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Bychawski maj i czerwiec 2005 
przechodzą już do historii, 
ale pozostawiają po sobie 
wiele wrażeń u niejednego 
mieszkańca naszej gminy. 
Są to miesiące, które co roku 
wyróżniają się w naszym 
mieście wielością wydarzeń 
kulturalnych oraz imprez 
masowych. Winić za to można 
chyba tylko lato, które 
nakręca całą tą imprezową 
machinę. W tym roku było 
podobnie. Najważniejszą 
i najpopularniejszą imprezą 
jak zwykle okazały się „DNI 
BYCHAWY” i tradycyjny już 
Festyn w Krainie Pierogów.

Oto jak opisuje nam swoje wra-

żenia jeden z uczestników week-

endowej zabawy, Marcin Słowi-

kowski:

„W tym roku już szósty raz 

odwiedziliśmy Krainę Pierogów. 

Wszyscy pamiętamy jeszcze show, 

jaki zorganizowała nam w zeszłym 

roku najbardziej kontrowersyjna 

osobistość na polskich scenach 

– Michał Wiśniewski wraz z ze-

społem. Był to pożegnalny koncert 

Ich Trojga, chociaż Michał znalazł 

dwa nowe sposoby, żebyśmy o nim 

przypadkiem nie zapomnieli.   

W tym roku organizatorzy, czyli 

przypomnijmy, Bychawskie Cen-

trum Kultury oraz władze miasta 

na czele z Burmistrzem, skusili 

nas nie mniejszymi atrakcjami: dla 

cierpliwych nasz kolejny repre-

zentant na konkursie Eurowizji 

– Ivan i Delfin, dla fanów czegoś 

lekkiego, łatwego i przyjemnego – 

Skaner, dla miłośników Spotkania 

z Balladą - komendant z Kopydło-

wa na żywo oraz coś dla bardziej 

ambitnych słuchaczy – powtór-

ny koncert zespołu Lady Pank. 

Wszystko okraszone, niby pierogi 

skwareczkami, naszymi lokalnymi 

gwiazdkami.

Podobnie jak w poprzednim 

roku, festyn został rozciągnię-

ty na dwa dni. Sobota upłynęła 

pod hasłem „Biesiadna Bychawa”, 

a gwoździem programu były spot-

kania kapel ludowych po raz pierw-

szy na skalę całego województwa 

lubelskiego. Występowały zespoły 

z naszego miasta i okolic, rozpa-

lone zostało biesiadne ognisko. 

Wieczorem wystąpiła rewia Leo-

polis prosto ze Lwowa oraz zespół 

Skaner.

W niedzielę, odbył się, już po 

raz szósty Festyn w Krainie Piero-

gów, który przez te wszystkie lata 

zdążył urosnąć do rangi imprezy 

masowej na ogólnopolską skalę: 

wielkie gwiazdy sceny muzycznej 

i kabaretowej, perłowe ogródki, 

we sołe miasteczko i masy ludzi.

To, co mnie zasmuciło najbar-

dziej, jako biednego studenta, to 

wiadomość, że bilety, podobnie jak 

rok temu, będą jednorazowe. Dla-

tego po wielu rachunkach praw-

dopodobieństwa z rozkładem jazdy 

zamieszczonym w GZB dokład-

nie wszystko przekalkulowałem. 

Imprezę otwiera Delfin, zamyka 

- Lady Pank, w międzyczasie obiad 

jakiś trzeba zjeść, więc jakkolwiek 

by nie przeliczać wychodzi 14 zło-

tych plus fundusze na skoszto-

wanie dania dnia i uzupełnienie 

płynów przy stoisku naszego głów-

nego sponsora.

Patelnia bychawskiego stadionu, 

rozgrzana do czerwoności, powoli 

wypełniała się fanami eurowizjone-

rów, co wynikało z rozmów grupek 

ludzi spacerujących po murawie. 

Festyn otworzył burmistrz Andrzej 

S obaszek, a po nim w części oficjal-

nej wystąpił nasz własny, prywatny, 

bychawski Ambasador Konstytucji 

Europejskiej - Mirek Ciołek. Po 

tym wystąpieniu mikrofon przejęły 

prowadzące imprezę Anna Men-

dykowska i Monika Głazik.

Pierwszy, niejako w roli sup-

portu dla Iwana i Delfina, wystą-

pił znany nam doskonale zespół 

Aster ze składanką polskich prze-

bojów. Jednak wynikły pewne... 

problemy techniczne: Koszmaren-

ko, jak wypowiedziała się jedna 

z uczestniczek festynu, nie dotarł 

na czas. Organizatorzy nie stra-

cili zimnej krwi i wprowadzili 

zmiany w programie: wystąpiła 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze 

składanką gorących latynoamery-

kańskich rytmów, Mogliśmy rów-

nież podziwiać mistrzów Polski 

w tańcu nowoczesnym – zespół 

Etezja z Lublina. 

Po stadionie przetoczyło się setki 

pytań: „Co się dzieje? Dlaczego nie 

ma Czarnych oczu? Gdzie Iwan?” 

Ci, którzy dopiero przychodzi-

li, pytali, czy już się skończyło. 

Moja cierpliwość skończyła się 

gdzieś koło godziny siedemnastej 

– żadna, największa nawet, gwiaz-

da nie powinna tak traktować 

swojej publiczności. W drodze do 

domu minął nas chowający się na 

tylnym siedzeniu gwiazdor – nie 

wróżę mu długiej kariery, chociaż 

mojej dziewięcioletniej siostrze się 

podobało: „Czy wiesz, że on jest 

Rosjaninem? Opowiadał o weselu 

Komara i Muchy. Dostałam nawet 

autograf.”  

Kiedy wracałem na festyn czu-

łem się, jakbym szedł chodnikiem 

jednokierunkowym pod prąd. 

Dotarłem akurat na Tych z Kopyd-

łowa. Trzeba przyznać, że Spotka-

nia z Balladą bawią ludzi już przez 

tyle lat i wcale się nie starzeją. Ich 

skecze nadążają za szybkimi zmia-

nami, kiedyś futro z pipszoła, dziś 

wełniane stryngi, które Firkowo 

wydziergała z księdzowego swetra 

ubawiły publiczność do łez.

W czasie strojenia się gwiazdy 

wieczoru odbyła się najważniejsza 

chyba część programu. Mistrzo-

stwa Świata z Zjadaniu Pierogów. 

Przystąpiło do nich piętnastu 

smakoszy, między innymi ubiegło-

roczny mistrz. Niestety nie udało 

mu się obronić tytułu, mimo że 

zmniejszono porcję pierogów z 

pietnastu na dziesięć sztuk. Pierw-

szy pochłonął (bo inaczej nazwać 

się tego nie da) swoje pierogi pan 

Tadeusz Michalczak z Woli Dużej, 

któremu panowie Andrzej Soba-

szek i Mariusz Nawłatyna wręczyli 

puchar oraz pamiątkowy widelec 

z herbem Bychawy. Drugie i trze-

cie miejsce zajęli panowie Piotr 

Szymańczyk z Batorza i Grzegorz 

Mojewicz z Bełżyc. Nie spodobało 

mi się jednak zachowanie niektó-

rych uczestników zawodów. Mnie 

uczono, że jedzenie trzeba szano-

wać, że dzieci w Ugandzie głodują, 

a niektórzy panowie nie zjedzo-

nymi pierogami po prostu rzucali 

w publiczność.

Po wielkich emocjach związa-

nych ze zmaganiami zjadaczy pie-

rogów na scenie wystąpiły dziew-

częta z zespołu Kogel-Mogel. Serca 

publiczności podbiła najmłodsza 

grupa dzieciaków, ze swoim debiu-

tanckim przebojem o krowach 

i mleku. Zgadzam się ze słowami 

dyrektora Bychawskiego Centrum 

Kultury, zespół działa prężnie 

i rozwija się z występu na występ 

pod czujnym okiem instruktorów, 

którzy umieją wykorzystać drze-

miący w nim potencjał. 

W końcu, kiedy na stadionie 

zrobiło się już naprawdę tłoczno 

i troszeczkę chłodniej, o godzinie 

dwudziestej pierwszej na scenie 

powitaliśmy gorącymi oklaskami 

zespół Lady Pank. Usłyszeliśmy 

JAK BYCHAWIANIE PIEROGI GOTOWALI

dokończenie na str. 2

BURMISTRZ MIASTA 
I RADA MIEJSKA 

W BYCHAWIE

Pragną serdecznie 
podziękować
Dyrektorowi

PANU MARIUSZOWI 
NAWŁATYNIE

oraz

PRACOWNIKOM
BYCHAWSKIEGO 

CENTRUM 
KULTURY

za trud włożony 
w przygotowanie
tegorocznych DNI 

BYCHAWY
w tym:

I Wojewódzkich 
Spotkań Kapel 

Ludowych
oraz

VI Ogólnopolskiego 
Festynu „W Krainie 

Pierogów”

Rafał i Miłosz - już ćwiczą, 
aby w przyszłości zdobyć mistrzostwo świata

Goście z Kopydłowa

Mimo dużego 
spóźnienia, mocno 
poruszył żeńską 
część publiczności.

 

„LEOPOLIS” prosto ze Lwowa

„Jadą goście , jadą...” aż przyjechali na sobotnie spotkanie kapel ludowych do Bychawy

 Gwiazda wieczoru. Ponadczasowy, 
niestarzejący się zespół LADY PANK

Mistrzowie

 Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów.
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stare dobre kawałki i najnowsze 

przeboje z ostatniej płyty. Janusz 

Panasewicz rozruszał trochę leni-

wą od gorąca publikę, wszyscy 

śpiewali razem z nim Tańcz, głupia 

tańcz i Zawsze tam, gdzie ty, ska-

kali i tańczyli. Zrozumiałem, dla-

czego zespół został zaproszony na 

festyn po raz drugi. 

Imprezę zamknął zespół May-

day, a jeszcze przed jego wejściem 

na scenę mogliśmy podziwiać 

pokaz sztucznych ogni.

Oprócz tego, co działo się na 

scenie na uczestników festynu 

czekały różne inne atrakcje. Było 

wesołe miasteczko z nieodłączną 

łańcuchową, strzelnice, malowanie 

włosów, kramy z wszelkiego rodza-

ju ozdobami i pamiątkami. Nie 

zabrakło stoisk gastronomicznych, 

nie tylko tych sprzedających piero-

gi, ale również słodycze, lody, pop-

corn, watę cukrową, prażone orze-

chy, kiełbaski z grilla, kebab i inne 

fastfoody, jak choćby największe 

hotdogi z podwójną parówką i su-

rówkami. Były także stoiska spon-

sorów: Dziennika Wschodniego, 

bychawskich banków, poczty pol-

skiej, piekarni Grzegorza Mielnika 

oraz ogródków Perły, który cieszy-

ły się chyba największym zaintere-

sowaniem.

Organizowane były również 

liczne konkursy, między innymi 

przeciąganie liny, do którego trud-

no było bychawian zaprosić. Mło-

dzieżowa Rada Miejska natomiast 

zorganizowała loterię, w której 

można było wygrać nagrody w po-

staci koszulek, reklamówek czy 

znaczków z podkową i wiele, wiele 

innych. 

Na zakończenie chciałbym napi-

sać o bohaterach tego festynu: pie-

rogach. W tym roku zaoferowano 

nam dużą różnorodność. Można 

było zakupić pierogi ulepione 

w Zespole Szkół im. ks. Kwiat-

kowskiego, specjały szefów kuchni 

Szkoły Podstawowej w Bychawie 

i Bychawce. Można było smako-

wać pierogi prosto z Gałęzowa, 

Wojciechowa oraz z Lublina od 

„Konsumenta”. Były pierogi ruskie, 

wiejskie (z kaszą), na słodko, z ka-

pustą i grzybami, soczewicą, a na-

wet kaszankowe. 

Odnośnie pierogów przeprowa-

dziłem małą sondę wśród uczest-

ników imprezy. Pytałem ich, jakie 

pierogi najbardziej lubią. Wygra-

ły bezspornie pierogi ruskie, na 

drugim miejscu uplasowały się te 

z kapustą i grzybami, a zaraz za 

nimi pierogi z mięskiem. Wśród 

pierogów z owocami, których 

uczestnikom zabrakło w tym roku, 

najbardziej popularne są truskaw-

kowe i jagodowe. Na festynie, co 

dziwne, znalazły się również osoby, 

które wcale nie lubią pierogów, 

ale najbardziej zaskoczyła mnie 

jedna odpowiedź: pierogi francu-

skie – z żabą w środku. Nie jestem 

pewien, czy za rok będzie można 

i taki niecodzienny frykas skosz-

tować, ale wiem że na VII Ogól-

nopolskim Festynie „W Krainie 

Pierogów” na pewno nie zabraknie 

dobrej zabawy.

I ja tam byłem

Pierogi jadłem

Perłę piłem

Marcin S.”

Mamy też krótki list od samego 

Organizatora imprezy, Dyrektora 

Bychawskiego Centrum Kultury 

p. Mariusza Nawłatyny.”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja i pracownicy Bychaw-

skiego Centrum Kultury składają 

serdeczne podziękowania za okaza-

ną przychylność, otwartość i pomoc 

f inansową przy organizacji VI Ogól-

nopolskiego Festynu „W Krainie Pie-

rogów” oraz I Wojewódzkich Spotkań 

Kapel Ludowych – Bychawa 2005, 

które odbyły się w dniach 28 i 29 

maja 2005 roku na Stadionie Miej-

skim w Bychawie. 

Podziękowania te kierujemy na 

ręce Pana Burmistrza Andrzeja 

Sobaszka oraz Pana Jana Mazur-

kiewicza i do wszystkich pracowni-

ków Urzędu Miejskiego, którzy nie 

szczędzili nam wszelkiej pomocy 

i wsparcia w przygotowaniu obiek-

tu. Podziękowania składamy także 

Radnym Rady Miejskiej na ręce 

Pana Przewodniczącego Janu-

sza Urbana za okazaną przychyl-

ność. Dziękujemy także Zarzą-

dowi Województwa Lubelskiego 

za wsparcie finansowe I Woje-

wódzkich Spotkań Kapel Ludo-

wych – Bychawa 2005. Serdeczne 

podziękowania kierujemy również 

do Pana Wojewody Lubelskiego 

Andrzeja Kurowskiego i do Pana 

Marszałka Województwa Lubel-

skiego Edwarda Wojtasa za patro-

nat honorowy. 

Bychawa dzięki festynowi jest 

rozpoznawana i kojarzona jako 

• WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • 

21 maja b.r. po raz kolejny na 

terenie naszej gminy odbyły się 

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Ko-

larstwie Szosowym. Obecność tak 

dużej liczby kolarzy w kolorowych 

strojach przyciągnęła wielu miesz-

kańców naszego miasta w miejsce 

startu, czyli pod komisariat Policji 

w Bychawie. Fakt, że wszyscy są 

lekarzami (lub lekarkami) momen-

tami nie docierała do naszej świa-

domości. No bo jak przedstawi-

ciele zawodu, którego atrybutem 

jest biały fartuch i stetoskop, mogą 

zamieniać je nagle na różnobarwne 

obcisłe kombinezony z lycry i ro-

wery. Ale właśnie dzięki tej ilości 

barw, ludzi i rowerów start wyglą-

dał imponująco. Oto jak opisuje 

go jedna z uczestniczek wyścigu: 

…Nerwowe oczekiwanie na gwiz-

dek sędziego... i stało się. O 12:25 

ruszyliśmy na trasę. Jako pierwsza, 

płeć piękna, a zaraz za nami pano-

wie. Początkowo tempo było spokojne, 

nadawane przez nas –(…) przo-

downiczki peletonu. Sielanka zosta-

ła brutalnie przerwana, kiedy na 

prowadzenie tuż przed pierwszym 

podjazdem wyszedł Marcin Zajusz 

z Heniem Domańskim. Cyferki licz-

nika zmieniały się w zastraszającym 

tempie ku górze oczywiście. Ratuj się 

kto może!

Można sobie wyobrazić boga-

ctwo emocji i poziom adrenaliny. 

A oto jak ta sama uczestniczka opi-

suje zakończenie wyścigu: Ostatnie 

3 km to powtórka z czasówki. Ostat 

ki sił, maksymalne tętna, ból czworo-

głowego, skurcze brzuchatego... Ale to 

musi boleć! Niepokonany Góral prze-

ciął linię mety w samotności. A ja, 

nie chcąc odpuścić koła, nieustraszenie 

goniłam Go do ostatnich metrów, ale 

niestety...

Jednakże zaowocowało to moim, 

również samotnym, f iniszem. Z ab-

solutnie nieskromnym uśmiechem 

skierowanym do Was Panowie, któ-

rzy zakończyli wyścig w trzech kolej-

nych grupach kilkadziesiąt sekund 

później.

Po wyścigu Burmistrz Bychawy 

Andrzej Sobaszek uhonorował 

zwycięzców podziękował im za 

przybycie do naszego miasta i za-

prosił do nas w przyszłym roku. Po 

wszystkich emocjach związanych 

ze zmaganiami na trasie udali się 

oni na zasłużony odpoczynek. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się wię-

cej na temat Mistrzostw Świata 

Lekarzy w Kolarstwie Szosowym, 

zapraszam na stronę internetową 

www.szosa.eu.org, z której rów-

nież ja zaczerpnęłam informacje 

i cytaty. Można tam obejrzeć mnó-

stwo zdjęć z opisanej imprezy oraz 

podobnych, w całym kraju.

Informacja:
Ilona Fijołek-Mituła

3 Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Kolarstwie Szosowym 

Dzięki ogromnym staraniom 

dyrektora Zespołu Szkół im. ks. 

A. Kwiatkowskiego, pana Henryka 

Dudziaka 19 VI 2005 r. upłynął 

nam jako XXIII WOJEWÓDZ-

KI FESTIWAL ORKIESTR 

DĘ TYCH W BYCHAWIE 2005, 

pod patronatem honorowym: 

Wojewody Lubelskiego p. Andrze-

ja Kurowskiego, Marszałka Woje-

wództwa Lubelskiego p. Edwarda 

Wojtasa, Starosty Lubelskie-

go p. Pawła Pikuli i Burmistrza 

Bychawy p. Andrzeja Sobaszka. 

Patronat medialny nad impre-

zą objęły Radio Lublin, TVP 3 

Lublin oraz Dziennik Wschodni. 

Swoją obecnością zaszczyciły nas 

takie osobistości jak 

p. Artur Walasek - Sekretarz 

Powiatu Lubelskiego, p. Bogusław 

War cholski - Wicemarszałek Wo je-

wództwa Lubelskiego, p. Józef 

Poterucha - dyrektor De par ta men-

tu Kultury Urzędu Mar szał kows-

kie go, p. Andrzej Łukasik - Z-ca 

komendanta Miejskiej Policji 

w Lublinie. 

W festiwalu udział wzięły nastę-

pujące orkiestry:

•  ALTAIR - Szkolna Orkiestra Dęta 
z Urszulina,

•  Orkiestra Dęta OSP w Niedrzwicy 
Kościelnej,

• Orkiestra Dęta OSP w Lubartowie,

•  Orkiestra Dęta Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie,

•  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kras-

negostawu,

•  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Strzyżewice,

•  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sien-
nicy Różanej,

• Orkiestra Dęta OSP Milanów.

Warto zwrócić uwagę, że wśród 

wyżej wymienionych nie ma naszej 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

HENRYCZKI, która po wielo-

krotnym zwycięstwie podczas 

tego festiwalu, odstąpiła od walki 

XXIII Wojewódzki Festiwal Orkiestr Dętych w Bychawie 2005

dokończenie na str. 5

Jak bychawianie       dokończenie na str. 2

Konkurs dla VIPów. W lepieniu pierogów
 pod wprawnym okiem eksperta p. Janiny Flis 

tym razem zmagali się Burmistrz Andrzej Sobaszek 
i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Busku Zdroju – Kazimierz Zabłotny

Przeciąganie liny – bychawianie kontra reszta świata

Faworyci tegorocznego festiwalu – Orkiestra Dęta OSP w Lubartowie

Laureaci III miejsca, Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie
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,,Poszły owce na manowce

szukać lepszych traw,

A tam osty i jałowce,

I gdzieniegdzie szczaw.”

Wierszem pt. „Owce i manowce” 

w dniu 13 maja 2005 roku rozpo-

czął spotkanie z uczniami Szkoły 

Podstawowej w Woli Gałęzow-

skiej Zbigniew Dmitroca. Chcąc 

przybliżyć dzieciom świat książki, 

poezji, zaprosiliśmy do nas  pisa-

rza, poetę, tłumacza, Zbigniewa 

Dmitrocę. W trakcie spotkania 

uczniowie z zainteresowaniem 

słuchali wierszy i zagadek, recyto-

wanych przez poetę. Wysłuchali 

piosenek, do których teksty napisał  

Zbigniew Dmitroca. Poeta  z du-

żym poczuciem humoru odpowia-

dał na zadawane pytania. Inte-

resująco opowiadał o najmilszych 

wspomnieniach z dzieciństwa oraz 

o własnym teatrzyku walizkowym. 

Zaletą wierszyków Zbigniewa 

Dmitrocy jest ich portretowy  cha-

rakter i zabawowa nuta. Prowokują 

one do obserwowania otoczenia, 

uczenia się i wartościowania.

Poeta portretuje przede wszyst-

kim świat przyrody, w społeczno-

ści zwierząt osadza fabuły wier-

szowanych opowiastek (,,Każda 

doświadczona mucha/ Zna pająka 

pasibrzucha,/ Toteż kiedy brzęcząc 

leci,/ Zważa, żeby nie wpaść w sie-

ci...”). Nie brakuje w nich też dzie-

cięcych krain fantastycznych, gdzie 

,,Biały jak baranek/ Wstał zaspany 

ranek”, zaś anioł stróż ,,Ma on 

białe skrzydła/   I mieszka gdzieś 

w niebie,/ Lecz z całą pewnością/ 

Troszczy się o ciebie !” Wiersze 

mogą być wykorzystane do ćwi-

czeń pamięci, fonetycznych   i dyk-

cyjnych, do zabaw słowotwórczych 

oraz jako zachęta do mówienia 

o języku polskim. A dorośli znajdą 

w tych tomikach coś, co pozwoli 

im na powrót do świata wyobraźni. 

Ot, choćby wśród wierszy o zawo-

dach ten o księdzu, który ,,prosi 

Pana Boga w niebie, by ludzie 

kochali siebie”. Komunikatywność, 

poczucie humoru w połączeniu 

z aktorskimi zdolnościami poety 

sprawiły, że dwie godziny spędzo-

ne z nim bardzo szybko minęły. 

Było to wydarzenie, które zaowo-

cowało zainteresowaniem dzieci 

twórczością pisarza. 

Uczniowie naszej szkoły również 

zmierzyli się z piórem i  stworzyli 

własny tomik poezji, który został 

opublikowany w gazecie szkolnej 

SURVIVAL oraz przekazany poe-

cie.

Ze swej strony zachęcamy do 

organizowania podobnych spot-

kań, gdyż uczą tego, co w życiu jest 

piękne i wartościowe. Są skutecz-

nym sposobem rozwijania zamiło-

wań i zainteresowań czytelniczych. 

Dzieci  i młodzież to wymagający 

odbiorca. Bardzo trudno jest trafić 

w jego gusta. Mamy nadzieję, że 

nam udało się tego dokonać.

 B. Jargiełło i B. Marek

„Kraina Pierogów”, potęgują to 

również liczne informacje w me-

diach ( prasa lokalna, rozgłośnie 

radiowe lokalne i ogólnopolskie, 

telewizja lokalna i ogólnopolska). 

W tym miejscu składamy podzię-

kowania dla Telewizji Polskiej 

Oddział Regionalny w Lublinie, 

Radia Lublin, Dziennika Wschod-

niego oraz dla Głosu Ziemi 

Bychawskiej  za patronat medialny 

jakim objęli nasz Festyn.

 To również dzięki nim impreza 

nasza  jest coraz bardziej zauwa-

żana, co roku rośnie liczba pod-

miotów nią zainteresowanych, tak 

pod względem jej atrakcyjności, 

jak i z uwagi na możliwość dobrej 

reklamy oraz osiągnięcia dobrego 

skutku marketingowego.

Pragniemy również bardzo ser-

decznie podziękować: Samodziel-

nemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Bychawie, 

Straży Pożarnej i Policji z Bycha-

wy, Komendzie Miejskiej Policji 

w Lublinie oraz OSP Jednostka 

z Olszowca jak również Bychaw-

skiemu Przedsiębiorstwu Komu-

nalnemu. 

Dziękujemy także za wspaniałe 

pierogi, które mogliśmy wszyscy 

kosztować dzięki gospodyniom 

z Gałęzowa na czele z  panią Soł-

tys Janiną Flis, Szkole Podstawowej 

z Bychawki, Szkole Podstawowej 

z Bychawy, Zespołowi Szkół im. 

Ks. A. Kwiatkowskiego w Bycha-

wie i Środowiskowemu Domowi 

Samopomocy. 

Na koniec ale również bardzo 

serdecznie chcielibyśmy podzię-

kować naszym hojnym sponso-

rom, bez pomocy których impreza 

ta nie miałaby takiego wymiaru. 

Nasi główni sponsorzy to: „Per-

ła-Browary Lubelskie S.A, Towa-

rzystwo Ubezpieczeniowe „Ergo 

Hestia”, PIWEX –Lublin, SIM 

CARD S.C. Hurtownia GSM - 

Pana Roberta Kmiecia, P.P.U.H. 

„SYLMEX” – Pana Sylwestra 

Skórki, Hurtownia Elektryczna 

– Pana Wiesława Lenarta, Produ-

cent Blach Dachowych – „WAT”, 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-

ska w Bychawie, POLSNACK Sp. 

z o.o., Handel Gazem Płynnym 

– Pani Teresy Wiater, Usługowy 

Zakład Stolarski – Pana Lesz-

ka Olesińskiego, Sieć Sklepów 

Spożywczych Pana Sylwestra 

Szwajkowskiego,  AIG-sprze-

daż na raty, LAVISKA – Salony 

meblowe, PKO Bank Polski O/

Bychawa, Bank Pekao S.A. I O/

Bychawa, Rejonowy Bank Spół-

dzielczy w Bychawie, Ciastkarnia 

MEGA S.C., Serwis Ogumienia „ 

MASTERGUM”, Żagiel – Usługi 

Finansowe, Zakład Energetyczny 

LUBZEL S.A., Pro AGRO S.C. 

–Pana Jana Rząda, Sieć Sklepów 

Groszek – PHU AVEXIM Sp. 

z o.o., Full-Gas Pana Jarosława 

Jakubowskiego, Zakład Mięsny 

Pana Bonifacego Dawidczyka, 

Auto Komis FARAON, Bychaw-

skie Przedsiębiorstwo Komunal-

ne, DRAGON –Klub Muzycz-

ny i Pizzeria, D.T. Gas System, 

Przedsiębiorstwo WALCZAK’s 

Sp. z o.o., Konsument – Kuchnia 

Tradycyjna, AUTO –MAR Pana 

Andrzeja Migryta, Car Gas, Auto 

Szlif, Amica, ART – KOM Pana 

Mariusza Zarzecznego, Sklep Spo-

żywczy Pana Rafała Dzwonowskie-

go, Piekarnia EMARK Państwa 

Juryckich,  Młyn EMARK Pań-

stwa Skrzypków, Piekarnia Pań-

stwa Kowalskich, Piekarnia Pana 

Grzegorza Mielnika z Niedrzwicy 

Dużej i Apteka Pana Tomasza 

Kołodyńskiego.

Wysoko cenimy współpra-

cę i okazywaną nam życzliwość 

z Państwa strony, wierzymy, że obu 

stronom przynosi ona wymier-

ne efekty. Wyrażamy nadzieję, że 

w przyszłości będziemy również 

partnerami przy realizacji imprez 

o podobnym charakterze.

Mariusz Nawłatyna

    pierogi gotowali
WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE 

W V Gminnym Konkursie Ma te-

matycznym brali udział uczniowie 

klas piątych i szóstych szkół pod-

stawowych Gminy Bychawa. Kon-

kurs przygotowały i prowadziły 

nauczycielki matematyki Szkoły 

podstawowej w Bychawie. Trwał 

on od października 2004 r. do maja 

2005 r. Uczniowie mieli do roz-

wiązania osiem zestawów zadań. 

Do finału zakwalifikowało się 57 

osób:

Bychawa  – 28 osób
Bychawka  – 11 osób
Stara Wieś  – 1 osoba 
Wola Gąłęzowska  – 12 osób
Zaraszów  – 5 osób 

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Klasy piąte
I miejsce - 19 punktów:

Grzegorz Fijołek - Wola Gałęzowska 
Dariusz Szpakowski - V d Bychawa
II miejce - 18 punktów:
Grzegorz Ziarkowski - Zaraszów 
Mateusz Duda - Wola Gałęzowska

III miejsce - 17 punktów:
Barbara Dobosz - Zaraszów
Paweł Gutek – Zaraszów
Patryk Wąsik - Wola Gałęzowska

Klasy szóste
II miejsce - 18 punktów:

Marcin Makuch - VI a Bychawa 
Katarzyna Flis - VI e Bychawa 

Katarzyna Oskroba - VI e Bychawa
III miejsce - 17 punktów:

Ewa Ciężka - VI b Bychawa
Krystian Maciąg - VI c Bychawa
Michał Maksim - Bychawka

IV miejsce - 16 punktów:
Daniel Dolecki - VI a Bychawa 
Magdalena Krzysiak - VI e Bychawa 
Laureaci, po emocjach związa-

nych z wręczeniem nagród mogli 

je ochłodzić delektując się loda-

mi, które ufundował dla nich p. 

Zbigniew Tylus, za co serdecznie 

dziękujemy.

Informację przygotowała
Agnieszka Szacoń

Oświata i Edukacja

V Gminny Konkurs Matematyczny

Zbigniew Dmitroca w Woli Gałęzowskiej – spotkanie z poetą

Samorząd Uczniowski przy 

szkole Podstawowej w Bychawie 

zorganizował 23 maja 2005 r. 

I Międzyszkolny Sejmik Samo-

rządów Uczniowskich pod hasłem 

„Poznajmy się”. Celem przedsię-

wzięcia było nawiązanie kontaktów 

i wymiana doświadczeń między 

młodzieżą działającą w szkolnych 

samorządach szkół naszej gminy: 

Bychawy, Bychawki, Zaraszowa 

i Woli Gałęzowskiej. Inicjatywie 

tej przyklasnęli opiekunowie SU 

z zaproszonych szkół i wkrótce 

doszło do spotkania. Gospodarze 

zachęcili zaproszonych gości do 

dyskusji na temat pracy w SU, pre-

zentując, swój dorobek i ciekawe 

formy działalności. Nowi kole-

dzy dopytywali o szczegóły akcji 

zadaniowych przeprowadzanych 

w naszej szkole i sami nie pozo-

stawali dłużni, podając długą listę 

inicjatyw i zadań, które stały się 

ich udziałem. Zebranie przebiega-

ło w miłej atmosferze, albowiem 

wymianę doświadczeń urozmaiciły 

występy uczniów z kl. I „a” pod kie-

runkiem p. B. Szwałek oraz człon-

ków Szkolnego Koła Teatralnego 

z klasy IV „a” i „c” prowadzonego 

przez p. T. Tracz. Zebranie zakoń-

czyło się wspólnym obiadem. 

Samorząd Uczniowski z Bychawy 

ma nadzieję, że nie było to ostat-

nie takie spotkanie, pojawiły się 

bowiem propozycje kontynuowa-

nia tej formy współpracy w następ-

nych latach. Warto się zintegrować, 

a służyć temu będą na pewno: rajd 

rowerowy „Szlakiem Koźmiana”, 

zaproponowany przez uczniów 

z Bychawki, czy kulig zorganizo-

wany przez kolegów z Zaraszowa, 

czy wreszcie ognisko w Starej Wsi. 

Bardzo się cieszymy, że młodzież 

z innych szkół chce z nami współ-

pracować. Dziękujemy opieku-

nom SU i dyrektorom placówek 

oświatowych w naszej Gminie, 

że umożliwili swoim wychowan-

kom wzięcie udziału w I Sejmiku 

Samorządowym.

Rada SU Szkoły Podstawowej w Bychawie

POZNAJMY SIĘ
czyli, jak sobie „radzą” w samorządach uczniowskich

Najlepsi Strzelcy
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• W mistrzostwach województwa z broni pneu-
matycznej w dniu 6.05. 2005 r. juniorzy uzyskali 
następujące wyniki: Marek Koper – miejsce 20, 
Jarosław Rycerz – miejsce 22, Paweł Mączka – 23, 
Justyna Kot – 25, Łukasz Sobaszek – 27, Michał 
Krawczyk – 28. Wymienieni zawodnicy są ucznia-
mi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. 
Startowało 38 zawodników.

• 22.05.2005 r. odbyły się zawody w strzele-
ctwie sportowym (kbks+pistolet) o puchar Preze-
sa firmy „Walczak’s” Bychawa. Zawody rozegrane 
jako dwubój w kategorii juniorów i seniorów. W 
poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

I Juniorzy
1. Rafał Jaworski
2. Piotr Chrzanowski 
3. Zbigniew Wierzbicki

II Seniorzy
1. Marian Drąg

2. Stanisław Maj
3. Janusz Konefał
Startowało 16 zawodników.

• 29.05.2005 r. odbyły się zawody w strze-
lectwie sportowym (kbks+pistolet) o puchar 
Burmistrza Bychawy. Zawody rozegrano jako 
dwubój w kategorii juniorów i seniorów. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
I Juniorzy

1. Rafał Jaworski
2. Zbigniew Wierzbicki
3. Michał Foc

II Seniorzy
1. Sławomir Rolek
2. Stanisław Maj
3. Marian Drąg
W zawodach startowało 27 zawodników.

• 5.06.2005 r. odbyły się zawody w strzele-
ctwie sportowym (kbks+pistolet) o puchar właś-

ciciela firmy „FAMI” Bychawa. Zawody rozegrano 
jako dwubój w kategorii juniorów i seniorów. W 
poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

I Juniorzy
1. Rafał Jaworski
2. Adam Sagan
3. Zbigniew Wierzbicki
II Seniorzy

1. Marian Drąg 
2. Robert Strumiński
3. Bożena Gumienniak

• 23.07.2005 r. na strzelnicy wojskowej Zamość 
– Sitaniec odbędą się mistrzostwa województwa z 
broni wojskowej (kbks+P83+granat)

• We wrześniu odbędą się zawody w strzele-
ctwie sportowym (kbks+pistolet) o puchar Mar-
szałka Województwa Lubelskiego dla młodzików i 
juniorów. Miejsce zawodów – Lublin lub Bychawa. 
W obydwu zawodach planujemy wystawić mini-
mum po dwie czteroosobowe drużyny.

Informację przygotował 
prezes Zarządu Koła LOK, Marian Drąg

Z SESJI
Podczas obrad XXXII sesji w dniu 

27 maja 2005 r. radni podjęli 

uchwały w sprawach:

a)  nadania honorowego obywatelstwa Gminy 
Bychawa,

Radni nadali honorowe obywatelstwo gminy 
Bychawa P. Kazimierzowi Murzańskiemu obywa-
telowi RP i Stanów Zjednoczonych.  Dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu P. Kazimierza wspólne kon-
certy Orkiestry dętej ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie oraz Polonijnej Orkiestry Dętej „TRÓJ-
COWO” promują kulturę polską, muzykę, śpiew, 
Lubelszczyznę, a w szczególności Bychawę.

b)  wprowadzenia zwolnień od podatku od nie-
ruchomości na terenie gminy Bychawa,

Uchwała wprowadza zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy po raz 

pierwszy rozpoczęli działalności na terenie gminy 
Bychawa jak również dla przedsiębiorców, którzy 
prowadzą już działalność. Aby uzyskać zwolnienie 
od podatku przedsiębiorcy muszą spełnić warunki 
określone w uchwale.

c)  udzielenia przez gminę Bychawa pomocy 
finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

Radni udzielili pomocy finansowej Powiatowi 
Lubelskiemu w formie dotacji w wysokości 2.500 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy zespole szkół 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (dofinanso-
wanie wyjazdu orkiestry na Ogólnopolski Festiwal 
Młodzieżowych Orkiestr dętych do Inowrocławia)

d)  zmian budżetu gminy na rok 2005,
e)  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bychawie.
Ponadto radni zapoznali się z informacją na 

temat stanu przygotowań inwestycji gminnych.

j.j.

Brodaty rzeźbiarz fascynuje 

i odpycha.

Pod jego ręką w żywe ciało się 

przemienia

Bezduszna bryła. (…)(1)

Kawałek metalu, zwykłej blachy 

czy drewna za sprawą zręcznych 

palców artysty stają się odbiciem 

życia każdego z nas. Praca, zma-

ganie się z codziennością, mniej-

sze lub większe sukcesy i porażki, 

ale także radość, miłość, przyjaźń 

to nieodłączne elementy ludzkiej 

egzystencji. To zarazem odbicie 

fascynacji  Jerzego Trafisza czło-

wiekiem i jego problemami,  stąd 

człowieka czyni głównym moty-

wem swojej twórczości. 

 Sam artysta obecnie jest nauczy-

cielem sztuki w Gimnazjum i 

Szkole Podstawowej w Krzczono-

wie. Jest po trosze indywidualistą, 

po trosze marzycielem i idealistą. 

Chciałby zmienić świat na lepszy 

ale nie jest naiwny- wie, że dys-

ponując takim orężem jak: spokój, 

opanowanie, dobroć, życzliwość i 

głowa pełna marzeń będzie to pro-

ces bardzo długi, bez gwarancji na 

sukces.   Jak mówi poeta: 

Był, bo

Rzeźbił z drewna świat –

Taki sobie, nie bez wad.

Przesiadywał wieczorami,

Dłubał, wiercił, tarł rękami.

Pieścił w pocie zaokrąglenia

I wprowadzał ulepszenia.

(…) (2)

Ludzie Trafisza królują w Sali 

Bychawskiego Centrum Kultury, 

szumnie nazywanej Galerią jesz-

cze do końca czerwca. Zapraszamy 

tych, którzy z różnych względów 

nie byli na wernisażu (12 czerw-

ca). 

Informacje poufne, tylko dla sta-

łych czytelników GZB, miłośni-

ków sztuki i smakoszy kawy: 

Jerzy Trafisz rzeczywiście nosi 

brodę! 

Kawa najlepiej smakuje w oto-

czeniu rzeźb Jerzego Trafisza. 

(Sprawdzałam!)

„Beef”
W tekście wykorzystano fragmenty poezji: 
1) L. Lewin – Rilke w Paryżu oraz 
2) Eliot Asyngier - Taki sobie rzeźbiarz 

Odbicia

A oto regulamin konkursu:
Założenia Programowe:
Organizacja Konkursu ma na celu: poprawę 

estetyki i wyglądu miasta i gminy, popularyzację 
postaw przyjaznych środowisku, wyróżnienie 
mieszkańców miasta i wsi, którzy kładą nacisk 
na estetykę otaczającej ich przestrzeni. 

Organizatorzy Konkursu:
Konkurs organizowany jest pod patronatem 

Burmistrza Bychawy. Współorganizatorami są:
• Rada Miejska w Bychawie
• Urząd Miejski w Bychawie
• Bychawskie Centrum Kultury
•  Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli
• Bychawskie Towarzystwo Regionalne

• Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”
• GZRK i OR w Bychawie
• Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Bychawie
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu 

czuwać będzie Komisja powołana przez Burmi-
strza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone 

jest w trzech katego riach:
1. Posesja w mieście
2. Zagroda wiejska
3.Aranżacja balkonu
Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają 

swój udział do Urzędu Miej skiego w Bychawie. 
W konkursie mo gą brać udział gospodarstwa 

i posesje zgłoszone przez:
• samych zainteresowanych,
•  wytypowane przez sołtysa, rady sołeckie, 

rady osiedli i radnych,
• wytypowane przez pracowników ODR.
Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody 

rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczegól-
nych kategoriach (komisja może przyznać nagro-
dy, wyróżnienia lub nagrody równorzędne).

Dla uczestników konkursu, którzy zajmą IV 
miejsca i dalsze przewiduje się nagrody hono-
rowe.

Czas trwania konkursu:
•  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 

31 lipca 2005 roku w Urzędzie Miejskim w By-
chawie

•  Ocena wyników konkursu obejmuje okres od 
dnia 1 sierpnia do 25 sierpnia 2005 roku.

•  Przegląd konkursowy nastąpi do dnia 25 sierp-
nia 2005 roku.

•  Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do dnia 25 września 2005 roku.

Oceny przeglądów zgodnie z określonymi 
w regulaminie kryteriami, dokona Komisja 
zatwierdzona przez Burmistrza.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie 

ich do publicznej wiadomości w „Głosie Ziemi 
Bychawskiej”.

Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na 
uroczystym spotkaniu z lokalnymi władzami 
podczas obchodów Dożynek Gminnych.

Kryteria ocen w następnym numerze

Na dzisiejszym forum prezentu-

jemy państwu c.d. tematu poruszo-

nego w poprzednim n-rze przez 

p. Tadeusza Borowca. Przy oka-

zji redakcja przeprasza za błędnie 

podane ostatnio nazwisko Autora.

Wiedzą sąsiedzi...
Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zadłużona. Mam 

na myśli zadłużenie wewnętrzne. Wynika to z tego, że pewna 
liczba członków spółdzielni nie płaci czynszu. Kto nie płaci, 
tego nie wiemy? Zarząd SM nie ujawnia nazwisk powołując 
się na jakieś im tylko znane przepisy. Pośród tych, co nie 
płacą są cwaniacy, którzy szantażują Panią Prezes powołując 
się na przepisy, których nie ma w Ustawie Prawo Spółdziel-
cze, ani w Statucie, który jest podstawowym dokumentem, 
obowiązującym każdego członka. Jest on opracowany na 
podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego. W Statucie nie 
ma żadnej wzmianki o tym, że nazwiska dłużników są 
tajemnicą Zarządu.

Są jednak wśród nas tacy, co wiedzą, kto nie płaci i nawet 
głośno mówią. Mówią, ale nie potrafią udokumentować. 
Takiej informacji „pantoflowej” nie można wyegzekwować, 
nie jest więc ona miarodajna. Mogę natomiast podać, ile 
wynosiło zadłużenie poszczególnych bloków w 2003 roku. 
Wtedy to na drzwiach w każdym bloku pojawiało się ogło-
szenie z wymienioną sumą zadłużenia. Zarząd SM apelował 
do zatwardziałych dłużników o uregulowanie zadłużenia, 
ponieważ w zimie może zabraknąć opału.

Te apele nie wiele pomogły, ponieważ w roku następnym 
zadłużenie wzrosło, a może doszli znowu nowi dłużnicy. 
Wyniosło ono ogółem ponad 169 tys. zł Mam też listę zadłu-
żenia poszczególnych bloków. Podam tylko trzy pierwsze 
z czołówki peletonu: blok nr 6 ul. Armii Krajowej - 23.194 
zł, blok „55a”-17.741 zł, „blok 53” - 16.243 zł i trzy bloki 
zamykające listę: „blok 20” przy ul. Kopernika - 2.426 zł, „blok 
38” - 2.252 zł, „blok 39” - 1.543 zł. Ostatnie dwie zimy były 
łaskawe dla dłużników, ale radzę wam, módlcie się już od dziś 
i to naprawdę gorliwie, aby Opatrzność was nie opuściła, bo 
jak Opatrzność was opuści, to może się źle skończyć.

Zarząd SM tolerował dłużników dość długo, ale żarty 
się skończyły. Może to będzie dla was szokiem, ale musicie 
przyjąć do wiadomości, ze już 15 lat żyjemy w nowej 
rzeczywistości - kapitalistycznej. W tej nowej kapitalistycznej 
rzeczywistości nie ma nic za darmo, nie ma, tak jak było 
– „czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy”. To już się 
skończyło. Dla naiwnych pozostało tylko gratis. Większość 
trzeźwo myślących dawno zrozumiała, ze ani w socjalizmie, 
a tym bardziej w

KAPITALIZMIE, nie było i nie ma nic darmo. Za wszystko 
KTOŚ musiał płacić. Taka jest niestety gorzka prawda, że nie 
ma nic za darmo, i za wszystko trzeba płacić. Za mieszkanie w 
Spółdzielni też. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu.

O wysokości zadłużenia w tym roku dowiemy się na 
zebraniach Grup Członkowskich i na zebraniu Przedstawicieli. 
Zebrania te, to jedyna okazja do dyskusji nad problemami, 
które nas nurtują, zgłaszania wniosków i postulatów, a naj-
ważniejsze, to podjęcie uchwał, które muszą być rozpatrzone 
na zebraniu Przedstawicieli. Mnie osobiście interesuje stan 
finansów naszej SM. Bo pieniędzy ludzie mają coraz mniej i 
oczywiste jest, że przez to być może część lokatorów zalega 
z opłatami.

Nie można czekać, aż większość członków przestanie 
płacić.

Jeżeli na dziś zarząd SM nie może rozwiązać „małego” 
problemu, to nie łudźmy się, że rozwiąże „górę” problemów. 
Taki stan nie może dalej trwać. Jeden płaci, a drugi, którego 
może stać na opłacenie czynszu, siedzi sobie beztrosko i być 
może jeszcze się podśmiewa. Jak długo my, uczciwi solidni 
płatnicy mamy utrzymywać tych, którzy mają się często dużo 
lepiej od nas? Z tym trzeba skończyć. Za to musimy się wziąć 
wszyscy, nie tylko Zarząd SM.

Ktoś kiedyś powiedział, że myślenie ma wielką przyszłość. 
Zanim postawisz pytanie - jak rozliczyć dłużników - trochę 
pomyśl. Jak się myśli, to coś się wymyśli, jak będziemy myśleć 
we dwóch, trzech czy pięciu - to na pewno coś wymyślimy? 
Nikt nie poda tu uniwersalnej recepty. Ja też mogę podsunąć 
tylko moją sugestię do przemyślenia, którą znalazłem w 
Statucie. W paragrafie 21 ust. 14 jest napisane, że Zebranie 
Przedstawicieli „ może podjąć uchwałę o wyodrębnieniu 
osiedli samodzielnych pod względem gospodarczym i finan-
sowym”.

Otóż właśnie -, jeżeli nie potrafimy lub nie jesteśmy w 
stanie rozwiązać „dużego” problemu to podzielmy go na 
„mniejsze”, a te mniejsze można podzielić w razie potrzeby 
na jeszcze mniejsze.

Nasza Spółdzielnia ma właśnie cztery osiedla admini-
strowane „ centralnie” przez jeden Zarząd. Trzy osiedla mają 
własne kotłownie, a cztery bloki podłączone są do kotłowni 
szpitalnej. Każde z tych osiedli może rozliczać się samo-
dzielnie pod względem finansowym, a tym samym rozliczyć 
„swoich” dłużników w myśl powiedzenia „wiedzą sąsiedzi, 
jak kto siedzi”.

Dotychczas było tak, że wszystkie wniesione przez nas 
opłaty czynszu szły do jednego „worka”, czyli księgowane były 
na jednym koncie i dzielone na wszystkie osiedla - równo lub 
wg. potrzeb. W ten sposób ci, co płacili, finansowali tych, co 
nie płacili, czyli dłużników. Tak było, ale dalej być nie musi. O 
tym zdecydują wszyscy członkowie spółdzielni na zebraniach 
Grup Członkowskich.

Członek SM w Bychawie, Tadeusz Borowiec

Szanowni Mieszkańcy Serdecznie zapraszamy do udziału 
w II Edycji Konkursu

„Piękne Miasto i Gmina”
organizowanego pod patronatem Burmistrza Bychawy.

Już w roku ubiegłym podczas I edycji konkursu mieliśmy okazję przeko-

nać się o istnieniu wielu posesji czy balkonów, których właściciele szcze-

gólnie cenią sobie estetykę i piękny wygląd oraz ład i porządek w tzw. 

przydomowym obejściu. Staraliśmy się wyróżnić te najpiękniejsze, choć 

wybór okazał się być niezwykle trudnym zadaniem. Między innymi z tego 

powodu zapadła decyzja o kontynuacji inicjatywy z poprzedniego roku 

i ogłoszeniu II edycji konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym Burmistrz 

i Rada Miejska liczy na szeroki udział mieszkańców, ich zaangażowanie 

w upiększanie własnych siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, 

a przez to bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu miasta i wsi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. 
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Zarząd Koła LOK w Bychawie informuje: 
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W dniu 05.06.2005 r. na Stadionie Miej-

skim w Bychawie odbyły się Gminne Zawo-

dy Sportowo-pożarnicze, w których uczest-

niczyli strażacy - ochotnicy z gmin: Bychawa, 

Strzyżewice, Jabłonna i Krzczonów. Zawody 

obejmowały dwie konkurencje: bieg sztafe-

towy 7 x 50 m oraz ćwiczenia bojowe.

Poszczególne miejsca z terenu gminy 

Bychawa zajęły jednostki:

1. OSP Stara Wieś Druga  117,7 pkt.
2. OSP Bychawka Pierwsza  120,2 pkt.
3. OSP Olszowiec  122,0 pkt
4. OSP Stara Wieś Trzecia 123,2 pkt
5.OSP Zaraszów Kolonia 134,6 pkt
6. OSP Bychawka Druga 136,6 pkt
7. OSP Wola Gałęzowska 139,9 pkt
W dniu 19. 06. 2005 r. na Stadionie Miej-

skim w Bychawie odbyły się IV Powiatowe 

Zawody Sportowo-pożarnicze OSP Powiatu 

Lubelskiego. W zawodach uczestniczyło 18 

drużyn męskich oraz 6 drużyn kobiecych. 

Na zawody przybyli przedstawiciele: władz 

wojewódzkich z Wojewodą A. Kurowskim 

na czele, władz powiatowych, samorządu 

gminnego z Burmistrzem Bychawy A. So-

baszkiem i Komendy Miejskiej PSP w Lub-

linie.

W zawodach powiatowych brała udział 

drużyna OSP Stara Wieś Druga, jako zwy-

cięzca zawodów gminnych i zajęła miejsce 

11. Oprócz drużyny męskiej z terenu naszej 

gminy, poza konkursem, wystąpiła żeńska 

drużyna pożarnicza z Bychawki Drugiej, 

uzyskując bardzo dobry wynik (drugi wynik 

zawodów).

Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP
Bogdan Tylus

o puchar, dając szansę gościom. 

Nie znaczy to jednak, że tego dnia 

zabrakło koncertu naszej niezastą-

pionej orkiestry. 

Impreza rozpoczęła się prze-

marszem do miejscowego kościoła 

na Mszę Świętą, po zakończeniu  

której nastąpił niezwykły powrót 

na teren amfiteatru przy Zespole 

Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. 

Dlaczego niezwykły? Otóż w po-

łowie drogi, tj. tuż obok szpitala 

każda z orkiestr miała możliwość 

zaprezentowania się licznie zgro-

madzonym po obu stronach szosy 

bychawianom z własnym progra-

mem popisowym, który w wielu 

przypadkach przypominał wręcz 

swoistego rodzaju rewię z tańcem 

czyrliderek i przemarszami to 

w jedną, to w drugą stronę, oczy-

wiście wszystko to, przy nieustają-

cej muzyce instrumentów dętych. 

Oficjalne rozpoczęcie festiwa-

lu nastąpiło po dotarciu wszyst-

kich muzyków do przyszkolnego 

amfiteatru. Po przemówieniach 

gospodarzy oraz gości, władze 

miasta z Burmistrzem Andrze-

jem Sobaszkiem i Przewodniczą-

cym Rady Miejskiej w Bychawie 

Januszem Urbanem uhonorowały 

pana Kazimierza Murzyńskiego 

(kapelmistrza Polonijnej Orkiestry 

Dętej) tytułem Honorowego Oby-

watela Gminy Bychawa.

Następnie rozpoczęło się właści-

wa część naszego spotkania, a mia-

nowicie przesłuchanie konkursowe 

orkiestr. Na ich występ składało się 

3-4 utwory, których czas nie mógł 

przekraczać 20 min. Przygotowany 

przez nich program był niezwy-

kle różnorodny i dobrany w ten 

sposób, aby zaprezentować swoje 

osiągnięcia i możliwości z jak naj-

lepszej strony. Licznie zgromadzo-

na publiczność gromkimi brawami 

przyjmowała rywalizujące orkie-

stry dęte. 

Dla wielu z nich występ w By-

chawie nie był debiutem i kolejny 

już raz odwiedzając nasze miasto 

i szkołę bardzo ciepło wyrażali się 

zarówno o naszym dyrektorze, jak 

również uczniach i mieszkańcach.

Po zakończeniu przeglądu jury 

udało się na naradę i wtedy scenę 

oddano gospodarzom imprezy, 

czyli naszej szkolnej orkiestrze 

dętej HENRYCZKI. Po długich 

i burzliwych naradach przyznano 

następujące wyróżnienia:

1 miejsce:  Orkiestra Dęta OSP 

w Lubartowie

2 miejsce:  Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Gminy Strzyżewice

3 miejsce:  Orkiestra Dęta Gmin-

nego Centrum Kultury 

w Polichnie.

Serdecznie gratuluję zwycięskim 

orkiestrom, które okazały się fawo-

rytami w naszym województwie. 

Po koncercie laureatów wystąpił 

Klub Seniora z Bychawy. Po raz 

pierwszy do naszego miasta, na 

zaproszenie dyrektora Zespołu 

Szkół, przyjechał zespół taneczny 

GALATEA z Nałęczowa. Dziew-

częta z Nałęczowa zaprzyjaźni-

ły się z naszą orkiestrą podczas 

festiwalu w Odessie na Ukrainie, 

na początku czerwca tego roku. 

Zarówno GALATEA, MARI-

POSA jak i zespół BLACK pre-

zentowały układy choreograficzne 

do współczesnych utworów. Swoje 

zdolności wokalno – taneczne 

zaprezentował zespół KOGEL 

– MOGEL, działający przy 

Bychawskim Domu Kultury, oraz 

KAJETANKI. W świat ludowych 

melodii wprowadził nas zespół 

PODKOWIACY. 

Gwoździem programu festi-

walu był koncert WOJSKOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ GAR-

NIZONU LUBELSKIEGO. 

Nie ulega wątpliwości, ze zespół 

ten prezentował wysoki poziom 

gry na instrumentach dętych, do 

którego cały czas dążą uczestnicy 

dzisiejszego konkursu. Orkiestra 

przemaszerowała ulicami wokół 

Zespołu Szkół do amfiteatru, gdzie 

dała ponad godzinny koncert, wiele 

razy bisując.

Pokaz sztucznych ogni i zaba-

wa taneczna na świeżym powie-

trzu wraz z zespołem MAYDAY 

doprowadziły nas do końca XXIII 

Festiwalu Orkiestr Dętych. 

Przez cały czas trwania imprezy 

na gości czekały ogródek piwny 

i stoiska gastronomiczne, przygo-

towane przez państwa Szwajkow-

skich. 

Już za rok z całą pewnością spot-

kamy się znowu podczas kolejnego 

wojewódzkiego przeglądu orkiestr 

dętych, który miejmy nadzieję, 

znowu odbędzie się w Bychawie. 

A tymczasem przed nami wakacje, 

które także dostarczą nam wiele 

niepowtarzalnych przygód i wra-

żeń oraz nowych sił i pomysłów na 

przyszłoroczne imprezy. 

Monika Kot

XXIII Wojewódzki Festiwal 
Orkiestr Dętych w Bychawie 2005

dokończenie ze str. 2

ŚW. FLORIAN KIBICOWAŁ OCHOTNIKOM
Jak sobie Strażacy zawody urządzili

Z całą pewnością tak. A spot-

kać można ich było nie dawno 

w naszym mieście, w którym już 

po raz trzeci odbyła się wojewódz-

ka Spartakiada Środowiskowych 

Domów Samopomocy. Wzięło 

w niej udział piętnaście tego typu 

instytucji z Lublina, Puław, Łęcz-

nej, Matczyna, Krasnegostawu, 

Radzynia Podlaskiego, Annopo-

la, Poniatowej, Lubartowa, Lasek, 

Białej Podlaskiej, Tarnogrodu 

i oczywiście z Bychawy.

Impreza miała miejsce 8 czerwca 

na bychawskim stadionie sporto-

wym. Została uroczyście otwarta 

przemarszem wszystkich uczest-

ników w rytmie marsza odegrane-

go przez Młodzieżową Orkiestrę 

Dętą gminy Strzyżewice pod batu-

tą pana Stanisława Szymaniaka. 

Sportowców i zaproszonych gości 

powitała pani kierownik ŚDSu 

w Bychawie Danuta Adamek. 

Po zakończeniu części oficjal-

nej, uczestnicy mierzyli swoje 

siły w licznych konkurencjach. 

Odbyły się między innymi bieg 

sztafetowy, slalom rowerowy, rzut 

piłką lekarską oraz turniej zbija-

ka. Na personel ŚDS-ów również 

czekało zadanie sprawnościowe 

– niespodzianka - bieg na trzech 

nogach. W przerwach pomiędzy 

zmaganiami przygrywał i śpiewał 

zespół „Aster”. Można było rów-

nież zobaczyć występ dziewcząt 

z Kogla-Mogla.

Ponieważ najważniejsze w tego 

typu spotkaniach są: chęć udzia-

łu, wola walki i dobra zabawa, nie 

było zwycięzców, ani przegranych. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiąt-

kowy dyplom, a wszystkie środo-

wiskowe domy zostały nagrodzone 

pucharami, które wręczyła pani 

wicewojewoda Renata Dom-

żał-Drzewicka, gość honorowy 

imprezy. 

Zmaganiom przypatrywa-

li się zaproszeni goście: Renata 

Domżał-Drzewicka – wicewoje-

woda lubelski, Eugeniusz Ulewicz 

– dyrektor lubelskiego oddziału 

PFRON, Grażyna Zabielska - 

kierownik Oddziału ds. Domów 

Pomocy Społecznej i Ośrodków 

Wsparcia Urzędu Wojewódzkie-

go, Bożena Sałek –  kierownik 

Regionalengo Ośrodka Polity-

ki Społecznej, Paweł Danielczuk 

z Departamentu Edukacji i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego, Kazi-

miera Cisińska – wójt gminy 

Strzyżewice, Nina Siejko – kierow-

nik Ośrodka Pomocy Społecznej 

ze Strzyżewic, burmistrz Andrzej 

Sobaszek, dyrektor SPZOZ Piotr 

Wojtaś, dyrektor BCK Mariusz 

Nawłatyna, Marta Wołoszyn – 

kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, Danuta Sprawka z ZSZ 

im. mjr Hubala oraz ks. Bogusław 

Suszyło.

Imprezę poprowadził i opisał
Marcin Słowikowski

Czy wśród podopiecznych ŚDS-ów ukrywają się prawdziwi

„UCZNIOWIE SPARTAKUSA”?

 Wojskowa Orkiestra Dęta Garnizonu Lubelskiego pod batutą p. Dariusza Tomasika

 Puchar za „Fair Play” 
dla Orkiestry ZS 

im. ks. A. 
Kwiatkowskiego

Uroczystego wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bychawy 
Panu Kazimierzowi Murzańskiemu dokonali przedstawiciele władz.

Pompowanie balonów nie należy, co prawda, do dyscyplin olimpijskich, 
ale może okazać się niezwykle trudnym zadaniem, kiedy liczy się czas

Przejażdżki bryczką nie odmówiła sobie 
nawet sama Pani Kierownik ŚDS 
w Bychawie Danuta Adamek 
wraz z Wicewojewodą 
p. Renatą Domżał Drzewicką

 Strażacy-Ochotnicy ze Starej Wsi Drugiej

Najdzielniejsze i najszybsze! Strażaczki 
w gminie z Bychawki Drugiej
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Gdy tylko zbliża się koniec 

czerwca, rozpoczynają się gorącz-

kowe przygotowania do odpustu 

parafialnego oraz związanego z nim 

„Bychawskiego Muzykowania przy 

św. Janie”, w które zaangażowana 

jest większa część parafii.

Tegoroczny koncert był szczegól-

ny.   24 czerwca czwarte już MUZY-

KOWANIE rozpoczął występ 

Tomka Kamińskiego, osoby zna-

nej w świecie mediów, w „świecie” 

Bychawy niestety mniej. Wokalista 

i muzyk opowiadał o swoim życiu 

i relacjach z Bogiem i ludźmi. 

Można zaryzykować stwierdzenie, 

że nie był to koncert, bo oprócz 

śpiewania było coś jeszcze… Była 

to swego rodzaju lekcja o tym jak 

żyć, kochać bliźnich i uwielbiać 

Chrystusa. Przegląd zespołów, po 

występie Tomka rozpoczęła schola 

z Bystrzycy Starej, której opieku-

nami są p. Rita i Marcin Mącz-

ka. Następnie zaśpiewał zespół 

„Aster” z Bychawskiego ŚDS 

i schola z Lublina z opiekunem ks. 

Ł. Pydą. Potem przyszła kolej na 

chyba najliczniejszy i najbardziej 

roztańczony zespół tego dnia, 

chodzi o „Michałki” z Wysokiego 

wraz z opiekunem ks. G. Różyło. 

Następnie wystąpił zespół „Przy-

stań” z Chełma, którego opieku-

nem jest ks. E. Duma. Radośnie 

zostało przyjęte bychawskie „Źró-

dełko” i siostry Agnieszka i Magda 

Frączek. Następnym zespołem 

był dobrze znany mieszkań-

com Bychawy „Nazaret” z Bełżyc 

z opiekunem – ks. T. Kościkiem. 

Potem wystąpił zespół z Goście-

radowa (diec. Sandomierska), któ-

rego opiekunem jest ks. Michał 

Łukasik.

Niezwykle sympatyczna atmo-

sfera Muzykowania w dużym, 

a nawet bardzo dużym stopniu była 

zasługą niezastąpionych konferan-

sjerów: Eli Sobaszek oraz Marcina 

Słowikowskiego. Tegoroczny prze-

gląd miał zakończyć się wystę-

pem zespołu „BJT”, ale z przyczyn 

technicznych nie wystąpili, a mu-

zykowanie zakończyło dobrze nam 

znane „AMDG”, które działa pod 

czujnym okiem p. Andrzeja Piech-

nika i ks. Bogusława Suszyło.

Frekwencja była różna, ale mimo 

wszystko słuchacze momentami 

dali się ponieść wspólnej zabawie 

i modlitwie. Bezapelacyjnie jednak 

największym zainteresowaniem 

cieszyła się loteria fantowa, z której 

dochód jest przeznaczony na lecze-

nie Grzesia Frączka z Bychawki. 

Zebraliśmy 2.400 zł. Każdy mógł 

wykupić los za symboliczną zło-

tówkę, a było o co walczyć. Od dłu-

gopisów i breloczków po książki, 

maskotki i koszule. Główną nagro-

dą był rower. Znalazło się wielu 

sponsorów, którzy wsparli akcję 

w bardzo różny sposób. Nagród 

do rozlosowania w loterii było tak 

wiele, że muzykowanie musiałoby 

trwać do rana, aby można je było 

wszystkie rozdać.

Myślę, że popołudnie spędzo-

ne z przyjaciółmi na tym bardzo 

pięknym koncercie nie było stra-

cone. Jak pisała niegdyś św. Teresa 

z Lisieux: „Szkoda czasu na robie-

nie czegoś połowicznie”, mam więc 

nadzieje, że w przyszłym roku kon-

cert będzie jeszcze bardziej udany 

niż tegoroczny, a czas włożony 

w jego przygotowanie nie będzie 

stracony.

Na koniec życzę wszystkim, aby 

za rok cała Bychawa zaangażo-

wała się w przygotowanie koncer-

tu. Chciałabym by Muzykowanie 

na zawsze zapisało się w pamięci 

mieszkańców Bychawy oraz jej 

bliższych i dalszych okolic….

Kasia W.

SPONSORZY I OFIARODAWCY:
Bancerz „Petro – Mart” s.c, 
Edyta i Mirosław Biedroń, 
p. R. Chromczak, p. Sylwia, 
Dobrolińska i p. Wojciech 
Czapla, p. Artur Dubiel, 
p. Grodzińscy, p. A. Hanaj, 
p. Kowalscy, p. Kryskowie, 
Ks. A. Kuś, p. Kwietniewscy, 
p. O. Koziej, p. M. Krawczyk, 
p. Grażyna Luterek, p. Majdan-
owie, p. Mazurek, p. Michalscy, 
p. Iwona Pietrzak, 
p. J. Popławski, p. Rogowscy, 
p. Rusinkowie, p. Sagan, 
p. Sakowie – „Skarbek”, 
p. M. Wac, p. Walczak, Bank 
PEKAO S.A., Pizzeria FIESTA, 
Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe AVEXIM (GROSZEK), 
Radio Plus, Urząd Miejski 
w Bychawie

DZIĘKUJĘMY ZA POMOC 
W ORGANICACJI: straży pożarnej, 
młodzieży, prowadzącym: 
Eli i Marcinowi, p. A. Piechnikowi, 
Ł. Sobaszkowi oraz WSZYSTKIM 
BEZIMIENNYM OFIARODAWCOM. 

BÓG ZAPŁAĆ!!!!!

AKTY URODZEŃ

Amerla Karolina Dragany
Kuna Sara Klaudia Żabia Wola
Dobosz Artur Racławice
Skiba Karol Biskupie
Grzegorczyk Karolina Piotrków I
Murak Radosław Kiełczewice Maryjskie
Maciaszek Ewelina Kinga Piotrowice
Cebula Kinga Chmiel Kolonia
Jacak Sebastian Kacper Bychawa
Prus Paweł Bychawa
Marcinkowski Jarosław Sobieska Wola II
Chlebiej Julia Zakrzew
Nieśpiałowski Bartosz Kosarzew Dolny Kolonia
Flis Łukasz Paweł Łęczyca
Godula Kinga Olszowiec Kolonia
Rozwód Natalia Maria Stara Wieś Trzecia
Rozwód Sebastian Michał Stara Wieś Trzecia
Marzec Łukasz Bychawa
Sopoćko Natalia Bychawka Trzecia
Samborska Magdalena Jabłonna I
Tudrujek Kacper Bychawa
Małek Alicja Marta Krzczonów
Banaszek Kamil Spławy

Z okazji urodzenia dziecka składam 
rodzicom serdeczne gratulacje.   

AKTY MAŁZEŃSTW

Bielecki Arkadiusz i Łońska Katarzyna
Baran Marcin i Żak Monika
Leżański Piotr i Wójcik Edyta Kinga
Pizoń Dariusz i Wajerak Sylwia Ewa
Boczek Adam i Krzpiot Justyna

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW

Sowa Janina Stara Wieś Trzecia  żyła 87 lat
Król Jan Bychawa  żył 71 lat
Jaśkiewicz Wacław Lublin żył 86 lat
Szafraniec Józefa Gałęzów Kolonia Druga  żyła 70 lat
Gierczyński Czesław Gałęzów Kolonia Pierwsza 

żył 67 lat
Parcheta Stefan Stara Wieś Pierwsza żył 86 lat
Nawłatyna Aleksandra Jabłonna I żyła 79 lat
Korba Janina Bychawa  żyła 78 lat
Skalska Marianna Wola Gałęzowska Kolonia

 żyła 79 lat
Kostrzewa Marian Bychawa żył 78 lat
Szumiło Jan Bychawa  żył 74 lata

Rodzinom zmarłych składam 

wyrazy głębokiego współczucia.

 Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego 
Regina Skoczylas

 Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie informuje, 
że w miesiącach maj – czerwiec zarejestrowano następujące:

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

KOLOROWYCH
CZARNO-BIAŁYCH

KOLOROWYCH
CZARNO-BIAŁYCH
naprawy na poczekaniu

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

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:
Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta
tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż  na raty

• WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • WYDARZENIA W GMINIE • 

Połykanie ognia, stąpanie po 

szkłach i gwoździach, akrobatycz-

na jazda rowerem, niesamowite 

magiczne sztuczki ... a wszystko 

to okraszone humorem przesym-

patycznego klauna ze Lwowa, 

który od pierwszego wejrzenia 

zdobył serca wszystkich dzieci. 

Oprócz tego wesołe miasteczko, 

smakowite kiełbaski z grilla, dla 

odważnych konkursy na scenie, 

oczywiście z nagrodami. Dla swo-

ich fanów wystąpił Kogel-Mogel. 

To tylko niewielka część atrakcji, 

które z okazji święta wszystkich, 

którzy są, bądź nadal czują się 

dziećmi przygotowało Bychawskie 

Centrum Kultury. Szkoda tylko, 

że właśnie w tym dniu zabrakło 

słońca. 

Wszystkim, którzy przyczynili 

się do zorganizowania Dnia Dzie-

cka na bychawskim stadionie z ca-

łego serca serdecznie dziękujemy!!!

MONIQ

Imieniny Parafii
czyli jak św. Jan w Bychawie muzykował

„Wszystkie Dzieci nasze są…”
Dzień Dziecka w Bychawie

Koleżance z pracy Pani Helenie Sulowskiej
z powodu śmierci Ojca

wyrazy głębokiego współczucia

składają:
Burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

Na zdj Tomek Kamiński, ks. proboszcz A. Kuś oraz prowadzący Ela i Marcin

Schola z Bystrzycy Starej z opiekunem Marcinem Mączką

Pan Policjant Miś Panda udzielał mądrych rad i wskazówek na zbliżające się wakacje
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