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List Otwartyspołeczności Gimnazjum nr 1 do mieszkańców Bychawy
„Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły wierzył!
Idź i czyń! Dobry przykład serce twe ośmieli…
A jeśli już w Polskę zwątpiłeś bez końca,
Odejdź! I cieniem swym nie zasłaniaj słońca!”
    Teofil Lenartowicz 
 Jakże trudno we współczesnym świecie o dobry przykład bezint eresowności, wrażliwości i altruizmu; jakże trudno niejednokrotnie zrozumieć nam, że „…każdy nosi w duszy swojej, na dnie, odpowiedzialność wspólną człowieczeństwa”.Rozumiejąc piękno wartości wspólnej odpowiedzialności za człowieczeństwo i czyniąc przygotowania do uroczystości nad ania imienia OBROŃ CÓW  OJCZYZNY naszej szkole, Gimnazjum nr 1 w Bychawie kieruję gorącą prośbę o wsparcie naszego przedsięwzięcia w formie i zakresie możliwym dla Państwa.Mamy głęboką nad zieję, że wychowanie młodzieży w umiłowaniu i poszano-waniu polskiej historii jest troską każdego człowieka „dobrego serca”. Pragniemy podkreśl ić, że fundusze szkoły oraz składki pieniężne rodziców nie pokryją, jakże wysokich kosztów zaprojektowania i wykonania sztandaru szkoły, izby pamięci oraz tablicy szkoły poświęconej Patronowi.Ufamy, ze zrozumiecie Państwo potrzebę wsparcia finansowego naszego przedsięwzięcia. „Dobrych ludzi nikt nie zapomina”.Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie lub udostępnianie pamiątek związanych z udziałem Bychawian w walkach o niepodległość kraju do nowo-tworzonej szkolnej izby pamięci.

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie  Zespół nauczycieli mgr Bożena Toporowska  ds. nad ania imienia szkole 
Nr konta bankowego Rad y Rodziców Gimnazjum nr 1w Bychawie 45 8685 0001 0000 0358 2000 0010

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,
pracy, która pomaga żyć, 
i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Najlepsze życzenia dla wszystkich Czytelników 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” 

i „Głosu regionalistów” 

składa Redakcja

Burmistrz Bychawy 

Andrzej Sobaszek

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych 
i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku 
w rodzinnym gronie 

życzą
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Martyna Kursa ucz. kl. II a gimnazjum

Po trwających od 2008 roku działa-
niach, mających na celu wybór patrona 
naszej szkoły, wreszcie możemy oznaj-
mić światu, że Gimnazjum nr 1 będzie 
od 10 listopada 2009 r. nosiło imię 
Obrońców Ojczyzny.

Wybór nie był prosty! Podczas wiel-
kiego głosowania, w którym uczestni-
czyły osoby związane z naszą szkołą, 

czyli nauczyciele, rodzice i uczniowie, 
zaproponowano trzy kandydatury: 
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, 
Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny, 
Gimnazjum im. Lotnictwa Polskiego.

Wszystkie propozycje były bardzo 
atrakcyjne, lecz zwyciężyć mogła tyl-
ko jedna, dlatego niebawem będziemy 
uczęszczać nie do Gimnazjum nr 1, ale 
do Gimnazjum im. Obrońców Ojczy-
zny. Na terenie naszej gminy mieszkało 

wiele osób gotowych poświęcić życie za 
wolność Polski. Ich postawa zdumiewa 
i wzbudza podziw. Niektórzy nie dowie-
rzają, że młodzi ludzie, często nasi ró-
wieśnicy, byli gotowi do takich poświę-
ceń! Kto z nas dziś oddałby życie za 
wolność swojej ojczyzny? Gdy odpowie-
my sobie na to pytanie, tym bardziej 
będziemy szanować naszych patronów 
i będziemy z nich dumni.

Chcemy o nich pamiętać. Dlatego 
w szkole organizowane są liczne uro-
czystości i konkursy, w których chętnie 
i licznie uczestniczy młodzież Gimna-
zjum nr 1. W wyniku tych ostatnich 
wybrano już sztandar i logo szkoły oraz 
skomponowano hymn.

Każdy z nas ma swoją Małą Ojczy-
znę, w której żyje, pracuje i od-
poczywa. 70. rocznica wybuchu 

II wojny światowej jest dobrą okazją do 
ocalenia od zapomnienia lokalnych bo-
haterów. Obok, z czego nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę, mieszkają i mieszka-
ły osoby, które poświęciły swoje zdrowie 
i życie w walce o wolność i niepodległość 
Polski. Rzadko figurują na kartach pod-
ręczników, a ich losy pozostają niezna-
ne, zamykając się w pamięci rodzin. Na 
bychawskim cmentarzu jest wiele mo-
gił, na których nikt już nie zapala zni-
czy, a napisy nieubłaganie zaciera czas. 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie chce oca-
lić od zapomnienia takie osoby.

Postanowiliśmy uczcić pamięć boha-
terów pochodzących z terenu Bychawy 
i okolic. Jeżeli chcemy w młodych lu-
dziach zaszczepić miłość do swojego kra-
ju, musimy zacząć od poznania historii 
Małej Ojczyzny. Młodzieży potrzebna 
jest wiedza o Polsce i o jej bohaterach, to 
kształtuje postawy patriotyczne. Dzięki 
nim nasi uczniowie, i my zrozumiemy, 
co znaczą i skąd się wzięły 
trzy wielkie słowa: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”.

Współczesny patrio-
tyzm to służba ojczyź-
nie, rozumiana  
dziś jako cięż-
ka praca, 
n a u k a 
ora z 

szacunek dla symboli narodowych. 
Lokalni patrioci powinni stanowić 

wzór do naśladowania dla młodego po-
kolenia, dlatego propagowanie ich dzia-
łalności, będzie dobrym sposobem na 
pokazanie i utrwalenie historii własne-
go regionu.

Gimnazjum nr 1 w Bychawie podjęło 
działania zmierzające do nadania imie-
nia szkole. W sierpniu 2008 r. dyrektor 
Bożena Toporowska precyzyjnie okre-
śliła procedury wyboru patrona szkoły 
i powołała komisję zadaniową ds. nada-
nia imienia szkole. Pierwszym krokiem 
było wyłonienie kandydatur na patrona 
szkoły. 

Spośród kilkunastu propozycji do re-
ferendum zgłoszono ostatecznie trzy: 
im. Zjednoczonej Europy, im. Obrońców 
Ojczyzny i im. Bohaterów Lotnictwa Pol-
skiego. Większością głosów uczniów, 
rodziców i nauczycieli, wybrano imię 

„OBROŃCÓW OJCZYZNY”.
Od tego momentu rozpoczęto szeroko 

zakrojone prace w związku z zaplano-
waną uroczystością. W grudniu 2008 r., 
dyrektor Bożena Toporowska i członko-
wie komisji przyjęli harmonogram dzia-
łań i powołali ich koordynatorów. Złożo-
no wniosek do burmistrza i Rady Miej-
skiej o podjęcie stosownej uchwały. 

Rozpoczęto też prace związane z gro-
madzeniem eksponatów do szkolnej 
izby pamięci bohaterów Małej Ojczyzny. 
Uczniowie przygotowują gazetki tema-
tyczne. Ciekawym i skutecznym sposo-
bem rozpowszechnienia wśród uczniów 
wiedzy o lokalnych bohaterach są ogło-
szone w szkole konkursy: historyczny, 
plastyczny, muzyczny, literacki i poetyc-
ki. Przydzielono też zadania dla wycho-
wawców, którzy wraz z uczniami zbie-
rają i opracowują informacje dotyczące 
bohaterów związanych z Bychawą i jej 
okolicami.

W dniu 16.02.2009 r. Rada Peda-
gogiczna przyjęła wzór sztandaru 
szkoły. Warto podkreślić, że został on 

uzgodniony z Zakładem Nauk Po-
mocniczych Historii UMCS pod 

względem poprawności he-
raldycznej.

Wszystkie zaplanowane 
działania realizowane są sys-
tematycznie i zgodnie z przy-
jętym harmonogramem, 
a zwieńczeniem trudu, któ-
rego się podjęliśmy, będzie 
listopadowa uroczystość 
nadania imienia Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 
mgr Bożena Toporowska,

Zespół nauczycieli
ds. nadania imienia szkole 

List Otwartyspołeczności Gimnazjum nr 1 do mieszkańców Bychawy
„Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły wierzył!
Idź i czyń! Dobry przykład serce twe ośmieli…
A jeśli już w Polskę zwątpiłeś bez końca,
Odejdź! I cieniem swym nie zasłaniaj słońca!”
    Teofil Lenartowicz 
 Jakże trudno we współczesnym świecie o dobry przykład bezint eresowności, wrażliwości i altruizmu; jakże trudno niejednokrotnie zrozumieć nam, że „…każdy nosi w duszy swojej, na dnie, odpowiedzialność wspólną człowieczeństwa”.Rozumiejąc piękno wartości wspólnej odpowiedzialności za człowieczeństwo i czyniąc przygotowania do uroczystości nad ania imienia OBROŃ CÓW  OJCZYZNY naszej szkole, Gimnazjum nr 1 w Bychawie kieruję gorącą prośbę o wsparcie naszego przedsięwzięcia w formie i zakresie możliwym dla Państwa.Mamy głęboką nad zieję, że wychowanie młodzieży w umiłowaniu i poszano-waniu polskiej historii jest troską każdego człowieka „dobrego serca”. Pragniemy podkreśl ić, że fundusze szkoły oraz składki pieniężne rodziców nie pokryją, jakże wysokich kosztów zaprojektowania i wykonania sztandaru szkoły, izby pamięci oraz tablicy szkoły poświęconej Patronowi.Ufamy, ze zrozumiecie Państwo potrzebę wsparcia finansowego naszego przedsięwzięcia. „Dobrych ludzi nikt nie zapomina”.Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie lub udostępnianie pamiątek związanych z udziałem Bychawian w walkach o niepodległość kraju do nowo-tworzonej szkolnej izby pamięci.

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie  Zespół nauczycieli mgr Bożena Toporowska  ds. nad ania imienia szkole 
Nr konta bankowego Rad y Rodziców Gimnazjum nr 1w Bychawie 45 8685 0001 0000 0358 2000 0010

Moja szkoła będzie mieć 
patrona!
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, a także ko-

lorowych spotkań z budzącą się do życia przyro-
dą. Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy 
tym wszystkim stołu bogatego 

życzą mieszkańcom Bychawy
Radni Klubu Wspólna Gmina

Z ostatniej sesji Rady Miej-
skiej

Zarobki 
naszych 
nauczycieli

mg

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w By-
chawie, w dniu 26 marca 2009 r. podjęto 
uchwałę w sprawie regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego dla nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez gminę 
Bychawa.

Regulamin ten określa również szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród. Stanowi on wykonanie upo-
ważnienia zawartego w art. 30 ust. 
6 Karty Nauczyciela. Został skonstru-
owany w taki sposób, aby średnie wy-
nagrodzenia nauczycieli odpowiadały 
na obszarze działania danej jednostki 
samorządu terytorialnego, co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. 

W myśl tego artykułu średnie wyna-
grodzenie nauczycieli stanowi dla: na-
uczyciela stażysty – 100 %, nauczycie-
la kontraktowego – 111 %, nauczyciela 
mianowanego – 144 %, nauczyciela dy-
plomowanego – 184 % kwoty bazowej, 
określanej dla nauczycieli corocznie 
w ustawie budżetowej. 

Kwota bazowa na 2009 rok zosta-
ła określona w budżecie w wysoko-
ści – 2177,86 zł, a od 1 września – 
2286,75 zł, co oznacza, że średnie 
wynagrodzenia nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego 
osiągną co najmniej następujące wy-
sokości:

Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne...
serdecznie zaprasza wszystkich Członków 
na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wy-
borcze, które odbędzie się 16 kwietnia 2009 roku 
w Kawiarni Artystycznej „Złota Lira” (BCK). 
Godz. rozpoczęcia: 17.00 drugi termin: 17.30.

Gałęzowiacy w Lublinie

Istniejący od ponad dwu lat ludowy zespół arty-
styczny z Gałęzowa wystąpił w Lublinie w dniu 
9.03 br. w sali „Wiktorii” na zaproszenie 
WZKiOR, z repertuarem dawnych obrzędów, 
pieśni i przyśpiewek weselnych z okolic Bychawy 
z okazji Dnia Kobiet.
Oto skład zespołu, który powstał z inicjaty-
wy i staraniem Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego, przy współpracy z p. sołtys z Ga-
łęzowa p. J. Flis oraz Bychawskiego Centrum 
Kultury: Maria Kowalczyk, Janina Flis, Barba-
ra Korba, Józef Czajka, Ryszard Kowalczyk, 
Helena Jarosz, Albin Jarosz, Janina Wiechnik, 
Jan Wiechnik, Halina Kostrzewska. 
Scenariusz i wskazówki merytoryczne progra-
mu – Maria Dębowczyk (BTR), przygotowanie 
muzyczno-wokalne – Marcin Mączka (BCK). 
Liczymy na powiększenie zespołu – zachęcamy 
do uczestnictwa wszystkich chętnych.

M. D.

Podziękowanie 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Bychawie serdecznie dziękuje Panu 
Tomaszowi Krawczykowi (firma „Tomax” w 
Osowie), Panu Wiesławowi Lenartowi (Hur-
townia Elektryczna w Bychawie) oraz Państwu 
Katarzynie i Pawłowi Lalakom („Laviska”) za 
szczególny wkład w budowę i wyposażenie Ka-
plicy Szpitalnej w SP ZOZ w Bychawie.

Spójrz na nasze miasto 
z góry!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Bychawy i oko-
lic zrobionych w kwietniu 2007 roku z motolot-
ni. Bychawa widziana z innej perspektywy może 
Państwa zaciekawić. Na stronie internetowej 
Bychawy www.bychawa.pl> zdjęcia>lotnicze 
zostało zamieszczonych 27 takich zdjęć (autor-
stwa Pawła Fabiszewskiego). Prawa autorskie zo-
stały zakupione przez naszą gminę, i fotografie te  
będą wykorzystywane w celach promocyjnych 
Bychawy.

Stopień awansu 
zawodowego 
nauczyciela

Średnie wynagrodzenia nauczyciela wynikające 
z przepisów ustawy Karta Nauczyciela 

od 1 stycznia 2009 w zł od 1 września 2009 w zł
stażysta 2 177,86 2 286,75
kontraktowy 2 417,42 2 538,29
mianowany 3 136,12 3 292,92
dyplomowany 4 007,26 4 207,62

Z życia szkoły 
w Zaraszowie…
Mieliśmy szczęście w loso-
waniu…

Mieliśmy jako szkoła trochę szczęścia 
w losowaniu, nie mówimy jednak o grach 
typu Totolotek. Kupując artykuły pa-
piernicze dla szkoły w firmie LYRECO, 
wysłaliśmy kupony z ułożonymi przez 
uczniów hasłami związanymi z nazwą 
firmy i artykułami, które ona sprzedaje. 
No i udało się, w czasie losowania padło 
na nasz kupon i jest nagroda dla szkoły. 
Jaka? Bardzo pożyteczna i przydatna – 
drukarka laserowa. Cieszymy się z tego 
bardzo.

Projekt edukacyjny dla klasy 
pierwszej
 Mieliśmy również niezły fart w rekru-
tacji do projektu: „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia”. Istotą projektu jest 
wielokierunkowe wspieranie rozwoju 
uczniów, skierowane do uczniów klasy 
pierwszej. Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach 
EFS. Więcej o projekcie napiszemy, gdy 
zostanie on już wdrożony, na razie jeste-
śmy na etapie wstępnym.

O krok od zwycięstwa 
„Szczęście może przyjść przypadkowo, 
ale o rozum musimy postarać się sami” 
– tak mówił Cyceron, my zgadzamy się 
z tymi słowami. Potwierdzeniem tych 
starań mogą 
być osiągnięcia 
kolegi z klasy 
VI. Otóż Ma-
ciek Sprawka 
zakwalifikował 
się do etapu 
wojewódzk ie -
go konkursu 
przedmiotowego 
z matematyki 
organizowane-
go przez Kura-
torium Oświa-
ty w Lublinie. 
Maciek pod 
kierunkiem na-
uczycielki ma-
tematyki solidnie przygotował się do 
konkursu. Dla tych, którzy nie słyszeli 
dotąd o naszym uczniu, możemy dodać, 
że w ubiegłym roku szkolnym zajął on 
pierwsze miejsce w Gminnym Konkur-
sie Matematycznym – uczniów klas V.

23 marca 2009 r. podczas eliminacji 
wojewódzkich Maćkowi do zwycięstwa 
zabrakło dwóch punktów, a więc był tyl-
ko o krok od sukcesu... 
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subwencje

dotacje na zadania zlecone

udział w podatku dochodowym os. fiz.
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Planowane dochody i wydatki

Budżet Gminy na 2009

Drogie dzieci
W budżecie Gminy Bychawa na 2009 rok, wydat-

ki na oświatę stanowią znaczny, bo prawie 45 % 
udział. Planowane wydatki bieżące na oświatę 
i wychowanie w 2009 roku to kwota ponad 9 mln 
zł, w tym:

Utrzymanie szkół podstawowych 5 385 797 zł• 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-• 
wych 403 890 zł
Przedszkola 773 719 zł• 
Gimnazja 1 666 965 zł• 
Dowożenie uczniów do szkół 574 541 zł• 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli • 
45 800 zł
Stołówki szkolne  193 779 zł• 
Pozostała działalność 345 164 zł• 

Drogie drogi
W dziale 600 budżetu Transport i łączność – wydatki majątkowe, 
zaplanowano wydatki na remonty dróg.
Wydatki na drogi publiczne gminne - 1 988 tys. zł, w tym na: 

Udział własny (50%) na budowę drogi nr 107211 L Leśniczówka • 
– Gałęzów (Majdan Gałęzowski) – 1 491 tys. zł
Wykonanie modernizacji drogi w Zdrapach – 180 tys. zł• 
Budowę ul. Grota-Roweckiego – 35 tys. zł• 
Przebudowę ulic Kopernika i Rynek wraz z wykonaniem doku-• 
mentacji na przebudowę wjazdu – 89 tys. zł
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wandzin – Zadę-• 
bie – 33 tys. zł
Przebudowę chodnika ul. Szkolna – 30 tys. zł• 
Przebudowę drogi w Woli Gałęzowskiej oraz wykonanie doku-• 
mentacji na dalszy odcinek tej drogi – 120 tys. zł

Wydatki na drogi publiczne powiatowe – 730 tys. zł, w tym na:
Dofinansowanie odbudowy drogi Bychawa – Bychawka – Lu-• 
blin (zgodnie z umową) – 500 tys. zł oraz drogi Stara Wieś – 
Wojdat – Zdziłowice – 230 tys. zł

Wydatki na drogi publiczne wojewódzkie – 120 tys. zł, w tym 
na:

Dofinansowanie budowy chodnika w Starej Wsi Drugiej – • 
60 tys. zł i budowę chodnika przy ul. Partyzantów w Bycha-
wie – 60 tys. zł

WYDATKI

DOCHODY
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 1 
Podzamcze 
Rezerwat roślinności stepo-
wej
część VI

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

Jeżeli znudziła nam się wielokrotna 
wędrówka krawędzią zbocza proponuję 
wybrać wariant u jego podnóża. Przy 
końcu Podzamcza z drogi prowadzącej 
do Bychawy skręcamy w wąską niewy-
raźną ścieżkę u stóp zbocza. Najłatwiej 
dostępna jest zimą i wczesną wiosną. 
W ciepłych porach roku gęste zarośla 
i bujne zielska utrudniają przejście. 
Pośród zarośli tarniny możemy zna-
leźć wspaniały okaz głogu drzewiastego 
(Crataegus monogyna) – znów botanika 
– o średnicy pnia do 30 cm. Nieco da-
lej wchodzimy w, a właściwie pod grupę 
drzew. Drzewa jak drzewa – posadzo-
ne dla umocnienia skarpy, przeważnie 
jesiony. Nieważne jakie, ale jak rosną. 
Pnie odchylają się od pionu, a następ-
nie wyginają ku dołowi gałęźmi sięgając 
ziemi. Osobliwy las zawdzięcza swe ist-
nienie kilku zjawiskom. Najpierw osu-

wanie podstawy zbocza zbudowanej ze 
zwietrzeliny spowodowało pochylenie 
pni, potem silne opady mokrego śniegu 
zgięły drzewa ku ziemi, a elastyczność 
i wytrzymałość jesionu sprawiła, że nie 
popękały. A pod tym dziwnym balda-
chimem znaleźć możemy kolejną oso-
bliwość – purchawkę… wielkości dyni. 
„Purchawica olbrzymia (Langermania 
gigantea) – jadalny, bardzo smaczny 
grzyb należący do klasy podstawcza-
ków. Wytwarza białe owocniki olbrzy-
my. Wyrasta na łąkach, pastwiskach, 
w parkach i ogrodach, na żyznych gle-
bach bogatych w azot, jak i kwaśnych. 
W Polsce pospolita w północnej części 
kraju, na południu rzadko spotykana… 
średnica 10-70 (150) cm masa do 20 kg w 
stanie świeżym. Początkowo biały, póź-
niej białawy, kremowy, szarożółty, żół-
tobrązowy, szarobrązowy. Jest grzybem 
jadalnym, ale tylko jeśli wnętrze owoc-
nika jest białe. W Polsce podlega ścisłej 
ochronie i nie wolno jej zbierać. Jeden 
z największych grzybów na świecie.”

Tyle „Wikipedia”. W prasie specjali-
stycznej znaleźć można informację, że 
średniej wielkości owocnik purchawicy 
zawiera 7 bilionów zarodników, duży do 
20 bilionów (bilion, przypomnijmy, to 

tysiąc miliardów albo milion milionów – 
jedynka i 12 zer).

Pójdźmy dalej wzdłuż ścieżki ogradza-
jącej stadion (o stadionie i klubie spor-
towym „Granit” później). Tymczasem 
kolejna ciekawostka przyrodnicza. Pod-
stawy zbocza tworzą produkty erozji: 
zwietrzeliny skał węglanowych i namu-

ły lessowe i gliniaste. Zwietrzeliny mar-
gli budują głównie wał biegnący równo-
legle do krawędzi, natomiast u wylotu 
żlebów rozcinających zbocze tworzą się 
stożki napływowe zbudowane przeważ-
nie z namułów. Wzajemne relacje tych 
utworów: miąższość i ułożenie warstw 
oraz rodzaj materiału informują bada-
czy o procesach rzeźbotwórczych i kli-
matycznych, jakie miały miejsce w prze-
szłości. I tak np. w okresach suchych 
przerywanych gwałtownymi ulewami 
i roztopami intensywniej powstają stoż-
ki napływowe. Podczas łagodnych zim 
i wilgotnych okresów letnich częściej 
wietrzeją i osuwają nasiąknięte wodą 
stoki. Takich i wielu innych danych do-
starcza dokładna analiza utworów geo-
logicznych.

Docierając do wschodniej granicy re-
zerwatu skręcamy w lewo, by jednym 
z wąwozów wspiąć się na wierzchowinę. 
Wychodzimy na ulicę Lubelską w re-
jonie cmentarza. Po drodze zauważyć 
można, że zachwyt nad pięknem kra-
jobrazu i szacunek dla różnorodności 
przyrody nie są wartościami uniwersal-
nymi. „Nieznani sprawcy” traktują oto-
czenie rezerwatu jak zwykłe wysypisko 
śmieci.

purchawica OLBRZYMIA

widok z rezerwatu na stadion sportowy

w tle rezerwat  Podzamcze
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Teraz pora na garść informacji o mija-
nym dwukrotnie bychawskim stadionie. 
Rzut oka z góry pozwala dostrzec w ca-
łej rozciągłości piękne położenie obiek-
tu w naturalnym amfiteatrze. Zgodnie 
ocenia się, że jest to jeden z najpiękniej 
usytuowanych obiektów sportowych 
w województwie lubelskim. Trochę go-
rzej z wyposażeniem, ale i tu ostatnio 
sporo zrobiono. Ale od początku, nieco 
wypisów z bychawskiego kalendarium.

Oprócz realizacji celów sportowych 
stadion służy organizacji imprez ma-
sowych, takich jak zawody pożarnicze, 
dożynki, dni miejscowości oraz imprez 
o charakterze ściśle kulturalnym: kon-
certy orkiestr dętych, kapel ludowych, 
zespołów muzycznych.

Występowały tu zespoły rockowe tej 
rangi, co „Perfekt”, „Lady Pank” i „Lom-
bard”.

Okazuje się, że oprócz pięknej oprawy 
wizualnej stadion ma świetne właściwo-
ści akustyczne stworzone siłami natury. 
Sztandarowa impreza, piknik letni „By-
chawskie Pierogi”, gromadzi rokrocznie 

tysiące uczestników. Niezapomnianym 
widowiskiem jest pokaz sztucznych ogni 
na tle przedstawionej powyżej scenerii. 
Jak to się ma do wspomnianych zasad 
ochrony przyrody kojarzonych z ciszą, 
spokojem i nastrojem miejsca odludne-
go? Ano, jest to sąsiedztwo trudne, ale 
nie jest tak źle. Uroczysko zamieszkuje 
zwierzyna niezbyt liczna: sarny, bażan-
ty znajdują tu schronienie podczas cięż-
kiej zimy, inne gatunki bywają raczej 
przelotnie. Jaszczurki, drobne gryzonie, 
bezkręgowce nie skarżą się. Ze względu 
na naturalną niedostępność terenu pe-
netracja „interioru” przez uczestników 
imprez jest raczej niewielka. Ilość dni 
z imprezami jest w skali roku niezbyt 
duża. Organizatorzy dosyć starannie 
wywiązują się z obowiązku posprzą-
tania terenu. Żartobliwie rzec można, 
że organizatorzy też tracą na sąsiedz-
twie rezerwatu, bo widowisko można 
obejrzeć z góry za darmo, trochę gorzej 
z akustyką.

Każdy szanujący się step musi mieć 
swoich bohaterów: gierojów, kowbojów, 
atamanów. Ma ich i bychawski! Step 
kieszonkowy, ale bohaterowie jak naj-
bardziej poważni. Rzecz miała miejsce 
pod koniec drugiej wojny światowej. Jak 
powszechnie wiadomo pod koniec lipca 
1944 r. Armia Czerwona podjęła znad 
Turii i Bugu ofensywę w kierunku Wi-
sły. Realizując porozumienia aliantów 
oddziały partyzanckie atakowały wy-
cofujące się wojska niemieckie nie po-

zwalając na skuteczne zorganizowanie 
obrony. Największą na Lubelszczyźnie 
(podobnie jak w całym kraju) organiza-
cją wojskową była Armia Krajowa, siła 
zbrojna polskiego państwa podziemnego. 
W lipcu 1944 podjęła działanie zgodnie 
z rozkazem określanym kryptonimem 
„Akcja Burza”. W rejonie Bychawy prze-
bywało wtenczas wiele oddziałów par-
tyzanckich m.in. wycofanych z bliskich 
okolic Lublina silnie obsadzonego przez 
Niemców. Atakowanie wycofujących się 
oddziałów frontowych było swoistą lote-
rią, zwłaszcza wobec niedostatecznego 
uzbrojenia i wyszkolenia partyzantów. 
Służby tyłowe i oddziały zabezpieczenia 
często szły w rozsypkę, ale ostrzelani 
żołnierze liniowi potrafili stawić sku-
teczny opór. Oddział „Szarugi” (OP 8 pp. 
leg.) podjął akcję w rejonie Bychawki, 
a następnie Grodzan, gdzie napotkał 
ukryte czołgi i ponosząc straty wycofał 
się. Inne oddziały zgromadzone w oko-
licy również podjęły działania zbrojne. 

Rozwścieczeni Niemcy przystąpili do 
ostrzału artyleryjskiego i podpalenia 
miasteczka. Byłaby prawdopodobnie 
Bychawa podzieliła los czeskich Lidzic 
i francuskiego Oradour zmasakrowa-
nych w odwecie za akcje partyzantów. 
Przed wejściem do historii powszechnej 
za cenę zniszczenia i życia mieszkań-
ców uchronił nasze miasto brawurowy 
kontratak partyzantów wyprowadzony 
ze wzgórz na północ od Bychawy. Hi-
tlerowcy przekonani o przeważającej 
sile przeciwnika wycofali się na zachód. 
Trzon oddziałów partyzanckich stano-
wili żołnierze II OP 8 pp. leg. oraz pla-
cówki AK z Bychawy. Akcją dowodził 
por. Wojciech Rokicki „Nerwa”, komen-
dant szkoły podchorążych, jeden z naj-
dzielniejszych dowódców partyzanckich 
na Lubelszczyźnie.

Spacerując po Bychawie i okolicach 
łatwo dostrzec, że dramatis personae 
tamtego czasu uhonorowani należycie 
nie zostali. Jest wprawdzie pomnik bo-
jowników o wolność i demokrację, ale 
żołnierze AK i wielu innych z nim się 
nie utożsamiają, jest opisana już tabli-
ca na ścianie kościoła, jest ulica Party-
zantów (d. Gałęzowska), Armii Krajowej 
(za komuny Dzierżynskiego), Batalio-
nów Chłopskich (chyba d. Objazdowa). 
Ale po pierwsze wszystko to jakieś takie 
w wydźwięku smutne, martyrologiczne. 
A przecież wolność, choćby na parę dni 
w 44-tym wywalczyli. Niektórzy – „Sza-
ruga”, „Spartanin” ponownego jej nadej-
ścia doczekali. 

I nie byłoby III Rzeczpospolitej, nawet 
ze wszystkimi jej ułomnościami – praw-
da – gdyby nie tacy jak oni. Więc – za-
cytujmy tow. Chruszczowa – „weselej 
chłopcy”!, a po drugie – zjedli komuś 
kury, pal sześć, tak robi każde wojsko 
na świecie. Ale są elementem lokalnego 
kolorytu, miejscowej legendy, tradycji. 
Są tutejsi, nasi, żadni inni! Tu ich miej-
sce. I choć to nie oni rozstrzygnęli losy 
wojny, robili co należało i zrobili co mo-
gli. Gdyby ktoś spytał autora tych słów, 
jak widziałby oddanie hołdu poległym 
i zasłużonym?

Pieśnią – odpowiem – dumką, jak ste-
powym atamanom. Współczesną oczy-
wiście. Mógłby na płycie stadionu za-
śpiewać Kazik Staszewski poeta i syn 
poety lokalną wersję „12 groszy”:
Partyzanci „Nerwy” wyzwolili Bychawę
Bez udziału Sowietów …
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Będzie siała baba mak!
Chcesz zasiać mak, złóż wniosek! Zaintere-
sowani uprawą maku powinni zwrócić się 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia do Burmi-
strza Bychawy. Stosowne wnioski dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie w Punkcie 
Obsługi Interesanta.
Wojewoda Lubelski ustalił ogólną powierzchnię 
maku niskomorfinowego pod zbiór w roku 2009 
dla Gminy Bychawa na 6,00 ha.

Nauka popłaca

26 lutego 2009 r. miało miejsce uroczyste wrę-
czenie Stypendiów Starosty Lubelskiego. Sty-
pendium na II semestr roku szkolnego 
2008/2009 zostało przyznane 22 uczniom ze 
szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski, 
w tym 11 uczniom za wyniki w nauce uzyskane 
w I semestrze roku szkolnego. W grupie tej zna-
leźli się uczniowie uczęszczający do szkół śred-
nich na terenie naszej gminy: Natalia Żytkowska 
– uczennica klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Agata 
Bochniak – uczennica klasy II Liceum Ogólno-
kształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie oraz Jacek Głazik, uczeń 
klasy III Technikum w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bycha-
wie.

źródło: www.powiat.lublin.pl

Na www.ebck.pl...
Bychawskie Centrum Kultury zachęca dzieci 
i młodzież do wzięcia udziału w Dziecięcych 
i Młodzieżowych Spotkaniach z Piosenką 
KAMERTON’2009. 
Przesłuchania tegorocznego KAMERTONU 
odbędą się 30 kwietnia br. W 2006 roku, przy-
znano po raz pierwszy „Specjalne Wyróżnienie 
im. Mariana Frączka” dla indywidualności festi-
walu. Wyróżnienie będzie w tym roku wręczone 
po raz czwarty. Karta zgłoszenia i regulamin do 
pobrania ze strony.

Plany Odnowy 
Miejscowości
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bychawie, 
Radni zatwierdzili Plany Odnowy Miejscowości 
dla Starej Wsi Pierwszej, Starej Wsi Drugiej oraz 
Zaraszowa. Do czego potrzebny jest taki doku-
ment? Sporządzenie i uchwalenie Planu stanowi 
niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki fi-
nansowe w ramach „Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa 
i rozwój wsi”, jak również będzie stanowić wy-
tyczne dla władz Gminy Bychawa przy opraco-
waniu kierunków rozwoju tych miejscowości. 

Monika Kucharska 
Informujemy, że z dniem 
15.11.2008 r. weszła w życie 
zmiana ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych zaostrzająca 
przepisy w zakresie obowiązku 
wymiany dowodów osobistych oraz 
obowiązku unieważnienia dowodów 
osobistych.

W art. 40 ust. 2 wprowadzono nowe 
terminy obowiązku wystąpienia o wy-
mianę dowodu. Obowiązujące terminy 
wystąpienia o wymianę dowodu osobi-
stego zestawiono w tabeli nr 1.

Ponadto został zmieniony art. 43, któ-
ry mówi o terminach unieważnień do-
wodów osobistych. Obowiązujące termi-
ny unieważnienia dowodów zestawiono 
w tabeli nr 2.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż unie-

ważnienie dowodu osobistego następuje 
z urzędu w formie czynności material-
no-technicznej podjętej przez pracow-
nika ds. ewidencji ludności w systemie 
wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych. Tak więc, niezłożenie wnio-
sku o wydanie nowego dowodu w przy-
padku zmiany danych zamieszczonych 
w dowodzie (zmiana nazwiska, adresu 
itd.) w terminach określonych w pkt. 5. 
tabeli będzie skutkowało niejako „au-
tomatycznym” unieważnieniem do-
wodu i może narazić posiadacza na 
zarzut bezprawnego posługiwania się 
nieważnym dokumentem lub niemoż-
nością załatwienia ważnej sprawy ży-
ciowej.

Pamiętajmy o nowych przepisach 
szczególnie w przypadku zmiany da-
nych, które zamieszcza się w dowodzie 
osobistym.

Tabela nr 1 – Obowiązujące terminy wystąpienia o wymianę dowodu osobistego:

Pkt.
Zdarzenie powodujące 

obowiązek wymiany 
dowodu osobistego

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie:

1
Zmiana danych, które 
zamieszcza się w dowodzie 
osobistym

14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub 
prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych 
albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę 
nazwiska, lub od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa w przypadku 
małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym.
3 miesiące w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą.

2

Uszkodzenie dowodu 
osobistego lub
zaistnienia innej okoliczności 
utrudniającej ustalenie 
tożsamości osoby

niezwłocznie

3 Upływ terminu ważności 
dowodu osobistego

nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności
dokumentu

Tabela nr 2 – Obowiązujące terminy unieważnienia dowodu osobistego:

Pkt. Zdarzenie powodujące obowiązek 
unieważnienia dowodu osobistego Termin unieważnienia dowodu osobistego

1
Zawiadomienie o utracie, zniszczeniu dowodu 
osobistego lub przekazanie przez osobę trzecią 
znalezionego dowodu osobistego do urzędu

z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu 
lub z dniem przekazania przez osobę trzecią 
znalezionego dowodu osobistego

2 Utrata obywatelstwa polskiego przez posiadacza 
dowodu osobistego z dniem utraty obywatelstwa polskiego

3 Zgonu posiadacza dowodu osobistego z dniem zgonu

4 Odbiór nowego dowodu osobistego wydanego 
w miejsce poprzedniego - jeszcze ważnego z dniem odbioru nowego dowodu osobistego

5 Zmiana danych, które zamieszcza się 
w dowodzie osobistym;

po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności 
w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu 
osobistego wniosku o jego wymianę, lub
po upływie 4 miesięcy w przypadku obywateli 
polskich przebywających za granicą

6 Upływ ważności dowodu osobistego z dniem upływu ważności dowodu osobistego

Zmiana ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych

Zapisz 
dziecko do 
przedszkola!

W dniach od 4 marca do 24 kwiet-
nia 2009 roku będą prowadzone zapisy 
dzieci do Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie. Do przedszkola przyj-

mowane będą dzieci urodzone w latach: 
2003, 2004, 2005, 2006. Przypomina-
my o obowiązku zgłaszania dzieci 
6-letnich.

Rodzice (prawni opiekunowie) powin-
ni złożyć wypełnioną „ Kartę zgłoszenia 
dziecka” w kancelarii przedszkola.

Szczegółowe informacje oraz kartę 
zgłoszenia można uzyskać w kancelarii 
przedszkola codziennie w godzinach od 
8.00 – 15.00. Zapraszamy!
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Zmarł Tadeusz Chrzanow-
ski (1923-2009), były więzień 
obozu koncentracyjnego, 
strażak, społecznik, regio-
nalista…

Kronikarz 
Starej Wsi

Monika Głazik

Stara Wieś koło Bychawy. Tutaj Ta-
deusz Chrzanowski urodził się i wy-
chował, tutaj spędził całe swoje życie. 
Miał tu swój dom i gospodarstwo, tak 
jak jego ojciec Józef, a także dziadek 
Michał, których prochy, podobnie jak 
tego starowiejskiego kronikarza, zmar-
łego 16 lutego br., złożono na cmenta-
rzu w tej miejscowości. Historię rodzin-
nej miejscowości spisywał przez ponad 
czterdzieści lat.

Przyszedł na świat 14 stycznia 1923 
roku w małżeństwie Józefa i Marianny 
Chrzanowskich. Przed wojną uczęsz-
czał do szkoły powszechnej w Starej 
Wsi, zdobył 6-klasowe podstawowe wy-
kształcenie, które później w latach 50. 
uzupełnił. Lata przedwojenne spędził 
pomagając ojcu w gospodarstwie.

W czasie wojny działa w miejscowym 
ruchu konspiracyjnym. Później po la-
tach, w jednym z artykułów prasowych, 
wspomina: „Mając 18 lat już otarłem się 
o Armię Krajową. Byłem wtedy chłopa-
kiem na posyłki. Bardzo mi to zajęcie 
odpowiadało. Do współpracy namówił 
mnie nauczyciel Franciszek Lebieda ps. 
„Gryf”. Wysyłał mnie do Annowa z taj-
nymi dokumentami – meldunkami. Tam 
mieszkał nasz dowódca Toporowski ps. 
„Sęp”. Prawie każdego dnia przemierza-
łem po sześć kilometrów drogi, do Anno-
wa i z powrotem. W podobnych misjach 
wędrowałem także do innych wsi”. 

W czasie pacyfikacji Starej Wsi 
(22 kwietnia 1943 roku) Tadeusz Chrza-
nowski wraz z 56 mieszkańcami zo-
staje aresztowany i wywieziony na 
Majdanek. Zwolniony po trzech miesią-
cach, wraca do domu. Wspomina po la-

tach, że od śmierci uratował go wówczas 
młody wiek, dobre zdrowie, i… pora 
roku, bo zimy mógłby w obozie nie prze-
trwać. Po latach, jako były więzień obo-
zu koncentracyjnego, zostaje w 1988 r., 
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz w tym 
samym roku Krzyżem Oświęcimskim.

Po wojnie, przejmuje po ojcu ziemię 
i gospodarzy na niej wraz z żoną Leon-
tyną z domu Rakuś, również mieszkan-
ką Starej Wsi, i dziećmi – Marią i Hen-
rykiem. Stopniowo powiększa areał go-
spodarstwa rolnego. 

Ma też swoje pasje, jest wziętym 
pszczelarzem i hobbystycznie zajmuje 
się stolarstwem. W tym drugim kierun-
ku przejawia spore zdolności, wkrótce 
więc potwierdza je dyplomem czeladni-
ka. W wolnych chwilach wykonuje meble 
do kościoła w Starej Wsi – konfesjonały, 
ambonę, klęczniki, a także elementy 
ołtarza i obudowę zegara, które pełnią 
swą funkcję do dziś. 

Niedługo po wojnie – 8 czerwca 1947 r. 
– wstępuje w szeregi Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Starej Wsi i aktywnie 
włącza się w jej działalność. Zostaje 
wybrany do zarządu, w którym pracuje 
przez ponad 50 lat. Obejmuje na 28 lat 
funkcję naczelnika, potem, od 1975 do 
2001 roku (z 7-letnią przerwą) – sekre-
tarza. Wiele czasu poświęca sprawom 
ochrony przeciwpożarowej. Jego decy-

zje cieszą się dużym poważa-
niem wśród strażaków,  

mieszkańców wsi. Za zasługi dla pożar-
nictwa i działalność społeczną na tym 
polu jest wielokrotnie odznaczany m.in.: 
złotym, srebrnym i brązowym medalem 
OSP. W 1997 roku otrzymuje najwyższej 
rangi odznaczenie straży i chyba naj-
ważniejsze dla niego, Złoty Znak Związ-
ku OSP Rzeczpospolitej Polskiej. 

Od 1965 roku zaczyna prowadzić 
kronikę Starej Wsi, aczkolwiek mate-
riały do niej zbiera już wcześniej. Naj-
pierw odtwarza najstarsze dzieje miej-
scowości oraz historię powstania w niej, 
w 1926 roku, straży pożarnej. Potem, 
już na bieżąco, dokumentuje funkcjo-
nowanie straży, relacje z przebiegu akcji 
gaśniczych, imprez i zawodów pożar-
niczych, ale nie tylko. Kronika zawiera 
opisy uroczystości kościelnych i świec-
kich, dożynek, wizyt gości, pogrzebów. 
Pan Tadeusz fotografuje, opisuje i doku-
mentuje wszystkie ważne dla mieszkań-
ców wsi chwile, wydarzenia i codzienne 
życie jej mieszkańców.

Kronikę, która z upływem czasu 
rozrosła się do dwóch opasłych to-
mów, prowadzi do 2006 roku. Ostatni 
wpis pochodzi z 2 lipca tego roku, z ob-
chodów osiemdziesięciolecia OSP Stara 
Wieś Druga, później, niestety, brakuje 
mu już sił na pisanie. Dorobek wielu lat 
żmudnej pracy lat zawiera aż 508 stron! 
Warto, aby kiedyś do niej zajrzał jakiś 
historyk. Bo jest tam z pewnością bo-
gactwo problemów, spraw małych i wiel-
kich. Tak więc dzięki Tadeuszowi Chrza-
nowskiemu ma Stara Wieś swą codzien-
ną historię obejmującą ponad 40 lat.

Tadeusz Chrzanowski zmarł w by-
chawskim szpitalu 16 lutego 2009 r., 
w wieku 86 lat. W ostatniej drodze do 
kościoła i na cmentarz towarzyszyli mu: 
rodzina, druhowie strażacy ze sztanda-
rem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rej Wsi Drugiej, sąsiedzi i przyjaciele. 

Odszedł społecznik i regionalista. 
Członek wielu organizacji społecznych: 
Towarzystwa Opieki nad Majdankiem, 
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowa-
nych przez III Rzeszę, Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego (honorowy). 
Autor artykułów prasowych o swojej 
miejscowości, m.in. do „Głosu Ziemi By-
chawskiej” i „Głosu regionalistów”, po-
gadanek historycznych dla dzieci i mło-
dzieży. Dobry sąsiad, kochający ojciec, 
zacny człowiek. Szczery Polak – patrio-
ta. Cześć Jego pamięci!
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Będzie łatwiej!

Małgorzata Fijołek

Od 31 marca 2009 r. obowiązuje je-
den zintegrowany wniosek o wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, 
który jednocześnie stanowi zgłosze-
nie do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbo-
wego oraz Urzędu Statystycznego. 
Ponadto, wprowadzono możliwość 
zawieszania i wznawiania wykony-
wania działalności gospodarczej na 
okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. 

Do tej pory przedsiębiorca składał 
kilka odrębnych wniosków do ewiden-
cji działalności gospodarczej: o wpis 
do ewidencji, o zmianę danych, o za-
wieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej, o wznowienie wykonywa-
nia działalności gospodarczej oraz in-
formację o zaprzestaniu wykonywania 
działalności gospodarczej. Od 31 marca 
2009r. obowiązuje jeden zintegrowany 
wniosek o wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej, który jednocześnie 
stanowi zgłoszenie do ZUS/KRUS, Urzę-
du Skarbowego oraz Urzędu Statystycz-
nego. Oznacza to, że wniosek o wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej 
jest jednocześnie wnioskiem przedsię-
biorcy o wpis lub aktualizację danych 
w REGON, ewidencji podatników, zgło-
szeniem lub zmianą danych płatnika 
składek na ubezpieczenie społeczne. 
Po wpisaniu przedsiębiorcy do ewiden-
cji lub zmianie jego danych, organ ewi-
dencyjny przesyła niezwłocznie, jednak 

najpóźniej w ciągu 3 dni, 

dane z wniosku o wpis do ewidencji do 
właściwych instytucji.

Od 31 marca 2009r. Przedsiębiorca 
będzie mógł podjąć działalność gospo-
darczą w dniu złożenia wniosku o wpis 
do ewidencji działalności albo po uzy-
skaniu wpisu do rejestru przedsiębior-
ców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Ponadto przedsiębiorca ma prawo we 
wniosku o wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej określić późniejszy 
dzień podjęcia działalności gospodar-
czej niż dzień złożenia wniosku.

Oprócz dotychczasowych danych 
wniosek powinien zawierać także nu-
mer NIP Przedsiębiorcy, numer telefonu 
kontaktowego oraz adres poczty elek-
tronicznej, o ile oczywiście przedsię-
biorca je posiada.

Z dniem 31 marca 2009 r. wniosek 
o  wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej nie podlega 
opłacie. Od zaświadczenia w zakresie 
aktualności danych objętych wpisem 
opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Ponadto informujemy, iż ustawą 
z dnia 10 lipca 2008 r. O zmianie usta-
wy o swobodzie działalności gospo-
darczej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), 
wprowadzono możliwość zawieszania i 
wznawiania wykonywania działalności 
gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 
24 miesięcy. 

- Wpisowi do ewidencji działalności go-
spodarczej podlega informacja o zawie-
szeniu wykonywania działalności go-

spodarczej oraz o wznowieniu wykony-
wania 

działalności gospodarczej
- Przedsiębiorca, który zamierza za-

wiesić wykonywania działalności go-
spodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej, jest 
obowiązany dokonać zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej in-
formacji o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej. Do zgłosze-
nia, przedsiębiorca dołącza oświadcze-
nie o nie zatrudnianiu pracowników. 
Przedsiębiorca zatrudniający pracow-
ników nie może zgłosić informacji o za-
wieszeniu wykonywania działalności 
gospodarczej.

- Przedsiębiorca, który zamierza 
wznowić wykonywania działalności 
gospodarczej jest obowiązany dokonać 
zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodar-
czej.

- Zgłoszenie informacji o zawieszeniu/
wznowieniu wykonywania działalności 
gospodarczej jest zwolnione z opłat.

- Niezgłoszenie informacji o wznowie-
niu wykonywania działalności gospo-
darczej przed upływem okresu 24 mie-
sięcy od dnia zgłoszenia informacji 
o zawieszeniu wykonywania działalno-
ści skutkuje wykreśleniem wpisu z ewi-
dencji działalności gospodarczej.

- W przypadku wykonywania działal-
ności gospodarczej w formie spółki cy-
wilnej zawieszenie wykonywania dzia-
łalności gospodarczej jest skuteczne 
pod warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.

Zmiany w przepisach dla 
przedsiębiorców

COŚ SIĘ DZIEJEIstniejące od niedawna w Bychawie Stowarzyszenie „Liber Liber” zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców Bychawy. Tak na zachętę. oto, co czyta-my na blogu stowarzyszenia:

Projekt „Zaczarowana Bychawa” po-wstał po to, aby chronić i promować dziedzictwo kulturowe naszego mia-sta. Ocalmy od zapomnienia przeszłość tę dalszą, lecz i czasy całkiem nieod-ległe! Piszmy również i o teraźniej-szości - ona przecieka przez palce i tak nie-postrzeżenie staje się przeszłością. Nic nie jest ani nieważne, ani banalne! Stowarzysze-nie „Liber Liber” za-prasza do współpracy wszystkich mieszkań-ców Bychawy. Przy-syłajcie zdjęcia stare 

i nowe, własne teksty 

lub tylko pomysły na to, o czym mogliby-śmy napisać. 
Nasz adres: liber.liber@o2.pl

www.liberliber.blox.pl

www.zaczarowana-bychawa.blogspot.com
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Absolwenta 
gimnazjum 
przyjmę…

Zespól Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie

Drodzy gimnazjaliści, Szanowni 
Rodzice!

Przed Wami kolejne wyzwanie. Wkrót-
ce musicie dokonać wyboru, który bę-
dzie miał wpływ na całe Wasze przyszłe 
życie. Sytuacja na rynku pracy zmienia 
się, większe szanse na podjęcie pracy 
mają ci, którzy coś potrafią. Rynek po-
trzebuje fachowców. Zespół Szkół Zawo-
dowych Nr 1 w Bychawie im mjr H. Do-
brzańskiego ma dla Was ciekawą ofertę. 
Proponujemy Wam zdobycie zawodu, 
a jednocześnie nie zamykamy drogi do 
dalszego kształcenia. Kończąc szko-
łę średnią macie zawód potwierdzony 
dyplomem, maturę i otwartą drogę na 
studia. Czyż nie jest to interesująca pro-
pozycja? Nasza szkoła kształci uczniów 
w wielu typach szkół o różnych kierun-
kach, począwszy od szkoły zawodo-
wej do policealnej. Proponujemy naukę 
w następujących typach szkół:
Technikum: 
kształci w zawodach: 
- technik mechanik 
- technik informatyk 
- technik ekonomista 
- technik mechanizacji rolnictwa – 
Nowość! 
- technik pojazdów samochodowych 
- technik spedytor – Nowość! 

- technik logistyk – Nowość! 
- technik urządzeń sanitarnych – 
Nowość! 
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. 
niemiecki, j. francuski

Nauka trwa 4 lata, kończy się egza-
minem potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe i egzaminem maturalnym. 
W trakcie nauki uczniowie odbywają 
praktyki zawodowe.
Liceum Profilowane:
kształci w profilach: 
- ekonomiczno-administracyjnym 
- usługowo-gospodarczym
Nauka trwa 3 lata. Języki obce do 
wyboru: j. angielski, j. niemiecki, 
j. francuski.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Kształci w kierunkach: 
- mechanik pojazdów samochodowych 
– 3 lata 
- elektromechanik pojazdów 
samochodowych – 3 lata 
- krawiec (dziewczęta i chłopcy) – 3 lata 
- monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych Nowość! – 3 lata 
- oddział wielozawodowy (sprzedawca, 
kucharz małej gastronomii, posadzkarz, 
malarz-tapeciarz, lakiernik, blacharz) - 
2 lata 
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. 
niemiecki, j.framcuski.

Technikum Uzupełniające (na 
podbudowie ZSZ) – 3 lata 

Kształci w kierunkach:
- technik mechanik (w klasie trzeciej 
istnieje możliwość wyboru specjalności 
elektronika pojazdowa) 
- technik pojazdów samochodowych

Języki obce do wyboru: j. angielski, 
j. niemiecki, j. francuski.

Policealna Szkoła Zawodowa (dzienne 
i zaoczne) – 2 lata 

kształci w zawodzie: 
- technik informatyk 
- technik administracji 
Języki obce do wyboru: j. angielski, 
j. niemiecki, j. francuski

Nasza szkoła uczestniczy w projektach 
unijnych, dzięki którym nasi uczniowie 
mają szansę zdobywania nowych umie-
jętności, uczestniczą w wycieczkach, 
mają szansę odbycia praktyk w kraju 
i za granicą. Nauka odbywa się w syste-
mie jednozmianowym. Uczniowie mają 
możliwość korzystania z obiadów w sto-
łówce szkolnej, mogą mieszkać w inter-
nacie. Szkoła posiada cztery pracownie 
informatyczne, bibliotekę z multime-
dialnym centrum informacyjnym, pra-
cownie zawodowe, warsztaty szkolne. 
Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka 
Egzaminacyjnego do przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe dla uczniów naszej szkoły 
oraz uczniów kierowanych przez Okrę-
gową Komisję Egzaminacyjną w Krako-
wie.

Wszystkich zainteresowanych naszą 
ofertą zapraszamy na stronę naszej 
szkoły www.zsz.bychawa.pl, gdzie za-
mieszczamy szczegółowe informacje na 
temat kierunków kształcenia, zasad 
rekrutacji. Zapraszamy również  do od-
wiedzenia naszej placówki, aby poznać 
szkołę od środka. W następnym nume-
rze „Głosu Ziemi Bychawskiej” zamie-
ścimy kolejne informacje.
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Blaski 
i cienie 
pracy Rady

Jerzy Bielak

Z zainteresowaniem przeczytałem ar-
tykuł p. Artura Płazy pt. „Z pracy Klu-
bu Radnych Wspólna Gmina”. P. Artur 
ma swoisty sposób wyrażania swoich 
myśli i poglądów, zmuszający czytelni-
ka do domyślania się, o co w podtekście 
autorowi chodzi. Najczęściej jest tak, że 
czytając artykuły p. Artura Płazy wy-
ciąga się tylko negatywne wnioski na 
temat pracy Rady i Burmistrza. Tak też 
jest i w tym artykule. A przecież w pra-
cy tych organów lokalnej władzy nie ma 
tylko samych negatywów.

Między innymi zarzuca się, że na co-
rocznych spotkaniach władz z miesz-
kańcami padały zapewnienia o geoter-
mii, biopaliwach itd. I to jest prawda, 
tylko że nie cała. Zapewnienia te są 
nadal aktualne, ponieważ nasza gmi-
na leży na gorących źródłach ukrytych 
głęboko pod ziemią. I aby je wydobyć, 
nie wystarczy wywiercić dwie dziury, 
po 1,5 km długości, aby z tych źródeł 
korzystać. Trzeba opracować plany na 
zbudowanie całej infrastruktury z tym 
związanej, pozyskać olbrzymie środki, 
których gmina niestety nie ma. Stąd 
też trwają zabiegi władz o pozyskanie 
inwestorów, którzy podejmą się wyko-
nania tego zadania. Nikt z geometrii nie 
zrezygnował!!! Jest to zadanie, którego 
realizacja będzie trwała wiele lat, po-
chłaniając olbrzymie środki finansowe, 
przekraczające możliwości naszej gmi-
ny. Problem ten znakomicie przedstawił 
p. Seweryn Gąbka – Przewodniczący 
Rady – w swoim art. „Geotermia – czy-
sty interes dla Bychawy” w Głosie Ziemi 

Bychawskiej nr 2 z 2007 r. wspierając 
to pozytywną opinią Poseł na Sejm RP 
Pani Gabrieli Masłowskiej – fachowca 
w tej dziedzinie.

Natomiast o biopaliwach musimy nie-
stety zapomnieć, a to dlatego, że Rada 
odrzuciła ofertę firmy „TEMPO” Sp. z oo. 
w Lublinie, na budowę bioelektrowni 
metanowej w Bychawie, ponieważ uzna-
ła, że budowa tego zakładu w oparciu 
o środki gminne i spółki prywatnej 
mogłaby być niebezpieczną dla gminy, 
przy udziale większościowym tej spółki. 
Powstał nowy pomysł, aby grunty leżą-
ce na Podzamczu, a przeznaczone pod 
budowę bioelektrowni sprzedać spółce 
„TEMPO”. Ale tej koncepcji sprzeciwił 
się Klub Radnych „Wspólna Gmina”, i na 
jego wniosek Rada postanowiła grunty 
na Podzamczu o pow. 3,42 ha wycenio-
na na kwotę około 700 tys. zł zachować 
„na lepsze czasy”. Firma „TEMPO” nie 
zrezygnowała ze swego zamierzenia 
i znalazła grunty koło Lubartowa na 
budowę tej inwestycji, a Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie jest skłonny wyło-
żyć na ten cel ponad 3 miliony złotych, 
przy zadaniu ocenionym na kwotę 7.700 
tys. zł – samo życie!

Podnoszenie tego problemu nie jest 
wkładaniem kija w mrowisko, z które-
go już wcześniej samemu usunęło się 
mrówki?!

Sprawa „Biedronki” wraca jak bume-
rang i staje się tematem nie tylko nud-
nym, ale i nieodwracalnym, a na zmia-
ną w tej dziedzinie, ani Burmistrz, ani 
Rada nie ma już żadnego wpływu, tym 
bardziej, że obiekt ten powstał z zacho-
waniem wszelkich kanonów, o czym sze-
roko informowałem czytelnikom w art. 
„Nostalgia za utraconym czy…” w Głosie 
Ziemi Bychawskiej nr 2 z 2007 r. Poza 
zmianą organizacji ruchu, która jest 
w trakcie opracowywania w celu popra-
wy bezpieczeństwa, niczego w tym miej-
scu nie można dokonać. Nie słyszałem 
też, aby w centrum miasta w czyimkol-
wiek zamiarze miał być budowany nowy 
market, bo i miejsca na to brak, i inwe-
stora, i władze lokalne nie mają takiego 
zamiaru.

Podnoszenie braku terenów pod bu-
downictwo jednorodzinne jest nikomu 
niepotrzebnym biciem piany. Plan prze-
strzennego zagospodarowania miasta 
przewiduje budownictwo jednorodzin-
ne przy ul. Sienkiewicza po stronie już 
zabudowanej, a nowa koncepcja planu 
przewiduje również budownictwo jedno-
rodzinne po stronie Marysina. Całość 
tego budownictwa przewidziana jest na 
terenach prywatnych, a Gminy nie stać 
na to, aby wykupić te tereny, uzbroić, 
zbudować całą infrastrukturę i sprze-
dać właścicielem prywatnym, o czym 
wszystkim doskonale wiadomo, a rad-
nemu tym bardziej. 

Zgadzam się z p. A. Płazą, że ulica 
Sienkiewicza, mimo wieloletnich sta-
rań nie może doczekać właściwej na-
wierzchni i nowoczesnych chodników. 

Tylko trzeba pamiętać, że ulica ta jest 
drogą powiatową, i bez inicjatywy i zgo-
dy Starosty Powiatu – nikt na tej drodze 
niczego dokonać nie może. Ale znając 
determinację w tej dziedzinie p. Rad-
nego Płazy przy wsparciu p. Radnego 
J. Urbana, i ta droga doczeka się właści-
wej nawierzchni i nowoczesnego chod-
nika, i oby obustronnego. Tylko, że wte-
dy znajdą się malkontenci, którzy – jak 
i obecnie – będą twierdzili, że zbudowa-
no drogę i chodnik do „Pana Radnego”.

Gdy modernizowano ul. Marysin 
twierdzono, że to „droga do Urbana”. A ja 
uważam, że Marysin ma drogę asfalto-
wą dzięki p. Januszowi Urbanowi. Gdy-
by p. Janusz Urban nie został radnym 
to Marysin doczekałby się nawierzch-
ni asfaltowej? Nie sądzę. Podobnie jest 
również z wielu innymi radnymi, na te-
renie których buduje się drogi lub inne 
obiekty użyteczności publicznej, którzy 
podlegają totalnej krytyce, że zrobili coś 
dla siebie. Nie! To obiekty te powstają 
dzięki nim. I chwała im za to, że do re-
alizacji swoich zamierzeń potrafili prze-
konać Rade i Burmistrza. 

Powoływanie zespołu „ekspertów” 
w celu zaplanowania zadań i działań 
z wyliczeniem kosztów i korzyści z nich 
płynących byłoby – moim zdaniem – nie-
potrzebnym wydawaniem społecznych 
pieniędzy i marnotrawieniem czasu. 
Znakomicie w tej dziedzinie radzi so-
bie obecna Rada i wyręczenie jej byłoby 
pomniejszeniem jej rangi. Taką koncep-
cję przed laty opracowano dla Bychaw-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
z której, poza wydanymi wcale nie ma-
łymi pieniędzmi, nic nie wynikło.

Niezaprzeczalnym prawem opozycji 
jest krytyka, i dobrze jest, jeżeli kryty-
ka jest konstruktywna i twórcza. Klub 
Radnych „Wspólna Gmina” jako klub 
mniejszościowy z takich uprawnień ko-
rzysta – tylko przy tej totalnej krytyce 
– nie warto byłoby pokazać niekiedy do-
bre strony i działania krytykowanych 
poczynań? Bo nie wszystko w tej Gmi-
nie jest złe!

Jeżeli w Gminie Bychawa dzieje się 
tak źle, Rada i Burmistrz podejmują 
złe lub niewłaściwe decyzje to, dlacze-
go p. Andrzej Sobaszek otrzymał tytuł 
EUROPEJCZYKA ROKU od Redakcji 
miesięcznika Monitor Unii Europejskiej 
oraz kapituły tytułu Europejczyk Roku 
za zajęcie w tym konkursie II miejsca 
w kategorii gospodarz gminy, miasta, 
regionu wśród takich znakomitości jak 
prof. Jerzy Buczek, prof. Jadwiga Sta-
niszkis, Jerzy Stuhr, Ewa Błyszczyk 
i kilku innych znakomitości?!

PS
Panie Arturze! Uważam Pana za mą-

drego i rozsądnego człowieka, bardzo 
aktywnego Radnego potrafiącego zdro-
worozsądkowego oceniać zachodzące 
zjawiska! Ale jednego nie mogę pojąć 
– dlaczego pozwala Pan manipulować 
swoją osobą?
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Dlaczego, 
Panie Jerzy?

Artur Płaza

26 lutego 2009 r. gdy w kraju i na 
świecie tematem nr 1 jest kryzys go-
spodarczy, a mieszkańcy Bychawy 
otrzymali właśnie pierwsze po podwyż-
kach nakazy podatkowe, obraduje sesja 
Rady Miejskiej w Bychawie. Sesja toczy 
się swoim standardowym rytmem, aż 
nagle… bomba! Szanowne gremium 
z inicjatywy „miejskiego sołtysa” 
wysłuchuje analizy umiejętności 
dziennikarskich jednego z radnych, 
a w zasadzie ich braku. Mój artykuł z 
pierwszego w tym roku „Głosu Ziemi By-
chawskiej” zatytułowany: „Z prac Klubu 
Radnych Wspólna Gmina” doczekał się 
szczegółowej analizy na forum publicz-
nym. Krytyki podjął się przewodniczący 
Osiedla nr 1 w Bychawie. Jakie zarzuty 
postawił pan Jerzy publikacji? Otóż zda-
niem mówcy: niska jakość wypowiedzi 
zmusza czytelnika do myślenia, w złym 
świetle przedstawia sytuację w gminie 
i najważniejsze - jest skierowana prze-
ciw komuś! (w domyśle - burmistrzowi 
Bychawy). 

Tu w obronie mej osoby stanął sam 
pan burmistrz, który na moje uspra-
wiedliwienie podał, że nie można się 
wiele spodziewać w zakresie talentu pi-
sarskiego po nauczycielu wychowania 
fizycznego. Wdzięczny za ten głos bur-
mistrza, przeprosiłem pana Jerzego pu-
blicznie, że „zmusiłem go do myślenia”. 
Ale też czuję się w obowiązku wyjaśnić 
czytelnikom moje intencje publicznego 
wypowiadania się.

„Głos Ziemi Bychawskiej” jest periody-
kiem służącym nam wszystkim. Bardzo 
wiele miejsca na jego łamach poświęca 
się sukcesom władz miasta. Przykładem 
jest chociażby ostatni numer, podsu-
mowujący ubiegły rok. Kolorowe strony 
informują, co się udało wykonać, co się 
planuje, o co się starano, ale z realizacją 
trzeba będzie poczekać. Moje artykuły 
dotykają obszarów, które w mojej ocenie 
muszą doczekać się interwencji. Wyda-
je mi się ważne z punktu widzenia 
interesu mieszkańców, by podatki 
i czynsze nie rosły, a woda i śmiecie 
były tańsze. Mam nadzieję, że głębsza 
analiza moich wypowiedzi pozwala na 
stwierdzenie, że nie „biję piany”, lecz in-
formuję. Nie mówię, co burmistrz robi 
źle, lecz zwracam uwagę jego i kolegów 
radnych na kolejne problemy. Nie kry-
tykuję działań, lecz mam odrębne zda-
nie co do priorytetów. Doceniam wysi-
łek w spełnianiu bieżących oczekiwań 
mieszkańców, lecz martwię się przy-
szłością (także moją). W moim interesie 
jako mieszkańca są niskie opłaty, jako 
nauczyciela – by dzieci w Bychawie było 
jak najwięcej. A dziś do klasy I Szkoły 
Podstawowej w Bychawie może trafić 
mniej niż połowa liczby uczniów, która 

dotychczas opuszczała co roku mury tej 
szkoły. Jeśli będziemy tanim dla miesz-
kańca miastem, atrakcyjnym dla poten-
cjalnych inwestorów, budujących domy 
lub tworzących miejsca pracy WSZYSCY 
NA TYM ZYSKAMY! Ja i wielu miesz-
kańców nie stracimy źródła dochodów, 
emeryci doczekają się niższych opłat za 
wodę, ścieki, podatki itd. 

Panie Jerzy – nie mam pojęcia, jakie 
względy przeważyły, że w obronie nie-
atakowanego przecież burmistrza na 
sesji Rady Miejskiej zajął się pan moim 
artykułem? Czy w grę wchodziło pokre-
wieństwo z panem burmistrzem? Czy 
przyjaźń? Czy wdzięczność? Zapew-
niam, że źle pan ocenił sytuację. Pan 
burmistrz jest dorosłym mężczyzną 
i nie potrzebuje zapewne mentora. Nie 
podzielam wielu poglądów burmistrza, 
to prawda, ale współpracujemy ze sobą 
przy  realizacji społecznie użytecznych 
projektów z dobrym skutkiem. Możemy 
się różnić, ale z racji pełnionych funk-
cji w interesie społecznym będziemy ze 
sobą rozmawiać i działać wspólnie, gdy 
trzeba.

Nie ma ludzi nieomylnych, ja też do 
nich nie należę. Gdy zgłaszam problem, 
to liczę na merytoryczną dyskusję, a nie 
walkę z moimi ograniczeniami w posta-
ci braku przygotowania dziennikarskie-
go. Czy ja lub koledzy z Klubu „Wspól-
na Gmina” jesteśmy „krytykantami”? 
Panie Jurzy! Czy wtedy podsuwali-
byśmy burmistrzowi swoje pomysły? 
W protokole obrad Rady Miejskiej 
nr VI z marca 2007 r. może pan zna-
leźć informację, że pierwszy wniosek 
o współpracę z powiatem przy budowie 
drogi Bychawa – Bychawka – Lublin 
złożył  Klub Radnych „Wspólna Gmina”. 
Był to czas przygotowywania się Gmin 
do naboru wniosków na środki unijne. 
Projekt, decyzją pozostałych radnych, 
zmieniono by w zaproponowanej przez 
nas formie przyjąć go dopiero za rok (Pro-
tokół Nr XVIII/08 z sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie, która odbyła się 27 mar-
ca 2008 r). Straconego czasu nie udało 
się odrobić i drogę zrobiono bez wspar-
cia Unii. Ja mam poczucie dyskomfor-
tu, że nie udało się przekonać „Klubu 
Niezależnych” do naszego pomysłu rok 
wcześniej. Ale za klęski i zwycięstwa od-
powiadamy razem radni i burmistrz! 

Czy uważa pan, panie Jerzy, że jako 
klub mniejszościowy mamy tylko zgła-
szać się raz w miesiącu po dietę (340 zł) 
i milczeć 4 lata? Jestem zdania, że mo-
żemy się przydać. Przykład ze stycznio-
wej sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej 
pan Seweryn Gąbka o pomyśle nie-
sprzedawania działki gminnej i utwo-
rzeniu tzw. terenów inwestycyjnych na 
Podzamczu celem sięgnięcia po środki 
unijne na drogi, kanalizację i uzbroje-
nie terenów dla inwestorów powiedział: 
„Ta inicjatywa Klubu Radnych Wspólna 
Gmina była dobrą inicjatywą”. Takich 
działań Klubu Radnych „Wspólna Gmi-
na” jest więcej. Nie pisze się o nich, gdyż 
jesteśmy klubem mniejszościowym. Je-

śli jednak ktoś spośród Państwa ode-
brał moje wypowiedzi jako krytykęa 
osoby pana burmistrza, to bardzo 
go za to przepraszam – nie taka była 
moja intencja. Nie zajmuję się walką 
z osobami. Będąc radnym, mam jednak 
obowiązek zajmować się tematami do-
tyczącymi nas wszystkich, także tymi 
trudnymi. Wieszczenie samych sukce-
sów gminy zostawiam politykom. 

A tak na marginesie, Panie Jerzy, zga-
dzam się z Panem, że obowiązek infor-
mowania o wszystkich sprawach miesz-
kańców gminy spoczywa także na Panu 
i czekam na artykuł chociażby o tym 
dlaczego w Bychawie chorzy i samot-
ni płacą Gminie wygórowane stawki 
za opiekę?

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 

we współpracy 

z Europejskim Centrum Integracji 

i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” 

oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Bychawie 

i Bychawskim Centrum Kultury

zapraszają na 

WĘDROWNE SPOTKANIA 
Z OPOWIEŚCIĄ

17 kwietnia (piątek), godz. 17.00
Bychawskie Centrum Kultury 

Lublin i Lubelszczyzna to ulubione 
miejsca akcji opowiadań laureata li-
terackiej nagrody Nobla – I. B. Singe-
ra. Bychawa. Frampol, Goraj, Janów 
Lubelski, Józefów, Turobin, Tyszow-
ce znane są w całym świecie dzięki 
tym opowiadaniom. Z którymi tytu-
łami kojarzyć te miejscowości? Które 
z opowiadań dzieją się w Bychawie? 
Jak wyglądał tamten opisywany przez 
pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj? 
Gdzie szukać jego śladów? Jak pa-
miętają go dzisiejsi mieszkańcy? 

Na te pytania spróbujemy odpowie-
dzieć podczas „Wędrownych spotkań 
z opowieścią”. W programie m.in.:

- prezentacja opowieści zainspiro-
wanych opowiadaniami I.B. Singera 
w wykonaniu opowiadacza z Teatru 
NN – Witolda Dąbrowskiego

- prezentacja portalu internetowe-
go „Śladami opowiadań I.B. Singera” 
www.singer.teatrnn.pl   

- dyskusja na temat historii Bycha-
wy.
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Na strzelnicy 
Podzamcze…
już wkrótce zrobi się gwarno, gdyż Zarząd Koła 
LOK Bychawa ustalił kalendarz imprez strzelec-
kich na 2009 rok:
26.04.2009 Otwarcie sezonu Zawody strzelec-
kie o Puchar Zarządu Koła LOK Bychawa
03.05.2009 Zawody strzeleckie o Puchar wła-
ściciela firmy AUTO-MAR
10.05.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Sta-
rosty Powiatu Lubelskiego, zawody rangi woje-
wódzkiej
17.05.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Dy-
rektora PKO BP Bychawa
24.05.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Bur-
mistrza Bychawy
31.05.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Firmy 
PW FAMI Bychawa
07.06.2009 Zawody strzeleckie o Puchar wła-
ściciela Hurtowni Elektrycznej w Bychawie
14.06.2009 Zawody strzeleckie o Puchar firmy 
ALF-GRAF Lublin
21.06.2009 Zawody strzeleckie
06.09.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Dy-
rektora ZDL Bełżyce
13.09.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Prze-
wodniczącego RM w Bychawie
18.09.2009 Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 
LOK Młodzików i Juniorów w strzelaniu z broni 
kulkowej
27.09.2009 Zawody strzeleckie o Puchar Preze-
sa koła LOK Bychawa
Zawody będą się odbywać na strzelnicy Bycha-
wa – Podzamcze w niedziele, rozpoczęcie zawo-
dów godz. 10.00. Zawody rozgrywane będą w 
kategorii seniorów i juniorów jako dwubój (ka-
rabinek i pistolet).
Ponadto przewidziano zawody wyjazdowe dla 
najlepszych juniorów seniorów na zawody woje-
wódzkie na strzelnice do Puław, Lublina, Cheł-
ma.
Zapraszamy chętnych do udziału w zawodach.

Marian Drąg
Prezes Koła LOK Bychawa

Nasi „koniarze” 
nie próżnują
I już szykują się do swojej sztandarowej imprezy 
– IV Pokazu Wszechstronnego Wykorzysta-
nia Koni Roboczych i Kuców. Imprezę zapla-
nowano na 10 maja br. Organizatorzy zdradzają, 
że w tym roku więcej będzie ciekawych kon-
kursów, między innymi bardzo lubiany przez 
publiczność konkurs orki. W pokazie weźmie 
udział 30 hodowców koni z terenu naszej i są-
siednich gmin. Już teraz zapraszają na stadion 
w Bychawie! Szczegóły w następnym numerze 
GZB.

Wybory do Parlamentu UE
Prezydent Lech Kaczyński zarządził, że wy-
bory do Parlamentu Europejskiego odbędą 
się  7 czerwca 2009 r. Rozpoczęła się  oficjal-
na kampania wyborcza, która będzie trwała 
do 5 czerwca. W tegorocznych wyborach Po-
lacy wybiorą 50 europosłów, czyli o czterech 
mniej niż przed pięcioma laty. Nasz kraj będzie 
reprezentowało mniej przedstawicieli w związku 
z wejściem do UE Rumunii i Bułgarii. 

Ślimak, 
ślimak... 

Wchodząc do Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie po feriach zimowych, 
z pewnością niejeden przedszkolak (a kto 
wie, może i starszy uczeń też ) recytował 
znany wierszyk „Ślimak, ślimak…” Dla-
czego akurat o ślimaku? – zapyta ktoś. 
Każdy, kto był ostatnio w naszej szkole 
z łatwością się tego domyśli – otóż na-
stąpiła gruntowna zmiana wyglądu ko-
rytarza dolnego, zmiany te dotyczą nie 

tylko kolorystyki ścian. Na ścianie poja-
wiły się dwa olbrzymie ślimaki wykona-
ne techniką mozaiki ceramicznej przez 
uczennicę IV klasy Liceum Plastycznego 
w Lublinie – Olimpię Koziej - naszą ab-
solwentkę sprzed prawie 7 lat. Mozaika 
została wykonana częściowo w ramach 
aneksu do pracy dyplomowej. Częścio-
wo, dlatego że wystarczyłoby zrobienie 
jednego ślimaka, aby pokazać walory 
tej techniki plastycznej, rzadko stoso-
wanej. Ponieważ Olimpia jest naszą byłą 
uczennicą, nie bacząc, że ferie…, że ma-
tura za pasem…, poświęciła swój wolny 
czas (a było tego około 10 dni od rana do 
wieczora), i postarała się, by uczniowie 
naszej szkoły mieli miłą niespodzian-
kę przychodząc do szkoły. I faktycznie 
wszyscy byli miło zaskoczeni. No cóż, 
wszyscy lubimy niespodzianki.

Żeby nie być posądzonym o faworyzo-
wanie „mięczaków”, w szatni na ścianie 
pojawiła się mozaika przedstawiająca 
bawiące się ryby. Ryby – symbol zdro-
wia, występujące w parze świadczą, że 
nie faworyzujemy żadnej grupy ze świa-
ta zwierząt. 

Początkowo ślimaki były anonimowe, 
ale 24 lutego uczniowie wybrali najład-
niejsze spośród dziewiętnastu, zapropo-
nowanych przez przedszkolaków, imion. 
I oto mamy ślimaki o pięknych imio-
nach „Miluś” i „Timuś”. Wkrótce pozna-
liśmy też ich przygody, ponieważ ogło-
szony został szkolny konkurs literacki 
na najciekawszą przygodę tych sympa-

tycznych zwierząt. Tak oto mozaiki sta-
ły się inspiracją do twórczości literackiej 
dzieci.

Mamy cichą nadzieję, że Olimpia po-
święci jeszcze trochę swojego czasu 
w wakacje i ozdobi nam górny korytarz. 
Plany już są, czy zostaną zrealizowane, 
to się okaże. Mamy nadzieję, że tak.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Sa-
morząd Uczniowski serdecznie dzię-
kują Olimpii Magdalenie Koziej za 
aranżację ściany na korytarzu dol-
nym. Wyrażając swą wdzięczność za 
pomoc i życzliwość życzymy pełni 

satysfakcji z podejmowanych przed-
sięwzięć.

W imieniu Olimpii serdecznie dzię-
kujemy osobom, które przekazały jej 
nieodpłatnie glazurę i terakotę; Pani 
Krystynie Głowniak – dyrektorowi Li-
ceum Plastycznego w Lublinie, panu 
M. Lewandowskiemu – OBI ul. Che-
miczna Lublin oraz pracownikom SP 
w Zaraszowie: Pani B. Stelmach, Panu 
M. Trzcińskiemu  i Panu K. Żyła.

Przedruk z miesięcznika „Szkolne 
Echo” wyd. SP w Zaraszowie

Olimpia Koziej
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Zwiedziłam 
Brukselę, 
Ostendę, 
Brugię…

Monika Głazik

Na zaproszenie jednego z europo-
słów, z 45-osobową grupą mieszkań-
ców Lubelszczyzny, w pierwszym 
tygodniu marca zwiedzałam 
Belgię. Plan wyjazdu studyj-
nego obejmował również wi-
zytę w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

Bruksela. Barwna metropolia 
o wielu obliczach, pełna kon-
trastów. Z jednej strony wynio-
słe kosmopolityczne centrum 
– miasto stołeczne Belgii, sto-
lica Unii Europejskiej, siedziba 
NATO i wielu innych organiza-
cji, miasto szklanych biurowców 
i tysięcy urzędników; z drugiej 
zaś strony wspaniała starówka 
i historyczne centrum państwa. 
Robi wrażenie gotycka katedra 
Cathédrale des Sts Michel et 
Gudule, piękny rynek – Grote 
Markt otoczony stylowymi, śre-
dniowiecznymi pałacami miesz-
czańskimi oraz symbol Brukseli 
– Manneken Pis, czyli fontanna 
w kształcie figurki siusiającego 
chłopca. Ale z miejsc tych zaled-
wie tylko krok do ubogich dziel-
nic, zamieszkałych przeważnie 
przez ludność arabską.

Poza tym oczywiście słynne 

Atomium – znak miasta, zbudowany z 
okazji wystawy Expo 1958, czyli 103-
metrowej wysokości model kryształu 
żelaza powiększonego 165 miliar-
dów razy!

Siedziba Parlamentu Euro-
pejskiego to kompleks awan-
gardowych wieżowców, za-
projektowanych przez dwóch 
zdolnych polskich architek-
tów, Czyża i Grochalskiego. 
Wielkością nieco przytłacza, 
ale formą zachwyca. To 
przed nim, jak i w jego wnę-

trzach, a zwłasz-
cza w Głównej 

Sali Obrad, 

uczestnicy wycieczki robią sobie pa-
miątkowe zdjęcia. W parlamencie spo-
tkanie z europosłem Zdzisławem Pod-
kańskim i zapoznanie z pracą polskich 
deputowanych w europarlamencie.

Warto było zwiedzić Brukselę, ale 
też i kilka innych, nie mniej znanych 
i pięknych miast Flandrii – jednej 
z krain Belgii. Brugię, miasto nazywa-
ne „flamandzką Wenecją, kolebkę ma-
larstwa flamandzkiego, do XVI wieku 
największy port Europy. Także Osten-
dę, miasto-port na wybrzeżu Morza 
Północnego, skąd odpływają promy 
do Dover w Wielkiej Brytanii.

Koniecznie należało spróbować 
tamtejszych smaków – ryb i owoców 
morza, pysznych belgijskich czeko-
ladek, a także pommes de terre fri-
tés, czyli dobrze nam znanych fry-
tek które, jak głosi legenda, wywo-
dzą się z Belgii. Przywieźć ze stolicy 
do domu piwo, z którego kraj słynie 
(ponad 1000 gatunków do wyboru), 
z Brugii pyszne praliny i trufle oraz 

ręcznie robione koronki.
Choć belgijskie miasta wita-
ły nas deszczem i chłodem, 
to w dzień wyjazdu stolica 
pożegnała nas piękną sło-
neczną pogodą. Podobno był 
ten jeden tych z nielicznych 
dni w roku, kiedy nad mia-
stem świeciło słońce.

Dziękuję europosłowi 
Zdzisławowi Podkańskie-
mu za zaproszenie, Andrze-
jowi Strawie oraz wszyst-
kim uczestnikom wycieczki 
za mile wspólnie spędzony 
czas w Brukseli. Bychawia-
nom zaś życzę takich wspa-
niałych wyjazdów.

Do konkursu DESER I NAPÓJ DLA 
MOLA może przystąpić każdy, nie-
zależnie od wieku, miejsca zamiesz-
kania, wykonywanego zawodu; wy-
starczy, że lubi czytać książki.

Zadanie jest proste, polega na odna-
lezieniu w dowolnej książce z literatury 
pięknej opisu przygotowania dowolne-
go deseru lub napoju, sposobu serwo-
wania lub delektowania się ich sma-
kiem. Następnie należy wybrany frag-
ment wraz z opisem bibliograficznym 
książki (imię i nazwisko autora, tytuł, 
strona, na której znajduje się opis) wy-
słać na adres redakcji gzbg@wp.pl lub 
biblioteki biblioteka.bychawa@gmail.
com, bądź dostarczyć osobiście. Mamy 
nadzieję, że odnalezione w literaturze 

receptury zachęcą Państwa do przy-
rządzenia smakowitości. 

Na opisy czekamy do 17 kwietnia 
2009 r. Wielki finał nastąpi 28 kwiet-
nia w Kawiarni Artystycznej Złota Lira 
(BCK). Wtedy wspólnie ze zwycięzca-
mi konkursu przywołamy literackie 
receptury i spróbujemy je ożywić. De-
lektując się smakiem przyrządzonych 
deserów i napojów, udowodnimy, że 
czytanie podniebieniem jest i możliwe, 
i przyjemne.
O r g a n i z a t o r z y  k o n k u r s u :

Miejska Biblioteka Publiczna w By-
chawie, Bychawskie Centrum Kultury, 
Kawiarnia Artystyczna „Złota Lira”
P a t r o n a t  m e d i a l n y :  „Głos Zie-
mi Bychawskiej”,  www.ebck.pl, www.
bychawa.pl

Finał literacko-kulinarnego konkursu - 28 kwietnia

Zaserwujemy Molowi… deser
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Mariusz Nawłatyna

Gdy zima odchodziła powoli, wszyscy 
z utęsknieniem wyglądaliśmy prawdzi-
wej, zielonej i ciepłej wiosny. Bo wiosna 
to przecież czas wielkiej eksplozji rado-
ści i potrzeby obcowania z przyrodą, 
ale i rozrywką. Jak co roku, Bychaw-
skie Centrum Kultury wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną przygotowało dla 
mieszkańców naszej gminy bogaty po-
gram wydarzeń kulturalnych. Mamy 
nadzieję, że w dużej mierze zaspoko-
imy potrzeby i oczekiwania większości 
bychawian. Mam świadomość, że nie 
wszystkie nurty działań kulturalnych 
obejmujemy naszą ofertą. Szczególnie te 
niszowe, które gromadzą niewielką ilość 
chętnych – muszą poczekać na lepsze 
czasy, a może na inną formę organiza-
cyjną. Jestem przekonany, że dojdziemy 
do takiego modelu oferty kulturalnej, 
w którym każdy z mieszkańców naszej 
gminy znajdzie coś dla siebie.

LIBER LIBER atakuje!
Tą ofertę chcą poszerzać młodzi za-

łożyciele stowarzyszenia Kulturalno-
Oświatowego Liber Liber /www.liberli-
ber.blox.pl/, które powstało ostatnimi 
czasy w Bychawie. Cieszy, że młodzi 
mieszkańcy chcą włączyć się w rozwój 
naszej małej ojczyzny. Przyklasnąć i ży-
czyć powodzenia!

BCK jako instytucja, z takiej sytuacji 
może się tylko cieszyć. Nie mamy prze-
cież monopolu na działalność kultu-
ralną. Naszym statutowym celem jest 
promocja i przygotowywanie imprez, 
prowadzenie zajęć, warsztatów z zakre-
su kultury i wspieranie inicjatyw kultu-
ralnych mieszkańców. Współdziałanie 
BCK z organizacjami pozarządowymi 
(BTR, Komitet Współpracy z La Chapelle 
sur Erdre, Bychawskie Stowarzyszenie 
„Podkowa”, BLKS Granit”) dobrze służy 
naszej gminie. Wydaje się, że współpra-
ca ze Stowarzyszeniem Liber Liber przy-
czyni się także do wielu nowych działań 
kulturalnych.

Kalendarz imprez
Kalendarz imprez na rok 2009 jest 

bogaty i zawiera 37 propozycji. Jestem 
też pewny, że to nie cała oferta, gdyż jak 
wynika z naszych doświadczeń, w cią-
gu roku realizujemy przynajmniej kilka 
dodatkowych, wcześniej nie planowa-
nych imprez. Z całym kalendarzem im-
prez można zapoznać się na stronie in-
ternetowej BCK www.ebck.pl, natomiast 
tu i teraz chciałbym zaanonsować tylko 
niektóre wydarzenia, które szczególnie 
polecam. Zachęcam do odwiedzania na-
szej BLUE ORANGE GALLERY, w której 
prezentujemy różnego rodzaju wystawy, 

a wernisaże cieszą się dużym 
zainteresowaniem (informacje 
tablicach informacyjnych oraz 
stronie www.ebck.pl).

Muzyka na żywo jest tym, co 
podoba się najbardziej, zatem 
do końca czerwca chcemy ją zaoferować 
w dużej ilości. Kawiarnia Artystyczna 
„Złota Lira” zaprasza na dwa koncerty, 
w tym na jeden prezentujący muzykę 
irlandzką – SAMHAIN (kwiecień - maj). 
Muzykę poważną, acz w rozrywkowej 
formie, będziemy prezentować po raz 
trzeci w trakcie BENE MERITUS (10 
czerwca), zaś 28 czerwca zapraszam 
wszystkich na II JARMARK BYCHAW-
SKI – spotkanie z muzyką ludową i folk-
lorem. W kwietniu zapraszamy śpiewają-
ce dzieci i młodzież do startu w XII Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Spotkaniach 
z Piosenką „KAMERTON”, natomiast re-
cytatorów z radością powitamy w maju 
na Małym Konkursie Recytatorskim. 
Wspomnę także, że czekają nas jeszcze 
dwa wydarzenia organizowane przez 
inne podmioty, ale wspierane przez BCK 
– Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 
i Muzykowanie przy św. Janie.

FESTYN
Gdyby dla kogoś to wszystko było za 

mało, to oczywiście zapraszam serdecz-
nie na X Ogólnopolski Festyn „W KRA-
INIE PIEROGÓW” – 24 maja br. Aż trud-
no uwierzyć, że w obecnym roku mija 
dziesięć lat, odkąd Bychawskie Cen-
trum Kultury (wcześniej BDK) promu-
je Bychawę imprezą masową pod na-
zwą „Kraina Pierogów”. Pamiętam moje 
pierwsze spotkanie z mieszkańcami Ga-
łęzowa, kiedy opowiadałem im, że chcę 
z ich udziałem realizować dużą imprezę: 
było zdziwienie, zaskoczenie, uśmiechy. 
Dzisiaj jest już bardzo poważnie i nikt 
się nie dziwi, nie śmieje, lecz 
raczej zazdrości i stawia 
pytania. Jak to zrobiliście, 
że o tej imprezie głośno jest 
w całej Polsce, że podmioty 
gospodarcze z całego kra-
ju walczą o to, by znaleźć 
się właśnie w Bychawie, że 
tłumy ciągną nawet wtedy, 
gdy pada deszcz? To jasno 
określony cel i dziesięć lat 
konsekwencji, trudnych 
decyzji, nieprzespanych 
nocy i dużo, dużo pracy. To 
wreszcie wielkie grono do-
brych ludzi, wspierających 
nas, pomagających i cie-
szących się z każdej udanej 
imprezy. 

Wiem, że nie wszystkim 
ta impreza się podoba, 
trudno dogodzić każdemu. 
Żyjemy w wolnym kraju 

i nikt nikogo nie zmusza do uczestnic-
twa w Festynie. Zawsze można wybrać 
inną imprezę lub zorganizować samemu 
lepszą – życzę powodzenia! Nigdy nie 
ukrywałem i zawsze wszystkim wyja-
śniałem, że Festyn „W Krainie Pierogów” 
jest imprezą komercyjną – a ta rządzi się 
innymi prawami, niż nasze małe impre-
zy organizowane w ciągu roku. Koszty 
techniki i całego zaplecza imprezy oraz 
ochrona i wiele, wiele warunków, jakie 
trzeba spełnić, by realizować imprezę 
powyżej 1000 osób (impreza masowa), 
to tak naprawdę bardzo duże pieniądze 
– pozyskanie ich to duża umiejętność, 
wręcz sztuka, gdyż aby przedsięwzięcie 
zrealizować, trzeba przekonać do swo-
jego pomysłu wiele osób. BCK i nam, 
mieszkańcom Bychawy, się udało! Mam 
nadzieję, że tegoroczny Festyn także bę-
dzie się podobał, i program, który przy-
gotowaliśmy będzie dla wielu atrakcyjny. 
24 maja bawić nas będą zespoły CLI-
VER, SAMHAIN, zaprezentujemy tak-
że BIESIADĘ LWOWSKĄ, a o godzinie 
21 będzie koncertować DODA. Oczy-
wiście nie zabraknie naszych zespołów 
wokalnych, tanecznych, śpiewaczych 
i grających oraz licznych konkursów. 
Dużą atrakcją będzie cieszył się jeden 
z największych Lunaparków w Polsce 
– i niejednemu uczestnikowi zabraknie 
tchu! Tego jestem pewien!

Bychawskie Centrum Kultury ser-
decznie zaprasza na wszystkie imprezy 
i wydarzenia – Czekamy na Ciebie – Cze-
kamy na Was – tu czeka dużo wrażeń, 
emocji, radosnych uniesień!

10 Lat „Krainy Pierogów”

Wiosenne przygotowania w
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N a zakończenie garść informacji: 
BCK przygotowało płytę CD „Z Ser-• 
ca Zaśpiewane” – KLUBU SENIO-
RA, która zawiera kolędy i utwory 
biesiadne.
BLUE ORANGE GALLERY w BCK • 
serdecznie zaprasza do zwiedza-
nia wystawy malarskiej Pani Anny 

Rajtar – Grabowiec – 
„Poszukiwanie piękna”.
Od 14 kwietnia wznawiamy zaję-• 
cia z tańca współczesnego.
Rodziców dzieci uczestniczących • 
podczas ferii w warsztatach cera-
micznych prosimy, aby zgłaszali 
się po odbiór prac.
BCK informuje, że dysponuje po-• 

mieszczeniami, które 
można wynajmo-

wać na 
zorgani-
zowanie 
u ro c z y -
stości ro-

dz innych 
(chrzty, ko-
munie, we-

sela) – sale 
można obej-
rzeć na www.

ebck.pl, stro-
nie interneto-
wej BCK.

Z okazji zbliża-
jących się Świąt 

W i e l k a n o c n y c h 
w imieniu swoim 

o r a z pracowników BCK, 
życzę wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy oraz wielu uczestnikom naszych 
imprez: zdrowia i radości, zachwytu 
i entuzjazmu, optymizmu i nadziei, którą 
daje Zmartwychwstanie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

Młodzieżowe 
potyczki

Sławomir Rolek

Tak jak w poprzednim roku, tak rów-
nież i w tym pojęliśmy próbę populary-
zowania wśród dzieci i młodzieży zna-
jomości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek poża-
ru, a także posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym. W tym roku 
gminny etap turnieju zgromadził 60 
uczestników. Zorganizował go Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Bychawie. Eliminacje gmin-
ne zorganizowane w dniu. 26 lutego 
br. przeprowadzono w trzech grupach 
wiekowych. Podczas etapu gminnego 
uczestnicy zmagali się z testem pisem-
nych składającym się z 30 pytań w gru-
pie młodszej i gimnazjalnej, a grupa po-
nadgimnazjalna odpowiadała na 40 py-
tań. Po zakończeniu testów komisja sę-
dziowska w składzie: S. Rolek, B. Tylus 
i P. Winiarczyk, wyłoniła zwycięzców, 
którzy zakwalifikowali się do etapu po-
wiatowego.

I tak, w kategorii szkół podstawo-
wych, pierwsze miejsce zajęli ex aequo, 
po dwóch dogrywkach, Karolina Jam-
róz ze Szkoły Podstawowej w Woli Ga-
łęzowskiej i Kamil Tylus ze Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej; tuż 
za nimi również ex aequo znalazły się 
Izabela Krzyżanek ze Szkoły Podsta-
wowej w Zaraszowie i Patrycja Kołacz 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Wśród gimnazjalistów zwyciężył Ma-
rek Szmit, a za nim na drugim był Da-
niel Fiori, obydwaj uczniowie z Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie. Spośród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych najlepszy 
okazał się Emil Dolecki z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie, który poprawił wynik z po-
przedniego roku, osiągając maksymalną 
ilość punktów oraz uczniowie: Tomasz 
Fijołek z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. H. Dobrzańskiego w Bychawie, któ-
ry również poprawił wynik z poprzed-
niego roku, i Leszek Małocha z ZS im. 
ks. Kwiatkowskiego Bychawie.

Andrzej Sobaszek, burmistrz miasta 
i jednocześnie prezes Zarządu Oddzia-

łu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Bychawie, pod patronatem którego 
odbywał się turniej, wręczył zwycięz-
com dyplomy i nagrody, pozostałym zaś 
uczestnikom dyplomy za udział w tur-
nieju. Zwycięzcy pojadą na eliminacje 
powiatowe, które odbędą się w Lublinie, 
a potem, miejmy nadzieję, że zakwalifi-
kują się do etapu wojewódzkiego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w turnieju i już dziś zaprasza-
my do wzięcia udziału w kolejnych zma-
ganiach w roku 2010, a zwycięzcom eli-
minacji gminnych życzymy powodzenia 
na kolejnych szczeblach turnieju, aż do 
samej Warszawy!
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Kącik Sportowy

Z finałów 
Pucharu 
Polski

Jakub Kuna

Pomysł na napisanie tej koresponden-
cji wykiełkował niespodziewanie, na 
trybunach lubelskiego „Globusa”, kiedy 
zajęliśmy z kolegami rząd foteli z napi-
sem MEDIA...

W przedostatni weekend (21-22 mar-
ca), miasto Lublin gościło finały Pucha-
ru Polski w koszykówce mężczyzn. Pary 
półfinalistów: Asseco Prokom Sopot 
– Anwil Włocławek oraz Kotwica Koło-
brzeg – PGE Turów Zgorzelec zmagały 
się w sobotę, zwycięzcy spotkań prze-
chodzili do niedzielnego finału.

Pierwszy mecz to szlagier. Rywalizacja 
Sopocian i Włocławian, od kilku lat elek-
tryzuje kibiców w całej Polsce. Podczas 
rozgrzewki gwiazdor Prokomu – David 
Logan (wicemistrz konkursu wsadów 
Meczu Gwiazd PLK 2007 i ‘08) poka-
zuje co potrafi. Tomahawki1, windmille2 
i dwuręczne 360’s zyskują aplauz lubel-
skiej publiczności. Od samego początku 
mecz bardzo wyrównany, na żmudne 
akcje włocławskiego duetu Koszarek - 
Miller, Sopocianie odpowiadają trójkami 
Zamojskiego i do przerwy zyskują kilku 
punktową przewagę. 

W przerwie konkurs dla publiczności. 
Aby wygrać bilety na tegoroczny MG 
(Torwar - 29 marca) trzeba celnie oddać 
rzut osobisty. Ku radości trybun, wygry-
wa niepozorna dziewczynka. Pozostali 
otrzymują nagrody pocieszenia – koszul-

ki promujące 
w rześn iowe 
Mistrzostwa 
Europy „Eu-
r o b a s k e t 
2009” w Pol-
sce.

W trzeciej 
odsłonie An-
wil rzuca się 
do odrabiania 
strat. Wyso-
ki pressing, 
oraz trójki  
Serba Brkicia 
(5 w meczu!) 
niwelują pro-

wadzenie Asseco. W ostatniej kwarcie 
reprezentanci Polski – Pluta i Koszarek 
biorą losy meczu w swoje ręce.  Gdy wy-
nik oscyluje wokół remisu, zaczyna się 
festiwal fauli taktycznych i rzutów wol-
nych. Za piąte przewinienie wylatuje 
doświadczony Pluta i to podopieczni To-
masa Pacesasa mogą cieszyć się ze zwy-
cięstwa. Asseco – Anwil 93:90.

Drugie spotkanie wieczoru dostar-
cza znacznie mniejszych emocji. Dzięki 

świetnej dyspozycji snajperów Kotwicy: 
Cielebąka, Hamiltona i rewelacyjnego 
Juliena Millsa (29 pkt!), po 10 minu-
tach gry podopieczni Sebastiana Ma-
chowskiego uzyskali bezpieczną prze-
wagę. Pościg Zgorzelczan, prowadzony 
przez zagranicznych Edney’a, Bailey-
’a i Drobnjaka, pozwolił wicemistrzom 
Polski zniwelować stratę do 5 punk-
tów. W końcówce Kołobrzeżanie sta-
wiając strefę, łatwo rozbili akcje Turo-
wa, a czarnoskórzy Amerykanie – Mills 
i Hamilton,  efektownymi wsadami wy-
kańczali kontrataki. Kotwica wygrywa z 
PGE 88:76.

Niedzielny finał rozpoczyna się dosyć 
niefortunnie. Siadamy przed blondyn-
ką, która chyba pomyliła dyscypliny 
i nieustannie gra na trąbce „CC, CWK, 
CWKS, LEGIA!”.  Uczucie żenady potę-
gują oklaski odtwarzane przez organi-
zatorów z playbacku. Poziom widowiska 
ratują sportowcy, prześcigając się w po-
kazie widowiskowych „paczek”. Jeszcze 
hymn państwowy, podziękowania dla 
sponsorów i poloneza (tfu, wróć!), finał 
czas zacząć...

W wyjściowej piątce Asseco pojawia 
się kolosalny Adam Łapeta (217 cm), 
którego  zorientowani w temacie czy-
telnicy wspomną z Olimpiady Młodzie-
ży „Lubelszczyzna 2005” w... Bychawie. 
Początek spotkania to błyskawiczne 
prowadzenie Sopocian.  W ataku szaleje 
kapitan Asseco – Logan (10 pkt w pierw-
szej odsłonie). W odpowiedzi trener Ma-
chowski prosi o czas i dzięki dobrej sku-
teczności Przybyszewskiego (15 pkt, 5 
zbiórek) wynik do przerwy ustala się na 
korzyść beniaminków z Kołobrzegu.

W przerwie konkurs rodzinny, o głów-
ną nagrodę walczą cztery pary ojciec-
syn. Pierwszy uczestnik trafia, lecz jego 
tatko rzuca „świecę”3, wywołującą ryk 
śmiechu na trybunach. Na szczęście dla 
szanownego Pana, żadna z pozostałych 
par nie potrafi umieścić piłki w koszu i 
perspektywa lania od syna odchodzi w 
niebyt.

Gdy w drugiej połowie Sopocia-
nie: Woods, Dylewicz i weteran Burke, 
zmniejszają stratę do zaledwie czterech 
punktów, lubelscy kibice nie szczędzą 
gardeł by pomóc rewelacji z Kolbergu. 
Po akcjach Stelmacha i Crone’a błękit-
ne koszule, odskakują Prokomowi na 10 
punktów. Dwie minuty przed końcem, 
trener Pacesas zarządza faule taktycz-

ne. Gracze Kotwicy pewnie wykonują 
osobiste, Dylewicz i Logan  wylatują z 
boiska (faule) i porażka Mistrza staje się 
faktem. Po końcowej syrenie zwycięscy 
na pamiątkę odcinają siatkę z obręczy. 
Asseco – Kotwica 89:98

Koszykówka najwyższych lotów po-
nownie zawitała w „Kozim Grodzie”, 
szkoda, że na tak krótko. A przecież 
lubelski Start przez wiele lat reprezen-
tował wschodnią Polskę w ekstraklasie. 
Właśnie Lublin organizował pierwszy 
Mecz Gwiazd PLK (1994 r.) i także tu 
podpisano pierwszy w Polsce kontrakt z 
czarnoskórym (Brahimem Konare). Na-
dzieje ponownie rokują „czerwono-czar-
ni” (bilans 25:2), pewnie kroczący po 
awans do I ligi. Ciekawe jak przy ograni-
czonych środkach lubelski klub będzie 
sobie radził z bardziej wymagającymi 
rywalami? Sytuacji z sezonu 2007/08 
(bilans 2:28 i degradacja) nie życzę.

Finały Pucharu Polski w Lublinie były 
niewątpliwie wielkim widowiskiem, choć 
w internecie pojawiają się głosy, że to 
turniej o przysłowiową pietruszkę. „Glo-
bus” (4119 miejsc) niewiele ustępuje ha-
lom innych miast, ale Lublin nie nale-
ży do grona organizatorów zbliżającego 

się „Eurobasketu”. W tej perspektywie, 
weekendowe finały zdają się li tylko na-
grodą pocieszenia. Dlaczego największe 
święto koszykówki na starym kontynen-
cie ominie stolicę naszego województwa? 
Brak lotniska, dróg i jeszcze raz pienię-
dzy sprawia, iż niestety pozostajemy ką-
cikiem sportowej Polski.

słowniczek:
1. (ang.) toporek  – wsad z naskoku, z charaktery-
stycznym odchyleniem piłki za głowę
2. (ang.) młynek, korba  – wsad z naskoku lub 
dwutaktu z ruchem obrotowym ręki
3. airball (ang.) niedolot – potocznie rzut, który 
nie dotyka żadnej części kosza

Młody Paweł Kikowski (Kotwica nr 11) rzuca ponad 
Filipem Dylewiczem (8) i Przemysławem Zamojskim (17) 
z Asseco

Kapitan Asecco- David Logan 
pokazuje próbkę skoczności
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Przystojny Pan po lewej od lat jest podporą reprezentacji 
Polski. Andrzej Pluta, kapitan Anwilu Włocławek zgodził 
się zapozować z autorem artykułu do zdjęcia dla „Głosu”
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Znamy już wyniki tegorocznej VI edy-
cji Konkursu Plastycznego na Projekt 
Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy 
Bychawa, konkursu organizowanego 
od kilku już lat w Bychawie pod patro-
natem burmistrza miasta. Jest u nas 
tradycją, że to nasze dzieci i młodzież 

projektują oficjalną kartkę świąteczną 
Urzędu Miejskiego.

I tak, Grand Prix tej edycji, zdobył Bar-
tłomiej Zaręba, uczeń kl. IV Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie. Zaprojektowana 
przez Bartka kartka świąteczna została 
wydrukowana w nakładzie 1000 sztuk 
oraz rozesłana ze świątecznymi życze-
niami przez Urząd Miejski w Bychawie 
do różnych instytucji w całym kraju. 

Komisja oceniająca prace, których 
w tym roku nadesłano aż 138, wyróżni-
ła również 18 innych pięknych projek-
tów:

Aleksandry Szpytmy, ucz. kl. II Szko-• 
ły Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce
Roksany Bork, ucz. kl. III Szkoły • 
Podstawowej im. K. Koźmiana w By-
chawce
Patrycji Sawickiej, ucz. kl. III a Szko-• 
ły Podstawowej w Bychawie 
Pracę grupową (Roksany Bork, Moni-• 
ki Klimek i Magdaleny Moląg) ucz. kl. 
III Szkoły Podstawowej im. K. Koź-
miana w Bychawce
Patryka Zarosińskiego, ucz. kl. III • 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
Magdaleny Mendykowskiej, ucz. kl. • 
IV a Szkoły Podstawowej w Bychawie

Anny Zawiślak, ucz. kl. IV b Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie
Karoliny Szydłowskiej, ucz. kl. IV d • 
Szkoły Podstawowej w Bychawie
Sebastiana Tworka, ucz. kl. V Szkoły • 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej
Patrycji Fijołek, ucz. kl. V Szkoły • 
Podstawowej w Zaraszowie 
Żanety Klimek, ucz. kl. VI Szkoły • 
Podstawowej im. K. Koźmiana w By-
chawce
Agaty Boguty, ucz. kl. VI d Szkoły • 
Podstawowej w Bychawie 
Katarzyny Pawlas, ucz. kl. VI Szkoły • 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
Katarzyny Tworek, ucz. kl. I a Gim-• 
nazjum przy ZS im. ks. A. Kwiatkow-
skiego w Bychawie
Jagody Adamczyk, ucz. kl. III b Gim-• 
nazjum nr 1 w Bychawie
Kingi Sprawki, ucz. kl. III c Gimna-• 
zjum nr 1 w Bychawie
Aleksandry Tomaszewskiej, ucz. • 
kl. III d Gimnazjum nr 1 w Bychawie
Beaty Boksy, ucz. kl. I a ZS im. ks. • 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Pocztówka jest gotowa, wręczenie na-

gród i wyróżnień przez Burmistrza By-
chawie odbędzie się 9 kwietnia w ka-
wiarni „Złota Lira” w Bychawie, zaś 
o samym konkursie była wzmianka 
w Lubelskiej Panoramie w TVP3.

O pocztówce zaprojektowanej przez Bartka...

Byłyśmy na 
wernisażu

Sula i Eska

Byłyśmy niedawno na wernisażu malar-
stwa pani Anny Rajtar-Grabowiec w Blue 
Orange Gallery w BCK. Prześliczne obraz-
ki. Ale choć w to chłodne marcowe popo-
łudnie na dworze była jeszcze zimowa plu-
cha, to w środku czuć było wiosnę.

Pani Ania bardzo lubi malować kwiato-
we kompozycje. Najbardziej tulipany, ale 
na jej pracach są też maki, róże, irysy, 
malwy, słoneczniki, lilie. Widziałyśmy też 
kilka pejzaży. Cała wystawa bardzo nam 
się podobała, ale najbardziej jeden z du-
żych olejnych obrazów – „Kwiat róży”.

Na otwarciu wystawy dowiedziałyśmy 
się, że pani Ania, nie jest z zawodu malar-
ką, malowanie traktuje jako hobby, zaś na 
co dzień uczy dzieci języka polskiego.

Wesołego zajączka 
życzy królik z Try-
buny Ludków ;-)
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Konkurs 
Wielkanocny 

3 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej został rozstrzy-
gnięty VI Międzyszkolny Konkurs Wiel-
kanocny. W tym roku w konkursie 
wzięły udział cztery szkoły podstawowe 
z terenu gminy oraz Szkoła Podstawo-
wa z Kosarzewa. Uczestnicy przygoto-
wali prace w sześciu kategoriach: stroik 
wielkanocny, pisanka, duża palma (wy-
sokość pow. 2 m), mała palma, kartka 
świąteczna, pisanka (tradycyjna i nowo-
czesna). Wyniki VI Konkursu Wielka-
nocnego przedstawiają się następują-
co:

DUŻA PALMA – praca zbiorowa
I miejsce Szkoła Podstawowa w Starej 
Wsi Drugiej – klasy I-II
I miejsce Szkoła Podstawowa 
w starej Wsi Drugiej – klasa III
II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Kosarzewie – klasa VI
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi Drugiej – klasy IV-V

MAŁA PALMA – praca indywidualna
I miejsce Sebastian Tworek 

SP w Starej Wsi Drugiej
II miejsce Piotr Bogdański 

SP w Woli Gałęzowskiej
II miejsce Maria Kudła 

SP w Starej Wsi Drugiej
III miejsce Kamil Kryk  

SP w Kosarzewie
III miejsce Żaneta Klimek 

SP w Bychawce

STROIK – praca indywidualna
I miejsce Rafał Rozwałka  

SP w Starej Wsi Drugiej
I miejsce Szymon Mazurek 

SP w Zaraszowie
II miejsce Piotr Walczak  

SP w Zaraszowie
II miejsce Bartłomiej Hajduk 

SP w Starej Wsi Drugiej
III miejsce Łukasz Fijołek 

SP Wola Gałęzowska

PISANKA TRADYCYJNA – praca 
indywidualna
I miejsce Monika Zaręba 

SP w Kosarzewie
II miejsce Kinga Ciężak  

SP w Zaraszowie
III miejsce Żmudziak Milena 

SP w Bychawce
Wyróżnienie Konrad Lipiec  

SP w Starej Wsi Drugiej
Wyróżnienie Maja Flis  

SP w Zaraszowie

PISANKA NOWOCZESNA – 
praca indywidualna
I miejsce Patrycja Fijołek 

SP w Zaraszowie
II miejsce Izabela Krzyżanek 

SP w Zaraszowie
III miejsce Anna Sadło 

SP w Starej Wsi Drugiej
III miejsce Paweł Szewczyk 

SP w Bychawce
Wyróżnienie Agata Jamróz 

SP w Woli Gałęzowskiej

KARTKA ŚWIĄTECZNA
I miejsce Anna Stanicka  

SP w Zaraszowie
II miejsce  Joanna Tymoszuk 

SP w Starej Wsi Drugiej
III miejsce Marta Rozdzialik 

SP w Woli Gałęzowskiej
III miejsce Sylwia Kurkowicz 

SP w Starej Wsi Drugiej
Wyróżnienie Martyna Poniewozik 

SP w Zaraszowie

Leszek Asyngier Jr

Wiosennie witam!
Na rozgrzewkę zapraszam wszystkich 

czytelników budzących się z zimowego 
snu do werbalnej gimnastyki w gpj. Dziś 
do ćwiczeń posłuży nam utwór dyk-
cyjny pt: „Małż’on”, w którym pozna-
my bohatera, czy też raczej antyboha-
tera z gatunku obyczaj, proza życia…, 
fakt. W ramach wstępu wspomnę tylko, 
że przewodnim jego ozdobnikiem bę-
dzie przewlekający się przez wszystkie 
rymy „formant fonetyczny” „-żona” – dla 
wzmocnienia i podkreślenia charakte-
ru wiersza. Aby nie zdradzać szczegó-
łów, na tym poprzestanę, a Was Drodzy 
Czytelnicy zachęcam już do aktywnego 
i rekreacyjnego spędzenia czasu, wedle 
uznania, z programem XXVIII części 
„Gimnastyki polskiego języka”.

P.S. Z przyczyn oczywistych zaleca się 
głośne czytanie.

Małż’on

Pewien zacny małż’on
Tak się wszystkim żalon:

„ŻONA? – pracą obciążona,
Obowiązkiem obłożona,
Przez to tak uciemiężona.
Chodzi wciąż rozkojarzona,
Duchem jakby poparzona,
Wpółobecna, pogrążona,
(Nie bez wad, lecz ułożona),
Skrycie na mnie obrażona – 
No, Że ONA…

…tak, bo ma małżonka,
Prawda to nie mrzonka,

Z mą teściową sprzymierzona.
To historia niestworzona,
Plotką innych już zważona,
Choć w rozmiarach niezmierzona.
Na wstyd żona narażona,
Bywa czasem najeżona,
Delikatnie obnażona,
Przez te nerwy rozłożona – 
No, Że ONA…

…więc od czego w domu ja? – 
By żałować, że tak ma”.

PODZIĘKOWANIA

dla dyrekcji, grona pedago-
gicznego oraz rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej za wspaniałą or-
ganizację VI  Międzyszkolnego 
Konkursu Wielkanocnego

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek
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Piotr Barszcz

Wracamy od lekarki z Warszawy. 
Przed nami kolejny miesiąc leczenia.

Rano to, co zwykle: śniadanie. Ciepłe 
mleko ryżowe zmieszane z sinlackiem 
i karobem. Herbata posłodzona stewią. 
Jak jest czas, i apetyt, to coś jeszcze. 
Przed wyjściem do przedszkola Fresu-
bin hepa - dietetyczny środek spożyw-
czy specjalnego przeznaczenia.

Jaś ma dietę. Zgodnie z zalecenia-
mi jedzenie nie zawiera glutenu, mleka 
i zwykłego cukru. Niektóre produkty 
żywnościowe kupowane są w zwykłym 
sklepie. Reszta - w sklepach z żywnością 
BIO bądź aptece. Trochę w tym miesią-
cu wydaliśmy. 530 PLN.

Wilczy apetyt.
Nareszcie. Jasiek przekroczył 15 kg. 

Prawie 2 lata waga stała w miejscu. Pani 
ze sklepu ze zdrową żywnością twierdzi, 
że to z powodu morskich glonów, które 
od niedawna zaczęliśmy dodawać do po-
siłków – pobudzają apetyt.

Rodzice sycą oczy wido-
kiem pochłaniającego je-
dzenie syna. Od roku inny-
mi metodami leczony jest 
układ pokarmowy - wyglą-
da na to, że przyszły efek-
ty.

„Drugie śniadanie”.
Czas na małe co nieco. 

Trochę leków, trochę pro-
biotyków, trochę suplemen-
tów diety. Razem zbierze się 
tego całkiem sporo – na upartego można 
się najeść. Zapasy trzeba stale uzupeł-
niać. To co dobre, kosztuje. W tym mie-
siącu 2400 PLN.

Czas do przedszkola.
Dzisiaj się udało, jedziemy do przed-

szkola. Jasiek bowiem nie jest przezię-
biony. Jedno przekleństwo to rozwalony 
układ pokarmowy, drugie przekleństwo 
to rozwalony układ odpornościowy. Ale 
i tu lepiej. Kto wie, może uda się pobić 
rekord i być w tym miesiącu, w przed-
szkolu, ponad 8 dni. Jest dopiero 16 
marca a już mamy zaliczone 5 pobytów.

Tato! Mamo!
Tata siedzi przy komputerze. Sy-

nek coś mówi. Uhm... przytakuje tata 
patrząc w komputer. Nie słucha. Jaś 
szturcha ojca. Patrzy mu w oczy. Powta-
rza jeszcze raz. Tak, dzieci przychodzą 
same z siebie do rodziców, aby im coś 

powiedzieć. To jest tak oczywiste, że się 
nawet tego nie zauważa. Ojciec Jasia za-
uważył. Bo jego syn zrobił coś takiego 
po raz pierwszy w swym życiu - w wieku 
5,5 lat.

Szybko też zauważyli to wkrótce obo-
je rodzice, zajęci rozmową ze sobą. Jaś 
mocno szturchnął swoją mamę: bo mó-
wił właśnie do niej, a ona nie słuchała.

Co jeszcze w tym miesiącu?
Do laboratorium we Francji zostały 

wysłane próbki moczu (740 PLN).  Jaś 
ułożył puzzle z 20 elementów, co mu 
się dotąd nie zdarzyło. Zaczyna samo-
istnie stawiać pytania zaczynające się 
od „czy” bądź „jak”. Obejrzał nowy film 
i był skoncentrowany na nim przez pełne 
50 minut. Zrozumiał domino i gra razem 
z mamą. Nie wiadomo, na co jeszcze go 
stać. Jak twierdzi jeden ze specjalistów, 
jest kandydatem do wyzdrowienia.

1 % podatku dla Jasia
Drodzy Czytelnicy!

Półtora roku temu, Jaś Barszcz, któ-
ry do tej pory rozwijał się normalnie, 
w ciągu miesiąca przestał mówić, od-
izolował się i zamknął we własnym 
świecie. Rodzice byli zrozpaczeni. 

Jaś został zdiagnozowany w Cen-
trum Terapii Autyzmu Alpha w Lu-
blinie, gdzie prowadzona jest z nim 
terapia. Leczony jest w Instytucie Me-
dycyny Integracyjnej w Warszawie. 
W ciągu 1,5 roku intensywnej pracy, z 
udziałem wielu zaangażowanych w ten 
proces osób, poczynił ogromne po-

stępy – mówi, komunikuje się z ludź-
mi. Warunkiem dalszego rozwoju Ja-
sia jest kontynuacja dotychczasowej 
z nim pracy – niestety, ze względu na 
niewystarczające dochody, rodzice nie 
są w stanie sfinansować dalszego, tak 
kosztownego i długotrwałego leczenia.

Jako podatnicy macie Państwo moż-
liwość wyrażenia woli (przy okazji roz-
liczenia rocznego), aby 1% podatku 
należnego został przeznaczony na le-
czenie Jasia Barszcza. Wystarczy do-
konać odpowiednich wpisów w kilku 
rubrykach PIT. 

Poniżej prezentujemy wzór – na 
przykładzie druku PIT-37. 

Co słychać u Jasia Barszcza?

Kandydat do wyzdrowienia

Serdecznie dziękujemy
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi 

Kusiowi za zgodę na organizację przy 
parafialnym kościele wielkanocnego 
kiermaszu (29.03.2009 r.), z które-
go dochód został przeznaczony na 
finansowanie leczenia i rehabilitacji 
naszego syna,

Organizatorom kiermaszu z By-
chawskiego Stowarzyszenia „Pod-
kowa”, naszym Przyjaciołom, dzięki 
zaangażowaniu których niniejsze 
charytatywne przedsięwzięcie mogło 
dojść do skutku,

Uczestnikom Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie za 
aktywny udział przy wykonywaniu 
wielkanocnych ozdób, Kupującym, 
tak bardzo licznej grupie osób, które 
zdecydowały się nam pomóc.

Rodzice: Agnieszka i Piotr Barszcz
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zarejestrowano: 
w okresie od 3.02.do 27.03.2009 r.

Akty małżeństw
Dworak Sławomir i Tylus Katarzyna1. 
Lemiecha Arkadiusz i Szymczak Agnieszka2. 
Batyra Tomasz i Cieśla Monika3. 
Ponieważ Mariusz i Matacz Magdalena4. 
Stępniak Piotr i Ogrodnik Diana5. 
Łukasik Marcin i Bielecka Monika6. 
Denis Ludwig i Zaborek Katarzyna7. 

Akty zgonów
Flis Franciszek Bychawa lat 981. 
Kuśnierz Barbara Lublin lat 712. 
Duer Janina Jakubowice-Konińskie lat 933. 
Mączka Wiesława Stara Wieś Pierwsza lat 854. 
Gutek Czesław Krzczonów Sołtysy lat 655. 
Walencik Henryk Lublin lat 776. 
Bartoszek Józefa Gałęzów-Kolonia Druga lat 1007. 
Parka Eugenia Lublin lat 868. 
Kalicka Wacława Bychawa lat 729. 
Flor Julian Sobieska Wola Pierwsza lat 8810. 
Mazurek Tadeusz Zaraszów – Kolonia lat 8311. 
Maciołek Janina Wysokie lat 8112. 
Chałabis Stanisława Bychawa lat 9013. 
Wójtowicz Maria Zakrzew-Kolonia lat 8714. 
Duda Alfreda Lublin lat 8315. 
Chrzanowski Tadeusz Stara Wieś Druga lat 8616. 
Książek Eugeniusz Osmolice Pierwsze lat 7817. 
Myszak Bronisława Rezerwa lat 8518. 
Ozimek Zofia Bychawa lat 9219. 
Flak Janina Kajetanów lat 8520. 
Grzeszczuk Feliksa Bychawa lat 8321. 
Mańkowska Krystyna Zarszów lat 6422. 
Tołpak Anna Lublin lat 8723. 
Spirydonow Teresa Kiełczewice Maryjskie lat 5224. 
Kałużny Tadeusz Wincentówek lat 9025. 
Kędra Tadeusz Wysokie lat 8926. 
Kubas Agnieszka Lublin lat 8327. 
Sadło Stanisław Sobieska Wola I lat 8728. 
Poniewozik Aleksander Spławy lat 7529. 
Hymos Marianna Lublin lat 8930. 
Głaz Stanisław Kiełczewice Górne lat 9731. 
Kochańska Stanisława Prawiedniki lat 9032. 
Grzesiak Stanisław Pawłów lat 8333. 
Duda Aleksander Bychawka Druga lat 7734. 
Pomorski Stanisław Leśniczówka lat 8935. 
Gankowski Stanisław Bychawa lat 7836. 
Godula Bolesław Dębina lat 8637. 
Dudak Bronisława Lublin lat 8638. 
Gryta Edward Kiełczewice Dolne lat 7939. 
Szłapa Henryk Tarnawka Pierwsza lat 7940. 
Dąbrowski Teodor Lublin lat 7541. 
Chemperek Czesław Wola Gałęzowska lat 7642. 
Kmieć Stanisława Kiełczewice Górne lat 9643. 
Szkutnik Stanisława Gałęzów-Kolonia Druga lat 8244. 
Wójcik Stanisława Bystrzyca Nowa lat 8345. 
Chrzanowski Stanisław  Stara Wieś Pierwsza lat 8146. 
Podgórniak Michalina Lublin lat 9047. 
Dziuba Czesław Świdnik lat 6248. 
Kapica Stanisław Łosień lat 7549. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

Miejsce na Twoją reklamę
moduł: 10x4 cm
40 zł + Vat 
format: jpg 300dpi lub projekt w CorelDraw

tel: 081 566 01 44
e-mail:gzbg@wp.pl

więcej informacji na www.bychawa.pl > reklama w gazecie

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się 

na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” reguluje Uchwała Nr 172/2000 
Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 listopada 2000 r. 
Opłaty za ogłoszenia ramkowe na przedostatniej stronie wynoszą:

1 moduł 20 zł +VAT •	
2 moduły 40 zł +VAT •	
4 moduły 70 zł +VAT •	
6 modułów 100 zł +VAT •	
8 modułów 120 zł +VAT•	

 W przypadku zlecenia przez ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w ko-
lejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta 
emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.
Reklamy umieszczane są w gazecie do odwołania tej usługi przez zleceniodawcę. 
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Europejczyk Roku 2008

Prestiżowy 
tytuł dla 
burmistrza

Redakcja miesięcznika Monitor 
Unii Europejskiej oraz Kapituła ty-
tułu Europejczyk Roku od 
kilku lat przyznają wybit-
nym przedstawicielom środo-
wisk naukowych, politykom, 
działaczom samorządowym, 
dziennikarzom, ludziom kul-
tury, przedsiębiorcom oraz 
działaczom społecznym, ho-
norowe tytuły EUROPEJCZY-
KA ROKU.

W tym roku kapituła wyty-
powała naszego burmistrza, 
Andrzeja Sobaszka do tytułu 
Europejczyka Roku 2008, któ-
ry zajął II miejsce w katego-
rii Gospodarz gminy, miasta, 
regionu. Tym samym, nasz 
burmistrz znalazł się w zna-
komitym gremium: tytułami 
EUROPEJCZYKA ROKU 2008 

wyróżnieni zostali również prof. Jerzy 
Buzek – w kategorii Polityk, prof. Ja-
dwiga Staniszkis – w kategorii Uczony, 
Jędrzej Wittchen – w kategorii Przed-
siębiorca, Jacek Żakowski – w katego-
rii Dziennikarz, Jerzy Stuhr – w ka-
tegorii Człowiek kultury, Ewa Błasz-
czyk – w kategorii Społecznik, Rafał 
Dutkiewicz – w kategorii Działalność 
publiczna i zawodowa. 

Uroczystość przyznania tytułów od-
była się 30 marca 2009 roku w sie-
dzibie Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie.
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Jerzy Buzek, Andrzej Sobaszek, Ryszard Nawrocki, Ewa Błaszczyk, Jacek Żakowski, Jerzy Stuhr, Rafał Dutkiewicz, Jadwiga Staniszkis, Jędrzej Wittchen, Stanisław Jastrzębski


