni. Celem stowarzyki społecznik i patriota skupił wokół siebie szenia była działalność oświatowa wśród
przedstawicieli ziemiaństwa, mieszczań- członków i ich rodzin, organizacja czytelnicstwa i chłopstwa. Dzięki niemu zaniedbana twa, bibliotek, a także ochronek.
pod każdym względem
Bychawa stała się wzorem do naśladowania
przez inne miasteczka.
Znając się doskonale
na ludziach umiał wydobyć z nich to, co najlepsze, umiał wykorzystać i „zagospodarować”
ich zdolności. Dzięki
książce Marii Dębowczyk „Ks. Antoni Kwiatkowski” wydanej przez
Bychawskie
Towarzystwo Regionalne można
prześledzić społecznikowską karierę Jana
Luterka, który był bliskim, bardzo oddanym
współpracownikiem ks.
Kwiatkowskiego. Działalność społecznikowska dziadka rozpoczęła
się prawdopodobnie od
służby w straży ogniowej funkcjonującej od
końca XIX w., ale dopiero po 1906 r. wyposażoMaria i Jan Luterkowie z dziećmi oraz Stasia Łuszczewska, siostra Marii
nej w nowoczesny sprzęt
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SPARTAKIADA
Monika Głazik
Ponad 150 osób wzięło udział
w VI Spartakiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy, która 23 września br. odbyła się na
stadionie miejskim w Bychawie.
Na zaproszenie organizatorów
imprezy, czyli Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bychawie
oraz Bychawskiego Stowarzyszenia „Podkowa” odpowiedziało jedenaście ośrodków z województwa lubelskiego.

sztafeta łączona (I Końskowola, II
Lublin ul. Nałkowskich, III POW
Krężnica), rzut do celu, podnoszenie ciężarków (I Lublin ul. Nałkowskich, II Chełm, III „Misericordia”)
strzelanie z łuku do tarczy (I Lublin
ul. Nałkowskich i I „Misericordia”,
II Tarnogród, III Radzyń). Na zakończenie rozegrano konkurencję
dla opiekunów, w tym roku była to
jazda na rolkach. W konkurencji tej
okazały się nie do pokonania reprezentantki trzech Domów: Radzynia
Podlaskiego, Lublina („Misericordia”) i Bychawy (wielkie brawa dla
pani Justyny Wolskiej).
Impreza przebiegała w sportowej
atmosferze, a doping kibiców rozgrzewał uczestników.
Nad przebiegiem konkurencji
sportowych czuwali: Justyna Kurlej (fizjoterapeuta) i Grzegorz Zaręba (instruktor warsztatu terapii zajęciowej); imprezę poprowadził Mateusz Wróblewski (BCK).

Uczestnicy o „Spartakiadzie”
Michał Wawruch
(ŚDS Lublin,
ul. Nałkowskich)
Jestem w Bychawie na „Spartakiadzie” już trzeci
raz. Brałem udział
w sztafecie i konkursie podnoszenia ciężarków. Tę konkurencję
wygraliśmy. Oprócz tego oddaję
się dziś temu co lubię, a uwielbiam robić zdjęcia.

Beata R. (“Misericordia” Lublin)
Bardzo
podoba
mi się tutaj u was,
jest tu pięknie,
zwłaszcza jesienią,
są też bardzo mili
ludzi. Brałam udział w konkurencji z fajerką, nie było to takie
proste, i w sztafecie łączonej. Ale
najlepiej mi poszło w mini golfie,
choć było to moje pierwsze spotkanie z tą dyscypliną.

autor

W bychawskiej „Spartakiadzie”
wzięły udział osoby niepełnosprawne z ośrodków z Chełma, Końskowoli, Tarnogrodu, Radzynia Podlaskiego, Lublina (z ul. Nałkowskich,
„Misericordia”, „Roztocze”), Lasek,
Bychawy oraz POW i WTZ z Krężnicy Jarej. Zawodnicy rywalizowali
w sześciu konkurencjach: wyścig z
fajerką (I miejsce Chełm, II Bychawa, III Tarnogród), mini golf (I Tarnogród, II „Misericordia”, III Laski),
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O sukcesie
bychawskiej nauki jazdy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Lublinie opracował ranking 10 najskuteczniejszych i 10 najmniej skutecznych
ośrodków szkolenia kierowców. Ośrodek
Szkolenia Kierowców „Polmot” Marian Tudrujek z Bychawy na około 200 zarejestrowanych ośrodków, zajął piąte miejsce w
tym rankingu. Dla 19 spośród 53 kursan-

tów egzamin na prawo jazdy zakończył się
wynikiem pozytywnym już w pierwszym
podejściu.
OSK Polmot to ośrodek z długoletnim stażem. Instruktor nauki jazdy, Marian Tudrujek obchodzi w tym roku jubileusz 25lecia pracy. O sposobach na sukces swoich
kursantów opowie w następnym numerze.

Krzysztof Kruk
(ŚDS
Końskowola)
Ja sam jestem
tu pierwszy raz.
Moja drużyna była
tu już kilka razy.
Przyjechaliśmy z bardzo silną
drużyną, sześć osób.

Anna
Kiełbowicz
(ŚDS Bychawa)
W rozgrywkach
nie biorę udziału, kibicuję swojej
drużynie.

Zbigniew
Łukomski
(ŚDS Bychawa)
Super
impreza, piękna pogoda. Szkoda tylko,
że nie wygraliśmy
dziś żadnej konkurencji. Brałem
udział we wszystkich naszych
spartakiadach, ta jest siódma.

2010/10/08

O akcji
„Zerwijmy
łańcuchy”
w Bychawie
Monika Głazik
Magdalena Sprawka, Weronika Zonik, Natalia Kula, Karolina Kmieć, Anna Rozdzialik, Joanna Krusińska, Szymon Karsai-Flis
– przy jednej budzie z łańcuchami na szyi.
Taki niecodzienny obrazek można było ujrzeć w godzinach południowych w centrum
Bychawy, 19 września, gdzie pod hasłem
„Zerwijmy łańcuchy” odbyła się IV edycja
akcji magazynu „Mój Pies”.
W Polsce akcja Zerwijmy Łańcuchy odbyła się po raz czwarty, w Bychawie natomiast
zorganizowano ją po raz pierwszy. Inicjatorami akcji byli wolontariusze. Do psiej budy
łańcuchami w niemym proteście przykuły
się głównie dzieci i młodzież. Tylko kilku dorosłych poparło akcję, min. Anna Sprawka,
Anna Karsai-Flis, Agnieszka Sendyk. Akcję
poparł również Seweryn Gąbka, przewodniczący Rady Miejskiej, który bez skrępowania założył łańcuch i przypiął się do budy.
Przez cały czas była z nami w Bychawie Katarzyna Michalak, wybitna polska reportażystka, związana z rozgłośnią Radio Lublin.
Akcja odbyła się na oczach przechodniów,
którzy wracali do domów z niedzielnej sumy.
Niektórzy przechodząc odwracali głowy, inni
się śmiali, a co niektórzy stukali się w czoło,
i to wcale nie dyskretnie. Happening wzbudził przeróżne emocje. Niektórzy nawet szukali odpowiednich paragrafów, że „tego powinni zabronić”.
Może to dlatego, że idea organizacji wspomnianej akcji jest przez wiele osób rozumiana niewłaściwie. Akcja ma na celu zwróce-
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nie uwagi społeczeństwa na ich złe traktowanie w wielu gospodarstwach. W wsiach,
a częstokroć także i w miastach łamane są
prawa zwierząt. Czy mróz, czy upał pies nie
ma, gdzie się schować, ponieważ właściciel
nie dał mu tego przywileju. Wiele zwierząt
spędza całe swoje życie na łańcuchu, w nieodpowiednich warunkach zarówno w zimie
jak i w lecie, bez dostępu do świeżej wody
i jedzenia. Znane są przypadki zamarznięcia psa łańcuchowego, również w naszej
gminie.
- Wiele osób mija takie psy obojętnie, bo
nie wie, że łańcuch waży czasem tyle co pies
i prowadzi do bolesnych odkształceń kręgów szyjnych – tłumaczyła czternastoletnia
Magda Sprawka, pomysłodawczyni i koordynatorka akcji w Bychawie. – Najgorzej, gdy
łańcuch jest zakładany bez obroży. Wtedy
wrasta w szyję i powoduje choroby, a zimą
przymarza do szyi. Poza tym pies, który życie spędza na łańcuchu ma wypaczoną psychikę i staje się agresywny – dodaje Magda.
Aby uświadomić ludziom te i inne zagrożenia, a także wyczulić społeczeństwo na los
czworonogów zorganizowano ten niedzielny happening. Rozdawano również ulotki.
Wszak ludzie powinni być odpowiedzialni za
zwierzęta, które przyjęli do swoich domów
i gospodarstw.
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Kącik poezji własnej
List motywacyjny
Chciałabym zmotywować cię
do pokochania mnie
taką jaką jestem naprawdę
powiedzenia chociaż raz prawdy
szczerych gestów i zwyczajnych zachowań
z wiarą we własne chęci
o rzeczywistość w rozmowie
bez czytania miedzy wierszami
z których nie wynikałoby nic oczywistego
włożę ten list po cichutku pod poduszkę
licząc iż kiedy znajdziesz go przypadkiem
motywacji ci nie zabraknie.
B.B.

Fraszki o psie
Stanisław Turczyn

mapka prowadzenia akcji

Tylko w słusznej sprawie
Pies tylko w słusznej sprawie szczeka,
tym nad człowiekiem właśnie góruje,
toteż odmiennie od człowieka
Nigdy swych szczekań – nie odszczekuje.
Dłuższy łańcuch
By podnieść efekt psiego szczekania,
dał pan psu większą swobodę ruchów:
czyli od zmroku aż do świtania
wiązany był na dłuższym łańcuchu.
Fraszki wyszukał w starej codziennej prasie Stefan Zalewski z Kosarzewa.
Dziękujemy!
P o d z i ę k o w a n i a
Serdecznie dziękuję za wsparcie akcji:
Pani Redaktor Katarzynie Michalak z Radia Lublin, Panu Krzyszofowi Krawczykowi z Osowy (za wypożyczenie budy), Pani
Marioli Widerlik z Bychawy (za zasponsorowanie łańcuchów), Pani Monice Głazik
i Pani Wioletcie Siczek z Urzędu Miejskiego w Bychawie (za wsparcie organizacyjne i promocję akcji) oraz Mojej Rodzinie
za pomoc – Mamie Annie, Tacie Markowi
i Bratu Marcinowi. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.
Magdalena Sprawka
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Co Mole lubią najbardziej…
Barbara Cywińska
Już wiadomo, że Mole (te książkowe) najbardziej lubią zupę… ślimakową,
przyrządzoną według receptury odnalezionej przez Monikę Głazik i Kingę Pobiegły w książce Anne Rivers Siddons
„Uciekłam na wyspę”. Taki werdykt wydało jury konkursu. Nie grymaszą jednak
i z apetytem pałaszują inne, równie aromatyczne i rozgrzewające zupy, idealne
na jesienne chłody.
Wskazówki - jak ugotować zupę - odnalazły w literaturze pięknej uczestniczki 7. edycji literacko-kulinarnego konkursu „Zupa dla Mola”: Krystyna Kuna, Teresa Tracz, Wiktoria Maciejczyk i Agata Janik, Krystyna Kostrzewska, Ewa Sprawka,
Monika Głazik i Kinga Pobiegły. Wszystkie
panie, zgodnie stwierdziły, że zadanie konkursowe było dziecinnie proste, wystarczyło sięgnąć po właściwą książkę. 17 września
2010 r. każdy, kto znalazł się w Barze „U Saszy” nad zalewem Podzamcze, mógł poczuć
na języku smak literatury.
I tak, kolejno delektowano się smakiem…
1. Zupa dla biednych i dla bogatych. Podawana na przyjęciach snobistycznych i w sytuacjach, gdy w kieszeni pozostało już tylko kilka groszy. Tania, prosta do zrobienia,
pożywna i baaardzo smaczna. Może być podawana na podtrzymanie sił, nad ranem.
W kuchni francuskiej jest tym, czym w polskiej bigos. Jest znana na całym świecie –
bo nie mogło być inaczej z czymś tak smacznym i prostym… jak zupa cebulowa, odnaleziona u niezawodnej, jak zawsze, Joanny
Chmielewskiej w powieści „Harpie” przez
wielbicielkę jej twórczości, Krystynę Kunę.
Ach, co to był za smak! Z domowymi grzankami, z odrobiną startego sera żółtego…
dokładnie tak jak to opisuje Chmielewska.
Szczęściarz z tego Marka (czyt. Marka Kuny,
męża Pani Krysi), on podobno taką zupkę
uwielbia. Niech żałuje ten kto nie był i nie
popróbował tego specjału…
Polacy są smakoszami zup, do ulubionych zaliczają rosół i pomidorową. Rocznie
jako naród zjadamy 4,5 miliarda litrów zup,
co daje 125 litrów na osobę!1

2. Nawet w literaturze pięknej rosół z makaronem jest potrawą, którą przygotowuje
się stosunkowo długo i jest to proces dość
skomplikowany… a nawet trochę niebezpieczny… Dlaczego? Uczestnicy finału literacko-kulinarnego konkursu „Zupa dla
Mola”, już się domyślają, ciekawym zaś polecam lekturę opowiadań Barbary Winklowej
„Śmiesznie, makaron rośnie!” Dwie młode i odważne damy, Agata Janik i Wiktoria
Maciejczyk, uczennice kl. VI Szkoły Podstawowej w Bychawie podjęły nie lada wyzwanie i ugotowały wielki gar pożywnego rosołu
z makaronem. Nic prostszego! Wystarczyła
odrobina sprytu. Wykorzystały szybki sposób na zaspokojenie apetytu na rosół, jaki
swoim klientom od lat proponuje koncern
Nestle Polska S.A., właściciel marki Winiary i sponsor tej typowo polskiej zupy,
której wszyscy goście baru „U Saszy” mogli 17 września, w godzinach wieczornych,
popróbować.
3. Zupa pomidorowa gotowana przez polskie gospodynie, m.in. Teresę Tracz, najczęściej w poniedziałki. Ciekawe dlaczego?
Wystarczy do niedzielnego rosołu dodać
pomidory własnoręcznie na potrzeby zupy
przetworzone, jak to proponuje Małgorzata
Kalicińska na kartach „Widoku z mojego
okna”, i danie... gotowe.
4. Zupa ogonowa – nazwa może mało apetyczna, ale smak pierwszorzędny, jak to w literaturze. Krystyna Kostrzewska zachwalała jej smak trzymając w dłoniach „Przepiórki w płatkach róży” Laury Esquive, a potem wszystkim zasłuchanym i wpatrzonym
w nią, z nadzieją na kulinarne przeżycia,
gościom baru „U Saszy” pomachała torebką
zupy ogonowej marki WINIARY.
5. Zupa - wspomnienie z dzieciństwa czyli
gruszczonka, takie „Tomkowe szczęście”,
jak w książce Marii Siedmiograj. Jak sama
nazwa wskazuje zupa z gruszek, zaprawiona śmietaną, podawana na słodko z makaronem lub pieczywem, jak kto woli.
Większość zup wymaga dodatku w postaci pieczywa. Chleb, artystycznie wykończony napisami (z ciasta) „Danie dla Mola Bychawa 2010” specjalnie dla przyjaciół Mola,
upiekła cukiernia MEGA z Bychawy.
Poza konkursem, właściciele baru „U Sa-

szy”, państwo Agnieszka i Mariusz Sawiccy przygotowali niespodziankę kulinarną,
w postaci bychawskiej zupy wędzonej,
przyrządzonej z wędzonych brzuszków łososia… mniam, mniam, paluszki lizać. Taką
zupę z dodatkiem bychawskiego chleba można zjeść – to oczywiste – tylko w Bychawie,
w barze „U Saszy” nad zalewem!
ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ:
Nestle Polska S.A. – za współpracę i przekazanie pakietów zup Winiary.
Piekarni - cukierni MEGA za artystycznie
wypieczone bochny chleba.
Jurorom: Marzenie Targońskiej, Dianie
Walczuk, Joannie Wójtowicz, Andrzejowi
Sobaszkowi, Mariuszowi Sawickiemu.
Uczestnikom konkursu za udział i prezentację literackich receptur.
Gościom baru „U Saszy” i Czytelnikom
MBP w Bychawie za - jak zawsze - ciepłe
przyjęcie.
1

www.winiary.pl

„Zupa dla Mola
w improwizowanej relacji
aktywnego obserwatora”
Dzisiaj na siódmym spotkaniu prezentowano zup
sześć.
Ucieszyliśmy się bardzo, pewnie dadzą je zjeść.
Pierwszą zupę prezentuje znajoma Krystyna,
czyta o cebulowej, nieźle się zaczyna.
Składała się z cebuli, rosołku i grzanek,
a uzbierało się jej dużo: kocioł oraz dzbanek.
Następnie wystąpiły Kinga i Monika,
które uciekły na wyspę, by tam z drinkiem w dłoni
ugotować zupę całkiem u nas nową
ani rybną czy warzywną tylko ślimakową.
Wiktoria i Agata następnymi były.
One to nam szybko rosół uwarzyły.
Uśmiercały ekspresowo kury i kurczaki,
patroszyły wszystko, aż leciały flaki.
Potem powrzucały składniki do wrzątku
i stwierdziły zgodnie: „teraz jest w porządku”
Następnie makaron do tego wkruszyły
i już rosół z kury pięknie przyrządziły.
Po króciutkiej przerwie inna już Krystyna,
zupy ogonowej snuć wizję zaczyna.
Indiańskie specjały ta zupa zawiera,
a podstawą jest mięso chyba z podogonia
muła, osła, byka i może też konia.
Dalej była Ewa…, czyta „szczęście Tomka”,
Pod wpływem lektury powstaje gruszczonka.
Przepis ten jest dawny, stary jak ta grusza,
której gałązkami wschodni wiatr porusza.

Marek Matysek

Na koniec Teresa, za Kalicińskiej namową.
postanowiła upichcić zupę pomidorową.
Wiele przypraw na bazarku tanio zakupiła,
dodała też lubczyk, żeby lepsza była.
Następnie śmietaną wszystko zaprawiła,
nakarmiła gości, dumna przy tym była.
I ja też tam byłem, świetnie się bawiłem,
zupki podjadałem, co też opisałem
Autor: Sylwester Krusiński
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Gala Orkiestr
Dętych
czyli przez muzykę do serca
Monika Kot

Autor

Każdy nowy rok szkolny to początek nowych wyzwań. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego – ukierunkowani we wszelkich przedsięwzięciach na sukces – rozpoczęli rok szkolny 2010/2011 od wpisania do kroniki szkolnej dwóch wydarzeń, które pozostawiły ciepłe wspomnienia.
W dniach 7-10 września nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta swoją muzyką „zdobyła”
serca Lwowian. Tournée po pięciu ukraińskich miejscowościach powiatu Pustomyty
zakończyło się powodzeniem. Anna Wierzchowska – członkini Orkiestry – tak opisała
swoje wrażenia z pobytu na Ukrainie: „Widownia przyjęła nas bardzo gorąco i każdy z

występów możemy ocenić jako bardzo owocny. Już dawno nie słyszeliśmy tylu salw
oklasków i owacji na stojąco. Pomiędzy wykonywanymi przez nas utworami pan Dyrektor Henryk Dudziak przybliżał historię
i kulturę naszej orkiestry, szkoły, a także
województwa i kraju. Młodzież i opiekunowie wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi systemu edukacji, wyznawanych wartości. Gospodarze starali się zapewnić nam
jak najlepsze warunki, pokazać swoje codzienne życie. Podróż pokazała nam Sąsiadów z innej perspektywy. Jesteśmy do siebie
bardzo podobni, mamy wspólne zainteresowania, tradycje, a nawet poczucie humoru.
Trudna historia stała się katalizatorem ciepłych relacji. Młodzież nie chce widzieć w sobie wrogów, a przyjaciół. Nie możemy się już
doczekać wizyty zespołu z Ukrainy.”
Dyrektor, który przewodniczył wyjazdowi orkiestry, zapytany o wrażenia po podróży powiedział, że jest niezwykle dumny
z młodzieży grającej w orkiestrze i szczęśliwy z racji bardzo serdecznego przyjęcia
przez gospodarzy – władze powiatu Pustomyty i szkoły powiatowe z tego terenu. Daje
to nadzieje na dalszą owocną współpracę.
Należy przypomnieć, że młodzież z Ukrainy już trzykrotnie w tym roku gościła w naszej szkole: w czasie ferii zimowych, w lipcu podczas Międzynarodowego Obozu oraz
w sierpniu.
Tydzień później, 19 września, w amfiteatrze przy „Kwiatku”, dzięki zaangażowaniu
Pana Pawła Pikuli – Starosty Lubelskiego,
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i Dyrektora Henryka Dudziaka odbyła się
Gala Orkiestr Dętych połączona z XV - leciem działalności artystycznej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej „Henryczki” oraz corocznym
Festynem Rodzinnym. Te wyjątkowe wydarzenia stworzyły niezwykle serdeczny i przyjacielski klimat wokół imprezy, która zgromadziła w jednym miejscu nie tylko pracowników szkoły, rodziców i uczniów, ale i
wszystkich miłośników orkiestr dętych.
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor od
ciepłego przywitania wszystkich przybyłych
gości oraz od poinformowania rodziców o organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Słowa podziękowania zostały też skierowane do rodziców, którzy po raz pierwszy
zaufali naszej szkole powierzając nam swoje
dzieci.

Po tym wstępie nastąpiła chwila, na którą z niecierpliwością czekali chyba głównie
uczniowie – przekazanie do użytku nowego
boiska wielofunkcyjnego. Obiekt powstawał
przez całe wakacje, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Instytucje te po połowie sfinansowały inwestycję
wartą 450 tys. zł. Na boisko wielofunkcyjne z syntetyczną nawierzchnią składają się:
boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej oraz po
dwa boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. W godzinach pozalekcyjnych boisko będzie nieodpłatnie otwarte
dla młodzieży oraz osób chcących z niego
skorzystać.
Przy okazji prac związanych z budową boiska zmianie uległ również krajobraz wokół
szkoły. Zostały posadzone nowe krzewy i rośliny ozdobne, powstał nowy parking a na
starym położono nowy dywanik.
Za ogromną życzliwość przy realizacji tej
inwestycji cała społeczność szkolna chciałaby serdecznie podziękować Panu Pawłowi
Pikuli, który wiele serca włożył w pracę na
rzecz naszej szkoły.
Następnie Pan Dyrektor podsumował piętnaście lat działalności artystycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Obecnie liczy ona 32
członków a jej kapelmistrzem od tego roku
szkolnego jest Pan Dominik Pytka (podczas wyjazdu na Ukrainę po raz pierwszy
dyrygował „Henryczkami”). Orkiestra ma
na swoim koncie wiele nagród, wyróżnień,
mnóstwo koncertów w kraju i za granicą, ale
najważniejsze, że daje młodzieży możliwość
rozwijania muzycznych pasji. I za to właśnie „Henryczki” przy tej okazji dziękowały
Panu Dyrektorowi – Ojcu Orkiestry: za troskę o godne warunki nauki i pracy w zespole
oraz za traktowanie każdego z członków or-
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kiestry jak własnego dziecka. Dla młodych
ludzi jest bardzo ważne, że tworzą jedną,
wielką rodzinę połączoną miłością do muzyki. Skoro obchodziliśmy urodziny to nie
mogło również zabraknąć tortu i ciepłych
życzeń.

Na Galę Orkiestr Dętych zostało zaproszone osiem orkiestr: Orkiestry Dęte z Motycza,
Wojciechowa, Polichny, Lubartowa, Krasnegostawu, Borzechowa, Batorza i ze Strzyżewice. Po raz pierwszy w tym roku zrezygnowano z konkursowego charakteru koncertów na rzecz występów przyjacielskich.
Orkiestry prezentowały dowolny repertuar,
przy którym zgromadzeni goście bawili się
doskonale i ciągle przybywało osób, które
przyciągała magia muzyki. Każda orkiestra
otrzymała okolicznościowy dyplom, statuetkę i gratyfikację.

W tle koncertów na gości czekało wiele atrakcji: ogródek gastronomiczny, zjeżdżalnie dla dzieci, przejażdżki bryczkami
po mieście, zawody sportowe. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, aby wspólnie z rodziną czy przyjaciółmi przyjemnie spędzić niedzielne popołudnie.
Impreza tradycyjnie zakończyła się dyskoteką w świetle gwiazd przy muzyce zespołu HEAVEN oraz imponującym pokazem
sztucznych ogni.
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Okazuje się, że mamy u nas bardzo uczciwą młodzież.
Daniel Siepietowski z Bychawy znalazł czyjąś zgubę
(pewną sumkę pieniędzy) i oddał właścicielowi.
W jego imieniu serdecznie Danielowi dziękujemy!

Podziękowania
Burmistrz Bychawy serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji Gminnych Dożynek w Gałęzowie Kolonii Drugiej:
Starościnie Dożynek –Pani Jolancie Sprawce, Staroście Dożynek – Panu Markowi Jackowskiemu oraz
sołtysom: Panom Aleksandrowi Spustowi i Andrzejowi Mikulskiemu. Dziękuję również mieszkańcom
Gałęzowa Kolonii Drugiej, Pierwszej i Kowerska
oraz dyrektorowi Mariuszowi Nawłatynie oraz pracownikom Bychawskiego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej Gałęzów Kolonia Druga oraz
sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Bychawie, Piekarni GS „SCH” w Bychawie, Panu
Adamowi Grycie z Gałęzowa Kolonii Drugiej, Panu
Bonifacemu Dawidczykowi z Krzczonowa, Panu
Ryszardowi Pelakowi ze Starej Wsi, Państwu Janinie
i Edwardowi Skrzypkom (Mega s.c.), Państwu Grażynie i Markowi Juryckim, Państwu Dzwonowskim
z Bychawy.

Nowy e-mail „Głosu”
Informujemy, że uległ zmianie adres skrzynki elektronicznej „Głosu Ziemi Bychawskiej”. Nowy jest
prostszy i łatwiejszy do zapamiętania:

gazeta@bychawa.pl

Już wkrótce nowy nabór
wniosków LGD
Nowy nabór wniosków w ramach działań: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Odnowa i rozwój wsi” wdrażanych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” planowany jest
w terminie od 18 października do 3 listopada br.
Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania
o przyznanie pomocy finansowej w ramach
wyżej wymienionych działań zapraszamy do
korzystania z bezpłatnego doradztwa, które odbędzie się w dniu 15 października br.
w godz. 8.00-12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie.
W trakcie dyżurów doradców można uzyskać pomoc
w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza
wniosku i przygotowania wymaganych załączników.
Uwaga! Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z pracownikami biura LGD
„Kraina wokół Lublina” tel. 81 532 30 65, 81 534 45
28 i zgłoszenie wizyty - usprawni to organizację dyżurów.

Znaleziono klucze
26 września na festynie „Pożegnanie Lata” znaleziono klucz do samochodu Volkswagen. Klucz jest do
odebrania w Urzędzie Miejskim w Bychawie
tel. 81 5660004.
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Kalendarz wyborów
samorządowych 2010
Wybory samorządowe VI kadencji odbędą 21 listopada 2010 roku (I tura). II
tura (ponowne głosowanie w wyborach
burmistrza) odbędzie się 5 grudnia 2010
roku. V kadencja organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego
upływa 12 listopada 2010 roku.

od internautów

www.demotywatory.pl

Uczciwy znalazca

Głos Ziemi Bychawskiej

Kalendarz wyborczy
(cały kalendarz wyborczy na www.bychawa.pl)

15 września 2010 r.– ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów terminu wyborów. Początek kampanii wyborczej.
Do 31 października – podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach
i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Do 6 listopada –
podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach
na wójtów, burmistrzów i prezydentów
oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Do 7 listopada –
sporządzenie spisów
wyborczych
19 listopada 2010,
godz. 24:00 – koniec
kampanii
wyborczej, początek ciszy
wyborczej
21 listopada 2010
– głosowanie
5 grudnia 2010 –
II tura wyborów wójtów,
burmistrzów
i prezydentów miast.

Nowy projekt bychawskiej
służby zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie informuje, że
w dniu 17.08.2010 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego
nr: 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/0900-0343 o dofinansowanie projektu pt.:
„Wdrożenie systemu informatycznego oraz
zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale –
zakup i modernizacja sprzętu medycznego
oraz wdrożenie systemów informatycznych.
Projekt dotyczący wdrożenia systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego obejmuje swoim
zakresem:
1. Modernizacje istniejącej infrastruktu-

ry sieciowej w kompleksie budynków SPZOZ
w Bychawie oraz Gminnych i Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wchodzących w skład SPZOZ
w Bychawie.
2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz
urządzeń peryferyjnych.
3. Zakup i instalacja oprogramowania.
4.
Zakup
sprzętu
diagnostycznego
i laboratoryjnego.
Całkowita wartość projektu wynosi
2 199 320,20 PLN, w tym wartość kosztów
kwalifikowanych wynosi 2 196 502,00 PLN.
Wartość dofinansowania w formie płatności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 nie przekroczy kwoty
1 867 026,69 PLN i będzie stanowić nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych Projektu.

Głos Ziemi Bychawskiej
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Bychawa.pl

Zakładka
TURYSTYKA
Na oficjalnej stronie internetowej Bychawy (www.bychawa.pl) została założona nowa
zakładka „TURYSTYKA”, odsyłająca nas
do atrakcji turystycznych na terenie gminy
Bychawa. We wrześniu pojawiły się w niej
wiadomości o szlaku rowerowym „Doliną
Kosarzewki” (opis szlaku, mapa, przewodnik w wersji elektronicznej, fotografie), o Bychawskiej Izbie Regionalnej (opis, udostępnianie), informacje o lokalach gastronomicznych i noclegach na terenie Bychawy, krótkie charakterystyki miejsc pamięci.
Na razie to tylko początek. Już wkrótce
zamieścimy tam informacje o zabytkach na
terenie gminy i atrakcjach przyrodniczych
oraz galerie zdjęć. Bardzo prosimy o przysyłanie propozycji informacji, które powinny
się znaleźć w tej zakładce na adres gazeta@
bychawa.pl.

Foto z archiwum Urzędu Miejskiego

Park przy ul. Piłsudskiego
Tak wyglądał 7 lat temu.

Nowe lokalne strony www

www.fwpodzamcze.pl

www.oskpolmot.pl

www.zespol-echo.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji e-mail: gazeta@bychawa.pl
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Bożena Toporowska i Janusz Szwałek
XXXVII
Leszek Asyngier Jr
W powakacyjnej gimnastyce mam przyjemność zaprezentować coś, czego jeszcze nie było, scenariusz
słuchowiska radiowego pt: „Zawiłe przygody Węża
Wijusia”. Jest to rymowana edukacyjna bajeczka dla
najmłodszych, której akcja toczy się w polskim lesie
z udziałem sympatycznych rodzimych zwierząt. Jak to
w słuchowisku bywa, będą również piosenki, do których melodię można wymyślać, w zależności od gustu,
samemu. Dziś część I, w której poznamy tytułowego
bohatera i jego postanowienie... Ze względu na obszerny tekst bajeczki przygody Wijusia będą ukazywać się
chronologicznie w kolejnych nr „Głosu”.
P.S. Rodziców zachęcam do wspólnego czytania wraz
z dziećmi z podziałem na role i oczywiście do prenumeraty wszystkich części słuchowiska.

Zawiłe przygody Węża Wijusia
(cz. I)
Narrator: Razu pewnego Wijuś, zaskroniec,
Co przyjacielem był leśnych zwierząt,
Chciał skrócić swego ogona koniec,
Gdyż wciąż wadziła mu długość jego.
Któregoś ranka, gdy słońce wzeszło,
Wąż Wijuś podjął postanowienie(Wtedy to właśnie na myśl mu przyszło):
W. Wijuś: W swoim wyglądzie wreszcie coś zmienię,
Lecz wcześniej pełznę do Pana Borsuka On mi doradzi, mądrze podpowie.
Narrator: Tu trzeba dodać, że na naukach…
W lesie Borsuk się znał- zwierz każdy wie:
I Niedźwiedź Boro, Lisica Rudka,
Bracia Zające Polek i Chyzio,
Nawet Dzik Zdzisio i Sowa Zmierzka Wszyscy mieszkańcy Światku Leśnego.
Aby pełznięcia czas jakoś skrócić,
Aby mu w drodze nie było smutno,
Zaczął wydawać dźwięki, coś nucić,
I już śpiew niósł się tak wesolutko:

Opiekunowie Miejsc
Pamięci Narodowej
mg
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie i opiekun Szkolnej Izby Pamięci. 24 czerwca br. otrzymali
srebrne Medale Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej.
Medale wręczyli kombatanci Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów
Chłopskich – Zarządu Głównego w
Lublinie: pułkownik Czesław Ponieważ, porucznik Tadeusz Soroka,
pułkownik Władysław Rokicki.
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej to polskie odznaczenie
cywilne nadawane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Medal nadany został Bożenie Toporowskiej, dyrektorce szkoły i Januszowi Szwałkowi, opiekunowi Szkolnej Izby Pamię-

cdn

Nowe oblicze biblioteki

Zapraszamy na uroczyste
otwarcie filii bibliotecznej w Starej Wsi Pierwszej
26 pździernika 2010 roku
o godz. 12.00.
W programie:
• Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę
starowiejskiej mini galerii. Wręczenie
nagród.
• Wystawa “Malarstwo - Rysunek” Justyna Dybala
• “Sen o książce” - uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej
• Nieformalne rozmowy o bibliotece i książkach - cz. druga

ci za wyróżniającą się działalność
związaną z upamiętnieniem miejsc
walki oraz męczeństwa narodu polskiego na terenie gminy Bychawa.
Przypomnijmy, że 11 listopada
2009 r. Gimnazjum nr 1 w Bychawie
otrzymało imię Obrońców Ojczyzny.
Cała społeczność szkolna włożyła
wiele pracy w działania wychowawcze i edukacyjne związane z upamiętnieniem bohaterów naszego regionu. Odkryła, że obrońców ojczyzny nie zabrakło w powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym,
wśród poległych w wojnie 1920 r.
Wielu mieszkańców tego rejonu poległo lub zostało zamordowanych podczas II wojny światowej, w oddziałach partyzanckich „Nerwy”, „Szarugi” i „Spartanina”. Tragicznie ich
nazwiskami zapisał się Oświęcim,
pacyfikacja Starej Wsi.

Głos Ziemi Bychawskiej
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Szkoła w Zaraszowie
realizuje projekt

E. Krasoń

Szkoła Podstawowa w Zaraszowie przystąpiła do realizacji Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do
wiedzy”. Praca nauczycieli z dziećmi będzie trwała
do czerwca 2011 roku.
Realizację pierwszego etapu rozpoczęła
Pani Beata Gomuła z uczniami klasy II. W
dniu 08.06.2010 r. zakończył się pokazem
efektów pracy uczniów II etap prowadzony
od 1 lutego przez Panią Elżbietę Krasoń. Zadanie kontynuować będzie Pani Anna Mazurek z kolejną klasą I od września 2010
roku.

Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, a patronat naukowy nad nim objął Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki realizacji tego Projektu szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych (o wartości ponad 8000 zł) służących
uczniom oraz środki finansowe na opłacenie
50 godz. dodatkowych zajęć na każdy etap.

Na bazie otrzymanych pomocy zorganizowane zostały Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, w których uczniowie rozwijali indywidualne zdolności (językowe, matematycznologiczne, muzyczne, przyrodnicze, ruchowe,
interpersonalne i intrapersonalne).
Realizacja zajęć dodatkowych opierała się
o autorskie pomysły nauczycieli. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach umysłowych, plastycznych, kulturalnych, sportowych. Rozwiązywali ciekawe zadania i łamigłówki, jeździli na wycieczki. Każde dziecko mogło znaleźć dla siebie ciekawe zajęcia.
Uczniowie mieli do dyspozycji interesujący
sprzęt sportowy – najwięcej chętnych było
do zabawy na szczudłach! Z przyjemnością
sięgali do walizki z instrumentami muzycznymi. W gry planszowe i gry matematycznologiczne bawili się w każdej wolnej chwili.
Bajki-grajki, historyjki obrazkowe i zestawy
Logico Piccolo rozwijały zdolności językowe.
Pacynki dały możliwość wspaniałej zabawy
w teatr. W opinii wszystkich uczniów, biorących udział w zajęciach było to ciekawe
i niezapomniane przeżycie. Dostarczyło im
wiele radości i satysfakcji. Najważniejszym
efektem realizacji tego Projektu jest to, że
każde dziecko w znacznym stopniu rozwinęło swoje zdolności, odkryło nowe umiejętności, dostając szansę lepszego startu szkolnego Rodzice natomiast odkrywając potencjał swoich dzieci - mogą lepiej zorganizować
im środowisko rozwoju.
Wielkie podziękowania należą się rodzicom uczniów. Należy podkreślić ich ogromne zainteresowanie Projektem, wspaniałą
współpracę z wychowawcą oraz zaangażowanie w działalność swoich dzieci.
Nas, nauczycieli cieszy możliwość pozyskiwania atrakcyjnych środków dydaktycznych, dzięki projektom unijnym. W najbliższym czasie, w związku z zakwalifikowaniem się szkoły do kolejnego Projektu „Radosna szkoła” czeka nas wybór i zakup kolejnych pomocy, które niewątpliwie przyczynią się do kontynuowania pracy w naszej
szkole nowatorskimi metodami.
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Wieści
z Biblioteki

• W Oddziale dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bychawie
uruchomiono wypożyczanie komputerowe. W związku z tym, Czytelnicy proszeni są o zgłaszanie się
do biblioteki z dowodem tożsamości i numerem PESEL (dzieci) po odbiór karty czytelnika.
• Już w październiku, wyremontowana i wyposażona, m.in. w komputery
z dostępem do Internetu, Filia Biblioteczna w Starej Wsi będzie otwarta dla
Czytelników w 26 października.
• Jak przygotować bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej? To
pytanie nurtujące uczniów każdego
roku. Aby znaleźć odpowiedź, wystarczy przyjść do biblioteki publicznej.
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców wraz z uczniami na lekcję. Temat:
Opis bibliograficzny. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt:
(81) 5661076
• Małe i pluszowe misie kolorowe –
zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków. Spotkanie z ulubionym
bohaterem dzieci – sympatycznym Misiem, obecnym w zagadkach, wierszykach, bajkach, opowiadaniach i najróżniejszych zabawach.
Przygotowała: B.C.

Konkurs
na nazwę
galerii
Kończy remont filii bibliotecznej w Starej Wsi Drugiej. Otwarcie prawdopodobnie pod koniec października. Trwają poszukiwania nazwy mini galerii mieszczącej się na ścianie głównej sali biblioteki. Propozycje można przesyłać drogą emailową na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej (biblioteka.bychawa@gmail.com)
lub zgłaszać bezpośrednio do pracowników. Bibliotekarze czekają na Wasze propozycje do 20 października. Do zdobycia
nagrody rzeczowe ufundowane przez MBP
i Hurtownię Elektryczną W. Lenarta.
Gdyby ktoś miał problem z wyobrażeniem sobie galerii to informujemy, że starowiejską bibliotekę można odwiedzać we
wtorki (12-18) i czwartki (12-19).
mg
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Gdzie ci normalni,
zwykli faceci?

w okresie od 18.08.2010 r. do 30.09.2010 r.

zarejestrowano:
Akty zgonów

1. Burzak Wiesława
2. Psujek Marianna
3. Grabczyńska Janina
4. Polakowski Jan
5. Gąbka Danuta
6. Golian Aleksander
7. Bryda Marianna
8. Ostapiuk Józefa
9. Chyliński Kazimierz
10. Domunik Ewa
11. Bąk Jan
12. Rubaj Katarzyna
13. Słowikowski Jerzy
14. Ziętek Edward
15. Głąb Zofia
16. Bryda Władysław
17. Gąbka Paweł
18. Skurko Wacław
19. Furmaga Eugeniusz
20. Maciołek Zenon
21. Sałek Aleksandra
22. Bartoszek Kazimiera
23. Sudół Henryk
24. Szafranek Władysława
25. Poleszak Edward
26. Wójtowicz Edward
27. Szwałek Sabina

Skrzynice Pierwsze
Sobieska Wola Druga
Leśniczówka
Osmolice Pierwsze
Biskupie
Bychawka Druga
Czerniejów
Bychawa
Wierciszów
Świdnik
Lublin
Guzówka
Bychawa
Piotrków Pierwszy
Krzczonów Trzeci
Czerniejów
Biskupie
Osmolice Drugie
Zaraszów
Wysokie
Świdnik
Bychawa
Leśniczówka
Piotrków Pierwszy
Piotrków Drugi
Kosarzew Dolny-Kolonia
Iżyce

lat 61
lat 74
lat 94
lat 89
lat 69
lat 89
lat 82
lat 89
lat 74
lat 52
lat 75
lat 93
lat 74
lat 85
lat 91
lat 84
lat 79
lat 88
lat 86
lat 83
lat 82
lat 84
lat 82
lat 86
lat 63
lat 78
lat 80

Akty małżeństw
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bogdański Mirosław i Niedźwiedź Aneta
Syska Artur i Wierzbicka Ewa
Bartoszek Sławomir i Kaproń Katarzyna
Pietrzak Tomasz i Siczek Wioleta
Żmudziak Sławomir i Bartoś Anna
Ładziak Marek i Okal Natalia
Kowalik Marek i Ostrowska Sylwia
Burski Łukasz i Fijołek Ewa
Jachacz Mariusz i Pudełko Ewa
Janiec Dominik i Krawczyk Kamila
Maciąg Grzegorz i Ożga Mariola

opracowała Regina Skoczylas - kierownik Urzędu Stanu Cywinego w Bychawie

Faceci... Co w nich takiego, że
my, kobiety, nie potrafimy się
im oprzeć?
Z okazji Dnia Chłopaka (30
września) postanowiłam przeprowadzić wnikliwą analizę najczęściej spotykanych typów facetów i zaprezentować ją Wam,
drogie Panie oraz Wam Panowie
– być może ku przestrodze.
Oto oni:
KANDYDAT NR 1: Lepsza
wersja Antonio Banderasa czyli macho! Skóra, fura i komóra,
gadka - szmatka i jeż na głowie.
Polecany paniom o mocnych
nerwach.
KANDYDAT NR 2: Romeo,
Giaur, Werter... czyli „romantyk
ze mnie”. Ten typ, chyba najbardziej ukochany przez kobiety, wyleje potoki łez podczas seansu z melodramatami.
Ale, pamiętajcie Panie! Bez
ciężarówki chusteczek się nie
obejdzie!

KANDYDAT NR 3: „Mów mi
Otello!” Czyli szekspirowski zazdrośnik, który wypełni Ci cały
Twój czas swoją osobą, bylebyś nie wyszła na pogaduszki
z koleżankami.
Czytanie SMS’ów za plecami
wpisane w kontrakt.
KANDYDAT NR 4: „Potrzymaj kask, laska!” – o motocykliście słów kilka. Ten typ stosuje podryw na swoją maszynę
– od komara aż po harleya. Pasja okazuje się niekiedy silniejsza od niego – jeśli wymieni Cię
na nowy motor. Nie martw się!
Wróci po Ciebie, kiedy skończy
się paliwo...
KANDYDAT NR 5: „Przytul
mnie... ach... ty mój misiu!”
Nie, nie pluszowy! Ten w wersji ludzkiej przykleja się jak lep
na muchy i trudno go od siebie
oderwać! Za słodko, aż nudno
mi....
A gdzie ci normalni, zwykli
faceci?

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” reguluje Uchwała Nr 172/2000 Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 listopada 2000 r.
Opłaty za ogłoszenia ramkowe na przedostatniej stronie wynoszą:
• 1 moduł
20 zł +VAT
• 2 moduły
40 zł +VAT
• 4 moduły
70 zł +VAT
• 6 modułów
100 zł +VAT
• 8 modułów
120 zł +VAT
W przypadku zlecenia przez ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w kolejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta
emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.

Reklamy umieszczane są w gazecie do odwołania tej usługi przez zleceniodawcę.

Siedlisko 40a z budynkami przy szosie
(lokalizacja – Zdrapy). Tel. 81 566-20-37

Garaż z częścią mieszkalną 2 pokoje kuchnia, łazienka, stodoła murowana, telefon, wodociąg, 8a łąki z dostępem do rzeki. Możliwość dokupienia
3,6 ha pola ornego. Cena 270.000 do uzgodnienia.
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Tak, to wyjątkowa jesień dla grzybiarzy. Takie piękne „bliźniaki” znalazł Pan Franiszek Skrzypczak w lesie w Kosarzewie.
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Żniwa grzybiarzy

Ewelina Krzykała
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USC informuje
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Dożynki gminne w Gałęzowie Kolonii Drugiej 22-08-2010

Marek Matysek

W słoneczną niedzielę lata, 22 sierpnia, przy współudziale trzech wsi odbyły
się dożynki gminne w Gałęzowie Kolonii
Drugiej. Uczestnicy dożynek spotkali
się na placu przy budynku szkolnym.
W korowodzie dożynkowym zaprezentowało się dziesięć sołectw oraz bychawski
„Klub Seniora”.

Marek Matysek

Dożynki powiatowe w Radawcu 29-08-2010
Gałęzów Kolonia, Podzamcze i zespół
„Gałęzowiacy” reprezentowali naszą
gminę na Dożynkach Powiatowych 29
sierpnia br. w Radawcu.

Anna Poniatowska-Kosicka

Europejski Festiwal Smaku 10-09-2010
Prezentacja bychawskich pierogów zorganizowana przez BCK na największym festiwalu
smaku w Polsce, na Placu Po Farze w Lublinie. Na „Scenie Smaku” wystąpił zespół „Gałęzowiacy” oraz „Klub Seniora” z Bychawy.

17 września 2010
r. każdy, kto znalazł
się w Barze „U Saszy”
nad zalewem Podzamcze, mógł poczuć na
języku smak literatury oraz pysznych rozgrzewających zup.

Marek Matysek

Zupa dla Mola 17-09-2010

W ostatnią niedzielę września
pożegnaliśmy lato wspólnym
pieczeniem ziemniaków przy
ognisku i festynem w parku
miejskim. Gwiazdą wieczoru był
zespół Enter Joyce.

Łukasz Sobaszek

Festyn Pieczonego Ziemniaka 26-09-2010

