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W
raz z nadejściem lata, 21 czerw-
ca 2007 roku Środowiskowy Dom 
Samopomocy we współpracy 

z Bychawskim Stowarzyszeniem „Podko-
wa”, zorganizował Festyn „Moda na lato”. 
W scenerii bychawskiego zalewu i ruin pa-
łacu, uczestnicy mogli zaprezentować umie-
jętności krawieckie zdobyte w ramach terapii 
zajęciowej. W „Modzie na lato” wzięli udział 
przedstawiciele osiem dziennych ośrod-
ków wsparcia z województwa lubelskiego: 
z Lublina, Annopola, Chełma, Puław (ŚDS 
i WTZ), Tarnogrodu, Łęcznej i Bychawy.

Głównym punktem imprezy był pokaz 
letnich strojów, przygotowanych zarówno 
podczas imprezy, jak i wcześniej na zaję-
ciach terapeutycznych. Materiały i dodatki 
krawieckie, które były niezbędne do przy-
gotowania pięknych letnich kreacji, zostały 
przekazane przez Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe EUROTEX z Radzynia 
Podlaskiego. Dziękujemy serdecznie człon-
kom zarządu firmy – panu Stanisławowi 
Brzozowskiemu, pani Janinie Gocławskiej-
Dąbrowskiej oraz pani Beacie Koronie. Cie-
szymy się, że podczas imprezy, zaszczycili 
nas swoją obecnością. 

Prezentacje strojów letnich 
wykonanych przez drużyny 
z ŚDS-ów

Danuta Adamek (Dyrektor 
ŚDS), Seweryn Gąbka 

(Przewodniczący Rady 
Miejskiej) i nowiutki VW

MODA MODA na latona lato

Dokończenie na str. 8

Z ostatnich informacji, które uzyskałam od 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzenno-
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie – p. 
Jolanty Dzieciątkowskiej, wynika, że w chwili 
obecnej zostały zakończone dwie z kilku zaplano-
wanych na ten rok inwestycji, dwie inne są jeszcze 
realizowane do końca lipca. Zmodernizowano 
220 metrowy odcinek drogi w Woli Gałęzow-
skiej, co kosztowało gminę 90.136,86 zł. By czę-
ściowo zrekompensować wydatek, Urząd Miejski 
w Bychawie złożył wniosek do Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych o dofinansowanie. 

Wykonano remont placu targowego przy ul. 
S. Batorego w Bychawie. Tych mieszkańców, 
którzy jeszcze placu po remoncie nie widzieli, za-
praszamy na zakupy na targ w najbliższy wtorek. 
Na co dzień plac służy, jako bardzo potrzebny 
wszystkim parking. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 61.385,04 zł. 

Trwa modernizacja stadionu sportowe-
go z budową parkingu. Zadanie to rozpoczęto 
w 2003 r. W dniu 27 października 2006 r. zawar-
ta została umowa o dofinansowanie zadania ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Umowa przewidywała 2 transze dofinansowania: 
w 2006 r. w wysokości: 50.000 zł, w 2007 r. w wy-
sokości: 250.000 zł. W ramach dofinansowania 
w 2006 r. wykonano przyłącze wodociągowe do 
budynku i zadaszenie nad trybunami sportowy-
mi, w 2007 roku zostanie wybudowany parking 
przy stadionie (bez adaptacji części ul. Sportowej 
i nawierzchni asfaltowej parkingu) oraz wymie-
nione ogrodzenie stadionu. W dniu 24 kwietnia 
zawarto umowę z wykonawcą, przewidywany 
termin zakończenia zadania to 31 lipca 2007 r. 
Prace trwają, co widać na fotografii. Wszystko 
kosztować będzie 405.325,16 zł.

To nie wszystko. W Woli Dużej trwa remont 
drogi. Kolejny, bo czwarty etap remontu, obejmie 
naprawę 270,6 m nawierzchni oraz roboty ziem-
ne, o długości 413 mb. W dniu 18 maja zawarto 
umowę z wykonawcą, przewidywany termin za-
kończenia robót to dzień 30 lipca 2007 r. Remont 
kosztować będzie 187.080,53 zł. Planowane jest 
dofinansowanie ze środków MSWiA (tzw. powo-

dziowe) w wysokości: 147.464,00 zł.       mg

O tym, że, remont drogi Bychawa – Bychawka 
– Lublin jest niezbędny, wie każdy mieszkaniec 
Bychawy i gminy. Tymczasem jest to trudne i bar-
dzo kosztowne zadanie, warto więc pozyskać do 
jego realizacji, jak najwięcej partnerów. W trosce 
o poprawę komunikacji z Lublinem, udało się 
Burmistrzowi Bychawy – Andrzejowi Sobaszko-
wi zainteresować tym problemem władze miasta 
Lublin. W dniu 4 lipca 2007 roku z Jego inicja-
tywy, odbyło się spotkanie w sprawie moderni-
zacji tej drogi. Obecni byli Zastępcy Prezydenta 
Miasta Lublin – p. Stanisław Fic i Krzysztof 
Żuk. Panowie wyrazili wolę realizacji i partycy-

pacji w kosztach tego dużego przedsięwzięcia. 
Są zainteresowani w miarę szybkim terminem 
realizacji, bowiem remont tej drogi pozytywnie 
wpłynąłby na rozwój ościennych gmin i Bychawy, 
oraz samego miasta Lublina. Wiceprezydenci 
zobowiązali się do zawarcia stosownego porozu-
mienia z Powiatem Lubelskim. 

Warto nadmienić, że aż 14 km drogi Bychawa 
– Bychawka – Lublin podlega zarządowi Miasta 
Lublin, zarządcą pozostałych 13 km jest Powiat 
Lubelski, z których 7 km leży na terenie gminy 
Bychawa. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 
kwota 27 mln złotych, co obejmuje koszty zarów-
no robót budowlanych, jak i dokumentacji i nad-
zoru inwestorskiego. Wkład własny inwestycji (15 
%) to kwota 4 mln zł.

O tym, w jakim stopniu gmina Bychawa bę-
dzie partycypować finansowo w realizacji zadania 
„Modernizacja drogi nr 2269 L Lublin – Bycha-
wa”, dowiemy się podczas sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie. Niemniej Powiat Lubelski, którego 
zadaniem jest remont tej drogi, wymaga od na-
szej gminy pomocy finansowej w kwocie 54 % 
połowy szacunkowej wartości wkładu własnego 
– tj. 1.1 mln zł! Stosowną uchwałę o deklaracji 
udzielenia pomocy finansowej podejmie Rada już 
w sierpniu. 

mg

Inwestycje w gminie 
– wieści z ostatniej chwili

Miasto Lublin deklaruje włączenie się 
w modernizację drogi
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Pierwsza edycja 
konkursu „Danie dla 
Mola” zakończona. 
To, co wydawało się 
nieprawdopodobne, 
zostało zrealizowane 
19 lipca, w czwartkowe 
popołudnie, w Barze 
u Saszy. 

Wiele osób z powątpiewaniem 
i nieskrywanym zdziwieniem od-
nosiło się do możliwości połącze-
nia literatury ze sztuką kulinarną; 
książki z jedzeniem; czytania z go-
towaniem. Okazuje się jednak, że 
związków pomiędzy tymi dwoma, 
wydawać by się mogło, różnymi 
dziedzinami jest wiele: 

•  Czytanie to szczególny rodzaj 
przyjemności; czytając prze-
nosisz się w dowolne miejsce, 
poznajesz nowych ludzi, inne 
kultury, cywilizacje, odkrywasz 
tajemnice przyrody, zdobywasz 
czy pogłębiasz swoją wiedzę na 
interesujące tematy, zapominasz 
o codziennym „kieraciku”. Po-
dobnie rzecz ma się z jedzeniem, 
odkrywanie nowych potraw, sma-
ków, delektowanie się zapachem, 
aromatem przypraw, jest wielką 
przyjemnością. 

•  Ciało potrzebuje pokarmu, ale 
dusza również. Jedzenie to po-
karm dla ciała, książki – dla du-
szy. Czyż każdy z nas nie nosi 
w sobie jakiegoś wewnętrznego 
głodu? Książki mają moc za-
spokajania albo przynajmniej 
łagodzenia głodów duszy. I tak, 
np. drogi czytelniku możesz nig-
dy fizycznie nie być na safari 
w Afryce, ale dzięki książkom 
dowiesz się jak tam jest. Możesz 
nigdy nie mieć w ustach pasztetu 
z zająca albo tortu kajmakowego, 
a książki sprawią, że poczujesz na 
podniebieniu ich smak. Nie polo-
wałeś nigdy na dzikiego zwierza? 
Nic straconego. Wystarczy wziąć 
do ręki odpowiednią książkę, by 
poczuć się jak wytrawny myśliwy. 

•  Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
– głosi przysłowie. To prawda. 
Książki rozbudzają apetyt na po-
znawanie, odkrywanie, czytanie, 
jedzenie... życie!

Przedsięwzięcie zostało zainspi-
rowane wrażeniami czytelników 
Biblioteki Publicznej (BCK) po 
lekturze książek. Aby zachęcić do 
wędrówek po literaturze pięknej 
przyjęto formę literacko-kuli-
narnego konkursu. Już sam tytuł 
„Danie dla Mola” wyjaśnia wiele. 
Danie – bo chodziło o odnalezie-

nie w dowolnej książce z literatu-
ry pięknej fragmentu związanego 
z jedzeniem, mógł być to przepis 
na jakąś potrawę, ciekawy opis jej 
przygotowywania lub celebrowania 
posiłków. 

Dla Mola – ponieważ do zabawy 
zaproszono wszystkie „książkowe 
mole” czyli osoby, które kochają 
książki, lubią czytać. Konkurs, po 
raz pierwszy ogłoszony w kwiet-
niowym numerze Głosu Ziemi By-

chawskiej, powtarzany w kolejnych 
dwóch numerach oraz na stronach 
internetowych: BCK (www.ebck.
pl) i oficjalnej stronie Bychawy 
(www.bychawa.pl) zaintrygował 
wielu czytelników.

Kilku z nich zgłosiło apetyczne 
opisy potraw kulinarnych znalezio-
ne w literaturze pięknej. A byli to: 
Justyna Matysek, Monika Głazik, 
Agata Grzywa i Marcin Słowi-
kowski, którzy zarekomendowali 
książki jako interesujące lektury  
i odczytali wybrane przez siebie 
fragmenty. Poznaliśmy receptu-
ry dań z powieści: Fannie Flagg 
– Smażone zielone pomidory; Pa-
ta Conroy’a – Książę przypływów; 
Małgorzaty Kalicińskiej – Dom 

nad rozlewiskiem; 
Krystyny Siesickiej – Przez 

dziurkę od klucza.

Do konkursu zgłoszono jeszcze 
jeden opis potrawy bardzo popu-
larnej i typowo polskiej, będącej 
cudownym połączeniem kapusty 
z różnymi rodzajami mięsiwa. O tej 
potrawie w słowach pełnych za-
chwytu, niemal uwielbienia dla jej 
smaku i aromatu pisał polski poeta 
epoki romantyzmu w książce bli-
skiej sercu każdego Polaka. Któżby 
nie pamiętał opisu staropolskiego 
bigosu rozpoczynającego się od 
słów: W kociołkach bigos grzano: 

w słowach wydać trudno bigosu smak 

przedziwny, kolor i woń cudną…

Kapituła konkursu nie miała 
wątpliwości, grand prix otrzymał 

opis  staropolskiego bigosu z epo-
pei Pan Tadeusz Adama Mickie-
wicza, zgłoszony przez Panią Ewę 
Sprawkę z Bychawki. Nagrodę 
w postaci zaproszenia na pyszny 
obiad, ufundowanego przez Pań-
stwa Agnieszkę i Mariusza Sa-
wickich, właścicieli Baru u Saszy, 
wręczył dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury Mariusz Nawła-
tyna.

I wtedy się zaczęło... Zwycięż-
czyni konkursu stanęła przed nie 
lada wyzwaniem, miała ugotować 
bigos dla gromady wpatrzonych 
w nią gości Baru u Saszy, którzy 
z niecierpliwością czekali na efek-
ty kulinarnych starań. Szef kuchni 
– Mariusz Sawicki miał oko na 
przebieg powstawania pysznego bi-
gosiku. Warsztat pracy dla dwojga 
mistrzów kuchni zawierał wszyst-
kie potrzebne akcesoria i produkty. 

Czego tam nie było: głowy kapusty, 
pęta kiełbasy wiszące u powały, 
najróżniejsze wędzone; warkocze 
czosnku i cebuli, grzyby, aroma-
tyczne przyprawy: majeranek, jało-
wiec, a także pieprz, sól i wiele in-
nych. Był też gryczany miód, śliwki 
suszone i wielki dzban czerwonego 
wina, które na okoliczność wie-
czoru przyjęło nazwę: Napój dla 
Mola! W wielkim garze z grubym 
dnem gotowała się kapusta, a na 
olbrzymiej patelni podsmażała ce-
bulka i mięsiwa pokrojone w grubą 
kostkę. Aromat unosił się taki, że 
aż burczało gościom w brzuchach. 

- Tak naprawdę to Pan Mariusz 
gotuje, ja mu tylko pomagam – wy-
znała szczerze Ewa. 

Wg encyklopedii staropolskiej 
pieczoną dziczyznę, np. zająca, do-
dawano do bigosu już po ugoto-
waniu. I już wszyscy jesteśmy na 

polowaniu. Jak zaczarowani, prze-
nosimy się tam dzięki sile własnej 
wyobraźni, pobudzanej myśliw-
skimi dźwiękami oraz mocnym, 
niezwykle ekspresyjnym głosem 
Łukasza Trzcińskiego, czytającego 
poetyckie opisy polowania z Pana 

Tadeusza. Dreszczyk emocji towa-
rzyszący zasadzaniu się na dzikiego 
zwierza staje się naszym udziałem, 
w uszach niemal brzmi ryk ranne-
go niedźwiedzia. 

Onegdaj można było spotkać 
niedźwiedzia również w okolicach 
Bychawy. Barwną opowieść snuje 
na ten temat pan Marek Kuna 
– przyrodnik:

…A królem leśnych ostępów był 

któż? „ Jeśli nie dźwiedź to nie wia-

domo kto!” powiedziałaby Joanna 

Chmielewska – ulubiona pisarka 

mojej żony. Ursus, Arktos – niedź-

wiedź brunatny jest największym 

drapieżnikiem lądowym. W Europie 

największe osobniki osiągają masę do 

500 kg. Amerykańska odmiana zwa-

na grizzly jest jeszcze większa. Po-

dobno zdarzają się sztuki większe od 

niedźwiedzia polarnego dochodzące 

do 1 tony. Fantazja myśliwych czy 

szkiełko czy oko biologa. Prawdą jest, 

że w wierzeniach ludów pierwotnych 

niedźwiedź był przedmiotem kultu, 

uosobieniem mocy groźnych, ale na 

ogół życzliwych. Niektóre plemiona 

widziały w nim swego przodka – vi-

de Armia Czerwona wyświadczająca 

przysługi. Mówiąc poważnie, dowo-

dem szczególnej czci dla niedźwie-

dzia są chociażby germańskie imiona 

o rdzeniu   – bar, -ber, -bert. U Polan 

imię Mieszko (Miśko) było zastrze-

żone dla rodu książęcego. Jan Miodek 

uważa, że dla Słowian prawdziwe 

imię zwierza było rodzajem tabu. 

Nazwa niedźwiedź, czyli ten co wie 

gdzie jest miód była określeniem za-

stępczym. Podobnie zresztą rzecz się 

miała z wilkiem – vlk czyli wiel-

ki. Na Lubelszczyźnie niedźwiedzie 

spotykane były jeszcze w początkach 

XIX wieku. Konstanty Rostworow-

ski pisze tak: „opowiadał mi dzia-

dzio o ówczesnych zwyczajach, ku-

ligach konnych urządzanych zimą. 

O grasujących aż do końca XVIII 

wieku niedźwiedziach. Ostatniego 

zastrzelił na polach Woli w 1820 

roku niejaki Goniewski” [Konstanty 

Danie dla Mola
Ach, co to był za smak...

Ewa Sprawka (zwyciężczyni konkursu) i 
Mariusz Sawicki (Szef Kuchni) 
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Uwaga! Artykuł dla ludzi 
o mocnych nerwach 
i żołądkach!

Danie z mola
W Bychawie dokarmia się mole, 

ale są miejsca na świecie, gdzie to 
mole mogłyby uchodzić za pyszne 
danie.

W Chinach jada się gąsienice 
jedwabnika, w Japonii można ku-
pić osy gotowane w sosie sojowym 
i cukrze. Na Filipinach można 
skosztować prażonego świerszcza, 
w Wietnamie spróbować skorpio-
na, a w Kambodży raczyć się ta-
rantulą.

I cóż przy tych rewelacjach zna-
czą wątróbka, nereczki czy nóżki 
w galarecie, tak popularne u nas? 
Cóż znaczy tradycyjny polski bigos 
w porównaniu z zupą z małpy albo 
gotowanym mózgiem wiewiórki? 
W Polsce psy i koty są traktowane 
jak członkowie rodziny, w niektó-
rych krajach Dalekiego Wschodu, 
również na nie patrzy się przez 
pryzmat talerza. Ale nie trzeba 
wcale szukać w kuchni orientalnej. 
W Norwegii popularnym daniem 
są wędzone owcze łby zjadane ra-
zem z mózgiem, językiem i ocza-
mi.

Kiedyś kulinarny dreszczyk 
wywoływały owoce morza. Dziś 
są na porządku dziennym: jemy 
morskie pizze, w hipermarketach 
możemy kupić mrożone krewet-
ki, ośmiorniczki, a nawet płetwy 

rekina (niedawno w Lublinie dla 
amatorów surowej ryby otwarto 
pierwszą knajpkę sushi). Dopóki 
frutti di mare są świeże, znajdą 
sobie amatorów. 

Ale nie wszędzie ta zasada obo-
wiązuje. Popularna na Jukatanie 
potrawa Xinchin przyrządzana 
jest na bazie nieświeżych, wręcz 
sfermentowanych ryb, z których 
robi się cuchnący sos. Inną po-
trawą z przedłużonym terminem 
przydatności do spożycia jest tzw. 
Baloot. Coś, co nie jest już jajkiem, 
a nie jest jeszcze kurczakiem, a by 
trafić na stół czeka ponad dwa ty-
godnie, często zakopane w ziemi. 
Mongołowie zapewne popijaliby 
tę potrawę sfermentowanym mle-
kiem klaczy.

Zupełnie innym typem potrawy 
jest zupa gotowana w Chinach na 
ptasim gnieździe. Do jej przyrzą-
dzenia używa się tylko gniazd pew-
nego gatunku jaskółek. Tajemnica 
tkwi w wydzielinie ich gruczołów 
ślinowych, którą sklejają ze sobą 
poszczególne elementy gniazd. Nie 
polecam jednak zrywać jaskółczych 
gniazd spod okien. 

Warto również poświęcić tro-
chę uwagi nietypowym napojom. 
Takim chociażby jak eskimoskie 
wino ze sfermentowanej mewy 
albo koreańskie wino z małych 
myszek – pięć czy sześć sztuk 
gołych gryzoni w jednej butelce. 
Jednak tego typu trunki wytwarza 
się również z bardziej tradycyjnych 
produktów. Włoski gorzkawy likier 
o nazwie Cynar produkowany jest 
na przykład z karczochów. W Ka-
nadzie natomiast, oprócz syropu 
klonowego bardzo popularne jest 
świerkowe piwo.

A na deser coś słodkiego. Ukra-

iński Snickers, czyli oblewana cze-
koladą słonina. 

Smacznego!
Marcin Słowikowski

z innej beczki

Rostworowski – Jeszcze słychać tętent 

i rżenie koni;]. I dalej tamże:

„Pradziadek Jana (Barana – stan-

greta w majątku Gałęzów) furma-

nił u Kajetana Koźmiana i jak mu 

opowiadał jego dziadek jadąc spo-

tykali jeszcze niedźwiedzie. „Raz 

wracając z Kiełczewic napotkali na 

Czajczyńskiej niwie, niedaleko Gałę-

zowa, wielkiego niedźwiedzia osmy-

kującego kiście tatarki i zjadającego je 

z apetytem. Nierzadko były wypadki 

spotkania niedźwiedzi w Woli Gałę-

zowskiej, otoczonej wówczas olbrzy-

mią puszczą, ciągnącą się przez 80 

kilometrów aż do Sanu”

Osobiście wierzę w sprawczą moc 

niedźwiedzia! Gdy poznałem moją 

żonę byłem osobnikiem może i dorod-

nym, ale raczej szczupłym. No i póty 

mówiła do mnie „Misiu, Misiu, Mi-

siu…”, że popatrzcie sami. Obecnie 

na obszarze Polski żyje ok. 90 niedź-

wiedzi, wszystkie w Karpatach. 

Możliwości reintrodukcji gatunku na 

Lubelszczyznę raczej nie ma, zwa-

żywszy na brak większych komplek-

sów leśnych, nie penetrowanych przez 

człowieka. Może jakiś park safari; ale 

nie wiem czy to dobry pomysł – spy-

tajmy niedźwiedzia. Liczyliśmy na 

lotnisko w Niedźwiedzie, lecz póki co 

wygrywa opcja suśla. Może warto się 

z tym problemem przespać!

Doskonały smak bigosu staro-
polskiego zależy od różnorodności 
użytego mięsiwa. Urządzamy jesz-
cze jedno polowanie, tym razem 
na zające. Dźwięk rogu wzywa do 
polowania. I tu literatura znów 
przychodzi nam z pomocą. Tym 
razem sięgamy po opis polowania 
na zające w książce Zmierzch Ga-

łęzowa Konstantego Rostworow-
skiego i kolejną opowieść p. Marka 
Kuny:

Zając szarak jest w środowisku 

naturalnym Lubelszczyzny przyby-

szem ze stepów. Rozpowszechnił się 

wraz z wyrębem lasów i zastępo-

waniem ich przez obszary upraw-

ne – które są rodzajem sztucznego 

stepu. Występował licznie aż do lat 

80-tych XX wieku. Relacje z polo-

wań na obszarze majątków: Wola 

Gałęzowska – Gałęzów – Józwów, 

odbywających się w latach 30-tych 

tegoż stulecia donoszą o pozyskaniu 

300 do 700 zajęcy w ciągu jedno-

dniowych łowów. W 2005 r. objeż-

dżając rowerem wymienione łowiska 

naliczyłem zaledwie 5 sztuk. Miało 

to miejsce w okresie zimowym, kiedy 

zające są aktywne i dobrze widoczne 

w polu. Specjaliści od łowiectwa oraz 

ekolodzy podają różne przyczyny tak 

drastycznego spadku pogłowia zajęcy. 

Mówi się o chorobie dziesiątkują-

cej pogłowie w latach 80-tych. Inną 

przyczyną jest mechanizacja i che-

mizacja upraw mająca negatywny 

wpływ na chów zajęcy we wczesnym 

okresie rozwoju. Na koniec myśliwi 

uważają, że przyczyną wyginięcia 

zajęcy jest nadmierne rozmnożenie 

lisów polujących na nie. To z kolei 

spowodowane jest szczepieniem li-

sów przeciw wściekliźnie oraz tzw. 

Synantropizacją gatunku - mówiąc 

potocznie lisy dożywiają się na śmiet-

niskach, więc ich populacja rośnie. 

Z kolei od pana Mariana Flisa, 
pracownika naukowego Akade-
mii Rolniczej i myśliwego z pasją, 
dowiedzieliśmy się o polowaniach 
w dzisiejszych czasach, o zwycza-
jach myśliwskich, sygnałach uży-
wanych podczas polowań. Pan Ma-
rian może opowiadać bez końca 
o przyjemności płynącej z obco-
wania z przyrodą. Gdy obecna na 
spotkaniu reporterka Radio Lublin 
Magdalena Lipiec zadała mu pyta-
nie o specyficzny język myśliwski 
wyraźnie się ożywił i za chwilę 
dowiedzieliśmy się, że zając nie ma 
ogona tylko omyk, nie ma nóg tyl-
ko skoki, a gach to stary, dorodny 
zajęczy osobnik.

Miło gawędząc wspólnie do-
chodzimy do wniosku, że nic nie 
smakuje tak, jak gorący bigos ser-
wowany tuż po zakończeniu po-
lowania…

Bigos to taka potrawa, którą 
przyrządza się na różne sposoby. 
To niezawodne pole do popisów 
kulinarnych dla każdego, moż-
na eksperymentować z doborem 
składników i proporcjami między 
nimi. Niewielka zmiana składni-
ków powoduje, że potrawa ta za 
każdym razem smakuje inaczej. I to 
jest zadanie dla uczestników im-
prezy – gości Baru u Saszy, którzy 
wymieniając doświadczenia tworzą 
przepis na bigos. Powstaje orygi-
nalna receptura na Bigos Saszy. 

Baj_ka, MONIQ

Organizatorzy „Dania dla Mola” (Bychawskie 

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna) z serca 

dziękują: 

•  Państwu: Agnieszce i Mariuszowi Sawickim za 

sponsoring i staropolską gościnność

•   Olimpii Koziej – za wykonanie logo Danie dla 

Mola

•   Markowi Matyskowi za obsługę fotograficzną

•   Łukaszowi Trzcińskiemu za dar rozbudzania 

wyobraźni za pomoca literatury

•   Marianowi Flisowi za opowieści o współczesnym 

myślistwie i dar dla Biblioteki w postaci książki: 

60 lat Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko” 
w Lublinie

•   Markowi Kunie za barwne opowieści o „Misiu” 

i zającach

•   Uczestnikom konkursu za udział

•   Gościom, którzy 19 lipca o godz. 18.00 zjawili się 

w Barze u Saszy za ciepłe przyjęcie

•   Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach 

Dania dla Mola.

Przepis na bigos Saszy
Wszystkie składniki podali uczestnicy imprezy 

„Danie dla Mola”, jak również wymyślili nazwę.

Oprócz tego, „co się na winie” w prawdziwym 

staropolskim bigosie myśliwskim na 100% powin-

ny się znaleźć:

• kapusta kiszona i słodka
• szynka z dzika
• kiełbasa i inne wędzone np. żeberka
• śliwki suszone • grzyby suszone
• powidła śliwkowe • marchew
• pomidory • czerwone wino

• piwo  • omasta
• miód gryczany • ciasto chlebowe żytnie
• głowizna • drób
• cukinia  • kabaczek
• wołowina • cebulka na złoto
• jałowiec  • liście laurowe
• sól  • pieprz
• kminek  • ketchup
oraz dla mniej doświadczonych gospodyń 

„Przyprawa do bigosu” Prymat.

Po ugotowaniu, przez 3 dni zapiekać w piecu 

chlebowym.

Delektować się smakiem bigosu, najlepiej z kie-

liszeczkiem jałowcówki.

Smacznego! 

Witam wszystkich Młodych 
Czytelników w wakacje. Jeśli jesz-
cze nie zdążyliście wyjechać na let-
ni odpoczynek bądź już wróciliście, 
to mam dla Was coś, co z pewno-
ścią pomoże Wam przenieść się 
w odległe krainy. Podróż, do której 
chcę gorąco Was zaprosić, będzie 
oczywiście odbywać się w otocze-
niu rymów, a przewodnikiem, po 
tych strofach pełnych egzotycz-
nych smaków, będzie tytułowy 
stryjek globtroter ze swoimi ku-
linarnymi przygodami. Dziś w II 
części poznamy je wraz z kolejną 
świeżą porcję wyszukanych ziół, 
przypraw i niezbędników dobrej 
kuchni, których wymowa w języku 
polskim w zestawieniu z wymową 
miejsc ich pochodzenia wspomnia-
nych w wierszu, może wycisnąć 
pot na czole niejednego czytelni-
ka. Przynieście sobie zatem dużą 
szklankę zimnej wody z kuchni i… 
do dzieła! 

Leszek Asyngier Jr
P.S. Zaleca się głośne czytanie.

Stryjek globtroter (cz. II)
(…)

Co rusz, nowe wymyślał wojaże;
Odkrywcą smaków chciał być 
– i basta!
W duchu powtarzał: „…wszyst-
kim pokażę
Nieodkryte smaki w niezdobytych 
miastach.”
Na to stryj miał smaka.
I na:
Z Chile chilli,
Kminek z Helsinek,
Nostrzyk z Ustrzyk,
Majeranek z Łomianek.
Oraz więcej:
Szafranu z Iranu,
Pestek dynii z Gdynii,
Estragonu z Gabonu,
Z Boliwii oliwy.

Gastronomia była mu dziedziną-
Dla niej przemierzał kontynenty.
Wiele widział, z czego mógł za-
słynąć…
Jednak nie dla niego laurów spo-
kój święty.

Takie miał zapędy.
I do:
Maggi z Malagi,
Gorczycy ze stolicy,
Lukrecji z Wenecji,
Mydlnicy z Falenicy.
A nawet do:
Mirtu z Kashmiru,
Lawsonii z Estonii, 
Rumianku z Rumunii,
Rokambułu z Istambułu.

Kucharską kulturą mógł się po-
szczycić…

 C.D.N.

Tak powstawał słynny staropolski bigos...
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Powiedz, kiedy otrzymałaś 
pieniądze z Urzędu na swoją 
działalność?
Starałam się o to, już od lutego 

tego roku, a otrzymałam na po-
czątku marca…

Czy starającym się o taką dotację, 
stawiane są jakieś warunki?
Jest ich sporo… Najpierw Urząd 

Pracy sprawdza, czy kandydat po-
siada kwalifikacje do wykonywania 
działalności, którą sobie wybrał, 
a więc, czy ma odpowiednie wy-
kształcenie, praktykę, ogólne po-
jęcie, i czy jest na 100% zdecydo-
wany. Gdy przejdzie się wstępną 
rozmowę, wówczas przychodzi 
czas na kompletowanie dokumen-
tów. Dokumenty są sprawdzane w 
Urzędzie Pracy. Tam otrzymuje się 
fachową pomoc. 

Co jest najważniejsze?
Najważniejsze jest napisanie 

biznesplanu, jest to nasza wizja 
przyszłego przedsiębiorstwa – jak 
ma wyglądać, co będziemy robić, 
i na co chcemy wydać otrzymane 
pieniądze W biznesplanie trzeba 
szczegółowo określić wydatki z do-
tacji, gdyż później musimy rozli-
czyć się z niej, co do złotówki. 

A jeśli wyda się więcej?
To trzeba dołożyć z własnej kie-

szeni. 
Czy ktoś pomagał Ci w pisaniu 
biznesplanu? 
Poradziłam sobie sama. Cho-

ciaż, gdybym przygotowywała go 

raz jeszcze, to bardziej bym się 

rozejrzała na rynku i sprawdziła, 

co ile kosztuje…  Kiedy zbierze 

się wszystkie dokumenty i ma się 

już poręczycieli lub poręczyciela 

(jeden wystarczy, gdy ma dość wy-

sokie zarobki), wówczas składa się 

komplet dokumentów i czeka się 

na decyzję Urzędu Pracy. Trwa to 

na ogół około miesiąca, i u mnie 

tak było. Własną działalność roz-

poczęłam 6 kwietnia.

Kiedy powstał pomysł założenia 
własnego salonu kosmetycznego?
Sam pomysł powstał już daw-

no… O dotację też chciałam starać 

się wcześniej, ale chyba zabrakło 

mi wiary w siebie. Byłam nawet 

na wstępnej rozmowie i… zre-

zygnowałam. Nie pracowałam w 

tym czasie, więc miałam cały rok, 

by przemyśleć wszystko: Czy będę 

bezrobotna, czy będę pracowała 

dla siebie, czy będę robiła coś, 

co lubię? Musiałam dojrzeć do 

podjęcia decyzji. Po części prze-

konała mnie również możliwość 

otrzymania gotowych pieniędzy 

na początek… Chociaż dotacja to 

nie wszystko, trzeba mieć trochę i 

swojej gotówki, na start. 

Ile otrzymałaś dof inansowania?
Przy pisaniu biznesplanu, zało-

żyłam sobie wydatki na poziomie 

12 tys. i taką kwotę otrzymałam. 

Największa kwota, którą można 

było wówczas dostać, to 12.700 zł. 

Pieniądze przeznaczyłam na 
zakup podstawowego wyposaże-
nia gabinetu kosmetycznego. Za-
kupiłam, więc to, co niezbędne: 
wapozon, prądy do oczyszczania, 
podgrzewacz parafiny, fotel ko-
smetyczny, biurko do manicure, 
meble, kosmetyki. A także tzw. 
ultradźwięki do zabiegów. Bo to 
sobie wymarzyłam. Korzystałam z 
porad nauczycielki ze Studium Ko-
smetycznego – pani Iwony Smyk, 
która doradziła mi, w co inwesto-
wać na początku działalności.

Powiedz, co sprawiło Ci 
największe kłopoty?
Dla mnie największym proble-

mem, było przełamanie oporu, by 
nie bać się starać o pozyskanie 
dofinansowania. Nie mogłam się 
przełamać, że będę potrafiła sama 
prowadzić działalność. Bałam się, 
że nie będę o wszystkim pamiętać 
i sobie radzić. Musiałam chcieć, a 
gdy już wiedziałam, że chcę, to za-
łatwienie wszystkich spraw urzę-
dowych (w Urzędzie Pracy, Urzę-
dzie Miejskim, Statystycznym, 
Skarbowym), poszło mi gładko. 

Czy otwierając swój „Salon 
Kosmetyczny” w Bychawie, 
nie obawiałaś się istniejącej 
konkurencji?
Nie miałam obaw, co do tego, że 

mój gabinet będzie drugim w By-
chawie zakładem kosmetycznym. 
Uważałam, że skoro tutaj funkcjo-
nuje osiem czy dziewięć salonów 

fryzjerskich, i wszystkie prosperują 
dobrze, to i dwa salony kosmetycz-
ne będą obok siebie istnieć. Dzięki 
temu klientki będą mieć wybór, 
tym bardziej, że każda kosmetycz-
ka ma swój sposób pracy i swoją 
ofertę usług. 

Masz tylko klientki, czy 
i klientów?
Mam i klientów. Chociaż męż-

czyźni wstydzą się chodzić do 
kosmetyczki, a myślę że niepo-
trzebnie. Ci, którzy przychodzą, 
najczęściej korzystają z oczyszcza-
nia twarzy, chociaż są tacy, którzy 
zamawiają manicure. 

Wiąże Cię 12-miesięczna 
umowa z Urzędem Pracy? 
Zdradzisz, jak po 4 miesiącach 
istnienia f irmy, radzisz sobie 
f inansowo? 
W tej chwili mój salon prospe-

ruje dobrze, zarabiam na wszyst-
kie konieczne opłaty i pokrywam 
koszty utrzymania firmy – ZUS, 
księgowość, czynsz, telefon. 

A zostaje Ci coś dla siebie?
To, co zostaje, staram się inwe-

stować, kupuję nowe kosmetyki, 
wdrażam swoje pomysły. Jest do-
brze, myślałam, że będzie gorzej.

Powiedz, czy warto ubiegać 
się o dotację i zakładać własną 
działalność?
Uważam, że jest to wielka frajda. 

I to wcale nie jest tak, że się po-

rywasz z motyką na słońce. Miło 

jest mieć coś swojego, pracować 

dla siebie, i dobrze, że Urzędy dają 

teraz taką szansę. 

Czy bez tych pieniędzy 
podjęłabyś się tego zadania?
Myślę, że tak, ale nie w tej chwili. 

Musiałabym dłużej się do tego 

przygotowywać. Przypuszczam, że 

wyjechałabym za granicę, by za-

robić na start, ewentualnie rodzi-

na, musiałaby mi bardziej pomóc. 

Chociaż, i tak wiele mi pomogła, 

za co jej serdecznie dziękuję. Dzię-

kuję przyjaciołom, którzy mnie 

wspierali w trudniejszych momen-

tach, i wszystkim moim klientkom 

i klientom, którzy mi zaufali.

A ja w imieniu swoim i  
wszystkich Czytelników „Głosu” 
dziękuję Ci za rozmowę, życzę 
Ci powodzenia i… tłumów 
w gabinecie.

Z Anną Łączek-Ponieważ 
rozmawiała Monika Głazik

- W ostatnich miesiącach wzrosło zainteresowanie osób bezrobotnych uzy-

skaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z takiej 

dotacji, w wysokości do 13 545,70 zł, mogą korzystać zarówno bezrobotni, jak 

i absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. Pieniądze są, i można się ubiegać 

o nie z różnych programów. Na terenie gminy Bychawa od grudnia 2005 roku, 

zostało założonych 9 f irm, z czego w tym roku, aż pięć. Ci, którzy zaryzyko-

wali, radzą sobie dobrze.– informuje p. Grażyna Adamczyk, pracownik 
Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Bychawie.

Z bezzwrotnej dotacji skorzystali:

Wielu uważa, że zakładanie własnej działalności gospodarczej jest ryzykowne. Ale są ludzie odważni. 

Anna Łączek-Ponieważ, kosmetyczka, obecnie właścicielka „Salonu Kosmetycznego” przy ulicy 

Armii Krajowej w Bychawie, nie bała się sięgnąć po dotację z Urzędu Pracy dla rozpoczynających 

działalność gospodarczą. Już od dawna marzyła o własnym gabinecie kosmetycznym. Dzięki 

bezzwrotnym środkom finansowym, jej marzenie zrealizowało się szybciej. Wprowadziła w życie 

pomysł na prowadzenie własnego „Salonu Piękności”, i teraz robi to, co lubi. Jest sobie szefem i 

pracownikiem! Jej się udało, choć mówi, że na początku łatwo nie było… 

Sama sobie jestem szefową!

Przedsiębiorczość w modzie!

SKLEP „BECIKOWY RAJ” MARTA RYCERZ

Bychawa, ul. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 7

• Wózki

• Łóżeczka

• Pościele

• Ubranka w rozmiarach od 56 do 146

• Kosmetyki 

oraz inne akcesoria, potrzebne każdej mamie dla swojej 

pociechy 

„Becikowy Raj” zaprasza na zakupy wysokiej jakości 

produktów w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy 

sprzedaż produktów firm: Awa, JM, Bobas, Sofia, Pupil, 

Maja, Tutek, Matpol, Euro Baby, Klupś, Canpol babies 

oraz wielu innych. 

Czynne:  pn.-pt. od 9-16; sob. 9-13

ZAKŁAD FRYZJERSKI „AGNESCLER” 
AGNIESZKA WILKOŁASKA

• strzyżenie damskie i męskie

• strzyżenie dziecięce

• fryzury fantazyjne

• fryzury ślubne

• podstrzyżenie wąsów

• balejage

• refleksy

• stylinge

• farbowanie

• pasemka

• trwałe

czynne pn.-pt. 8-18, sob. 8-16

Bychawa, ul. Piłsudskiego 67

Tel. kom. 0669 474 714

Tel. 0-81 566-12-92

Firma działa od kwietnia 2007

Firma „FLOR_BUK” Zbigniew Zubowicz

• Profesjonalny montaż wykładzin dywanowych i PCV.

• Naprawa uszkodzonych posadzek, szlifowanie posadzek.

• Klejenie pęknięć eternitu.

Masz problem? Zadzwoń tel. 501 171 362

Faktury VAT

PRIMUM PROJEKT Grzegorz Godula

• 

projektowanie indywidualne

• adaptacje projektów 

• kolorystyki elewacji

• inwentaryzacje budowlane

• kosztorysowanie

• fachowe doradztwo

• sprzedaż typowych projektów

Bychawa ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33 (GS)

Tel. (081) 566 00 54, tel. kom. 0 607 674 627

Czynne pn.– pt. 9.00 – 17.00
www.primumprojekt.pl

biuro@primumprojekt.pl

Firma działa od stycznia 2007 r.

SKLEP BIELIŹNIARSKI „CHIARA”

Bychawa, ul. Rynek 10 • czynne w godz. 9-17

• Bielizna osobista i nocna

• Kostiumy kąpielowe

• Rajstopy

• Pończochy

• Legginsy

Firma działa od marca 2007

MS PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE

• Projekty indywidualne

• Adaptacje projektów typowych

• Inwentaryzacje

• Kosztorysowanie

• Aranżacje wnętrz

• Usługi geodezyjne

mgr inż. Sylwester Mituła

Bychawa ul. Marsz. J. Piłsudskiego 35 A

czynne: pon.-pt. 9-17
tel./fax. (081) 56-60-300

kom. 0 501-635-726

e-mail: ms.projekt@poczta.fm

Firma działa od grudnia 2005 roku

Kosmetyczka Anna Łączek-Ponieważ w trakcie pracy
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Wszystko było pięknie. 
Pogoda, jak na rajd 
rowerowy wymarzona, 
chociaż prognozy 
mówiły co innego. Grupa 
młodzieży z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. 
mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie wraz 
z opiekunami p. 
Urszulą Wilkołazką 
i p. Januszem Saganem 
9 lipca wyruszyła na 
pięciodniowy podbój 
Roztocza. Było to możliwe 
dzięki projektowi 
„SZKOŁA DLA CIEBIE – 
dotacje dla szkół Powiatu 
Lubelskiego”.

Roztocze – malownicza, zielona 
kraina geograficzna, ciągnąca się 
wąskim pasmem od Kraśnika do 
Lwowa. Jest ona wyjątkowa pod 
każdym względem. Tu przyroda 
łączy się z zabytkami przeszłości 
i współczesnością tworząc niepo-
wtarzalny, harmonijny krajobraz, 
jakiego nie spotyka się nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie. Nazwa 
regionu pochodzi prawdopodob-
nie od „roztaczania” wód. Rzeki, 
w odpornych na działanie wody 
skałach, często tworzą progi skalne 
zwane „szypotami” czy „szumami”. 
Dodatkowo sprzyjają uprawianiu 
tej formy turystyki liczne trasy 
rowerowe, drogi leśne i polne po-
zwalające odkryć wiele ciekawych, 
trudno dostępnych miejsc.

Rower – przyjazny dla środo-
wiska środek lokomocji, który nie 
dymi i nie hałasuje, a przez to 
idealnie nadaje się do zwiedzania 
rozległego obszaru Roztocza. To 
właśnie on, zwykły rower okazał 
się najwłaściwszym wehikułem do 
ekspoloatacji Roztocza, chociaż... 
czasami stanowił morderczy test 
sprzętu i naszej kondycji, co poczu-
liśmy na własnej skórze, zwłaszcza 
niektórzy.

Dzień pierwszy...
Punktualnie o godzinie 800 

„wybrańcy” stawili się na miej-
scu zbiórki. Chwilę po tym, ostro 
ruszyliśmy na „podbój” Roztocza. 
Już „pierwsza górka” – łatwo się 
domyśleć która, dała nam porząd-

nie w kość...,  a karkołomny zjazd 
zakończył się niespodziewanie. Je-
den z naszych uczestników na sa-
mym wstępie złapał przysłowiową 
„gumę”. Poważna usterka została 
szybko zlikwidowana przez wy-
kwalifikowanych rajdowych me-
chaników (Krzysia i Jacka), ale 
zapomnieli niestety o ustawieniu 
siodełka!!! 

Słońce na trasie prażyło niemiło-
siernie – wszystkich nas przypiekło, 
a zwłaszcza Patryka. Przejeżdżając 
przez Radecznicę odwiedziliśmy 
św. Antoniego na wodzie, jakże 
to później okazało się zbawienne. 
Wczesnym wieczorkiem, po prze-
jechaniu tylko 79,1 km, (bagatel-
ka!) lekko zmęczeni, ale szczę-
śliwi dotarliśmy do Zwierzyńca. 
Wieczorny spacer po miasteczku 
w kroplach deszczu ukoił naszą 
opaloną skórę.

Zwierzyniec – małe pięknie położo-

ne miasteczko, przepełnione zielenią. 

Wypoczynek znajdą tu wszyscy, którzy 

szukają spokoju i kontaktu z przyro-

dą. Liczne zabytki – pozostałości po 

Ordynacji Zamoyskiej, oraz przyległy 

Roztoczański Park Narodowy z pięk-

nymi stawami Echo, zapewnią miły 

wypoczynek.

Dzień drugi...
Zwierzyniec – Susiec, dzień 

miłej i prawdziwej włóczęgi przy 
pięknej pogodzie. W promieniach 
wschodzącego słońca, zielonym 
szlakiem partyzanckim, wyruszyli-
śmy w pełną wrażeń podróż, w do-
słownym znaczeniu. 

Na samym początku nic nie 
wskazywało, że będziemy mie-
li jakiekolwiek trudności w dniu 
dzisiejszym. Ale jedna chwila nie-
uwagi i znaleźliśmy się w leśnej 
pułapce. W pewnym momencie 
urwał się nam szlak partyzancki. 
Nawet nasi znakomici zwiadowcy 
( Jacek i Łukasz), nie byli w sta-
nie odnaleźć zagubionego szlaku. 
Cóż nam pozostało, jedynie po-
wrót. I tak też się stało. Wróciliśmy 
do miejsca nieszczęśliwego skrętu. 
Na szczęście, przypadkiem prze-
jeżdżający leśniczy przyszedł nam 
z pomocą. Ale to nie wszystko, bo 
po przejechaniu następnych paru 
kilometrów okazało się, że została 
zgubiona komórka. I tu z pomocą 
Jacka i Łukasza, którzy powrócili 

do miejsca ostatniego odpoczynku, 
udało nam się odnaleźć zgubę. Ot, 
chwila niefrasobliwości i kłopocik 
gotowy. Po dniu naprawdę pełnym 
wrażeń i przejechaniu następnych 
81,6 km, dotarliśmy szczęśliwie 
do Suśca.

Susiec – malownicza wieś położona 

na Roztoczu Środkowym, na północ-

no-wschodnim skraju Puszczy Solskiej, 

na pograniczu Płaskowyżu Grabowicy 

na północy i piaszczystego Obniżenia 

Suśca na południu. Obecnie Susiec 

należy do najchętniej odwiedzanych 

miejscowości Roztocza. Zawdzięcza to 

położeniu na skraju rozległych lasów 

parku krajobrazowego Puszczy Solskiej, 

poprzecinanych malowniczymi dolina-

mi rzek. Jedną z nich jest Tanew, która 

w pobliżu Suśca tworzy malowniczy 

przełom. Płynąc w głębokiej dolinie, po 

skalnych uskokach, rzeka na długości 

200 m tworzy „szumy”, serię ponad 

dwudziestu niewielkich wodospadów.

Dzień trzeci...
Po ciężkiej wczorajszej zaprawie 

wyruszyliśmy na jeszcze cięższy, 
jak się później okazało, szlak tj. 
szlak szumów. To była iście praw-
dziwa szkoła przetrwania... Te 
strome podejścia z rowerem na 
grzbiecie, przeprawy przez Tanew, 
karkołomne zjazdy ... przetrwali-
śmy wszystko – chociaż nie odbyło 
się bez niespodzianek. Delektowa-
liśmy się „relaksującą” przejażdżką 
nad małymi wodospadzikami /szy-
poty, szumy/, które skąpane w zie-
leni sprzyjały naszemu wyciszeniu 
i odprężeniu. Oddech wyrównali-
śmy „U Gargamela” delektując się 
malinowymi lodami. Po odpoczyn-
ku szybko ruszyliśmy dalej... i to 
była kolejna wpadka – zabłądzi-
liśmy (tym samym wytyczyliśmy, 
niechcący, nowy szlak nad Tanwią. 
Na szczęście niezmordowany (jak 
zwykle!) Jacek włączył swój GPS 
– odnalazł na nowo niebieski szlak. 
UFFF!!!

Po krótkim odpoczynku nad 
Tanwią, wdychając żywiczne po-
wietrze szybko powróciliśmy do 
miasta, nie prowokując losu na 
następne zagubienie się... W przy-
pływie ułańskiej fantazji, żeby nie 
marnować czasu, dodatkowo prze-
jechaliśmy około 25 km wokół 
Suśca. Tak więc tego dnia w sumie 

przekręciliśmy tylko (ale jakich) 
53.8 km. Wieczorem, podtrzymu-
jąc turystyczną tradycję spotka-
liśmy się przy ognisku. Pieczone 
kiełbaski smakowały nam wyśmie-
nicie, jak mało kiedy.

Dzień czwarty...
Po wysokokalorycznym śnia-

daniu, pełni energii wyruszyliśmy 
w kierunku Krasnobrodu. Nasz 
optymizm zmalał zaraz za pierw-
szym zakrętem gdy ujrzeliśmy 
„malutką” górkę. Ten morderczy 
podjazd niektórych prawie wy-
kończył. Zjazd zregenerował nam 
siły... nie na długo, za chwilkę 
pojawiła się następna górka, która 
została pokonana prawie w ekspre-
sowym tempie. Chcąc sobie skrócić 
co nie co drogi, skręciliśmy w las na 
zielony szlak. A tu znowu niespo-
dzianka. Zielony szlak skończył się 
niespodziewanie – ujrzeliśmy znak 
STOP – WYCINKA DRZEW. 
Po chwilowym wahaniu się, kieru-
jąc się wyrobionym już od kilku dni 
instynktem samozachowawczym, 
„rowerowym kłusem” dotarliśmy 
do Krasnobrodu. Zameldowaliśmy 
się na kwaterze i wyruszyliśmy na 
zwiedzanie ciekawych miejsc. Na-
wiedziliśmy słynne Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny. Ko-
ściół ufundowała Maria Kazimiera 
(Marysieńka) w dowód wdzięcz-
ności za cudowne uzdrowienie. 
Następnie zwiedziliśmy Muzeum 
Wsi Krasnobrodzkiej i ptaszar-
nię ze swoimi pięknymi lokatora-
mi. Nie zapomnieliśmy również 
o kapliczce nad źródłem – miejscu 
słynnym z objawień Matki Bo-
skiej i cudownych uzdrowień. I tak 
zakończyliśmy dzień z 39.1 km 
w nogach... 

Krasnobród – leży na Roztoczu 

Środkowym, jest miasteczkiem typo-

wo turystycznym, a brak przemysłu 

i nieskażone środowisko pozwalają na 

rozwój działalności uzdrowiskowej. 

Region Krasnobrodu jest w szczególny 

sposób chroniony, gdyż jego tereny 

przylegają do Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. Łagodny mikroklimat, 

czyste powietrze, wspaniałe walory 

krajobrazowe, przepiękne lasy sosno-

wojodłowe tworzą doskonałe warunki 

do relaksu i odpoczynku.

Dzień piąty...
Pełni niezapomnianych wrażeń, 

z żalem opuszczaliśmy piękne Roz-
tocze. A myśl, że do domu mamy 
ponad 100 km, przyprawiała nas 
prawie o zawał. Z Krasnobrodu 
– prosto przez Bondyrz dotarliśmy 
do Guciowa. Tu odwiedziliśmy 
grodzisko, ślady kurhanów oraz 
wspaniały skansen „Zagroda Gu-
ciów” – prezentujący dawną roz-
toczańską wieś. Ponownie szybkim 
„kłusem rowerowym” ruszyliśmy 
w stronę Bychawy. O dziwo! bez 
żadnych problemów dotarliśmy do 
celu. W tym dniu pokonaliśmy 
tylko 105.2 km, jak nam się to 
udało, tego nie wie nikt. Wszy-
scy rozstawaliśmy się ze smutkiem 
i z nadzieją na powtórkę w przy-
szłym roku!!! Do zobaczenia na 
turystycznym szlaku!

Ps. Przez te 5 dni przejechaliśmy 
tylko 358,8 km. Zachęcamy do 
obejrzenia galerii z rajdu na stronie 
naszej szkoły www.zsz.bychawa.pl 
Galeria - Rajd rowerowy po Roz-
toczu - Szkoła dla Ciebie 2007

Jeden z rajdowców

ROZTOCZE dla zuchwałych

Kto mówił, że będzie łatwo?

Ostro ruszyli na podbój Roztocza

Zagubieni...
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Czy można dużo, łatwo i przyjemnie 
się uczyć? Odpowiedź na to pytanie 
znają uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bychawie, realizatorzy Projektu 
Sokratesa Comeniusa – „Kultura 
Fizyczna jako element wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Europy”. 
Celem projektu było poszerzenie 
i rozwinięcie kompetencji 
językowych uczniów oraz 
pogłębienie wiedzy o wspólnych 
korzeniach kulturowych narodów 
Europy poprzez wspólną pracę 
nad projektem oraz poznanie 
historii olimpizmu i uniwersalnego 
języka sportu, a także wzajemne 
przełamywanie barier i zwalczanie 
stereotypów. Przy błogosławieństwie 
dyrekcji i akceptacji władz miasta, 
program i jego atrakcje sfinansowała 
Unia Europejska.

Tyle teorii. Praktyka okazała się 
na szczęście, dużo atrakcyjniej-
sza! Co prawda, wiele działo się 
w szkole przez cały rok, ale najwię-
cej tuż przed wakacjami. W dniach 
4-16 czerwca 2007 roku dwudzie-
stoosobowa grupa uczniów z Gim-
nazjum nr 1 w Bychawie, pod 
opieką autorów projektu Joanny 
Podgórskiej i Artura Płazy, gościła 
w partnerskiej szkole Anne-Frank-
Realschule w Ibbenbüren. Poniżej 
krótkie wspomnienia z tego wy-
jazdu.

3 czerwca
Słońce opanowywało właśnie 

niebo, gdy z rykiem olbrzymiego 
silnika, nasz autobusik wtoczył się 
na polskie drogi. Droga zmieniła 
się z czasem w autostradę (tak, 
tak polska autostrada!), by znowu 
zwężając się doprowadzić nas do 
Słubic. Tu krótka noc w hotelu 
„Sportowym” (komfortowy, ładny, 
godny polecenia), gorący posiłek 
i pierwsze „Polaków nocne roz-
mowy”.

4 czerwca
Jeśli nie liczyć dreszczyku emocji 

przy przekraczaniu granicy i go-
rącego powitania w Ibbenbüren, 
które zgotowali nam niemieccy 
przyjaciele, to dzień upłynął nam 
pod znakiem monotonnego poko-
nywania kolejnych kilometrów.

5 czerwca
Zwiedzamy szkołę. Troszeczkę 

inna niż nasza, ale szkoła to szkoła. 
Trening piłkarski z niemieckim 
trenerem tzw. „łowcą talentów” 
był znakiem, że oto na poważ-
nie rozpoczynamy naszą piłkar-
ską rywalizację. Opinie ekspertów 
o umiejętnościach piłkarskich na-
szych uczniów (szczególnie – Ane-
ty i Maćka) napawają nas dumą. 
Oczyma wyobraźni widzimy ich 

ubranych w barwy polskiej repre-
zentacji na Mistrzostwach Świata 
2012.

Popołudnie. Wspinaczka – sport 
dla prawdziwych macho. Pot lał 
się strumieniami z wysiłku i emo-
cji. Kilka lub kilkanaście metrów 
nad ziemią walczymy z własnymi 
słabościami wisząc na linach roz-
piętych między drzewami. Wystar-
towali wszyscy – kadra i uczniowie. 
Nie każdy jednak dotarł na miej-
sce zbiórki w wyznaczonym czasie. 
Niektórzy potrzebowali dodatko-
wych bodźców (np. „korupcyjnej” 
oferty nauczyciela i wrzasków pra-
cowników Ketllerparku), by puścić 
się kurczowo trzymanej belki i do-
trzeć do ostatniego zjazdu na linie, 
(przy okazji, zawsze dotrzymuję 
słowa, więc proszę się zgłosić po 
banana).

6 czerwca
Zaczęło się. Polski hymn zaśpie-

wany przez niemieckich uczniów 
wzruszył nas bardzo, ale nie uśpił 
naszej czujności i gotowości do 
walki. Za chwilę ma przecież roz-
gorzeć (często bratobójcza) wal-
ka na piłkarskim boisku. Po to 
trenowaliśmy, uczyliśmy się nie-
mieckiego, studiowaliśmy przepi-
sy i historię sportu, by na sygnał 
gwizdka ubrani w kolorowe stroje 
rzucić się w kierunku bramki prze-
ciwnika. Osiem polsko – niemiec-
kich drużyn mieszanych, zwarło 
się w walce o tytuł Mistrza Piłki 
Nożnej Programu Sokrates Co-
menius. Dziś już nieważne, kto 
wygrał, ale wtedy liczyła się każda 
bramka (szczególnie, jeśli strzelił ją 
mieszkaniec Bychawy). 

7 czerwca
Przerwa w piłkarskich zmaga-

niach. Jedziemy do Wolksbur-
ga (centralne Niemcy- siedziba 
Volkswagena). Zwiedzamy Pheno-
muzeum, czyli jedno wielkie labo-
ratorium fizyki, gdzie każdy może 
wszystkiego dotknąć i choć przez 
chwilę być Albertem Einsteinem. 
„Fizyk” - sor Boguś, byłby dumny, 
gdyby zobaczył nas pochylonych 
nad tajemnicami wszechświata. 
Jeszcze tylko zwiedzanie Hanno-
veru i barokowych ogrodów (ma-
łego Wersalu w wersji niemieckiej) 
i dzień kończy się tradycyjnym 
pożegnalnym „Cis”.

8 czerwca
Dzień piąty. Zwiedzamy Mün-

ster. Przewodnikiem i fundatorem 
najlepszych lodów, jakie jedliśmy 

w Niemczech jest zastępca dyrek-
tora szkoły pan Urlich Specken-
wirth. Opowieść o historii swojego 
miasta zatytułował: „Przestępstwo, 
seks i religia”. O seksie nie usły-
szeliśmy nic, pomimo tego historia 
była fascynująca i do złudzenia 
przypominała skandale z pierw-
szych stron współczesnych gazet. 
Tradycja i współczesność przepla-
tały się zresztą ze sobą podczas ca-
łego spaceru ulicami tego pięknego 
miasta. Ten dzień minął niczym 
jedna chwila.

9-10 czerwca
Sobota i niedziela to tzw. dni 

w rodzinach. Każdy spędzał je 
w rodzinie swojego partnera. Jedni 
pływali (pierwsze wejście na ca-
łe popołudnie sfinansowały nam 
władze miasta Ibbenbüren), inni 
jeździli do Holandii, a jeszcze in-
ni rozkoszowali się „celtowaniem” 
tzn. ogrodową wersją indiańskiego 
namiotu.

11 czerwca
Po kilkudniowym wypoczynku 

na nowo rozgorzał sportowy bój. 
Tym razem drużyny zmierzyły się 
ze sobą w tzw. „piłkarzyki” i kon-
kursie celnych strzałów. Każdy 
chciał dziś udowodnić, że jest naj-
lepszy. Ten dzień rozgrywek moc-
no wstrząsnął dotychczasowym 
liderem „zielonymi z szarfą”. Oka-
zało się, że szczególnie w „rękach” 
liderzy nożnej konkurencji nie byli 
tacy mocni. Poza godzinami spor-
towej walki ulubioną konkuren-
cją, szczególnie dziewcząt, stały się 
„łowy” na sklepowe okazje. Gdzie? 
kto? kupił szałowy ciuch mamie, 
prezent dla rodzeństwa, błyskotkę 
dla siebie - omawiano podczas 
codziennych spotkań naszej grupy. 
Okazało się, że ceny w Ibbenbüren 
nie powalają, a okazji na wyprze-
dażach, by kupić ciekawy prezent, 
było sporo.

12 czerwca
Dzień stał pod znakiem „siatko-

nogi”, to ostatnia wariacja na temat 
piłki nożnej. Dziś wszystko się 
rozstrzygnie. Poznamy zwycięzcę 
wielodniowej walki o tytuł naj... 

Po kilku godzinach wszystko jasne 
„zieloni z szarfą” zdobyli to upra-
gnione przez wszystkich najwyż-
sze miejsce na podium. Zawod-
nicy z pozostałych drużyn muszą 
obejść się smakiem. Z uczuciem 
spełnienia swojej sportowej części 
misji za Odrą, uczestnicy wyjazdu 
uporządkowali spisaną na plaka-
tach historię Mistrzostw Świata 
i udziału w nich drużyn z Polski 
i Niemiec. Obok przygotowanej 
przez nas wystawy nikt nie mógł 
przejść obojętnie (szczególnie, że 
zajęliśmy główny hall budynku 
szkoły od gabinetu dyrektora po 
pokój nauczycielski).

13 czerwca
Jak ten czas leci, dopiero wysłu-

chaliśmy hymnów na rozpoczęcie 
turnieju, a już tańczymy poloneza 
na oficjalnej uroczystości zamknię-
cia „Socratesowych Mistrzostw”. 
Jesteśmy kulturowymi ambasado-
rami kraju nad Wisłą. Gala, pełna 
etykieta. Telewizja, władze miasta, 
dyrektorzy z 5 szkół i tyleż szkol-
nych delegacji... i my. Jakże tego 
dnia, byliśmy dumni z naszych 
wychowanków... Podziękowania 
dla pomysłodawców, organizato-
rów i wykonawców projektu, oraz 
wzniesiony dumnie przez zwycięz-
ców puchar i błysk medali, które 
zawisły na szyi każdego uczestnika 
piłkarskich zmagań, kończą ten 
pełen wrażeń dzień.

14 czerwca
Tak, to dziś jest ten dzień! Wła-

śnie dziś staniemy u bram „sporto-
wego raju” – przed nami po krótkiej 
podróży stadion - Schalke Are-
na w Gelsenkirchen! Pojemność 
- 61 524, miejsca siedzące: 42 990. 
Miejsca Vip: 2 320. Rozsuwany 
dach, podgrzewana, jeżdżąca po 
szynach murawa. Potężna budowla 
pulsuje swoim życiem atrakcji tury-
stycznej. Murawa „wietrzy się” wła-
śnie na wyciągniętej przed stadion 
szufladzie, której wyciąganie trwa 
podobno 5 godzin. Przez chwilę 
pod batutą przewodnika ćwiczymy 
bojowy okrzyk tutejszych kibiców 
– Schalke!!!! Siedzimy w przebie-
ralni, może na miejscu dajmy na to 

Ronaldinio, a w barwach drużyny 
Schalke 04 grali przecież Tomasz 
Wałdoch (pełnił funkcję kapitana) 
i Tomasz Hajto. Trudno nas było 
wyrwać z objęć tego przybytku, ale 
czekało nas tego dnia jeszcze safari 
po Afryce i Alasce, czyli zwiedzanie 
ZOO. Piękne i owszem, ale skóra 
cierpła, gdy stawałeś oko w oko np. 
z lwem, a dzieliła was zdawało by 
się tylko kępa trawy. Na szczęście 
za tą trawką kryły się techniczne 
nowinki oddzielające nas bezpiecz-
nie od kłów i pazurów.

15 czerwca
To dzień przeznaczony na oswo-

jenie się z myślą, że wszystko co 
dobre kiedyś się kończy i czas 
wracać do szkoły. Dzień żegnamy 
się na międzynarodowym turnieju 
piłki ręcznej „dzikich drużyn”. Je-
steśmy tym razem w roli widzów, 
jeśli nie liczyć kilku rozegranych 
w strugach deszczu meczy w pił-
kę nożną na „dmuchanym” boisku 
(jednej z atrakcji turnieju).

16 czerwca
Nie da się dłużej tego ukrywać. 

„To już koniec. Nie ma już nic. 
Jesteśmy wolni, możemy iść…”, 
tylko te słowa przychodzą mi do 
głowy, gdy po serdecznych uści-
skach wsiadam do „autobusika”. 
Wóz nabiera prędkości i za za-
krętem znikają wyciągnięte w po-
żegnalnym geście dłonie naszych 
przyjaciół – Niemców.

P.S.
Nad realizacją naszego programu 

pracowaliśmy cały rok. Korzystając 
z okazji serdecznie dziękuję kole-
żankom i kolegom, nauczycielom 
z Gimnazjum nr 1 w Bychawie, za 
pomoc w realizacji tego ambitnego 
projektu. Szczególnie podziękowa-
nia należą się: Annie, Eli, Monice, 
Januszowi, Zbyszkowi, Waldkowi 
i Arturowi. Koordynatorowi pro-
jektu Joannie Podgórskiej, tą dro-
gą dziękuję za wiele poświęconych 
młodzieży dni i wspólnie przeży-
wanych emocji.

Korzystanie z unijnych środków 
nie jest łatwe, ale dziś wiemy na 
pewno – było warto!

Artur Płaza

Z pamiętnika nauczyciela

Słynny stadion Schalke Arena
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Wakacje to najmilszy dla każde-
go czas. Zanim jednak wyruszymy 
na szlak letniej przygody, zechciej-
my spojrzeć za siebie i podsumo-
wać, jak minął kolejny rok solidnej 
pracy Szkoły Podstawowej w By-
chawie.

W bieżącym roku szkolnym 
Szkoła Podstawowa przystąpiła do 
realizacji projektu „Nasza Szko-
ła” prowadzonego przez Wyższą 
Szkołę Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, a współfinansowanego 
przez fundusze unijne. Celem pro-
jektu jest efektywne wsparcie opra-
cowania i wdrożenia programów 
rozwoju szkół ukierunkowanych na 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów pochodzących z obszarów 
miejskich i wiejskich województw 
Ściany Wschodniej. 

Dyrekcja wraz z nauczycielami 
Szkoły Podstawowej w Bychawie 
wykonała ogrom prac związanych 
z opracowaniem Programu Roz-
woju Szkoły oraz zaplanowaniem 
i realizacją działań wspierających 
rozwój umiejętności kluczowych, 
zainteresowań uczniów zdolnych 
jak również zadań pomocy uczniom 
ze specjalnymi potrzebami.

Całoroczną naukę wszystkich 
uczniów poddano wewnętrznemu 
pomiarowi dydaktycznemu. Od-
były się całoroczne sprawdziany 
w oddziałach klas IV i V oraz 
sprawdzian w kl. VI na zakoń-
czenie nauki w szkole podstawo-
wej. Ich wyniki zostały dokładnie 
przeanalizowane przez zespoły na-
uczycielskie. Przeprowadzone ana-
lizy świadczą o uzyskiwaniu coraz 
lepszej noty – uplasowaliśmy się 
bardzo wysoko – w 6 staninie, to 
jest o jeden stanin wyżej niż w ro-
ku poprzednim. Wynik szkoły jest 
wynikiem wyżej średnim, co należy 
uznać za sukces.

Bardzo ważnym dokonaniem 
było poprawienie stanu technicz-
nego szkoły poprzez:
•  wykonanie instalacji wentylacyj-

nej w Sali gimnastycznej i ła-
zienkach

•  zaadaptowanie pomieszczenia 
dla pedagoga szkolnego 

•  przeniesienie archiwum szkolne-
go z piwnicy na I piętro

•  zutylizowanie przestarzałego 
sprzętu komputerowego

•  pomalowanie sal lekcyjnych i re-
mont łazienki

•  wyposażenie nowej pracowni 
komputerowej
Ucieszyły nas sukcesy naszych 

wychowanków w licznych konkur-
sach. Na szczególne wyróżnienie 
zasłużyli laureaci konkursów na 
szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim:
•  Konkurs matematyczny – I m. 

uczeń kl.VI a Dawid Janik (przy-
gotowany przez p. K. Kunę)

•  Konkurs literacki „Człowiek na 
przełomie wieków” – Martyna 
Kursa kl. VI a (przygotowana 
przez p. T. Tracz)

•  Konkurs plastyczny „Kiedy dzwo-
nię po straż pożarną” – M. Igna-
towski, uczeń klasy I b (przygo-
towany przez p. T. Czajkę)

•  Konkurs Wielkanocny katego-
ria pisanka – II miejsce Paweł 
Sprawka z VI a (przygotowany 
przez p. H. Ozimek)

•  Konkurs Wielkanocny kate-
goria palma wielkanocna – III 
miejsce Karolina Szwałek z kl. 
III a  (przygotowana przez p. 
M. Ziętek)

•  Konkurs plastyczny na projekt 
wielkanocnej kartki pocztowej 
pod patronatem Burmistrza 
Bychawy; wyróżnienia zdobyli: 
- Katarzyna Lech z kl. II b (przy-
gotowana przez p. B .Wardę), 

-  Wiktoria Maciejczyk z kl. II 
c (przygotowana przez p. D. 
Drążek),

-  Maciej Sulenta z kl. II b (przy-
gotowany przez p. E. Malec), 

-  Patrycja Górniak z kl. VI 
a (przygotowana przez p. H. 
Ozimek)

•  Konkurs plastyczny na projekt 
kartki bożonarodzeniowej; wy-
różnienia zdobyli:

-  Patrycja Sawicka z kl. I a (przy-
gotowana przez p. M. Wójcik)

-  Weronika Kryska z kl. III d 
(przygotowana przez p. M. 
Gąbkę)

-  Katarzyna Tylec z kl. VI c 
(przygotowana przez p. H. 
Ozimek)

•  Konkurs recytatorski – same suk-
cesy
-  Paweł Górniak z kl. II c (przy-

gotowany przez p. D. Drążek), 
zajął I miejsce w etapie woje-
wódzkim,

-  Julita Kusy z kl. II d (przy-
gotowana przez p. M. Grab-
czyńską) zdobyła wyróżnienie 
w etapie wojewódzkim 

-  Katarzyna Urban z kl. VI 
a (przygotowana przez p. T. 
Tracz), wzięła udział w Kon-
cercie Laureatów

•  Konkurs ekologiczny „Eko-Pla-
neta” uczeń Tomasz Flis z kl. 
VI c (przygotowany przez p. E. 
Milanowską)

•  Kamerton 2007, wyróżnienie - 
Izabela Dziadosz kl. IV a (przy-
gotowana przez p. K. Mendy-
kowskiego)

•  Konkurs czytelniczy „Moi przy-
jaciele z Bullerbyn” III miejsce - 
drużyna z III d: Aleksander Paw-
licki, Natalia Szawarska, Klaudia 
Stec (przygotowani przez p. M. 
Gąbkę)

•  Turniej bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym III miejsce – drużyna 
w składzie Katarzyna Moroniak 
z kl. V b, Patrycja Głaz z kl. V a, 
Marek Szmit z kl. V a (przygot. 
przez p. Z. Szydłowskiego)

•  Konkurs prewencyjny „Jestem 
bezpieczny” IV miejsce Patrycja 
Walewska z kl. IV c, Dominika 
Łopucka z kl. V b, Karolina Cy-
wińska  kl. VI c (przygotowana 
przez p. Z. Szydłowskiego)
Konkurs matematyczny „Kangur 

2007” w kategorii Maluch wysokie 
miejsca zajęli: Agata Boguta, Ka-
tarzyna Rybaczek, Paweł Cajzer 
(przygotowani przez p. Z. Rusi-
nek), Aleksandra Żak (przygoto-

wana przez p. E. Małecką), Karina 
Dębińska (przygotowana przez 
p. B. Szwałek), Piotr Nawłatyna 
(przygotowany przez p. M. Gąb-
kę). W kategorii Beniamin: Paweł 
Migryt - wyróżnienie (przygoto-
wany przez p. Z. Rusinek)

Konkurs z jęz. angielskiego „Test 
Oxford Plus”- osiemnastu uczniów 
uzyskało maksymalną ilość punk-
tów: A. Flis kl. VI b, D. Krajka kl. 
V a, M. Kursa kl. VI a, P. Pawełczak 
kl. IV d, A. Kryska kl. IV d (przy-
gotowane. przez p. E. Bogutę), J. 
Boguta kl. IV d, A. Boguta kl. IV 
d, I. Dziadosz kl.IV a, J. Krzysiak 
kl. IV a, I. Flis kl.VI c, Ł. Madej 
kl.VI c (przygotowane przez p. J. 
Pawlik), S. Spust kl. VI a, P. We-
gner kl.VI a, D. Łopucka kl.V b, K. 
Kalicka kl.V b, J. Krusińska kl.V b, 
M. Bartnik kl. V b, J. Szwajkowska 
kl. IV b (przygotowane przez p. D. 
Piskorską).

Do najważniejszych osiągnięć 
sportowych należy zaliczyć: IV 
miejsca dziewcząt w sztafetowych 
biegach przełajowych – Mistrzo-
stwa wojewódzkie; II miejsce 
chłopców w koszykówce – Mi-
strzostwa powiatu; I miejsce dziew-
cząt (trójki), II miejsce chłopców 
(trójki), III miejsce dziewcząt 
(dwójki) w siatkówce – Mistrzo-
stwa rejonu, V miejsce dziewcząt 
(trójki) w siatkówce – Mistrzostwa 
województwa, II miejsce dziew-
cząt w piłce nożnej – Mistrzostwa 
powiatu. I, II, III miejsce chłop-
ców w „Turnieju dzikich drużyn 
o Puchar Burmistrza Bychawy”. 
Sukcesy te są zasługą uczniów i na-
uczycieli wychowania fizycznego: 
p. Milanowskiej, p. Kostrzewskiej, 
p. Miszczaka i p. Nawrockiej. 

Czas pobytu w szkole umilały 
nam imprezy szkolne, rocznicowe 
apele, a także seanse filmowe czy 

spektakle teatralne oraz wycieczki 
krajoznawcze. 

I tak uczniowie klas pierwszych 
odwiedzili Małe ZOO w Leono-
wie oraz Ranczo Arka w Ser-
nikach. Drugoklasiści zaś mieli 
okazję obejrzeć rekonstrukcje di-
nozaurów w Bałtowskim Parku 
Jurajskim, a także płynąć tratwami 
przełomem rzeki Kamiennej.

Zielona szkoła w Bukowinie 
Tatrzańskiej pozostawiła nieza-
pomniane wrażenia dzieciom klas 
II b i III a.

Uczniowie klas trzecich wędro-
wali po Górach Świętokrzyskich, 
natomiast czwartoklasiści mknęli 
kolejką wąskotorową po malowni-
czych okolicach Nałęczowa. 

Cudne widoki Tatr i Jaskinię 
Mroźną mogli podziwiać ucznio-
wie klas piątych i szóstych. Luwr, 
Katedra Notre Dame i Wersal 
– to kolejne piękne miejsca, które 
zobaczyli uczestnicy wycieczki do 
Francji.

W Szkole Podstawowej obcho-
dziliśmy „Dzień Papieski Jan Pa-
weł II - sługa miłosierdzia” oraz 
Dzień Ziemi pod hasłem „Ziemię 
mamy tylko jedną”.

W akcji charytatywnej „Góra 
Grosza” szkoła zebrała 565 zł 61 
gr.

Reasumując można stwierdzić, 
że kolejny rok nauki w Szkole Pod-
stawowej w Bychawie, dzięki zaan-
gażowaniu dyrekcji i grona peda-
gogicznego przyniósł duże efekty 
w dziedzinie dydaktyki i rozwoju 
osobowości wychowanków. 

Dyrekcja szkoły dziękuje gronu 
pedagogicznemu i pracownikom 
administracji za ciężką pracę i ży-
czy miłych, pełnych słońca waka-
cji. 

Ewa Pietrzak

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek.
Już są wakacje, lekcje skończone!

Już po raz kolejny bychawska pa-
rafia zorganizowała dla najmłod-
szych dwutygodniowe Wakacje 
z Bogiem. Bychawianie przywykli 
do tego, że z początkiem lipca 
można natknąć się w niektórych 
miejscach na grupkę rozbrykanych 
i z reguły niesfornych dzieci, które 
dają się we znaki swoim opieku-
nom.

Jeśli słyszymy, że dwoje albo tro-
je dzieci w domu, potrafi nieźle dać 
w kość swoim rodzicom, to proszę 
sobie wyobrazić, co jest w stanie 
zrobić ze swoim opiekunem grupa 
piętnastu, albo i więcej dzieciaków. 
Każde najchętniej robiłby co inne-
go, wiec trzeba było się nieźle na-
męczyć, by znaleźć przysłowiowy 
złoty środek. 

Dodatkowym problemem w tym 
roku okazała się pogoda, która nie 
oszczędzała nam deszczu. Za-
mknięcie wszystkich dzieci, a było 
ich około setki, w jednym pomiesz-

czeniu byłoby jawnym samobój-
stwem, i konia z rzędem temu, kto 
by nad nimi zapanował. Na szczę-
ście, dzięki uprzejmości dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Bychawie 
mogliśmy korzystać ze szkolnych 
pomieszczeń. Oczywiście, i tak nie 

obyło się bez ofiar, trzeba tu wspo-
mnieć choćby feralną lampę w szat-
ni, ale na szczęście, większych strat 
materialnych i ofiar personalnych 
nie było. Opiekunowie znajdowali 
jakiś kącik i przedpołudnie mijało 
pod hasłem zabaw i konkursów.

Jak co roku, wielkie emocje 
wzbudzało wyjście na basen, co 
miało miejsce dwa razy w tygo-

dniu. Emocje te udzielały się także 
opiekunom, którzy nie spuszcza-
li oczu ze swoich podopiecznych, 
w najlepsze pluskających w ciepłej 
wodzie. Aby nabrać energii do za-
baw, a śmiało można powiedzieć, 
że i do szaleństw, około godziny 
12.30 młodzi ludzie dziarsko ma-
szerowali do szkoły podstawowej, 
gdzie panie w kuchni, w pocie czo-
ła serwowały pyszne posiłki. Te po 
basenie smakowały szczególnie… 

Popołudnia były frajdą dla ma-
łych kinomanów i pożeraczy bajek, 
gdyż niemal codziennie wyświetla-
na była bajka, której wybranie rów-
nież budziło wiele emocji. Ale, gdy 
już została wybrana (uff!), a czasem 
narzucona przez opiekunów, wszy-
scy zasiadali wygodnie i przenosili 
się w bajkowy świat… A opieku-
nowie? No, cóż… odpoczywali po 
ciężkim dniu. W połowie trwania 
półkolonii, została zorganizowa-
na jednodniowa wycieczka. Ocze-
kiwaliśmy jej z niepokojem, bo 
po pierwsze: pogoda była kiepska, 
a po drugie: martwiliśmy się tro-

chę, jak zapanujemy nad „małymi 
wojownikami” na obcym gruncie… 
Niepokój okazał się na szczęście 
bezpodstawny, bo i pogoda by-
ła słoneczna, i dzieci na obcym 
terenie straciły duszę wojownika 
i okazały się niezwykle posłuszne. 
Największą atrakcją w Kazimie-
rzu, bo to miasto odwiedziliśmy 
w tym roku, była podróż promem 
po Wiśle. Dzieci jednak nie sku-
piały się na podziwianiu pięknych 
krajobrazów, największe za to za-
interesowanie wzbudził sklepik, 
który znajdował się na pokładzie 
promu… W drodze powrotnej 
z Kazimierza wstąpiliśmy jeszcze 
do Nałęczowa.

Tegoroczne Wakacje z Bogiem 
dobiegły końca, i mimo że pogoda 
nas nie oszczędzała, myślę że nikt, 
dzięki pomysłowości i operatyw-
ności opiekunów, nie nucił słów 
piosenki „W czasie deszczu dzieci 

się nudzą…”

Łukasz Trzciński

Wakacje z Bogiem
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Temat rzeki Kosarzewki 
po raz pierwszy pojawił 
się na łamach GZB 
kilka miesięcy temu. 
W numerze 3/2007 
zaprezentowaliśmy 
tekst B. Cywińskiej 
„Jak spędzić niedzielne 
popołudnie”, w którym 
autorka nie tylko 
zachęciła do spacerów 
doliną Kosarzewki, 
ale też pokazała 
jej słabsze strony. 
W następnym swym 
artykule „Z Kosarzewką 
w tle” zwróciła uwagę 
czytelników na 
przyrodnicze aspekty tej 
rzeki.
W bieżącym numerze, 
ten gorący temat znów 
poruszył Mirosław 
Grzesiak w artykule 
„Blaski i cienie 
Kosarzewki”. Zachęcam 
do lektury tego tekstu, 
zwłaszcza, że od czerwca 
br., trwają tak długo 
oczekiwane przez 
mieszkańców Wandzina, 
prace porządkowe nad 
rzeką. 

Pamiętam Kosarzewkę jako rze-
kę, która była czysta, i swym wart-
kim nurtem służyła człowiekowi. 
Mieszkańcy Wandzina szczycili 
się tym. Byli nawet tacy, którzy 
próbowali wykorzystać naturalne 
warunki wodne, budując w latach 
pięćdziesiątych turbiny do wytwa-
rzania energii elektrycznej, gdyż 
Wandzin i Wola Mała najpóźniej 
z całej gminy miały możliwość ko-
rzystania z dobrodziejstwa energii 
elektrycznej. 

W lecie Kosarzewka służyła do 
rekreacji. Przypominam sobie nie-
udolne próby nauki pływania oraz 
pierwsze połowy ryb, raków. Nad 
rzeką były liczne miejsca do odpo-
czynku, zwłaszcza na tym odcinku, 
przy którym obecnie zbudowane 
jest osiedle Spółdzielni Mieszka-
niowej. 

Zimą, zamarznięta rzeka oraz 
nadrzeczne pagórki, służyły do 
uprawiania sportów zimowych, 
takich jak jazda na łyżwach po 
zamarzniętej rzece czy zjeżdżanie 
na sankach. 

Wiosną były inne atrakcje, pły-
wanie na „krach”, zwłaszcza na 
Stawisku.

Kosarzewka służyła też okolicz-
nym mieszkańcom, jako miejsce 
wodopoju dla licznych wówczas 
stad zwierząt gospodarskich.

O typowym wykorzystaniu tej 
rzeki do celów gospodarczych, 
świadczą choćby młyny wodne 
przy mostach ul. Lubelskiej oraz 
przy drodze do Woli Dużej (koło 
Technikum). Historię obu mły-
nów i ich właścicieli postaram się 
przedstawić w późniejszych wyda-
niach gazety.

Takie beztroskie korzystanie 
z dobrodziejstw położenia Bychawy 
na rzeką Kosarzewką, trwało do lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Rozbudowa Bychawy, rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego i prze-
mysłu, a szczególnie Spółdzielni 
Mleczarskiej spowodowały, że Ko-
sarzewka, będąc wielkim kanałem 
przyjmującym ścieki, stała się mar-
twa. Wszystkie żyjące w rzece ryby, 
oraz nadbrzeżna roślinność zostały 
zniszczone. Kosarzewka była ście-
kiem.

Podobno, niektórzy mieszkańcy 
Wandzina i okolic nawet obawiali 
się wrzucania niedopałków papie-
rosów do rzeki, bojąc się spowodo-
wania wybuchu!

Wybawieniem stała się budowa 
oczyszczalni ścieków. Był to rok 
1991. Rzeka powoli powracała do 
swojej kondycji. 

Cóż z tego, skoro przez te lata 
została zapomniana przez miesz-
kańców i władze. Zamulona i nie-
drożna stała się zbiornikiem róż-
nych śmieci, starych opon, butelek, 
złomu, często też zanieczyszczeń 
przemysłowych. 

Od dawna słychać było wołania 
różnych środowisk o oczyszcze-
nie rzeki. W rozmowach miesz-
kańcy powoływali się na widziane 
w innych miejscowościach nasze-
go regionu uporządkowane tereny 
przyrzeczne, przez które biegną 
ścieżki rowerowe i są urządzone 
tereny rekreacyjne. Wielu „bycha-
wiaków” uważa, że dolina Kosa-
rzewki wyjątkowo nadaje się do 
tego. Mieszkańcy Wandzina sami 
zaczęli porządkowanie rzeki i jej 
terenów. Stąd też prośba miesz-
kańców Osiedla nr 2 do Zarządu 
Spółdzielni o zajęcie się tym te-
matem, może udałoby się to zro-
bić wspólnie z Urzędem Miejskim 
w Bychawie?

Polski Związek Wędkarski w By-
chawie przy wsparciu naukowców 
Akademii Rolniczej w Lublinie, 
widząc walory Kosarzewki, zarybił 
rzekę pstrągiem i lipieniem. Dzięki 
temu Kosarzewka zyskała miano 
rzeki górskiej – tworząc na naszym 
terenie krainę i siedlisko tych ryb.

Taki stan trwał do 28 czerw-
ca 2007 roku, w którym to dniu 
Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Oddział 
w Lublinie rozpoczął prace po-
rządkowe nad Kosarzewką. I do 
dnia 25 lipca 2007 roku wyko-
nano następujące prace: odmulo-
no, udrożniono oraz oczyszczono 
Kosarzewkę na odcinku od mo-
stu przy ulicy Lubelskiej, aż za 
most przy ulicy Rataja do źródełka. 
Całkowita długość oczyszczonego 
odcinka rzeki wynosi 1000 mb. 
Do wykonania zostały następu-
jące prace: wyrównanie brzegów 
rzeki, plantowanie, bronowanie, 
uprzątnięcie brzegów rzeki, wraz 
z posianiem trawy, obudowa wspo-
mnianego wcześniej źródełka.

Brygada pracuje solidnie i fa-
chowo. Wykonanie prac nadzoruje 
pan Jan Góra z Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych Oddział 
w Lublinie. Mieszkańcy Wandzina 
i Osiedla nr 2 życzliwie kibicują 
oczyszczaniu rzeki. Zgłaszają chęć 
bezpośredniego włączenia się do 
prac niefachowych zwłaszcza, że 
mają nadzieję na to, że władze 
miasta i zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej, będą służyć pomocą 
w budowie zejścia prowadzącego 
nad rzekę i przyszłych terenów 
rekreacyjnych.

Mirosław Grzesiak
Sołtys Wandzina

Lipień ryba spokrewniona z ło-
sosiem, o smacznym mięsie, długo-
ści do 50 cm; występuje w bieżą-
cych wodach całej Europy

Pstrąg ryba słodkowodna z ro-
dziny łososiowatych, żyje w dobrze 
natlenionych wodach o wart-
kim prądzie; w Polsce występują 
trzy gatunki pstrągów, jest to ry-
ba o smacznym mięsie, ceniona 
zwłaszcza w rybołówstwie spor-
towym 

Wymień stary na nowy!
Informujemy, że 31 grudnia bieżącego roku tracą ważność wszystkie 

dowody osobiste wydane przed 2001 r. (książeczkowe). W związku z 
tym prosimy mieszkańców miasta i gminy Bychawa o nie pozosta-
wianie czynności wymiany dowodu osobistego na ostatni miesiąc br. 
co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na odbiór dowodu osobi-
stego.

Dokumenty niezbędne do wyrobienia dowodu osobistego:
- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- opłata 30 zł, którą dokonuje się w kasie tutejszego urzędu,
- dwie aktualne fotografie lewego półprofilu twarzy z widocznym 

lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
- aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cy-

wilnego, w którym zarejestrowano związek małżeński (dotyczy osób, 
które zawierały związek małżeński poza USC Bychawa),

lub aktualny odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób nieza-
mężnych (panna/kawaler) urodzonych poza terenem gminy Bychawa,

Skrócone odpisy do wyrobienia dowodu osobistego wydawane są w 
każdym USC bezpłatnie. Odpis można otrzymać drogą koresponden-
cyjną po przesłaniu podania do właściwego USC, który prześle go do 
USC w Bychawie, gdzie można będzie go osobiście odebrać.

Składanie wniosku o wydanie dowodu i odbiór dowodu wymaga 
osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Blaski i cienie…

Kosarzewki Wszystkie drużyny z ŚDS-ów 
otrzymały dyplomy i nagrody 
(patchworkowe poduszki), uszyte 
własnoręcznie przez uczestników 
w pracowni krawieckiej Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie, z materiałów tapi-
cerskich otrzymanych od państwa 
Katarzyny i Pawła Lalaków – wła-
ścicieli Firmy „Laviska”. Serdecz-
nie dziękujemy!

Z przyjemnością informujemy 
również, że w trakcie festynu, ksiądz 
proboszcz Andrzej Kuś poświęcił 
nasz nowy dziewięcioosobowy sa-
mochód ŚDS-u w Bychawie. Środ-
ki na jego zakup w kwocie 100.000 
zł przekazał Lubelski Urząd Woje-
wódzki, a 20.000 zł dołożył Urząd 
Miejski w Bychawie. Serdeczne 
podziękowania składamy Dyrekcji 
Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz władzom Bychawy. Ser-
decznie dziękujemy za wsparcie 
finansowe Dyrekcji Departamen-
tu Pomocy i Integracji Społecznej 
MPiPS w Warszawie – pani dy-
rektor Krystynie Wyrwickiej oraz 
pani naczelnik Jolancie Łukasik.

Przecięcia wstęgi dokonali obec-
ni goście: pan Krzysztof Mazurkie-
wicz – kierownik Oddziału Plano-
wania i Analiz Wydziału Polityki 
Społecznej LUW, pani Grażyna 
Zabielska – kierownik oddziału 
do spraw pomocy instytucjonalnej 
Wydziału Polityki Społecznej, pan 
Seweryn Gąbka – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bychawie, pani 
Danuta Adamek – dyrektor ŚDS-

u, kierowca i przedstawiciel uczest-
ników ŚDS-u w Bychawie.

Mamy nadzieję, że impreza ta 
dostarczyła wszystkim pozytyw-
nych wrażeń i przybliżyła możli-
wości i twórczość osób niepełno-
sprawnych.

Renata Krusińska, Dominika Korpysa-Wilk

Dziękujemy:
•  panu Marianowi Krawczykowi 

– właścicielowi Hurtowni „MA-
KRA” w Bychawie za podaro-
wanie naczyń jednorazowych

•  dyrekcji Jeronimo Martins Dys-
trybucja S.A. oraz Kierownictwu 
Sklepu „Biedronka” w Bycha-
wie za podarowanie napojów dla 
uczestników imprezy

•  państwu Teresie i Wiesławowi 
Saganom za przekazanie artyku-
łów spożywczych

•  państwu Marii i Ryszardowi Wal-
czakom, Zespołowi Szkół im. 
mjr. H. Dobrzańskiego w Bycha-
wie oraz Spółce „MAR” w By-
chawie za wypożyczenie mane-
kinów

•  konsultantkom FIRMY AVON 
za udzielanie porad kosmetycz-
nych i pokaz makijażu letniego 
w trakcie imprezy

•  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Bychawie za wypożycze-
nie agregatu prądotwórczego

•  panu Adamowi Biaduniowi – dy-
rektorowi Zespołu Szkół im. mjr. 
H. Dobrzańskiego w Bychawie, 
wychowawcy kl. III Technikum 
Mechanicznego panu Dariuszowi 
Ochnikowi i uczniom: Adamowi 
Saganowi, Kamilowi Szopie, 
Rafałowi Tylcowi, Sylwestrowi 
Zaroślińskiemu, Grzegorzowi 
Pacha, a także Łukaszowi Spa-
siewiczowi za pomoc w przygo-
towaniu imprezy (pomoc w roz-
kładaniu pawilowów).

Prace patchworkowe wykonane podczas zajęć 
w pracowni krawieckiej Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie

MODA MODA 
na latona lato Dokończenie ze str. 1
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Prymusem jest na pewno Krzysz-
tof Kostrzewski z Bychawy, tegorocz-
ny absolwent gimnazjum. To zdolny 
i ambitny młody człowiek. Świadczą 
o tym, nie tylko doskonałe wyniki 
w szkole, ale również tegoroczne osią-
gnięcia w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych. Krzysztof zdobył 
tytuł laureata, aż w trzech z nich 
– z języka angielskiego, fizyki i chemii. 
Taki wynik osiągnęło zaledwie dwóch 
innych uczniów w całym wojewódz-
twie lubelskim! A trzeba przypomnieć, 
że i w ubiegłym roku Krzysztof był 
podwójnym laureatem.

Podsumowanie i wręczenie nagród 
odbyło się w auli im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła II. Było 
to 25 maja. Tam Krzysztof odebrał na-
grody książkowe z rąk Wojewody Lu-
belskiego oraz Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. Dodatkowo został zwolniony 
z części matematyczno-przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego. Tak wysokie 
osiągnięcia uprawniały go do wyboru 
wymarzonego liceum, do którego zo-
stał przyjęty bez rekrutacji. Postano-
wił kontynuować naukę w lubelskim 
Liceum im. Unii Lubelskiej. Możemy 
być spokojni o jego dalszą edukację, 
z nauką w Unii poradzi sobie na pew-

no znakomicie!      mg

Prymus nie 
oznacza wcale 
kujon!

Poniedziałek 
Wybieramy się na wycieczkę rowero-

wą. Po niedzielnym opychaniu się łakocia-
mi przyda się trochę ruchu. Trasa wiedzie 
z Bychawy drogą w kierunku Lublina do 
Bychawki Drugiej, stamtąd przez Zdrapy 
wracamy do Bychawy. Atutem takiej wy-
cieczki jest to, że nie trzeba za nią płacić.

Wtorek 
Całkiem ciekawe jest buszowanie po tar-

gu w poszukiwaniu fajnych rzeczy. Szkoda, 
że nie ma w naszym mieście czegoś takiego 
jak tzw. pchli targ, gdzie można znaleźć sta-
rocia należące do naszych przodków. Może 
akurat któremuś z was wpadłby w ręce 
interesujący przedmiot.

Środa 
Spacer nad bychawskim zalewem w upal-

ny dzień, a potem przyjemnie będzie ochło-
dzić się zimną pepsi lub coś „przegryźć” 
w Barze u Saszy.  Dodatkową atrakcją jest 
przejażdżka po zalewie rowerem wodnym. 

Czwartek 
Wyjście z przyjaciółmi lub rodzeństwem 

na basen. Można się tam świetnie bawić, 
np. rzucać korkiem na drugi koniec ba-
senu, a później po niego zanurkować. Ci, 
którzy nie umieją pływać mogą skorzystać 
z brodzika.

Piątek
Zabawy kulinarne, np. pieczenie kru-

chych ciasteczek o różnych kształtach, 
a potem ich dekorowanie. Oto przepis na 
ciastka, które zawsze się udają i są pysz-
ne. Weź: 1 kg maki, 30 dag smalcu, 30 
dag margaryny, 1 szklankę śmietany, 6 dag 
drożdży, 3 jaja, 2 żółtka (białka nie wyrzu-
caj, wlej do  miseczki – przyda się), cukier 
waniliowy. Z podanych składników zagnieć 
ciasto. Na początku jest to trochę trudne, 
ale jak się postarasz na pewno ci się uda. 
Następnie ciasto rozwałkuj na stolnicy. Ma 
mieć grubość około ½ cm. Wycinanie, np. 
specjalnymi foremkami ciasteczek jest fajną 

zabawą. Przed włożeniem do piekarnika, 
posmaruj je białkiem jaja i posyp cukrem. 
Możesz poprosić kogoś z dorosłych o upie-
czenie ciasteczek. Potem dekorujemy je wg 
własnych pomysłów i zapraszamy gości 
na słodki podwieczorek. Mniam, mniam... 
Życzymy powodzenia!

Sobota 
Cała rodzina jest w domu, więc dlaczego 

nie wybrać się na piknik w ruinach zamku. 
Może poznacie jakąś ciekawą legendę na 
jego temat lub spotkacie przechadzającą 
się tam białą damę, być może dla was zrobi 
wyjątek i wyjdzie w dzień ze swojej kryjów-
ki. A może sami wymyślicie jakąś legendę 
np. skąd się wzięła ta tajemnicza dama na 
bychawskim zamku?

Niedziela

W tym dniu warto przygotować, np. pa-
miątki z wakacji. Mogą to być bransoletki, 
kolczyki, figurki z ciasta lub modeliny. Same 
spróbowałyśmy coś wykombinować i wy-
szedł z tego bardzo ładny wazon na kwiaty 
lub inne drobiazgi. Do tego celu potrzebne 
będą: stara butelka lub słoik o ciekawych 
kształtach, farby do malowania na szkle 
i trochę dobrych chęci. 

Pomysłów na odpędzenie wakacyjnej 
nudy szukały: Patrycja Dąbek (gościnnie 

w Bychawie) i Karolina Cywińska

9 maja, zielony autokar wypchany po 
brzegi zaspanymi uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej w Zaraszowie, wyjechał spod tejże 
szkoły na trzydniową wycieczkę. Kieru-
nek: Wieliczka. Jazdy co niemiara, ponad 
pięć godzin, czyli właściwie nieskończoność 
i jeden dzień więcej! W dodatku ta nie-
skończoność wypełniona była jękami, wy-
miotami i bólami brzucha, Aviomarinami, 
Locomotiwami... ehhhh! Kiedy wreszcie 
wydostaliśmy się z tego „więzienia”, czuli-
śmy się jak Michael Scofield (ten z serialu 
„Prison Break”), kiedy już wydostał się na 
wolność. 

Później „lekki” spacerek, stanie w ko-
lejce do zwiedzania kopalni w Wieliczce 
i baaardzo długie schodzenie po schodach. 
Oglądaliśmy mnóstwo fajnych rzeczy, oczy-
wiście z soli, np. bardzo realistyczne figury. 
Przy jednej z wystaw był piękny koń, a paru 
chłopców z naszej szkoły najwyraźniej są-
dziło, że jest on prawdziwy, bo zaczęli go 
„dosiadać”. Niestety – spotkał ich zawód, 
bo zwierzę nie było żywe, a na dodatek 
nakrzyczał na nich pan przewodnik.

Kupiliśmy też sporo pamiątek. Kiedy wy-
szliśmy z podziemi czyli Wieliczki, od razu 
pojechaliśmy na pyszny obiad. Po obiadku 
zaczęliśmy zwiedzać Kraków. Byliśmy na 
Starym Mieście i jeszcze w Smoczej Jamie, 
niestety nie zdobyliśmy autografu słynnego 
Szewczyka Dratewki, podobno był chwilo-
wo zajęty. Wysłaliśmy też SMS-a do smoka 
wawelskiego, żeby nam zionął ogniem, ale 
niestety, nie zareagował, chyba się obraził. 
Dlaczego? Tego nie wie nikt.

Byliśmy też na rynku, w Sukiennicach, 
gdzie wielką sympatią cieszą się gołębie. 
Paru uczniów z Zaraszowa chętnie nawią-
zywało kontakty z cudzoziemcami, uży-
wając zdań typu „Do you speak English?”. 
Niestety, po pewnym czasie musieliśmy 
wsiąść z powrotem do autobusu, by poje-
chać do pensjonatu „Teresa”, gdzie mieliśmy 
zjeść kolację i położyć się grzecznie do 
łóżeczek… Marzenie! Przecież każdy, kto 
zna naszą szkołę, wie, że my nie potrafimy 
ot, tak, bez piśnięcia, posłuchać i wykonać. 
Więc zwiedzaliśmy pokoje, gadaliśmy przez 
balkony – jednym słowem, sami stwarzali-
śmy rozrywkę! Nasze opiekunki (nauczy-
cielki) czuły się zapewne jak strażniczki, 
gdyż sprawdzały cały czas, czy wszystko 
jest ok, czy nikomu nic się nie stało, i jak 
się czujemy.

Na drugi dzień rano, nasze panie były 
bardzo życzliwe mimo, że niestety o spo-
kojnym spaniu nie bardzo mogły marzyć 
poprzedniej nocy. O 8.00 było śniadanko, 
a potem pozwiedzaliśmy trochę Zakopane 
m.in. zjeżdżaliśmy kolejką z Gubałówki, 
ale– co tam zjechanie! Gorzej było z wej-
ściem na samą Gubałówkę. Marudy dały 
wszystkim ostry test na cierpliwość! Ale 
opłacało się! Potem: pyszności – obiad! 
Jeszcze trochę zwiedziliśmy cudowne za-

kątki Zakopanego, a na końcu, gdy już 
wróciliśmy do pensjonatu, był punkt kulmi-
nacyjny: ognisko, czyli coś, na co czekaliśmy 
od rana! Po kolacji hulaliśmy do woli wdy-
chając świeże, górskie powietrze– nie da się 
jednak ukryć, że czujne pedagogiczne oko 
ciągle lustrowało, co się dzieje. Na szczęście 
czas mijał baaardzo powoli, a my bawiliśmy 
się świetnie! Poczuliśmy zmęczenie i nie-
którzy myśleli, ze usną kamiennym snem, 
a tu niespodzianka, pewni gimnazjaliści 
z klasy III urządzili sobie bankiet. Góralska 
muzyka, a potem głośna dyskotekowa, umi-
lała nam próby zaśnięcia. Niektórym się to 
w końcu udało.

Następnego dnia z rana, oczywiście bie-
galiśmy po pokojach z krzykiem, który 
obudziłby nawet Godzillę. Po śniadanku 
zwiedzaliśmy piękny zamek w Nidzicy 
i wysłuchaliśmy pięknej legendy o uto-
pionej w studni księżnej Brunhildzie i o 
bujnej czuprynie króla Bogumiła, którą i tak 
wkrótce stracił. Chociaż, to nawet było na 
jego korzyść: glacy jest teraz bardzo modna! 
Później patrzyliśmy z mostu na zaporę 
wodną, a potem zwiedzaliśmy Szczawni-
cę. Potem, niestety ostatni obiadek na tej 
wycieczce i wjazd superkolejką linową na 
Palenicę. Na górze czekał na nas świetny 
tor saneczkowy, a później dłuuugi spacer 
Pasmem Małych Pienin. Byliśmy nawet na 

Słowacji, w zasadzie trochę nielegalnie, bo 
bez paszportów i tylko jedną nogą. Następ-
ne wydarzenie to już tylko powrót do domu. 
Do widzenia Zakopane!!! Długo będziemy 
cię pamiętać!

Paula Steć

7 DNI Z WAKACJI Wiele osób nudzi się podczas wakacji a przecież ten cenny czas trzeba jakoś wykorzystać. Razem z kole-
żanką przez tydzień poszukiwałyśmy dobrych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. 

Trzydniowa wycieczka na wesoło!

Zagadka Einsteina
Zapraszamy do połamania sobie głowy 

nad następującą zagadką. Nie ma w niej 

żadnego triku, to czysta logika.

1.   Obok siebie stoi 5 domów, każdy 
w innym kolorze

2.   W każdym domu mieszka jedna oso-
ba innej narodowości

3.  Każda osoba ma swój ulubiony napój, 
lubi jeden rodzaj batonów i posiada 
jedno zwierzę

4.  Żadna z tych pięciu osób nie pije tego 
samego napoju, nie je tych samych 
batonów, nie posiada tych samych 
zwierząt

Wskazówki:
•  Anglik mieszka w czerwonym domu
• Szwed ma psa
• Duńczyk pije herbatę
•  Zielony dom stoi z lewej strony białego 

domu

•  Właściciel zielonego domu pije kawę
•  Osoba lubiąca baton „Milky Way” ma 

ptaka
•  Osoba w środkowym domu pije mleko
•  Właściciel żółtego domu je „Snickersy”
•  Norweg mieszka w pierwszym domu
•  Smakosz „Marsów” mieszka obok tego, 

co ma kota
•  Właściciel konia mieszka obok miło-

śnika „Snikersów”
•  Smakosz „Pawełków” pije cappucino
•  Norweg mieszka obok niebieskiego 

domu
•  Niemiec lubi „KitKaty”
•  Smakosz „Marsów” ma sąsiada, który 

pije sok
Pytanie: KTO MA RYBĘ?

Zagadkę ułożył Einstein. Twierdził, 
że 98% ludności nie jest w stanie jej 
rozwiązać. Zagadka jest więc jest nie lada 
wyzwaniem dla Ciebie ☺. Jeśli nie nale-
żysz do tych niezwykłych 2% ludności, 
to odpowiedzi szukaj w następnym nu-
merze. Jeśli zaś uda Ci się ją rozwiązać, 
możesz wylosować smakowity upominek 
– torebkę batoników. Rozwiązanie przy-
ślij na adres: gzbg@wp.pl. Czekamy do 
25 sierpnia.

Rozwiązanie zagadki 
Obiekt na tajemniczym zdjęciu 

w poprzednim numerze to karuzela. 
Nagrodę otrzymuje Marek Sz.
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NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:

Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta

tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż  na raty

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS

Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00
tel. 0 602 642 166

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późno 
zm., informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej 
w Bychawie przy ul. Koźmiana przeznaczonej do wydzierżawienia. 

Bychawa – zalew „Podzamcze”

Czynne codziennie: pn.-pt. 13-20, sob.-niedz. 11-20
w sezonie wakacyjnym czynne do 22.00

organizujemy imprezy integracyjne, 
okolicznościowe

wypożyczamy rowery wodne
Rezerwacja tel. 513 696 896

ŚWIEŻE RYBY • DANIA Z GRILLA• KUCHNIA POLSKA

Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie 
informuje, że dniach od 26.04.2007 do 

25.07.2007 zarejestrowano następujące:
AKTY MAŁŻEŃSTW

1. Skowronek Wiesław i Ładoszek Elżbieta
2. Rudzki Dariusz i Boczek Marzena
3. Różycki Michał i Rozwałka Marta
4. Baran Rafał i Kozak Małgorzata
5. Żak Paweł i Gorzelniak Wioleta
6. Kowalczyk Tomasz i Duda Elżbieta
7. Magdziak Artur i Jędzura Lidia
8. Zaręba Grzegorz i Kłapeć Beata
9. Wieleba Andrzej i Siadkowska Aneta
10. Samborski Grzegorz i Polakowska Ewelina
11. Jarzyna Jarosław i Pawlak Wieletta
12. Ścibura Grzegorz i Oleszko Agnieszka
13. Winiarczyk Krzysztof i Frączek Iwona
14. Czernicki Piotr i Rozwód Marta
15. Pielecha Kamil i Brus Paulina
16. Kusy Roman i Małek Monika
17. Bartoszek Marcin i Zarzeczna Anna
18. Zezula Grzegorz i Lis Małgorzata
19. Dębski jarosław i Wójcik renata
20. Oszust Grzegorz i Pęcak Katrzyna
21. Podolak Adam i Bazuń Agnieszka
22. Zawadzki Tomasz i Fijołek Agnieszka
23. Piłat Łukasz i Zyśko Anna
24. Prącik Marcin i Bielak Katarzyna
25. Siatkowski Robert i Gajowiak Anna
26. Rozwód Mariusz i Kasperek Aneta
27. Chwil Michał i Golan Katrzyna
28. Polski Jarosław i Cnota Anna
29. Niedźwiadek Łukasz i Chrześcian Małgorzata
30. Kondracki Dariusz i Jargiełło Anna
31. Skoczylas Robert i Szewczyk Justyna

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW
1. Pokora Witold Bychawa  lat 72
2. Kaznowska Feliksa Gałęzów lat 86
3. Kwiecień Czesław Bychawa  lat 82
4. Krzyszczak Wanda Wierciszów  lat 85
5. Mączka Helena Pawłów  lat 95
6. Zaborska Helena Osowa-Kolonia  lat 89
7. Stolarska Weronika Bychawa  lat 82
8. Luterek Józefa Bychawa  lat 80
9. Piskorek Jan Chmiel I  lat 85
10. Szydłowska Zdzisława Tarnawka II  lat 62
11. Pikuła Jan Osmolice I  lat 82
12. Kłos Jan Wincentówek  lat 56
13. Stachyra Eleonora Kosarzew Dolny-Kolonia  lat 86
14. Sulowska Aniela Stara Wieś Trzecia  lat 88
15. Godula Janina Annów   lat 79
16. Zegan Władysław Nikodemów  lat 77
17. Rubaj Genowefa Zakrzew  lat 88
18. Sulowski Bronisław Zaraszów-Kolonia  lat 76
19. Samborska Janina Jabłonna I  lat 72
20. Skoczylas Stanisław Stara Wieś Pierwsza  lat 57
21. Pęck Helena Stara Wieś Pierwsza  lat 86
22. Bartoszek Aleksander Wysokie  lat 75
23. Adamiak Stanisława Bychawka Pierwsza  lat 80
24. Biały Marian Kolonia Kiełczewice Dolne  lat 74
25.Tatarczak bolesław Nokodemów  lat 67
26. Złotek Stefan Kolonia Kiełczewice Dolne  lat 96
27. Martyna Maria Bychawa  lat 69
28. Sulowski Henryk Bychawa  lat 71
29. Kryk Helena Marysin  lat 85
30. Chmiel Alina Tarnawka Pierwsza  lat 66
31. Mysiak Kazimiera Kosarzew Dolny  lat 69
32. Sowa Maria Stara Wieś Trzecia  lat 68
33. Żyśko Karolina Stara Wieś Pierwsza  lat 78
34. Widz Józef Dragany  lat 80
35. Prus Stanisław Wierciszów  lat 86
36. Ścibura Stanisław Bychawka Trzecia  lat 61
37. Stępień Janina Kiełczewice Maryjskie  lat 91
38. Moroniak Antoni Wandzin  lat 88
39. Lech Janina Romanów   lat 80
40. Sidor Kazimiera Kiełczewice Górne  lat 73
41. Flis Wanda Bychawa lat 82
42. Tomusiak Jan Kolonia Kiełczewice Dolne  lat 88
43. Wielgus Feliksa Stara Wieś Pierwsza  lat 85
44. Bańka Tadeusz Urszulin  lat 55
45. Błaszczak Aleksandra Bychawka Druga  lat 88
46. Wlizło Edmund Antoniówka  lat 65
47. Gągała Bogdan Bystrzyca Stara  lat 65
48. Żak Zdzisław Bychawa  lat 79
49. Błotniak Wiktoria Wysokie  lat 87
50. Klimek Genowefa Krzczonów  lat 80
51. Urban Zygmunt Marysin  lat 66
52. Ozimek Helena Wola Gałęzowska  lat 84
53. Sękuła Kazimierz Wola Duża-Kolonia  lat 70
54. Kozyra Helena Giełczew I  lat 85
55. Zalewski Jan Zakrzew  lat 81
56. Wlaszczyk Zofia Wincentówek  lat 76
57. Zając Teodozja Bychawka Pierwsza  lat 77
58. Ziętek Agnieszka Piotrków I  lat 95
59. Gajowiak Józef Osowa  lat 83
60. Rysztak Edward Józwów  lat 78
61. Dąbska Janina Słupeczno  lat 87
62 .Dziadosz Janina Bychawa  lat 83

   
Rodzinom zmarłych składam 

wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Regina Skoczylas  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późno 
zm., informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości nierucho-
mości (lokali mieszkalnych) położonych w Bychawie przy ul. Partyzantów 22, 24 i Mic-
kiewicza 1 przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste. 


