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Od Redakcji
30 maja uległam wypadkowi samocho-

dowemu. Mimo bardzo poważnych okolicz-
ności, dzięki Bożej Opatrzności udało mi 
się przeżyć. Doznałam jednak wstrząśnie-
nia mózgu, licznych potłuczeń oraz zła-
mania ramienia, które wymagało złożenia 
operacyjnego. Moja ręka będzie leczona 
jeszcze przez długi czas. 

Z tego względu, przez kilka najbliższych 
miesięcy nie będę mogła przygotowywać  
dla Państwa „Głosu Ziemi Bychawskiej”. 
Od tego numeru materiały do gazety bę-
dzie gromadził mój kolega i współpracow-
nik, Pan Marek Matysek, który do tej pory 
naszą gazetę łamał i opracowywał graficz-
nie oraz uzupełniał w fotografie. Opiekę 
redakcyjną i merytoryczną nad gazetą bę-
dzie sprawowała Pani Marta Wołoszyn, za-
stępca burmistrza.

Oboje zapraszają wszystkich Czytel-
ników po najnowszą gazetę do redakcji, 
a Autorów proszą o pomysły i materiały do 
kolejnych numerów.

Zachęcam do lektury najnowszego nu-
meru „Głosu”, jak zwykle ciekawego i z wie-
loma fotoreportażami z naszych majowych 
i czerwcowych imprez. 

Redaktor naczelna 
Monika Głazik

Podziękowania
W związku z moją sytuacją osobistą, po-

zwolę sobie na kilka słów podziękowań.
Serdecznie dziękuję Doktorowi Piotrowi 

Wojtasiowi oraz całemu zespołowi Ratow-
nictwa Medycznego w Bychawie za szyb-
ką pomoc medyczną, udzieloną w miejscu 
wypadku. W tym miejscu dziękuję również 
bychawskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśni-
czej Państwowej Straży Pożarnej za akcję 
ratowniczą, a w szczególności Sławkowi 
Rolkowi za wsparcie psychiczne. Dzięku-
ję również Pani Annie Pastwie za pierwszą 
pomoc.

Za mój pierwszy lot dziękuję personelo-
wi ze Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego (HEMS) w Lublinie.

Za wszystkie badania, szybką i trafną 
diagnozę, operację oraz troskliwą opiekę 
dziękuję Lekarzom ze Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego oraz z Kliniki Ortopedii i 
Traumatologii Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego nr 4 (ul. Dr. K. Ja-

czewskiego) w Lublinie, przede wszystkim 
Doktorowi Zbigniewowi Twarogowi, Dokto-
rowi Pawłowi Polakowi, a także wszystkim 
Pielęgniarkom (zwłaszcza Siostrze Małgo-
rzacie ps. „Terminator” za szybką terapię 
psychologiczną), oraz Paniom Salowym.

Dziękuję mojemu Szefowi, burmistrzo-
wi Januszowi Urbanowi, Pani Marcie Wo-
łoszyn, zastępcy burmistrza, kierownic-
twu oraz koleżankom i kolegom z Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, za to, że się o mnie 
martwili, dzwonili do mnie i odwiedzali…

Za modlitwę, odwiedziny, telefony i pyta-
nia o zdrowie dziękuję moim Przyjaciołom, 
Znajomym, Sąsiadom. Wszystkim Czytel-
nikom „Głosu Ziemi Bychawskiej” dzieku-
ję za liczne życzenia powrotu do zdrowia, 
które od nich otrzymałam…

Najbardziej dziękuję mojej Rodzinie za 
serce i troskliwą opiekę.

Monika Głazik

II rudna Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny

Motocross na nowym torze w Bychawie
Monika Głazik

Warkot silników, kurz, piach w zębach, 
swąd spalin... Niektórych to męczy i de-
nerwuje, ale innych podnieca... Moto-
cross to mocne brzmienie, to ryzyko i ad-
renalina, to tlen dla uzależnionych od 
motocyklowej frajdy...

Tor „U Dzidka” w Bychawie. Nowy na Lu-
belszczyźnie. Zbudowany dzięki staraniom 
lubelskiego Klubu Motorowego Cross Eko-
klinkier Lublin oraz zaangażowaniu bycha-
wiaka, Jarosława Bartoszka, w środowisku 
MX nazywanego „Dzidkiem”. Tor zbudowany 
w miejscu po byłej piaskowni na Podzam-
czu, a zaprojektowany przez Roberta Więc-

kowskiego. Zawodnicy na torze w Bychawie 
mają do pokonania 1000 metrów za każdym 
okrążeniem oraz kilka przeszkód.

22 maja, w piękny słoneczny dzień, na by-
chawskim torze, określanym przez zawo-
dowców jako „bardzo widowiskowy i cieka-
wy” odbyła się druga runda Otwartych Mi-
strzostw Lubelszczyzny w motocrossie. Im-
preza odbyła się pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego 
oraz Burmistrza Bychawy.

Bychawski tor gościł 128 zawodników. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą na moto-
cyklach i quadach. Nie zabrakło wyścigów 
kobiet, które są coraz bardziej popularne. 
Oczywiście, na starcie zobaczyliśmy tak-
że najmłodszych adeptów motocrossu oraz 
weteranów tej dyscypliny. Dwie rundy mi-

strzostw odbyły się 9 klasach OML: MX65, 
Open C, Quad, MX85, Open D, Weteran, Ko-
biety, Open B, Open A.

Zawody przyciągnęły prawie dwutysięcz-
ną widownię. Kibice byli spragnieni sporto-
wego widowiska. Zawodnicy dawali z siebie 
wszystko, przyjemnie było oglądać zmaga-
nia we wszystkich klasach.

22 maja dołączyłam do fanów motocrosso-
wej rozrywki. Do tej pory, jako posiadaczka 
niedużego quada (200 cm3), smak jazdy mo-
głam poznać głównie podczas przejażdżek w 
terenie Mam nadzieję, że w przyszłym roku, 
gdy wyzdrowieję, spróbuję swoich sił na by-
chawskim torze...
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza   Bychawy 

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm. 
/informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego  w Bychawie przy ul. 
Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz   nieruchomości zabudowanej 
położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza gm. Bychawa przeznaczonej do sprzeda-
ży.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza   Bychawy 

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651  z 2010 r. z późn. zm./ 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego  w Bychawie przy ul. 
Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy 
ul. M. J. Piłsudskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. M. Pileckiego, ul. Zamkowej, ul. Koźmiana 
w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników
Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miejska w Bychawie doko-
na wyboru 1 ławnika na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą 
w Świdniku do orzekania  w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydzia-
le Rodzinnym i Nieletnich.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące procedury naboru kandydatów na ławników sądowych na 
mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 627). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 109, 
poz. 627 z dnia 30 maja 2011r. i wchodzi  w życie 14 czerwca 2011r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać ra-
dom gmin w terminie do 30 czerwca 2011 r.:

1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społecz-
ne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii poli-
tycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mają-
cych czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady 
Miejskiej w Bychawie po 30 czerwca 2011 r., 
a także zgłoszenia, które nie spełniają wyma-
gań formalnych pozostawia się bez dalszego 
biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu 
Rada stwierdza w drodze uchwały.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność go-
spodarczą lub mieszka w miejscu kandydowa-
nia co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 
wykazująca szczególną znajomość spraw pra-
cowniczych.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych 
i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od któ-
rych orzeczenia można żądać skierowania spra-
wy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zaj-
mujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego na karcie zgłoszenia dołącza się: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowa-
dzone przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie 
był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że 
władza rodzicielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 
wystawione przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowany-
mi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu 
osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny 
być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni 
przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonane-
go na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, 
inną organizację społeczną lub zawodową, za-
rejestrowaną na podstawie przepisów prawa, 
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadcze-
nie potwierdzające wpis do innego właściwego 
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, 
opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy mie-
siące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego na karcie zgłoszenia przez obywateli do-
łącza się również listę osób zawierającą imię 
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszają-
cych kandydata. Osobą uprawnioną do składa-
nia wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata 
na ławnika przez obywateli jest osoba, której 
nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na 
liście.
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekar-
skie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego po-
nosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu 
lub zaświadczenia z innego właściwego reje-
stru lub ewidencji ponosi podmiot, którego do-
tyczy odpis lub zaświadczenie.
Z dniem 14 czerwca 2011r. wchodzi w życie 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu po-
stępowania z dokumentami złożonymi radom 
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. Nr 121, poz. 
693). 
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nie-
odpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. 
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-
-powszechne/
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy 
składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzę-
du Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 
w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.
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XII Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów, wybory Miss Festynu, konkurs lepienia piero-
gów, dużo dobrej muzyki – takie atrakcje czekały nas podczas XII Ogólnopolskiego Festy-
nu „W krainie pierogów”, 29 maja w Bychawie.

Monika Głazik

Wszyscy którzy przyjechali do nas w ostat-
nią niedzielę maja, spróbowali pysznych pie-
rogów. W tym roku było ich prawie 50 tys. 
i o różnych smakach. Lokalne kucharki i 
gospodynie serwowały tradycyjne, gałęzow-
skie, z kaszą i serem, natomiast restaura-
torzy w mniej typowych smakach. Były też 
te które lubimy najbardziej, czyli ruskie 
i z kapustą i grzybami. Nowością były pie-
rogi z farszem kebab, które przygotował bar 
„U Saszy”.

Stoiska z pierogami przygotowały gospo-
dynie z Bychawy, szkoły podstawowe z By-
chawy, Bychawki, Starej Wsi Drugiej, Zespół 
Szkół Zawodowych nr 1 oraz kilka restaura-
cji i obiektów gastronomicznych.

 Festyn to oprócz pierogów także dobra 
muzyka. Wystąpili finaliści telewizyjnego 
programu „Mam Talent” – Magda Welc oraz 
Aleksander Martinez. Zaprezentowali się 
także laureaci bychawskiego festiwalu pio-
senki Kamerton 2011 oraz Przeglądu Dzie-
cięcych Talentów, a także zespoły Cliver, 
Unikalni, The Fever, Klub Seniora oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Bychawy. Na sce-
nie pojawiły się także formacje taneczne 
z Bychawskiego Centrum Kultury i Cen-
trum Kultury i Promocji w Piotrowicach .

Przebojem wieczoru był koncert zespołu 
IRA. Festyn zakończył wspaniały, 15 minu-
towy pokaz fajerwerków.

Atrakcją imprezy były także Wybory Miss 
Festynu. Po raz kolejny zostały zorganizo-
wane przez agencję modelek – MagMar Mo-
dels z Lublina.

- Na festynie w Bychawie spotyka się bar-
dzo ładne i odważne dziewczyny, które nie 
wstydzą się brać udziału w konkursie, zaś 
publiczność chętnie głosuje. Najpiękniejsza 
zdobyła koronę – zachęca Magdalena Tur-
lewicz z agencji. Nagrody dla Miss Festynu 
ufundował burmistrz  oraz sponsorzy.

Odbył się również konkurs w lepieniu 
pierogów dla VIP, który wygrał p. Henryk 
Dudziak. W konkursie tym wziął również 
udział Marszałek Województwa Lubelskie-
go, p. Krzysztof Hetman. 

Organizatorzy zapewnili też świetną za-
bawę dla najmłodszych. Na stoiskach pro-
mocyjnych, między innymi Gminy Bycha-
wa można było dostać w prezencie baloniki 
i upominki. Było także wesołe miasteczko, 
kiermasze, stoiska z zabawkami, przejażdż-
ki quadami i dmuchane zamki.

Burmistrz Bychawy i Rada Miejska w Bycha-
wie oraz Bychawskie Centrum Kultury pragną 
serdecznie podziękować za wkład wniesiony 
w organizację i przebieg XII OGÓLNOPOL-
SKIEGO „FESTYNU W KRAINIE PIEROGÓW”.

ZA PATRONAT HONOROWY:
Wojewodzie Lubelskiemu - Genowefie Tokarskiej
Marszałkowi Województwa Lubelskiego - 
Krzysztofowi Hetmanowi
Staroście Lubelskiemu – Pawłowi Pikule

SPONSOROM:
Perła – Browary Lubelskie SA • Skok Stefczyka 

Oddział Bychawa • Sopockie Towarzystwo Ubez-
pieczeniowe Ergo Hestia Lublin, Aleja Kraśnicka 
21 • Bank Pekao SA oddział Bychawa • PKO Bank 
Polski SA oddział Bychawa • Sprzedaż na raty, 
Santander Consumer Bank S.A., Lublin, ul. 1 
Maja 14 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 
Bychawie • Laviska – meble, wyposażenie wnętrz, 
Katarzyna Lalak Bychawa • „Sim Card” S.C. Ro-
bert Kmieć • Hurtownia Elektryczna Wiesław Le-
nart • Pro-Agro, Jan Rząd, Gałęzów • Auto-Mar 
– części samochodowe i akcesoria, Andrzej Mi-
gryt • Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
sp. z o.o. • Zakład Mięsny Bonifacy Dawidczyk • 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie • Młyn 
Emark, Janina i Edward Skrzypkowie, Stara 
Wieś • Petro-Mart Stacja Paliw, Rafał Bancerz 
Magdalena Omiotek, Bychawa • Art-kom – arty-
kuły komputerowe, Mariusz Zarzeczny Bychawa 
• GPR System – Radarowe Pomiary Gruntu Ro-
bert Kmieć • Usługowy Zakład Stolarski – Meble 
na zamówienie – Leszek Olesińskim Bychawa • 
Siec sklepów spożywczych „Jagoda” – Sylwester 
Szwajkowski, Bychawa • Bar „U Saszy” Mariusz 
Sawicki, Bychawa • Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Mar-Jola Mariola Widerlik, Bychawa • Pie-
karnia Reginy i Janusza Kowalskich • PGE Lu-
belskie Zakłady Energetyczne, Lublin • Ilo-mar, 
sklep wielobranżowy Ilona Holweg, Bychawa, ul. 
Prusa • Decor Stylowe wnętrze, Bychawa, ul. ks. 
Kwiatkowskiego • Piekarnia Emark s.c. Graży-
na i Marek Juryccy, Stara Wieś Pierwsza • Lu-
bella sp. z o.o. ul. Wrotkowska, Lublin • Savona, 
sp. z o.o. ul. Żeromskiego 27 Zakrzówek • Car-
-Gaz s.c. Sienkiewicza 12, Bychawa • Euro-Rap 
Wola Duża, Bychawa • Adachip Dorota i Adam 
Dyś, Bychawa • Zakrzowiak sp. z o.o., ul. Ogro-
dowa, Zakrzówek • Juella A.Maciąg, ul. Pileckie-
go, Bychawa •  Jolanta Bielecka, ul. Sienkiewi-
cza, Bychawa • APIS Spółdzielnia Pszczelarska, 
ul. Diamentowa, Lublin • PH „OLMAD” delikate-
sy – Ewa Madej, Bychawa • TWP Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, 
Bychawa • Auto-Komis HIT oraz Auto-Fux Lubel-
skie Stowarzyszenie Miłośników Aut terenowych  
• PPHU Korrado  • Ośrodek Szkolenia Kierow-
ców „Krynio” - Marcin Kryk • Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej „Visus” • Avis – Ekolo-
giczne Place Zabaw • Karczma braci Mazur • Bar 
u Saszy, Bychawa • Agencja ochrony „Miro” • PW 
MAR-JOLA Widerlik Mariola • Full-Gas - Dystry-
bucja gazów płynnych – ul. Podzamcze 2 

Ponadto: 
SP ZOZ Bychawa za opiekę medyczną, Jedno-

stce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej. Komisariatowi Policji w Bychawie, a 
także Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu.

To był pierogowy i muzyczny raj!
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„Welocypedem” po Kosarzewce 

MOJE 50 LAT NA SZLAKU TURY-
STYCZNYM I MOJEGO FAWORITA

Henryk Król 
 Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK 

Wycieczka krajoznawcza turystyki kolar-
skiej – jedna z wielu w sezonie 2011 klubu 
WELOCYPED - była bardzo udaną imprezą. 
Głównie za przyczyną Pana Marka Kuny, 
który zgodził się bezinteresownie na popro-
wadzenie nas po szlaku opracowanym i wy-
tyczonym przez niego. Do tego przyczyniło 
się też to, że Pan Marek będąc naszym prze-
wodnikiem na trasie przekazał nam dużo 
nowych informacji odnośnie przyrody, za-
bytków i miejsc historycznych poza tymi 
umieszczonymi w przewodniku „Doliną Ko-
sarzewki”. Pokazał nam przepiękny krajo-
brazowo szlak, bogaty w zabytki i miejsca 
historyczne. To wszystko spowodowało za-
chwyt wśród uczestników wycieczki. 

Za to chcielibyśmy złożyć serdeczne po-
dziękowanie Panu Markowi. Uczestnicy 
obiecują, że będą częściej odwiedzać ten 
szlak, jak i też przemierzać inne trasy po 
Ziemi Bychawskiej oraz będą polecać go in-
nym. Dobrze by było, aby takich szlaków po 
Ziemi Bychawskiej było więcej.

Dla mnie prowadzącego i odpowiedzialne-
go za tę wycieczkę z ramienia klubu WELO-
CYPED dodatkowo był też powód osobisty, 
by ta wycieczka się udała.

Rok 2011 jest dla mnie i mojego roweru 
„FAWORIT” rokiem jubileuszowym To już 
50 lat, gdyż w roku 1961 zacząłem wędrów-
ki po szlakach turystycznych. Pieszo, pod 
żaglami, kajakiem, ale głównie po szlakach 
rowerowych moim „FAWORITEM”, który to-
warzyszył mi też od 1961 
roku. Osobiście też mam 
sentyment do tych stron, 
bo przyszedłem na świat w 
Strzyżewicach.

W wycieczce i spotkaniu 
wzięło udział około 40 osób. 
Wśród nich miedzy innymi 
był Prezes Oddziału Miej-
skiego PTTK w Lublinie, 
Andrzej Wasilewski, Prezes 
klubów pieszych i Komisji 
Turystyki Pieszej, 88-letni 
senior klubu WELOCYPED, 
Wiesław Janiszewski, który 
nadal czynnie uprawia tu-
rystykę rowerową. 

Dzień na szlaku
Marek Kuna

W ostatnią niedzielę - Zielone Świątki - na 
naszym szlaku rowerowym dało się widzieć 
wielu turystów. Występowali indywidualnie 
i w grupach. Byli więc sportowcy z Lubel-
skiego Towarzystwa Cyklistów, akademicy 
z  Koła Pracowników Naukowych i najlicz-
niejsi członkowie Lubelskiego Klubu Tury-
styki Rowerowej PTTK. Miałem zaszczyt 
i dużą przyjemność uczestniczyć w imprezie 
tych ostatnich, służąc poniekąd informacją 
krajoznawczą (zobacz sprawozdanie obok 
autorstwa p. Henryka Króla). Pojeździliśmy, 
pozwiedzaliśmy, posiedzieliśmy przy ogni-
sku, pojedliśmy, pogadaliśmy ...

O czym gadaliśmy w gronie znajomych 
starych i nowych? Jak to to turyści - o tury-
styce! Konkluzją tych pogawędek warto się 
podzielić. 

- Macie tu wspaniałą okolicę, piękne kra-
jobrazy, pamiątki prze-
szłości, wspomnienia 
o ludziach wybitnych. 
Ale skarby to nieznane 
i zupełnie nie wykorzy-
stane. Brak infrastruk-
tury, choćby skromnej, 
a przede wszystkim 
informacji dostępnej 
przeciętnemu turyście: 
przewodników, map, 
informatorów. Musicie 
koniecznie piękno swo-
jej ziemi rozpropagować. To wielka szan-
sa na zachowanie walorów przyrody, kon-
serwację i rewitalizację pamiątek historii, 
utrwalenie osiągnięć kultury. To i również 
szansa na lepsze życie dla mieszkańców. 
Warto zainwestować zarówno w sferze fi-
nansów jak i dorobku intelektualnego.

Tak mówią ludzie, którzy w Polsce wi-
dzieli prawie wszystko, a i za granicą wiele. 
W ich ustach nie brzmi to jak drętwa oficjal-
na gadka. Czuje się wiedzę i doświadczenie, 
a także niewymuszoną życzliwość. Mówią to 
ludzie nie tylko związani z regionem, lecz i 
przybyli po raz pierwszy. Nieśmiało bąkam, 
że coś tam robimy - jeden szlak opracowa-
liśmy, grzebiemy w opracowaniach facho-

wych z różnych dziedzin. Staramy się ich 
specjalistyczne treści przybliżyć przeciętne-
mu czytelnikowi. Publikujemy w gazecie lo-
kalnej, kształcimy młodzież lokalną w tym 
duchu etc. I zdaję sobie sprawę że wszystko 
to niewiele, lecz może kiedyś ...

Na koniec goście z Lubina wyrazili żywe 
zainteresowanie działalnością towarzystw 
regionalnych i innych instytucji zajmują-
cych się kulturą. Ciekawią ich nasze kon-
takty z Francją. Wyrazili chęć udziału 
wzwiązanych z tym wydarzeniach. 

Właściwie to zasiadłem do pisania z in-
nym zamiarem. Miałem podsumować roczne 
działanie szlaku turystycznego z uwzględ-
nieniem działalności wandali „w ręcach mo-
carnych”, w umyśle chyba mniej. O rozjeż-
dżaniu ruin zamku samochodami. O wywa-
laniu śmieci do rezerwatu przyrody, naza-
jutrz po akcji „Sprzątania Świata”. Miałem 
polemizować z osobnikami twierdzącymi, że 
„lepiej byśta droge zbudowali” i uświadomić,   
że koszt utworzenia 10 kilometrów szlaku 

to mniej niż budowa 
10 m (tak, metrów 
bieżących) asfaltu. 
Miałem spytać skąd 
i dokąd prowadzi na-
sza nowa unijna ar-
teria komunikacyjna 
i jaką ważną funkcję 
pełni? Miałem oso-
bom uważającym, że 
zbędnie zajmujemy 
się kwiatkami, za-
miast strefą ekono-

miczną, uświadomić czym jest biznes. Czyli, 
że jak firma chce PR-u (czyt. piaru) to niech 
weń zainwestuje. Miałem wreszcie powie-
dzieć, że dziwacy z plecakami i na rowerach, 
to nie lumpy przejadające chłopską krwawi-
cę ani zamaskowani agenci Mosadu. To czę-
sto naukowcy, lekarze, nauczyciele, inżynie-
rowie itd., na codzień ciężko pracujący, lub 
korzystający z zasłużonej emerytury. Mia-
łem... Ale po co? Niech każdy wie swoje. By 
jednak wyjść z czarnej tonacji niestosownej 
w radosne „Zielone Świątki” opowiem o roz-
mowie z sołtysem Wincentówka, jaką mia-
łem przed paroma miesiącami. Powiedział: 
„my tu cieszymy się ze szlaku, radzi jeste-
śmy gościom, łobuzów gonimy, ale upilno-

wać trudno”. Warto wspomnieć oso-
by chcące prowadzić agroturystykę 
lub choćby pole namiotowe. Warto 
zauważyć entuzjastów edukacyjnej 
ścieżki przyrodniczej w „Kaczych 
Dołach”.

W cuda pan wierzysz? - tak stu-
dzono w czasach minionych nad-
mierne zapały. Wierzyć należało tyl-
ko w jedynie słuszną linię. Coś się 
zmieniło. Niedawno pewien pisarz - 
chyba noblista, oświadczył że wierzy 
w Ducha Świętego! Wywołał szok, 
będąc znanym jako zajadły marksi-
sta. Wyjaśnił, że przekonuje go Bóg 
robiący cuda ludzkimi rękami.

Fotoreportaż na: 
www.welocypedlubelski.pl

P. Wiesław Janiszewski - nestor klubu

Przy ruinach zamku w Bychawie. W środku jubilaci p. Król i jego Favorit

W drodze na grodzisko
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Z wizytą we Francji
Justyna Siek, Renata Krusińska

W dniach od 26 maja do 4 czerwca 2011 r. 
grupa uczestników wraz z pracownika-
mi Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie oraz grupa z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Bystrzycy byli z wi-
zytą we Francji w La Chapelle sur Erdre. 
Wyjazd ten odbył się w ramach wieloletniej 
współpracy z zaprzyjaźnionym Komitetem 
Zbliźniaczenia Miast La Chapelle sur Erdre 
i Bychawy.

Pobyt nasz przypadł na czas obchodzone-
go w La Chapelle sur Erdre „Międzynarodo-
wego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych”.  
Dzięki temu mieliśmy okazję aktywnie  włą-
czyć się w te obchody jako przedstawiciele 
Polonii.

Był to czas poświęcony konferencji mię-

dzynarodowej wraz z przed-
stawicielami z Francji, Pa-
lestyny i Stowarzyszenia 
„RWANDA” na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Podczas wizyty gościli-
śmy też w specjalistycz-
nych ośrodkach. Dzię-
ki temu mogliśmy dowie-
dzieć się, jak wygląda sieć 
wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych we Francji.

Uczestniczyliśmy w róż-
nego rodzaju zajęciach 
sportowych oraz wystę-
pach artystycznych, któ-
re miały charakter inte-
gracyjny, doświadczyliśmy 
przy tym dużej gościnności 

i serdeczności ze strony naszych przyjaciół 
z Francji wraz z przedstawicielami władz, 
którzy towarzyszyli nam każdego dnia.

Wyjazd ten nie byłby możliwy, gdy-
by nie pomoc ze strony Burmistrza By-
chawy, Pana Janusza Urbana i Starosty 
Lubelskiego, Pana Pawła Pikuli, którzy 
sfinansowali podróż, za co bardzo ser-
decznie dziękują dyrekcja, pracownicy 
i uczestnicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Bychawie i Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Bystrzycy.

Pomimo tak dużej odległości dzielącej na-
sze miasta i bariery językowej udało nam się 
nawiązać ciepłe relacje, które bardzo miło 
będziemy wspominać.

Fotoreportaż - 4 czerwca 2011

9. Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Kolarstwie 
Szosowym Bychawa 2011

Przed Urzędem Miasta z Władzami La Chapelle sur Erdre  

Podczas zwiedzania Specjalistycznego Ośrodka w La Chapelle sur Erdre 
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Newsletter BCK
Tomasz Hanaj

Dzięcięca Bychawa - 18 czerwca

Serdecznie zapraszamy 18 czerwca br. 
na plac zabaw przy Bychawskim Centrum 
Kultury.

W programie gry i zabawy, konkursy z na-
grodami oraz darmowy poczęstunek w po-
staci waty cukrowej, popcornu, lodów oraz 
kiełbaski z grilla. A żeby zapewnić wspania-
łe emocje naszą propozycję wzbogacamy o...
darmowe wejściówki na DMUCHANE ZAM-
KI wraz ze zjeżdżalniami. 

Początek imprezy od godz. 16.00. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkie dzieci z gminy 
Bychawa.

Informujemy również, że w tym dniu na-
stąpi zamknięcie sezonu 2010/11, z tego 
względu na deskach Bychawskiego Cen-
trum Kultury po raz ostatni przed waka-
cjami wystąpią grupy tańca współczesnego 
pod kierunkiem p. Gabrieli Łupiny oraz ze-
spół Unikalni działający przy BCK.

Bene Meritus - 22 czerwca
Miesiąc czerwiec dedykujemy uroczysto-

ści, która pokazuje nam jakie dziedzictwo 
kulturowe oraz moralne pozostawił miesz-
kańcom ks. Antoni Kwiatkowski. Wydarze-
nie jest na tyle niezwykłe, że skupia miesz-
kańców, którzy rozpamiętują dawne dzieje 
Bychawy i młodsze pokolenia, które kulty-

wują historię miasta oraz promują ją w in-
nych częściach kraju.

22 czerwca br. przypada V edycja „Bene 
Meritus - Wieczoru z ks. Kwiatkow-
skim”. Jak co roku planowanym miejscem 
realizacji uroczystości będzie park miej-
ski przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Począ-
tek o godz. 19.00. W przypadku złych wa-
runków atmosferycznych impreza zostanie 
przeniesiona do Bychawskiego Centrum 
Kultury. 

W tym roku Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne podejmie kwestie związane 
z oświatą, poruszane przez ks. Kwiatkow-
skiego na łamach czasopisma „Nowa Ju-
trzenka”. Liber Liber ponownie udostępni 
mieszkańcom Bychawy wystawę „Co było, 
a nie jest”, natomiast Bychawskie Centrum 
Kultury zaoferuje część artystyczną. 

Wystąpi Orkiestra z ZS im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie, chór BCK, duet gi-
tarowo-saksofonowy w składzie Sasha Ba-
levych i Przemysław Hanaj oraz zespół Neo-
Klez, który swoim repertuarem wprawi od-
biorców w doskonały nastrój. 

Wszystkich sympatyków ks. Kwiatkow-
skiego oraz osoby, dla których ważne są daw-
ne dzieje Bychawy serdecznie zapraszamy!

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bychawa

Każde dziecko może być geniuszem
Iwona Płaza, inspektor UM Bychawa

Burmistrz Bychawy w dniu 10.06.2011 r. 
podpisał umowę o dofinansowanie pro-
jektu systemowego pt. „Indywidualizacja 
nauczania i wychowania w klasach I – III 
w gminie Bychawa”, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wdrożenie projektu edukacyjnego zosta-
nie wsparte ze środków Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki w ramach Prioryte-
tu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

Kwota przyznanego dofinansowania wy-
nosi 207 940,20 zł, co stanowi 100% kosz-
tów związanych z realizacją projektu i prze-
znaczona jest na przeprowadzenie zajęć 
dodatkowych dla uczniów klas I – III szkół 
podstawowych oraz na  doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół w pomoce niezbędne do 
ich przeprowadzenia. 

Projektem zostaną objęte wszystkie szko-
ły podstawowe prowadzone przez gminę 
Bychawa.

Celem głównym projektu jest wyeli-
minowanie zidentyfikowanych barier                               
u 104 uczniów oraz wsparcie umiejętności 
i talentu u 73 uczniów szczególnie uzdolnio-
nych, w kontekście dalszego procesu edu-
kacji poprzez indywidualizację nauczania 
dzieci z klas I – III przez okres dwóch se-
mestrów tj. od  września 2011 do czerwca 
2012 r. 

Projektem zostanie objętych 177 uczniów 
(w tym 95 dziewczynek i 82 chłopców) odpo-
wiednio do rozpoznanych potrzeb w zakre-
sie specyficznych trudności w uczeniu się 
lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainte-
resowania uczniów. Warunkiem przystąpie-
nia do projektu jest diagnoza specjalisty lub 
rozpoznanie potrzeb ucznia przez zespół na-
uczycieli oraz zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział dziecka w projekcie. 

W ramach projektu zostaną przeprowa-
dzone następujące zajęcia:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trud-

nościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych dysleksją;

2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności matematycznych;

3) zajęcia dla dzieci  z wadami postawy;
4) zajęcia korygujące zaburzenia rozwoju 

mowy;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie: nauk przyrodniczo-mate-
matycznych, technologii informacyj-
nych, języka angielskiego.

W celu właściwej realizacji zajęć dopo-
sażona zostanie baza dydaktyczna szkół                            
w niezbędne pomoce dydaktyczne wspoma-
gające proces indywidualizacji nauczania                          
i wychowania. Kwota wsparcia w ramach 
projektu na zakup pomocy dydaktycznych 
wynosi 120 340,20 zł.

Projekt nie zostałby zrealizowany bez 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Realizacja projektu przyczyni się 
do włączenia szkół w realizację nowej pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego, 
której charakter wymaga wdrożenia kom-
pleksowego programu uwzględniającego in-
dywidualną pracę z dzieckiem w celu wspie-
rania jego osobistego rozwoju. 
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Impreza z okazji obchodów 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu 

Festyn w Olszowcu
26 czerwca 2011 r.

Program uroczystości:
13.00 Zbiórka delegacji w Olszowcu od stro-

ny Bychawy i przemarsz na miejsce uro-
czystości (plac szkolny)

13.30 Raport i podniesienie na maszt  Flagi 
Państwowej

14.00 Msza Święta Polowa i poświęcenie no-
wego sztandaru

15.00 Uroczystości jubileuszowe:
- rys historyczny i prezentacja 

OSP Olszowiec
- wręczenie Nowego Sztandaru
- odznaczenie sztandaru i strażaków
- wystąpienia okolicznościowe

17.20 Występy orkiestr, zespołów i grup 
artystycznych: Orkiestra Dęta Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego, 
Strażacka Orkiestra Dęta z Krzczonowa, 
Klub Seniora, Zespół dziecięcy ze Szko-
ły Podstawowej w Bychawie, Zespół 
dziecięcy z Oddziału Przedszkol-
nego w Olszowcu, Zespół Tań-
ca Nowoczesnego BCK oraz 
zespół UNIKALNI

20.00 Zabawa taneczna z Ze-
społem ART

24.00 Pokaz sztucznych ogni 
i zakończenie imprezy.

Imprezy towarzyszące:
• Konkursy, gry i zabawy z nagrodami 

dla dzieci i młodzieży oraz dmucha-
ne zamki i zjeżdżalnie,
• Kiermasz  lokalnych potraw, wędlin 
i wypieków oraz degustacja grochów-

ki strażackiej,
• Wystawa historyczna 

o dziejach Olszowca i okolic 
oraz OSP Olszowiec
• Wystawa przyrod-
nicza  promująca lokal-
ne walory przyrodnicze 

i turystyczne.
• Pokazy sprzętu strażackie-

go i działań ratowniczych.

VI Konferencja branżowa elektryków w Bychawie 

Lenart i czterdziestu elektryków... 
B.C.

Tradycyjnie, każdego roku, w czerwcu, za-
wsze w tym samym miejscu, tj. w barze „U 
Saszy” nad zalewem Podzamcze odbywają 
się zjazdy elektryków ziemi bychawskiej po-
łączone z konferencją branżową. Na zapro-
szenie organizatora, Wiesława Lenarta, wła-
ściciela hurtowni elektrycznej w Bychawie 
odpowiadają firmy, elektrycy, klienci i in-
stytucje współpracujące. Takie spotkania 
są płaszczyzną wymiany doświadczeń, słu-
żą integracji tej grupy zawodowej oraz bu-
dowaniu dobrych relacji pomiędzy firmą a 
jej klientami. VI Zjazd Elektryków Ziemi 
Bychawskiej honorowym pa-
tronatem objęli starosta lubel-
ski, Paweł Pikula i burmistrz 
Bychawy, Janusz Urban. Pod-
czas konferencji nowe techno-
logie, nowe produkty i możli-
wości pojawiające się na ryn-
ku elektrycznym zaprezento-
wali Krzysztof Furtak, dy-
rektor regionalny ETI-POLAM, 
Fabian Kubiak, dyrektor re-
gionu centralnego oraz Piotr 
Duda z firmy KONTAKT-SI-
MON oraz Maciej Pawłowski, 
przedstawiciel handlowy fir-
my BEMKO, Leszek Małysz, 
przedstawiciel firmy Energizer.  

Wiele emocji, jak co roku, wzbudzały orga-
nizowane już po raz trzeci, eliminacje do ty-
tułu Elektryka Roku Ziemi Bychawskiej, 
w dwóch etapach: teoretycznym i praktycz-
nym.  Do pierwszego, polegającego na roz-
wiązaniu testu 10 pytań przystąpiło  52 
osoby.  Przy okazji, wyszło na jaw, że zawód 
elektryk to tylko i wyłącznie domena męż-
czyzn. Największą liczbę punktów uzyska-
ło pięciu elektryków. Dla nich przygotowa-
no egzamin praktyczny. Przy blasku zacho-
dzącego słońca, na oczach patrzącej na ręce 
publiczności, należało przygotować w moż-
liwie najkrótszym czasie,  instalację oświe-
tleniową systemu schodowego. Pierwsze 

miejsce oraz Tytuł Elektryka Roku 
Ziemi Bychawskiej zdobył  Andrzej 
Wójcik z Bychawki, właściciel firmy 
ANEL, kolejne miejsca zajęli: Krzysz-
tof Szwałek, Adam Krzywicki, Kazi-
mierz Pruś, Roman Polakowski. Nad 
przebiegiem eliminacji czuwała ko-
misja ekspertów w składzie: Wiesław 
Lenart, Wojciech Jasiński, Ryszard 
Czerwieniec.  

Dodatkowo przyznano nagrodę pu-
bliczności, którą otrzymał Roman Po-
lakowski z Żabiej Woli za nadzwyczaj-
ne opanowanie, spokój oraz precyzję 
i elegancję wykonania zadania. 

Elektrycy i zaproszeni goście próbowa-
li swoich sił w innych konkurencjach wy-
magających nie tylko wiedzy i umiejętno-
ści praktycznych, ale też poczucia humoru 
i fantazji. 

Hurtownia Elektryczna LENART uhono-
rowała trzech swoich kontrahentów: CAR 
GAZ I s.c. Magdaleny Grodzińskiej-Mazu-
rek i Sławomira Mazurka, ANEL  Andrzeja 
Wójcika, Młyn EMARK Janiny i Edwarda 
Skrzypków, przyznając im  certyfikaty dla 
najlepszych klientów biznesowych.  Nagro-
dy lojalnościowe otrzymali klienci indywi-
dualni, elektrycy: Andrzej Wójcik, Marian 
Kula,  Adam Krzywicki, Waldemar Cimek, 
Andrzej Laskowski, Mariusz Niewinny, 

Paweł Chojnacki, Jan Dudziak, Leszek 
Pietrzak, Kazimierz Pruś. 

Zjazd zakończono efektownym pokazem 
fajerwerków, ufundowanych przez Andrze-
ja Laskowskiego z Łosienia (gm. Wysokie).

Wieczór minął szybko, w przyjaznej at-
mosferze, nikt nigdzie się nie śpieszył, wokół 
toczyły się rozmowy, dyskusje, słychać było 
żarty i śmiech, DJ Mati zachęcał do tańca, 
w przerwach można było posmakować re-
gionalnych dań, placek po bychawsku szefa 
kuchni Mariusza Sawickiego to prawdziwa 
poezja smaku. 

Pożegnanie odbyło się w typowo elektrycz-
nym stylu: „Będziemy w kontakcie!” A kolej-
ny zjazd już za rok!

Galerię zdjęć ze zjazdu można obejrzeć na 
stronie www.hurtownia-lenart.com.pl

P.s.  A’propos tytułu, elektryków było 
aż 66 a nie 40… 

Konkurs dla Czytelników „GZB”
Gdzie mieści się Hurtownia elek-

tryczna LENART i jakie artykuły można 
w niej kupić? Podaj dokładny adres i wy-
mień przynajmniej 5 artykułów. Na odpo-
wiedzi czekamy w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bychawie do 24 czerwca 2011 r. 
Losowanie atrakcyjnej nagrody ufundo-
wanej przez Wiesława Lenarta, właści-
ciela hurtowni elektrycznej odbędzie się 
27 czerwca o  godz. 12.00 w bibliotece. 
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Święto patrona szkoły
Monika Kot

Tradycją naszej szkoły jest łączenie święta 
Dnia Dziecka z obchodami Dnia Patrona ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego. 3 czerwca odby-
ła się z tej okazji uroczystość. W przyszkol-
nym ogrodzie odbyła się Msza św. celebro-
wana przez ks. Grzegorza Kolasę. Następnie 
wysłuchano prelekcji Marii Dębowczyk na-
wiązującej do historii naszej szkoły i losów 
nauczycieli - patriotów walczących o wol-
ność Polski. Kulminacyjnym momentem tej 
uroczystości było odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej por. Marianna Kotlińskiego i 
por. Stanisława Maciąga oraz osoby pełnią-
ce funkcje dyrektorów naszej placówki po II 
wojnie światowej. Tablica ta powstała jako 
odzew na artykuł Pani Marii Dębowczyk, by 
ku potomnym upamiętnić tych, którzy naj-
większy swój skarb – życie oddali za ojczy-
znę oraz tych, którzy swoja pracą współtwo-
rzyli naszą bychawską Alma Mater. 

Po części oficjalnej były 
lody i rozgrywki sporto-
we dla uczniów, którzy za-
chwyceni taką organiza-
cją dnia cieszyli się swoim 
świętem. Odsłonięcie tablicy 

ZS
 „

KW
IA

TE
K”

Odznaczeni...
A.C.

Dnia 10 VI 2011 r. w kawiarni artystycz-
nej „Złota Lira” w Bychawskim Centrum 
Kultury odbyło się spotkanie z okazji 
wręczenia odznaczeń członkom Związku 
Inwalidów Wojennych, weteranom II woj-
ny światowej. W spotkaniu uczestniczy-
li Prezes Zarządu Okręgu ZIW w Lublinie 
Mieczysław Dziedzic, sekretarz Zarządu 
Okręgu ZIW pułkownik Józef Korkosz, 
Burmistrz Bychawy Janusz Urban, człon-
kowie ZIW, młodzież z Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 

Prowadzący spotkanie, Prezes Zarządu 
Oddziału ZIW w Bychawie, Czesław Roga-
la witając młodzież powiedział, że będzie to 
lekcja historii zrealizowana nie w sali lek-
cyjnej ale w innej scenerii. Oto na tej sali 
spotkały się pokolenia: ludzi młodych, za-
dowolonych i pełnych radości, dla których 
II wojna światowa jest już wydarzeniem bar-
dzo odległym, i ludzi w podeszłym wieku, 

schorowanych, biorących aktywny udział 
w wojnie, których młodość, kariera zawodo-
wa i marzenia o szczęśliwym życiu zostały 
brutalnie przerwane. Dla nich los zamiast 
czasu szczęścia i spokoju przygotował czas 
walki i ofiar. To oni walcząc w różnych for-
macjach, na różnych frontach, bronili prawa 
do życia w niepodległej Polsce dla siebie i ko-
lejnych pokoleń. Dzisiaj każdy mógłby  opo-
wiedzieć dramatyczną a zarazem wzrusza-
jącą historię o czasach wojny i okupacji, bo 
był ich świadkiem. Za to należą się Wam wy-
razy szczerego uznania i najwyższego sza-
cunku. Wyrazem tego uznania są nadane 
odznaczenia. Honorowym Krzyżem za za-
sługi ZIW zostali odznaczeni: Józef Gór-
niak – Kosarzew,  Józef Januszek i Meł-
gieś – Żuków, Józef Wałachowski – Tu-
szów. Odznaczenia wręczyli: płk Józef Kor-
kosz i burmistrz Janusz Urban.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu 
Okręgu Mieczysław Dziedzic, który przybli-
żył historię ZIW. Związek powstał w 1919 r. 
Jest to organizacja społeczna, której dzia-

łalność trwale zapisała się w historii kraju. 
Dzisiejsi członkowie Związku reprezentują 
odchodzące pokolenie, które sprawdziło się 
w latach II wojny światowej. Walcząc z bro-
nią w ręku niemal na wszystkich frontach tej 
wojny oddali Ojczyźnie zdrowie i zachowali 
pamięć o tych,  którzy zginęli. Ludzie, któ-
rzy przeżyli okrutne lata walk frontowych, 
więźniowie hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych i stalinowskich łagrów, są szcze-
gólnie wyczuleni na sprawiedliwość, zrozu-
mienie i tolerancję, należy im się szacunek, 
szczególna opieka ekonomiczna i medyczna.

Burmistrz Janusz Urban wyraził prze-
konanie, że młodzież ma dzisiaj wyjątko-
wą okazję do bezpośredniego  spotkania  
z tymi, którzy brali udział w walkach na 
różnych frontach, na lądzie i morzu, m.in. 
w bitwach o:  Monte Cassino, Narwik, Lon-
dyn, którzy nie szczędzili zdrowia i sił dla 
ratowania Ojczyzny, a po wyzwoleniu odbu-
dowywali kraj. 

Spotkanie młodzieży z  płk Korkoszem 
i żołnierzami, którzy dzielili się wojennymi 
wspomnieniami było żywą lekcją historii, 
która na długo pozostanie w pamięci mło-
dych ludzi.
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3 Maja w Bychawie
fotoreportaż Marka Matyska
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Artykuły o S. Maciągu (patrz poprzedni 
Głos Reg.) oraz M. Kotlińskim zamierza-
no łącznie zamieścić w kwietniowym nu-
merze dla przypomnienia przypadającej 
71. rocznicy zbrodni katyńskiej. Z różnych 
powodów tekst publikowany teraz nie 
mógł powstać wcześniej. 

Przypomnijmy więc fakty sprzed 71. lat. 
• 5 marca 1940 r. szef NKWD Ławrien-

tij Beria skierował do Stalina notatkę 
dotyczącą dwudziestu kilku tysięcy 
obywateli Polski, przetrzymywanych 
w obozach jenieckich i więzieniach, 
proponując, aby ich rozstrzelano. 
Przywódcy ZSRR zaakceptowali pro-
pozycję Berii. 

• 4 kwietnia 1940 r. z obozu w Kozielsku 
wyruszył pierwszy „transport śmierci”. 
Dzień później - z obozów w Ostaszko-
wie i Starobielsku. 

• W 1943 r. NKWD stworzył tzw. „kłam-
stwo katyńskie”. 

• Śledztwo rosyjskiej prokuratury za-
kończone w 2005 r. jest do dziś tajne.

za: Tygodnik Powszechny, kwiecień 2010. 

Wspomniany list z 17 września 1939 r. do 
„Kochanej Sabuś” nie był ostatnim znakiem 
życia, dwa następne nadeszły na początku 
1940 r. ze Starobielska, a więc krótko przed 
śmiercią.

Z kopii listu pisanego we wrześniu udo-
stępnionej przez Jerzego Kotlińskiego z War-
szawy, syna, za pośrednictwem regionalisty 
z Piask, pana Lucjana Świetlickiego, przy-
taczam poniżej fragmenty. Tak wymowne, 
że komentarz jest tu zbyteczny. Można tyl-
ko zadumać się nad losem pokolenia Kotliń-
skich, Maciągów i im podobnych, odwołać 
do ich szczególnego, dziś czasem cynicznie 
ocenianego patriotyzmu. I pamiętać, żąda-
jąc prawdy.

„Kochana Sabinko! Dzisiaj jest dzień 17 
września 1939 r. w niedzielę. Jestem w Ły-
sołojach w przejeździe. Doznałem wielkiego 
zawodu, nie zastając Was w miejscu (…) Wy-
słałem Ci tydzień temu z Lublina 300 zł (…) 
podobno tych pieniędzy nie dostałaś (…) dla-
tego chcę Ci przez [Tadka] wysłać 140 zł (…) 
ma je zawieźć do Zaraszowa (…) Ja często 
piszę, ale listy nie dochodzą. Mam nadzie-
ję, że to wszystko szczęśliwie się skończy. 

Wojna się skończy, ja do Was 
wrócę i dokończymy naszego 
życia. Ale jakby było inaczej, 
to pamiętaj Sabinko, że czło-
wiekiem, który najbardziej 
Cię kochał na świecie, jestem 
ja. Dzieci chowaj w atmosfe-
rze naszej miłości i miłości Oj-
czyzny. Przekaż im w spadku 
wzór Polaka i świętość obo-
wiązku wobec Ojczyzny.(…) 
My szykujemy się do waż-
nej rozprawy z wrogiem i da 
Bóg odniesiemy zwycięstwo 
(…) Losy ludzi są w rękach 
Opatrzności Bożej, a człowiek 
w żadnej sytuacji nie powi-

nien tracić głowy (…) całuję mocno usta Twe 
i ręce i głowiny naszych synów. Niech Bóg 

się Wami opiekuje. Pozdrów ode mnie dok-
tora Kosiorka [ nazwisko niezbyt czytelne 
– przyp. red],Filipów, Płaszczewskich. Twój 
Maniek.

M. Kotlińskiego upamiętniono tak-
że w miejscu urodzenia i uczęszczania do 
Szkoly Powszechnej w Piaskach Lubelskich, 
gdzie jego nazwisko umieszczone zostało na 
pomniku postawionym ku czci nauczycieli 
pomordowanych w II w. św. 1939-1945.

Wśród swoich uczniów

Pierwsi stojący z lewej, Marian Kotliński i Sabina z Konopków Kotlińska. Grupa nauczycieli i uczniów 
Szkoły Powszechnej w Bychawie w dniu żałoby po śmierci Marszałka Piłsudskiego. 12 maja 1935
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Niedokończone życie
Marian Kotliński (1909 – 1940)

Maria Dębowczyk

3 czerwca br. dokonano we wnętrzu bu-
dynku ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego od-
słonięcia tablicy upamiętniającej zarów-
no Stanisława Maciąga jak i Mariana Ko-
tlińskiego, dołączając ponadto chrono-
logiczny wykaz dyrektorów Gimnazjum 
i Liceum, począwszy od 1944 r. 

Był rok 1932. Świeżo upieczony absol-
went Seminarium Nauczycielskiego, praw-
dopodobnie w Leśnej Podlaskiej, Marian Ko-
tliński, podjął pierwszą pracę zawodową w 
Szkole Powszechnej Nr 2 w Bychawie. Tu po-
znał Sabinę Konopkównę, z którą po roku 
zawarł związek małżeński. Ich pierworodny 
syn urodził się w 1934 r., drugi w dwa lata 
potem.

Praktyczny egzamin weryfikacyjny na na-
uczyciela publicznych szkół powszechnych 
zdał kilka lat później w Lublinie w 1936 r.

Cofnijmy się jednak do początku.
Urodził się w Piaskach 14 grudnia 1909 r. 

jako syn Antoniego Kotlińskiego i Julianny z 
Iwanickich. W wieku 5 lat stracił ojca, który 
zginął w walkach frontowych podczas I woj-
ny światowej, jako wcielony do armii carskiej 
żołnierz. Matka po kilku latach od śmierci 
męża wyszła powtórnie za mąż, w ten spo-
sób Marian zyskał przyrodnie rodzeństwo.

Mieszkał i pracował w naszym mieście do 
wybuchu wojny, a więc 8 lat. Uczestniczył 
tu w działalności istniejących struktur ru-
chu ludowego oraz w Związku Strzeleckim, 

wchodzącym w skład Okręgu Lubelskiego, 
nastawionym na szkolenie wojskowe. 

„Często w pogodne dni mieszkańcy Bycha-
wy widzieli ćwiczących musztrę i inne czyn-
ności strzelców, byli nieodłącznym elemen-
tem obchodów różnych świąt. Ubrani w cha-
rakterystyczne mundury, z maciejówkami 
na głowach wzbudzali zaciekawienie i sym-
patię bychawian” (Z. Zaporowski w: „Dzieje 
Bychawy” str. 153, Bychawa 1994). W Szko-
le Powszechnej miał siedzibę także Związek 
Rezerwistów, oczywiste więc, że jego człon-
kami byli nauczyciele bychawscy, w ran-
dze pod/ oficerów rezerwistów, wśród nich 
M. Kotliński – okresowo jako jego przewod-
niczący. Sabina Kotlińska zaś wchodziła w 
skład zarządu Związku Pracy Obywatel-
skiej Kobiet (ZPOK), powstałego w Bychawie 
w 1932 r., aktywizującego członkinie wy-
wodzące się z kręgu inteligencji, społecznie 
i patriotycznie.

Z dniem 26 lipca 1933 r., a więc na mie-
siąc i kilka dni przed wybuchem wojny de-
cyzją Inspektoratu Szkolnego w Lublinie 
Kotliński otrzymał przeniesienie służbowe 

z Bychawy w celu przejęcia obowiązku kie-
rownika Szkoły Powszechnej w Łysołajach 
gm. Jaszczów. Rodzina przeniosła się tam 
już w czasie wakacji, zamieszkując w wyna-
jętej w pobliżu szkoły stancji.

14 sierpnia ogłoszono powszechną mo-
bilizację rezerwistów, zwykłych żołnierzy 
i oficerów. Podporucznik rezerwy Marian 
Kotliński otrzymał przydział do 15. pułku 
piechoty w Dęblinie, skąd udał się na front. 
Jego jednostka, w skład której wchodził do-
wodzony przez niego pluton, została rozbita 
i rozproszona, pod naporem Niemców wyco-
fała się za Bug. Na trasie do Chełma posta-
nowił na krótko zobaczyć się z rodziną, co 
jednak nie doszło do skutku, bowiem żona 
z synami wyjechała do – jak się domyślił – 
Zaraszowa, wsi położonej 5 km od Bychawy. 
Zostawił więc dla niej pieniądze na utrzy-
manie rodziny i list datowany 17 września 
1939 r., w nadziei, że dotrze do jej rąk. Nie-
stety, nigdy już nie było mu dane spotkać 
się z bliskimi. Kiedy gospodarz wynajmują-
cy Kotlińskim mieszkanie proponował mu 
przebranie się w cywilne ubranie i pozosta-
nie w domu, bo przecież wojna się skończy-
ła, porucznik odpowiedział, że nie pozosta-
wi swoich żołnierzy bez dowódcy, a co do 
końca wojny, to się jeszcze okaże…

Jak wielu polskich żołnierzy i oficerów 
wzięty do niewoli przez Sowietów, znalazł 
się w obozie jenieckim, co potwierdza li-
sta więzionych w Starobielsku, gdzie pod 
numerem 1407 figuruje jako Kotlińskij 
Marian Antonowicz 1909 god (zapis ory-
ginalny w języku rosyjskim). Podzielił los 
tysięcy innych jeńców z Katynia, Koziel-
ska, Ostaszkowa, Miednoje, Starobiel-
ska, Charkowa… ginąc od zdradzieckiego 
strzału w tył głowy. Idąc na wojnę z Niem-
cami, nie spodziewał się, że śmiertelny 
cios zada mu inny wróg. Miał tylko 30 lat. 

Na Liście strat jeńców z obozów Kozielsk 
– Ostaszków – Starobielsk (opublikowanej 
w „Zorzy” nr 49; 1989 r. oprac. Jerzy Tu-
cholski) pod numerem 1630 zapisano: por. 
piechoty rez. Marian Kotliński s. Antonie-
go i Julii (14. 12. 1909) 15 p. p. Ranny 9 
[wrzesień] 1939. Prawdopodobnie nauczyciel 
z Bychawy.

Nie mamy wątpliwości, że był nauczycie-
lem miejscowej Szkoły Powszechnej (mate-
riały archiwalne podają skrajne daty jego 
pracy w Bychawie 1931 – 1939. (APL Zespół 
702 Skorowidz akt osobowych nauczycieli 
szkół średnich ogólnokształcących)

Wczesne lata 30. XX w. 
Grupa bychawskich nauczycieli.
Pierwszy z prawej strony Marian Kotliński



Festyn dla dzieci
Agnieszka Chemperek 

wychowawca

11 czerwca na terenie Domu Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej odbył się Festyn inte-
gracyjny, którego celem było dostarczenie 
naszym wychowankom i ich przyjaciołom 
z okazji Dnia Dziecka radości, śmiechu i do-
brej zabawy. Przybyło wielu zaproszonych 
gości. Cieszymy się, że wśród nich nie za-
brakło p. Anety Łońskiej – Dyrektora PCPR 
w Lublinie, wieloletnich przyjaciół nasze-
go Domu Dziecka i jednocześnie sponsorów 
p. Marty Grabarskiej, p. Marka i Grażyny 
Juryckich, Dyrektora BCK p. Piotra Gęby, 
a także kolegów z zaprzyjaźnionych domów 
dziecka z Lublina i Przybysławic oraz ich 
opiekunów. 

Nawet nie najlepsza pogoda nie odebrała 
nam ochoty do zabawy. A tej, zapewniam, 
nie brakowało! Jako pierwsi swoje umiejęt-
ności zaprezentowali młodzi wędkarze. Do 
zawodów, które nadzorował Sędzia Polskie-
go Związku Wędkarskiego – Koła w Bycha-
wie p.Adam Biaduń, przystąpiło 14 zawod-
ników. Rywalizacja rozegrała się w przepięk-
nej scenerii zabytkowego parku, otaczające-
go nasz Dom Dziecka. I miejsce zajął Konrad 
Lesko z Domu Dziecka przy ul. Narutowi-
cza, uzyskując 1420 p. Na II miejscu upla-
sował się Mateusz Sadło ze SP w Woli Gałę-
zowskiej z 1340 p. Nasz sympatyczny sąsiad 
złowił też największą rybę spośród zawod-
ników – karpia ważącego 92 dag! III miej-

sce przypadło, i tu wielkie 
brawa, jedynej dziewczynce 
biorącej udział w zawodach 
– Oli Kursie ze SP w Bycha-
wie, która uzyskała 540 p. 

Dzieci rozpierała ener-
gia, więc wiele z nich zgło-
siło chęć uczestnictwa w 
kolejnych zawodach. A były 
to m.in. wyścigi i slalom 
w workach, przeciąganie 
liny, slalom rowerowy na 
czas, żonglerka piłką czy bieg z przeszkoda-
mi. No cóż, muszę przyznać, że to chłopcy 
zawsze byli o krok przed dziewczętami, któ-
re jednak dzielnie walczyły zarówno druży-
nowo, jak i indywidualnie. 

Zdrowa, choć zacięta rywalizacja towa-
rzyszyła nie tylko meczowi piłki siatkowej, 
ale i nożnej. Ten drugi rozegrał się pomiędzy 
drużyną FC Wola Gałęzowska, którą tworzą 
chłopcy z naszego domu dziecka, trenują-
cy pod wodzą p. Piotra Rzucidło, a druży-
ną „Dziadków” Bychawa – miłośników pił-
ki nożnej i jednocześnie przyjaciół Domu 
Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Mecz zakoń-
czył się remisem. 

Po skończonej zabawie wspólnie biesiado-
waliśmy. Nie zabrakło smacznych potraw z 
grilla, przygotowanych przez p. Mariusza 
Sawickiego i specjałów naszych Pań Kucha-
rek – pysznego bigosu, grochówki i ciasta. 

W miłej atmosferze czas festynu szybko 
minął. Jako organizatorzy dziękujemy p. Leszkowi Szewczykowi ze sklepu sporto-

wego LUMER za ufundowanie pucharów za 
zawody wędkarskie, p. Marcie Grabarskiej 
za prezent w postaci roweru i słodkości dla 
dzieci, Prezesowi BPK w Bychawie, p. Lecho-
wi Klimkowi za przekazanie kwoty pienięż-
nej na zakup nagród, p. Leszkowi Kuśmie-
rzowi i Masarni Dawidczyk z Krzczonowa 
za przekazanie wyrobów wędliniarskich na 
grilla, p. Markowi Juryckiemu za przekaza-
nie pieczywa, dyrektorowi BCK, p. Piotrowi 
Gębie za udostępnienie sprzętu nagłaśnia-
jącego, a p.Mateuszowi Wróblewskiemu za 
prowadzenie festynu.

Były to niezapomniane chwile, zarówno 
dla wychowanków, jak i pracowników na-
szej placówki. Liczymy, że dzieci z Domu 
Dziecka w Woli Gałęzowskiej zyskają no-
wych przyjaciół. 
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Czerwcowe przysłowia
Czerwiec wodny - łan niepłodny

Czerwiec się czerwieni - będzie dość w kieszeni

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.

Czerwiec stały, grudzień doskonały.

Gdy w czerwcu często pada, to w lipcu upały nie lada.

Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.

Czerwiec zimny i wilgotny, całemu roku będzie psotny.

Pociąg do koni
mg

Cieszymy się, że wywodząca się z lat 
międzywojennych tradycja pokazów koni 
w Bychawie jest kontynuowana. Dzieje się 
to dzięki zaangażowaniu bychawskiego 
oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Użytkowników i Przyjaciół Koni 
Roboczych oraz Konnych Producentów 
Zdrowej Żywności. Dobrze też, że mimo 
zimnej i deszczowej soboty niedzielny 
poranek 8 maja okazał się bardzo 
słoneczny. Dzięki temu, organizatorzy 
VI Pokazu Koni mogli zaprezentować 
cały, przygotowywany przez miesiące, 
program. W tym roku był on wyjątkowo 
interesujący: widownia obejrzała nie 
tylko konie różnych ras i zaprzęgi, ale 
także pokaz ułański i Ścieżkę Bychawską. 
Imprezę na bychawskim stadionie 
odwiedziło kilkaset osób.

Szósty pokaz koni w Bychawie rozpoczął 
główny organizator – Andrzej Frączek, 
prezes bychawskiego stowarzyszenia oraz 
Janusz Urban, burmistrz Bychawy. Panowie 
powitali zaproszonych gości, publiczność 
oraz wszystkich przybyłych hodowców koni. 
Życzyli wspaniałych wrażeń. Głos zabrali 
również: Jacek Kozik (kierownik Lubelskiego 
Związku Hodowców Koni), Henryk Wójtowicz 
(prezes LZHK) oraz dr hab. Ryszard Kolstrung 
(Uniwersytet Przyrodniczy). Przybyła także 
telewizja regionalna (po raz pierwszy na 
tę imprezę), która przygotowała relację do 
wieczornej „Panoramy Lubelskiej”.

Pokaz rozpoczął się od wystawy zaprzęgów 
i wyboru najładniejszego. Pierwsze miejsce 
zajął zaprzęg Tomasza Gołasia, drugie – 
Grzegorza Ożgi, trzecie – Gustawa Jędrejka. 
Wszyscy właściciele zaprzęgów otrzymali 
pamiątkowe floo i dyplomy od organizatorów 
oraz statuetki ufundowane przez Gminę 
Bychawa. Zwycięzcy dodatkowo dostali 
również nagrody rzeczowe.

Następnie, zebrani mogli podziwiać 
wspaniały występ ułanów oraz prezentację 
wszystkich ras koni, które się pojawiły na 
pokazie: małopolskich, kuców oraz arabów.

Głównym i najbardziej emocjonującym 
punktem pokazu był czempionat koni 
małopolskich. Komisja w składzie: Ryszard 
Kolstrung, Jacek Kozik, Henryk Wójtowicz 
oceniła ogiery i klacze tej rasy, wyniki 
prezentujemy poniżej.

W pokazie użytkowania sportowego koni 
można było zobaczyć skoki oraz jazdę w 
siodle w rytm muzyki. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła rodzina Bekieszów.

Następnym etapem była już druga edycja 
ścieżki bychawskiej, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród hodowców: 
zgłosiło się aż 14 par! Komisja w składzie: 
Michał Pluta, Dagmara Berlin i Michał 

Bekiesz wyłoniła zwycięzców. 1. miejsce zajął 
Bączek Katarzyny Bekiesz, 2. miejsce – klacz 
Wenus Tadeusza Klęga, 3. miejsce – Gracja 
Gustawa Jędrejka. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody od sponsorów.

Z przyczyn technicznych tj. intensywnych 
sobotnich opadów, konkurs orki został 
odwołany. Również ze względu na złe 
prognozy nie przybyły osoby, które miały 
przeprowadzić pokaz hipoterapii. A szkoda!

Publiczność wybrała najpiękniejszego 
konia pokazu. Wygrana przypadła klaczy 
Asti rasy małopolskiej (wł. Rafał Fedeńczuk). 
Wylosowano trzy osoby spośród publiczności 
uczestniczącej w głosowaniu, które otrzymały 
nagrody ufundowane przez PSUKRiPZŻ 
i LZHK.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs strzelania z łuku – wzięło w nim 
udział ponad 50 osób! Prowadzący konkurs 
Panowie, Zbigniew Wierzbicki i Marek Kuna, 
zadecydowali, aby nie przyznawać pierwszego 
miejsca. Za to każdy z uczestników otrzymał 
drobny upominek.

Szósty pokaz koni odbył się głównie 
dzięki sponsorom, uprzejmości władz 
Bychawy, Bychawskiemu Centrum Kultury 
(nagłośnienie) oraz, przede wszystkim, 
dzięki zaangażowaniu wielu pracujących 
społecznie osób. Impreza została dobrze 
zorganizowana, była bezpieczna i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem publiczności.

Czempionat Koni 
Małopolskich

Bychawa, 8 maja 2011 r.
ogiery:

1. miejsce: Sadam,  
właściciel Stado Ogierów Białka  
dzierż. Mariusz Kijek

2. miejsce: Hiacynt,  
właściciel Tadeusz Wójcik

3. miejsce: Tabex,  
właściciel Mariusz Kijek

klacze:

1. miejsce: Debata,  
właściciel Andrzej Korba 

2. miejsce: Flandria, właścicielka Dagmara 
Berlin 

3. miejsce: Gracja, właścicielka Aleksandra 
Rosińska
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Magia orkiestr dętych
Monika Kot

Muzyka budzi w sercach pragnienie wiel-
kich czynów – te słowa Pitagorasa stały się 
hasłem tegorocznej Gali Orkiestr Dętych, 
która odbyła się 5 czerwca w amfiteatrze Ze-
społu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. Im-
preza zorganizowana została pod patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego 
pana Krzysztofa Hetmana, a zaprosili na nią 
pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski, pan 
Janusz Urban – Burmistrz Bychawy oraz 
pan Henryk Dudziak – Dyrektor Zespołu 
Szkół. W organizację tego, za każdym razem 
wyjątkowego, wydarzenia pięknie włączył 
się Samorząd Uczniowski ZS pod opieką 
pani Małgorzaty Bańki, pana Daniela Cy-
mermana i pana Leszka Asyngiera. 

Uroczystość rozpoczęły występy zespołu 
wokalnego i zespołu tańca towarzyskiego z 
Lapaiwki na Ukrainie. Mieliśmy okazję za-
chwycić się regionalnymi strojami powiatu 
Pustomyty oraz talentami członków zespo-
łów. Następnie wystąpiły zaproszone Orkie-
stry Dęte z Ostrowa Lubelskiego, Wojciecho-
wa, Niedrzwicy, Lubartowa, Parczewa, Bo-
rzechowa, Zakrzewa, Technikum Kolejowe-
go w Lublinie oraz nasze Henryczki. Popisy 
orkiestr były na bardzo wysokim poziomie 
a różnorodny repertuar zapewnił doskona-
łą zabawę, do której zachęcał niestrudzony 
prowadzący pan Henryk Dudziak. Jego mi-
łość do muzyki i pasja z jaką spełniał po-
wierzone zadanie sprawiła, że muzyka or-

kiestr dętych nabrała dodatkowego uroku i 
Bychawa zamieniła się w magiczne miasto 
muzyki. Wszystkie orkiestry otrzymały na-
grody pieniężne, puchary i dyplomy, a wy-
brana przez publiczność orkiestra Henrycz-
ki otrzymała Bychawską Podkowę. 

Podziwialiśmy również gorąco oklaskiwa-
ne występy Zespołu Pieśni i Tańca UMCS 
oraz ludowej Kapeli Czerniejowskiej. 

W tle występów i koncertów na niezwykle 
licznie zgromadzonych gości czekało wiele 
atrakcji: ogródek gastronomiczny, zjeżdżal-
nie dla dzieci, przejażdżki bryczką po mie-
ście, zawody sportowe, loteria fantowa. Każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie, aby wspólnie 
z rodziną i przyjaciółmi przyjemnie spędzić 
niedzielne popołudnie. 

Bajkowa impreza tradycyjnie zakończyła 
się dyskoteką przy świetle gwiazd i muzyce 
zespołu Elezis oraz imponującym pokazem 
sztucznych ogni. 

Dyrektor Henryk Dudziak osobiście pra-
gnie gorąco podziękować za tę kulturową 
ucztę bezimiennym sponsorom, gościom z 
Ukrainy, a w sposób szczególny orkiestrom, 
zespołom i tak licznie jak nigdy zgromadzo-
nej publiczności od tych najmłodszych po 
seniorów. Samorząd Uczniowski również 
dziękuje wszystkim sponsorom, którzy włą-
czyli się w organizację loterii fantowej.

Imprezę finansowo wspierali Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie, Starostwo Powiato-
we w Lublinie, Urząd Miejski w Bychawie, 
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w 
Bychawie.

Gala Orkiestr Dętych pięknie wpisała się 
w pejzaż kulturowy naszego województwa i 
z roku na rok cieszy się coraz większym za-
interesowaniem koneserów muzyki i dobrej 
zabawy. 

Dziękujemy, że tego dnia byliście z nami 
i zapraszamy już za rok.

„Henryczki”  - zdobywcy Bychawskiej Podkowy - nagrody publiczności 

Zespół Piesni i Tańca UMCS

Mleko z klasą
Redakcja gazetki szkolnej „Szkolne Echo”

Od 1 kwietnia do 12 maja uczniowie SP 
w Zaraszowie brali udział w internetowym 
konkursie ,,Krasówki i Kartkówki”, które-
go organizatorem było Mleko z Klasą. Mimo 
sympatycznie brzmiącego hasła konkursu, 
które sugerowało, że będzie on łatwy i przy-
jemny zadania okazały się bardzo trudne. 
Wymagały umiejętności informatycznych 
i szerokiej wiedzy z wielu dziedzin. Do kon-
kursu przystąpiła grupa uczniów z klas II-

-VI. Najpierw należało się zarejestrować 
i podać swój adres. Udział w konkursie po-
legał na tym, że co tydzień rozwiązywaliśmy 
testy z języka polskiego, matematyki, języ-
ka angielskiego, przyrody, logiki i pamięci. 
Trzeba było zatem   rozwiązać niełatwe dyk-
tando, wykonać wiele skomplikowanych ob-
liczeń z matematyki, wykazać się wiedzą z 
angielskiego oraz znajomością świata zwie-
rząt i roślin żyjących w  Polsce, z logiki zaś 
dopasować prawidłowo różne elementy, pa-
mięć sprawdzana była poprzez ustawianie 

obrazków we właściwej kolejności (a wciąż 
ich przybywało!) 

Trud się opłacił. Nikt z biorących udział 
nie pozostał bez nagrody - uczniowie wygra-
li koszulki i piórniki. Ania Stanicka  zosta-
ła wielokrotną zwyciężczynią. Gratulujemy. 
Niestety, nikt z nas nie dostał odtwarzacza 
mp4, a wszyscy o nim marzyli.

Dopingowała  nas i zachęcała do udziału  
w tym konkursie pani Elżbieta Krasoń- opie-
kun naszej szkolnej gazetki. Dziękujemy!
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Dzień Dziecka 
świętowalismy 
na Podzamczu

Samorząd Uczniowski SP Zaraszów

Dnia 1 czerwca 2011 r. uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Zaraszowie wyjechali na 
Podzamcze do Bychawy. Najpierw zwiedzi-
liśmy ruiny zamku, który co prawda czas 
swojej świetności ma już za sobą, ale i tak 
klimat tego miejsca robi wrażenie. Dodat-
kowo spotęgowała je pani Joanna Marek - 
Stanicka swoimi opowieściami o legendar-
nej Białej Damie, która za życia była duszą 
towarzystwa, a po śmierci jej towarzyska 
dusza uwodzi panów, zapraszając do tańca 
przy dźwiękach muzyki wydobywającej się 
spod ziemi. Nie wierzycie? A rękawiczki, a 
wstążeczka przesiąknięta nieziemskim za-
pachem, które to  - jako dowody rzeczowe 
- pozostawiła po sobie rybakom odwiedzają-

cym nocą te okolice. No i ten per-
listy śmiech… 

Mroczny nastrój zmienił się, 
kiedy uczniowie klasy III zapre-
zentowali inscenizację promują-
cą zdrowy styl. Przedstawienie w swojej wy-
mowie było bardzo mądre i pouczające, ale 
niezwykle zabawne  i humorystyczne w for-
mie. Trzecioklasiści zachęcali do prawidło-
wego odżywiania się, spożywania witamin, 
ruszania się i omijania cukierni z daleka. 
No to zaczęliśmy realizować hasła od zaraz. 
Witamin dostarczyliśmy organizmowi dzię-
ki wypitym sokom owocowym, a ruch za-
pewniliśmy sobie grając w piłkę nożną, bad-
mintona, ganiając po wzgórzu, skacząc na 
skakance. Następnie odbył się konkurs pla-
styczny, którego tematem były ruiny zamku.

Potem, spacerując wokół zalewu podzi-
wialiśmy bychawskie krajobrazy. Plusk 
wody, śpiew ptaków, urok kwitnących grą-
żeli, widok kaczek z kaczątkami – wprost raj 
dla duszy. Ale dla ciała też coś było – frytki 
w barze ,,U Saszy’’, no i lody. 

W ten sposób miło i przyjemnie, a tak-
że pożytecznie (bo w końcu zwiedziliśmy 
nasz region poznając jego przeszłość i cza-
sy współczesne) minął nam Dzień Dziecka. 

Korzystając z okazji dziękujemy Nauczy-
cielom, którzy tak wspaniali zorganizowali 
nasze święto.

Sukces na sprawdzianie 
Krystyna Pruś

W kwietniu, szóstoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Zaraszowie, podobnie jak ich ró-
wieśnicy w innych szkołach, napisali spraw-
dzian zewnętrzny, i jak się okazuje, spisa-
li się pięknie. Średni wynik klasy to 29 
p. na 40 maximum (73%), czyli według 
dziewięciostopniowej skali staninowej jest 
to stanin 8 - bardzo wysoki. Należy pod-
kreślić, że nasi uczniowie osiągnęli wynik 
wyższy od swoich rówieśników w gminie 
(25,7 p.) oraz kraju (25,27 p.). Najlepiej 
sprawdzian napisali Marcin Gajewski (37 p.) 
oraz Albert Rachwał (35 p.).

Analizując wyniki sprawdzianu w po-
szczególnych standardach, zauważamy, że 

nasi uczniowie rozwinęli swoje umiejętności 
wszechstronnie. Wszyscy opanowali czyta-
nie ze zrozumieniem na poziomie zadawa-
lającym, zdobywając 100-80 % punktów. 
Udowodnili również, że potrafią pisać rze-
czowo, na temat, w określonej formie wy-
powiedzi; średni wynik klasy wyniósł 8,1 
p. na 10 możliwych, czyli o 2,5 p. wyższy 
od statystycznego wyniku w gminie. Ogól-
nie poradzili sobie też dobrze z zadaniami 
sprawdzającymi umiejętność korzystania z 
informacji i wykorzystania wiedzy w prak-
tyce, przewyższając tu również swoich ko-
legów z gminy i kraju. Jak pokazał   spraw-
dzian, potrzebny do dalszego rozwoju poten-
cjał mają. Ogólnie jest  bardzo dobrze i gra-
tulujemy im sukcesu.

 

Byliśmy na wycieczce na Roztoczu 
Redakcja „Szkolnego Echa”

Dnia 9 czerwca 2011 r. uczniowie na-
szej szkoły pojechali na wycieczkę po 
Roztoczu, cudownej krainie lasów i wód, 
dolin i wzgórz.

Poznaliśmy florę i faunę Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. O niektórych okazach i 
ich osobliwych zwyczajach mogliśmy tylko 
posłuchać opowieści (konik polski, trzcin-
nik, rybołów nie wyszły nam na spotkanie), 
ale podziwialiśmy bociany, mewy, kaczki, 
a z łabędziem wprost zaprzyjaźniliśmy się. 
Te gatunki (których nie udało nam się zoba-
czyć w naturze, mogliśmy ujrzeć w Muzeum 
Zwierząt. Dowiedzieliśmy się także, skąd 
pochodzą nazwy: Wieprz, Tanew, Czartowe 
Pole, ponieważ Pan Przewodnik opowiedział 
wiele niezwykle ciekawych legend związa-
nych z tymi miejscami.

Ponadto widzieliśmy Chrząszcza, który 
rozsławił nazwę Szczebrzeszyn w całej Pol-
sce, a także Pomnik Szarańczy, która to 
przed wiekami o mały włos nie zniszczyła 
tych terenów.

Poznaliśmy też osobliwości z życia Kró-
lowej Marysieńki Sobieskiej, która cudem 
dwukrotnie uniknęła śmierci; raz uratował 
ją ukochany pies spożywając przeznaczone 
dla niej zatrute pożywienie, natomiast dru-
gim razem uzdrowiła ją z nieuleczalnej cho-
roby cudowna woda ze źródełka i cudowny 
obrazek Matki Boskiej. Królowa ufundowała 
na tę pamiątkę kościółek w Krasnobrodzie, 
który oczywiście  zwiedziliśmy,  a u źródeł-
ka też byliśmy.

Wycieczka po Roztoczu byłą niezwykłą 
lekcją przyrody, historii, j. polskiego, religii 
oraz w-f. Pełni wrażeń, zrelaksowani, z licz-
nymi pamiątkami wróciliśmy do domów.

SP
 Z

AR
AS

ZÓ
W

SP
 Z

AR
AS

ZÓ
W

SP
 Z

AR
AS

ZÓ
W

Marcin Gajewski

pomnik Chrząszcza 
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Poznaj mnie po butach... Jedna z naszych zabaw..
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Francuzi w progach Gimnazjum nr 1 
Klaudia Malec uczennica klasy II e

W dniach 11 - 20 maja po raz kolejny od-
wiedzili nas uczniowie wraz z nauczyciela-
mi z zaprzyjaźnionego miasta - La Chapelle 
Sur Erdre. W tegorocznym projekcie wymia-
ny międzyszkolnej wzięło udział dwudzie-
stu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Obroń-
ców Ojczyzny oraz nauczyciele: Małgorzata 
Kukiełka – Sadło, Anna Duda, Agnieszka 
Daśko, Ewa Wieczorkiewicz i wielu innych. 
Wszystko zaczęło się pamiętnej środy - 
11 maja. Tego dnia, po południu wyjechali-
śmy do Warszawy na spotkanie z francuskimi 
przyjaciółmi. Wieczorem zjedliśmy wspólną 
kolację, którą przygotowały polskie rodziny. 
Następnego dnia - 12 maja, udaliśmy się do 
Muzeum Powstania Warszawskiego, które 
wywarło na nas niezapomniane wrażenie. 

Po kilku godzinach spędzonych w tym 
niezwykłym miejscu pojechaliśmy na obiad, 
a następnie obraliśmy kurs na Stare Mia-
sto, gdzie czekali już na nas przewodnicy. 
Do późnego popołudnia zwiedzaliśmy stoli-
cę Polski. Zobaczyliśmy Syrenkę Warszaw-
ską, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Na-
uki, Pomnik Małego Powstańca, a także 
Grób Nieznanego Żołnierza. Pełni wrażeń 
powróciliśmy do Bychawy. W szkole odbyło 
się uroczyste powitanie naszych gości przez 
Władze Miasta, Panią Dyrektor i rodzi-
ców przyjmujących zagraniczną młodzież. 
W piątek - 13 maja, pomimo pechowej daty,  
ten dzień spędziliśmy bardzo przyjemnie. 
Nasi przyjaciele uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych, poznawali jak funkcjonuje na-
sza placówka, odwiedzili Szkolną Izbę Pa-
mięci, zaś uczniowie polscy brali udział w 
zajęciach lekcyjnych. 

Po obiedzie, który spożyliśmy w szkol-
nej stołówce, wzięliśmy udział w zajęciach 
sportowych. Wspólnie rozegraliśmy me-
cze w piłkę nożną, siatkówkę i koszyków-
kę. Po południu pojechaliśmy do Pawło-
wa na ognisko integrujące nasze grupy. 
W weekend - 14 i 15 maja był to czas zor-
ganizowany przez rodziny polskie. Nasi 
francuscy goście mieli możliwość zwie-
dzania Nałęczowa, Kazimierza Dolne-

go i Lublina. Wieczorami wszyscy spoty-
kali się na wspólnych spacerach po By-
chawie i okolicy naszego miasteczka. 
16 maja grupa polska uczestniczy-
ła w zajęciach lekcyjnych, zaś  fran-
cuska wzięła udział w zabawie 
- w „podchody”, która dostarczyła nie tyl-
ko rozrywki, ale była też źródłem infor-
macji o tradycjach i sposobach spędzania 
różnych polskich świąt religijnych i na-
rodowych. Wieczorem część Francuzów 
spotkała się na boisku przy gimnazjum, 
a niektórzy uczestniczyli w uroczystości 

Bierzmowania swoich polskich przyjaciół. 
We wtorek i środę, 17 i 18 maja, pojecha-
liśmy na wycieczkę do Oświęcimia i Kra-
kowa. Pierwszego dnia zwiedziliśmy obóz 
koncentracyjny. Wrażenia jakie pozostały 
nam w sercach po tej wizycie w żaden spo-
sób nie można opisać. Następnego dnia wy-
ruszyliśmy na zwiedzanie pięknego miasta 
– Krakowa. 

Naszym zagranicznym przyjacio-
łom najbardziej podobał się Wawel, Ko-
ściół Mariacki i Smok Wawelski. Zmę-
czeni całodziennym spacerem po ziemi 
małopolskiej powróciliśmy do Bychawy. 
19 maja dopiero w południe spotkaliśmy się 
na obiedzie. Potem wzięliśmy udział w obcho-

dach „Dnia Europejskiego” w naszym gim-
nazjum. Następnie odbyło się uroczyste po-
żegnanie. Nasi francuscy przyjaciele otrzy-
mali pamiątki i nagrody za zaangażowanie 
w zajęciach sportowych i plastycznych. Po 
części oficjalnej odbył się poczęstunek, któ-
ry złagodził smutną atmosferę rozstania. 
W piątek - 20 maja, z samego rana spotka-
liśmy się na przystanku, by  pożegnać na-
szych kolegów z Francji. Nikt nie krył wzru-
szenia. Były łzy i ostatnie zdjęcia. Dopiero 
wtedy wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak 
bardzo zżyliśmy się przez ten krótki czas. 
Między nami zawiązały się przyjaźnie, na-
rodziły się miłości, a bariera językowa nie 
była dla nas żadną przeszkodą.
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Zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
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Gminny Konkurs Polonistyczny 
rozstrzygnięty

Elżbieta Kursa 
szkolny koordynator konkursu 

Były wielkie emocje i radość z sukcesu. 
27 maja w Szkole Podstawowej w Woli Ga-
łęzowskiej odbył się Gminny Konkurs Po-
lonistyczny dla uczniów klas trzecich. 
Honorowy patronat nad nim objął Bur-
mistrz Bychawy. Uczniowie ze Szkół w By-
chawie, Zaraszowie, Starej Wsi i Woli Gałę-
zowskiej mieli okazję sprawdzić swoje umie-
jętności w zakresie gramatyki i ortografii 
naszego ojczystego języka. Najlepiej w tej ry-
walizacji wypadli trzecioklasiści z bychaw-
skiej podstawówki. Oto zwycięzcy: I miejsce 
- Oskar Mituła, II miejsca - Joanna Grab-
ska, Julia Rodak i Krzysztof Nawłatyna, 
III miejsca- Michał Reszka i Kamil Surdy-
ga. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Lu-
terek, Agata Oskroba, Julia Sądej, Diana 
Stacharska, Weronika Golik (SP Bychawa), 
Anna Sadło, Bartłomiej Hajduk (SP w Sta-
rej Wsi).

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 
upominki, a nagrodzeni i wyróżnieni cen-
ne nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Bychawy. 

Panu Januszowi Urbanowi Burmistrzo-

wi Bychawy dzięku-
jemy za ufundowanie 
nagród. Uczestnikom 
gratulujemy wyników, 
a przyszłych trzecio-
klasistów zaprasza-
my za rok na II edycję 
konkursu. 

Lanie wody na stadionie
mm

W piękną, ale nie upalną niedzielę 12 czerw-
ca 2011 r. na stadionie miejskim w Bychawie do-
szło do cieszącego oczy starcia 37 jednostek OSP. 
Naszą gminę reprezentowało 10 zastępów z miej-
scowości: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 
Wola Gałęzowska, Stara Wieś Druga, Stara Wieś 
Trzecia, Wola Duża, Kowersk, Olszowiec, Zara-
szów Kolonia, Zaraszów. 

Najlepsi z naszej Gminy to:
I miejsce - Zaraszów Kolonia z 111,80 p.
II miejsce - Stara Wieś Druga z 116,50 p.
III miejsce - Zaraszów z 118,70 p.

Ciekawostką w tych zawodach był udział trzech 
drużyn kobiecych w tym jednej z naszej gminy 
z OSP Bychawka Druga. 

Dla dzieci nie lada frajdą były przejażdżki zabyt-
kowym wozem strażackim z OSP Zaraszów, cią-
gniętym przez zaprzęg koni. 

Wszystkich kibiców zapraszamy na zawo-
dy powiatowe do Pszczelej Woli w niedzielę 19 
czerwca 2011.
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Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co obok macie !!!

„Hubal” zaprasza
27 kwietnia Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego gościł 
w swoich murach gimnazjalistów,  którzy 
w ramach Dnia Otwartego mogli zobaczyć 
szkołę, internat, warsztaty, pracownie i ich 
wyposażenie, poznać nauczycieli. Specjal-
nie dla nich przygotowaliśmy stoiska edu-
kacyjne, pokazy na warsztatach szkolnych 
oraz liczne atrakcje min. : pokaz sztuki wal-
ki w wykonaniu policealnej szkoły Ochika-
ra, występ zespołu tanecznego, konkurs jaz-
dy samochodem, pokaz motocykli, quadów, 
ścigaczy. Dzień Otwarty swoją muzyką umi-
lił nam debiutujący zespół rockowy. Gimna-
zjaliści wyczerpani wrażeniami mogli zrege-
nerować siły pysznym bigosem przygotowa-
nym przez szkolną stołówkę. 

Nasza szkoła funkcjonuje od 50-ciu lat i 
wbrew pogłoskom istniejemy i rozwijamy się 
dalej. 

Nasi uczniowie osiągają sukcesy, czego do-
wodem jest dwukrotne zajęcie II miejsca  w 
ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Techni-
ki Samochodowej w Warszawie i uzyskanie 
indeksów na Politechnikę Warszawską lub 
wybraną przez siebie uczelnię techniczną  
w Polsce. 

Kolejnym osiągnięciem było zajęcie II i V 
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Mo-
toryzacyjnym Castrol Professional Aca-
demy w Warszawie. W innych dziedzi-
nach również osiągamy sukcesy. Uczeń 
technikum informatycznego zajął VI 
miejsce w Polsce w konkursie Mikropro-
fesor.  Nasi uczniowie od czterech lat zaj-
mują czołowe miejsca w Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Najlepsi uczniowie w szkole 
otrzymują stypendia Starosty Lubelskie-
go i Prezesa Rady Ministrów.

Borykamy się z takimi samymi proble-
mami jak inni, a nasza przyszłość, tak jak 
wszystkich szkół, zależy od naboru w ko-
lejnych latach. Wraz ze zmieniającym się 
zapotrzebowaniem na rynku pracy stara-
my się dostosować naszą ofertę edukacyj-
ną. Od nowego roku szkolnego otwieramy 
dwa nowe kierunki kształcenia, atrak-
cyjne dla dziewcząt i chłopców. Zachęcamy 
uczniów do podjęcia nauki w technikum o 
specjalności technik organizacji rekla-
my i technik obsługi turystycznej. Oba te 
kierunki mają pewną przyszłość na rynku 
pracy, a ich absolwenci z łatwością znajdą 
zatrudnienie.

Technik organizacji reklamy znajdzie pra-
cę w agencjach reklamowych, działach mar-
ketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, stu-
diach graficznych. Do jego zadań należy 
np. pozyskiwanie klientów do współpracy 
z agencjami reklamowymi i mediami, two-
rzenie przekazów reklamowych. W zawodzie 
tym odnajdą się osoby, które są kreatywne, 
interesują się fotografią, informatyką, mają 
zdolności plastyczne.

Technik obsługi turystycznej może podjąć 
pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się 
organizacją i obsługą turystyki, ośrodkach 
informacji turystycznej, może prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Jest to za-
wód dla osób lubiących podróże, komunika-
tywnych, znających języki obce, zafascyno-
wanych odkrywaniem świata. 

Nauka w technikum kończy się egzami-
nem maturalnym i egzaminem potwierdza-
jącym kwalifikacje zawodowe (tytuł tech-
nika). Absolwent otrzymuje tzw. Europass 
- Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwalifikacje Zawodowe, który jest wydawa-
ny w języku polskim i angielskim. Doku-
ment ten honorowany jest w krajach Unii 
Europejskiej, co ułatwia znalezienie lepiej 
płatnej pracy.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom gim-
nazjów oraz nauczycielom za umożliwienie 
uczniom zapoznania się z naszą ofertą edu-
kacyjną i liczymy na dalszą współpracę.

Do zobaczenia za rok...
Więcej informacji i fotogaleria z Dni Otwar-

tych na stronie: www.zsz.bychawa.pl
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Na lato książki i motyle
J. M.-S.

Koniec maja i początek czerwca to dobry 
czas dla zorganizowanych grup przedszko-
laków i uczniów nauczania zintegrowanego 
z miejscowych szkół i tych spoza Bychawy.  
To właśnie najmłodsi czytelnicy najliczniej, 
w tym okresie,  gościli w naszej bibliotece, 

uczestnicząc w lekcjach bibliotecznych ph. 
„W Bibliotece Publicznej” i zajęciach literac-
ko-plastycznych „Mój motyl” . Podczas za-
jęć uczyli się samodzielnie wyszukiwać inte-
resujące książki na półkach bibliotecznych 
a także wyrabiali nawyk dbałości o książki 
i czasopisma znajdujące się w zbiorach bi-
blioteki. Zajęcia cieszyły się dużym zainte-

resowaniem ze strony przedszkolaków, któ-
rzy z zaciekawieniem oglądali kolorowe za-
kładki , słuchali opowieści o Franklinie, 
a potem z apetytem pałaszowali cukierki. 
Zaś z papierków po słodyczach, z niewiel-
ką pomocą, wykonywali kolorowe motyle – 
symbol nadchodzącego lata i upragnionych 
wakacji…

Przygoda z niezwykłym kalendarzem
Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie z wychowawczynią  
Sławomirą Wrzesińską.

W  roku szkolnym 2010/2011 uczniowie 
klasy III a Szkoły Podstawowej w Bycha-
wie realizowali inicjatywę „NIEZWYKLI 
LUDZIE”.

Jesienią zetknęliśmy się z NIETYPOWYM 
KALENDARZEM, odnalezionym w Interne-
cie. Okazało się, że każdego miesiąca jest 
wiele niezwykłych, nieznanych nam świąt, 
które wzbudziły naszą ciekawość. Postano-
wiliśmy, że będziemy poznawać drogą in-
ternetową i korespondencyjną tych, którzy 
świętują „coś mało nam znanego”, a na-
stępnie będziemy przesyłać im życzenia. 
I tak zrodził się pomysł stworzenia klaso-
wej wizytówki „TRZECIAKI”. Stworzyliśmy 
też  szablon listu klasowego oraz dyplom- 
wyróżnienie - „NIEZWYKLI LUDZIE”. Tak 
przygotowane zestawy korespondencyjne 
zaczęliśmy wysyłać na adres  niezwykłych 
solenizantów, którymi były organizacje i in-
stytucje. Wśród nich np. 

4 XII - DZIEŃ GÓRNIKA - Kopalnie węgla 
kamiennego w Bogdance, w Mysłowicach, 
kopalnia „Wujek”, „Wieczorek”. 

8 XII - DZIEŃ KUPCA – Krakowska Kon-
gregacja Kupiecka, Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Kupców.

W DNIU ODLEWNIKA - 10 XII -listy wy-
słaliśmy do Stowarzyszenia Odlewników 
Polskich Krakowie, Zakładu Odlewniczego 
Metal Kolor w Starachowicach. 

13 XII - DZIEŃ KSIĘGARZA -Stowarzy-
szenie Księgarzy Polskich w Warszawie i 
Izba Księgarzy we Wrocławiu

6 I - DZIEŃ FILATELISTY - Polski Zwią-
zek Filatelistów w Warszawie i Lublinie. 

9 I - DZIEŃ LIGI OCHRONY PRZYRODY 
- Zarząd główny LOP w Warszawie i Lublinie

OSTATNIA NIEDZIELA STYCZNIA - 58 

ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH - Fun-
dacja Polska Raoula Follereau w Warszawie.

17 II ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA - Polski 
Związek Felinologiczny i Fundacja Izy Ma-
lińskiej - „Kocia Mama”.

21 III - ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - Re-
dakcja „Poezji Dzisiaj” w Warszawie.

1 IV - DZIEŃ PTAKÓW - Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków w  Markach 
k. Warszawy.

ROK 2011 - EUROPEJSKI ROK WOLON-
TARIATU - Pani Ewa Dados - Pomysłodaw-
ca i Autor akcji „Pomóż Dzieciom  Przetrwać 
Zimę”.

Łącznie wysłaliśmy 25 przesyłek. Ku na-
szej wielkiej radości zaczęły napływać do 
nas odpowiedzi listowne, a nawet pacz-
ki z niespodziankami. Ależ to była frajda! 
Otrzymaliśmy serdeczne listy z podziękowa-
niami, pamiątki, książki, które przybliżają 
działalność niezwykłych ludzi i organizacji. 
Powstała w ten sposób kronika korespon-
dencyjna. Niektórzy „Niezwykli” pochwalili 
się naszą korespondencją, a zwłaszcza wy-
różnieniem na łamach swoich stron inter-
netowych np. Pani Iza Malińska na stro-
nie Fundacji Kocia mama, Krakowska 
Kongregacja Kupiecka, Pan dr Kazimierz 
Szałata Prezes Fundacji Polskiej Raoula 
Follereau, który także umieścił nasze 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Tygodniku 
Niedziela nr 27 oraz Redakcja miesięcz-
nika poetów „Poezja Dzisiaj”. Szczególna 
znajomość nawiązana została z Fundacją 
dr. Kazimierza Szałaty, od którego otrzyma-
liśmy niezwykle miły list z książkami o fun-
dacji i niepełnosprawnej dziewczynce Ani: 
„Misja małej Ani”. Obecnie czytamy ksią-
żę, ale przekażemy ją do biblioteki szkolnej, 
żeby inni mogli poznać historię niezwykłej 
dziewczynki. Prezes Fundacji Polskiej Ra-
oula Follereau zaprosił nas na IX Festiwal 
Misyjny W Zielonce koło Warszawy. Może 

uda nam się tam dotrzeć poznać osobiście 
niezwykłą postać dr Szałaty.

Kończąc naszą przygodę z NIEZWYKŁYM 
KALENDARZEM odnotowaliśmy jeszcze 
jedno ciekawe święto – MIĘDZYNARODO-
WY ROK LASU. Stało się ono powodem do 
zorganizowania w dn. 23 maja 2011 r. spo-
tkania z przedstawicielami służby leśnej 
Nadleśnictwa Świdnik leśniczym p. Mariu-
szem Chwalczukiem i strażnikiem leśnym 
p. Radosławem Rolą. Opowiadaniom o pra-
cy leśnika przysłuchiwały się dzieci z gru-
py przedszkolnej, uczniowie klasy I a, III a, 
III c. Największy entuzjazm  wśród słucha-
czy wzbudziły popisy  strażnika leśnego, 
który  wykorzystując odpowiednie przybo-
ry naśladował głosy leśnych zwierząt. Wy-
słuchaliśmy też hejnału granego na instru-
mencie używanym na polowaniach. Zapo-
znano nas z wyglądem odświętnego stroju 
pracowników lasu. Zaspokajaliśmy naszą 
ciekawość zadając pytania, na które nasi 
goście odpowiadali ciekawie i wyczerpująco. 
Leśnicy przekazali nam pamiątkowy album 
i książki o tematyce leśnej. Uczniowie klasy 
III a podziękowali gościom wręczając wyróż-
nienie „Niezwykli Ludzie”, a wszyscy uczest-
nicy spotkania otrzymali pamiątkowe przy-
pominajki - koniczynki z hasłem „Las chro-
ni nas, my też chrońmy las!”.

Bawiąc się nietypowym kalendarzem po-
znaliśmy mnóstwo ciekawych stron inter-
netowych, zaprojektowaliśmy i wykonywali-
śmy wyróżnienie „Niezwykli Ludzie”. Wy-
ćwiczyliśmy się adresowaniu i wysyłaniu 
przesyłek, ale przede wszystkim poznaliśmy 
ciekawych ludzi i ich pasje. Może którąś 
z nich się zarazimy, a może dzięki NIEZWY-
KŁYM LUDZIOM odważymy się odkryć, wła-
sne talenty. Cieszymy się, że dzięki tej ko-
respondencyjnej przygodzie inni też dowie-
dzieli się o nas i naszej bychawskiej szkole. 
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Nowa wystawa w bibliotece

Poznawanie Miłosza
E. W. 

W 2011 r. mija setna rocznica 
urodzin Czesława Miłosza, ur. 30 
czerwca 1911 r. w Szetejniach na 
Litwie. Poeta, prozaik, tłumacz, 
eseista , historyk literatury. Lau-
reat nagrody Nobla w 1980 r. i 
innych prestiżowych nagród li-
terackich, tłumaczony na 42 ję-
zyki. Doktor honoris causa wielu 
uniwersytetów w USA i w Polsce, 
honorowy obywatel Litwy i miasta 
Krakowa. Uchwałą Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej rok 2011 zo-
stał ogłoszony Rokiem Miłosza.

Włączając się do  obchodów 
Roku Miłosza bychawska biblio-
teka publiczna przygotowała in-

teresującą wystawę 
pt. POZNAWANIE  MI-
ŁOSZA. Zamierzeniem 
ekspozycji jest przypo-
mnienie sylwetki pol-
skiego Noblisty,  jego 
twórczości poetyckiej, 
prozatorskiej, transla-
torskiej i eseistycznej. 
Krótka biografia  infor-
muje odbiorcę o  naj-
ważniejszych faktach 
z życia Poety oraz ty-
tułach kolejnych to-
mików poezji, zbio-
rów esejów i powieści.  
Wystawa prezentuje 
przede wszystkim do-
robek poetycki Czesła-

wa Miłosza z różnych okresów  twórczości,  
ważne wiersze programowe, zawierające  
credo poetyckie, które stały się manifesta-
mi poetyckimi oraz wiersze z kolejnych to-
mików poezji. Tekstowi towarzyszą fotogra-
fie Miłosza z kolejnych etapów jego życia. 
Prezentację wzbogacają  wypowiedzi zna-
nych autorytetów  o znaczeniu twórczości  
Miłosza i jego miejscu w historii literatury 
światowej, a także ludzi związanych z nim 
pod koniec życia, takich jak choćby  An-
drzeja Szczeklika, osobistego lekarza poety,  
z czego powstał materiał ukazujący również 
inną, prywatną twarz poety, laureata Na-
grody Nobla.

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy biblioteki od 
9.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy. 
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Kolejne sukcesy naszych uczniów 
Agnieszka Daśko

Jak co roku, tak i tym razem nasi ucznio-
wie odnieśli sukces! 

Bowiem rok szkolny 2010/2011 ob-
fitował nie tylko w konkursy, przeglądy  
i projekty na etapie szkolnym, międzysz-
kolnym, gminnym, powiatowym czy wo-
jewódzkim, ale ogólnopolskim, jak 
i międzynarodowym. 

Dużym sukcesem zakończył się kon-
kurs przedmiotowy z fizyki organizowany 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, któ-
rego laureatem szczebla wojewódzkiego zo-
stał Migryt Paweł, uczeń klasy III e, przy-
gotowanego pod kierunkiem Pana Bogu-
sława Golewskiego nauczyciela fizyki. Ten 
niezawodny tandem powtórzył swój suk-
ces na arenie międzynarodowej - „Lwiąt-
ko 2011”. Tu Migryt Paweł wywalczył wy-
różnienie. Matematyka to również nasza 
mocna strona. W ogólnopolskim Konkursie 
„Kangur” Ciupak Mateusz uczeń kl. III b 
i Cajzer Paweł uczeń kl. II b, otrzymali wy-
różnienia. Uczniów przygotowywały Panie: 
Elżbieta Flis, Ewa Reszka i Henryka Łoś. Od 
matematyki biegnie prosta droga do biologii, 
gdzie do  Ogólnopolskiego Konkursu Eko-
logicznego „Eko – Planeta” uczniów przy-
gotowywały Panie: Renata Kryska i Marze-
na Pasztaleniec – Serafińska. I znowu suk-
ces. Uczennica kl.III d Milanowska Alek-
sandra zajęła I miejsce w województwie.

Ważnym aspektem w pracy szkoły jest też 
bezpieczeństwo uczniów. Od strony kon-
kursowej zajął się Pan Artur Chrzanow-

ski nauczyciel informatyki, przygotowując 
uczniów do udziału w XXXIV Ogólnopol-
skim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Na etapie powiatowym, w kla-
syfikacji drużynowej, w składzie Szmit Ma-
rek uczeń kl. III e, Głaz Patryk uczeń kl. 
III b i Migryt Paweł uczeń kl. III e - zajęli-
śmy III miejsce.  

Historycy również nie pozostają w tyle i w 
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
„W kalejdoskopie Pamięci – Polska  i Polacy 
w latach 1939- 1989. Autorytet w czasach 
trudnych” - Holweg Konrad, uczeń kl. III 
e, został laureatem. Nagrody odbierał w sie-
dzibie Instytutu Pamięci Narodowej w War-
szawie. Ucznia przygotowywał i sprawował 
nad nim merytoryczną opiekę Pan Zbigniew 
Milanowski – nauczyciel historii.

Gimnazjaliści realizują się także mu-
zycznie. Płaza Aleksandra, uczennica 
kl.Ie, wyśpiewała II miejsce na VI Powia-
towym Festiwalu Piosenki „Niezapomnia-
ne melodie”. Natomiast Sprawka Dagma-
ra, uczennica kl. III c, otrzymała wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki „Wygraj Sukces”. Obie uczennice 
śpiewają pod kierunkiem Pana Krzysztofa 
Mindykowskiego. 

Jedni śpiewają, a inni recytują. Olech 
Karolina, uczennica kl. III e, wywalczy-
ła wyróżnienie w Międzypowiatowym Je-
siennym Konkursie Recytatorskim „Cho-
pin i jego Przyjaciele”. Z kolei Niedźwiedź 
Malwina, uczennica kl. III e, zajęła I miej-
sce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji 
Patriotycznej „Żadne miejsce nie powinno 

być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. Za suk-
cesami recytatorskimi naszych uczennic 
stoi pani Magdalena Konefał nauczycielka 
języka polskiego. 

Jak widać mamy wspaniałą mło-
dzież, wszechstronnie uzdolnioną i bar-
dzo pracowitą. Ich sukcesy to nagroda 
zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli,  
za trud wkładany w wychowanie i kształce-
nie młodego pokolenia. Wszystkim jeszcze 
raz GRATULUJEMY i życzymy wielu kolej-
nych sukcesów.

Laureaci i finaliści konkursów przed-
miotowych Lubelskiego Kuratora Oświa-
ty z lat poprzednich:
Rok szkolny 09/10 
 • Agnieszka Woźniak - j. 
polski 
Rok szkolny 07/08 
 Michał Maksim 
- fizyczny,- matematyczny 
Rok szkolny 06/07 
 Krzysztof Kostrzewski 
- fizyczny,- chemiczny, 
- język angielski 
Rok szkolny 05/06 

 • Małgorzata Łoś – bio-
logiczny •  Krzysztof Ko-
strzewski - język angiel-
ski,- fizyczny 
Rok szkolny 04/05 
 • Michał Ciołek – informa-
tyczny 
 Rok szkolny 03/04 
 • Magdalena Łoś – biolo-
giczny • Katarzyna Resz-
ka – krasomówczy 

Siatkarze „Granitu” najlepsi w lidze LZS

Miejsca na koszulkach mamy dużo
Jarosław Pawłowski

Sezon 2010/2011 dla siatkarzy Granitu 
rozpoczął się od zmiany ligi, w której dru-
żyna miała rywalizować. Z powodów orga-
nizacyjno-finansowych zespół nie mógł pod-
jąć rywalizacji w III lidze. Koszty okazały się 
zbyt duże, a i termin uchwalania budżetu 
nie pozwalał na normalne funkcjonowanie. 
W związku z tym ludzie związani z bychaw-
ską siatkówką, jak i sami zawodnicy pod-
jęli decyzję o przystąpieniu do ligi LZS. Nie 
chcieliśmy aby na 10-cio lecie reaktywa-
cji sekcji siatkówka znowu znikła ze spor-
towej mapy miasta. Niewątpliwie wielkim 
osiągnięciem jest to, że od samego począt-
ku drużyna składa się tylko i wyłącznie z 
zawodników miejscowych, pochodzących z 
Bychawą lub związanych z miastem (najczę-
ściej uczniami i absolwentami ZS im. ks, A. 
Kwiatkowskiego. Oto oni: Jakub Dyś, Seba-
stian Gierczyński, Jakub Gutek, Kamil Gu-
tek. Mirosław Gutek, Grzegorz Kmieć, Da-
rek Lis, Wojtek Michalewski, Marek Mazu-

rek, Mariusz Nawrocki, Jarosław Pawłowski 
– trener, Tomasz Perestaj, Piotr Skórka, Ma-
riusz Rodak, Kamil Szydłowski

Na koniec sezonu został rozegrany Fina-
łowy Turniej Ligi LZS, w który rywalizowa-
ły cztery najlepsze drużyny z województwa. 
W gronie tym Zespół Granitu zajął drugie 
miejsce ustępując w finale minimalnie dru-
żynie z Urzędowa.

Korzystając z okazji pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do tego, że klub może dalej 
funkcjonować a w szczególności dyrektoro-
wi H. Dudziakowi za możliwość korzystania 
z obiektów ZS oraz Rysiowi Adamczykowi za 
sędziowanie meczów ligowych. Dziękujemy 
także nielicznym sponsorom wspierających 
nas symbolicznymi wpłatami (największymi 
sponsorami są sami zawodnicy). 

Mam nadzieję, że mimo trudności damy 
radę przystąpić do rozgrywek w następnym 
sezonie. Wszystkim, którzy chcą nas w jakiś 
sposób wspomóc zapraszamy do współpracy 
(miejsca na koszulkach mamy dużo). 

Z komunikatu końcowego 
Finału Lig Powiatowych LZS 
Województwa Lubelskiego
w Siatkówce Bychawa  
17.04.2011

Finał Lig Powiatowych LZS w siatkówce 
odbył się zgodnie z kalendarzem i regu-
laminem na sali sportowej Zespołu Szkół  
w Bychawie
Do finału zakwalifikowały się Drużyny:
1. ULKS Libero Dęblin - Woj. Liga LZS
2. BLKS Granit Bychawa - Woj. Liga LZS
3. BNW Urzedów - Pow. Liga LZS 

w Kraśniku
4. PAWEX Grabowiec  - Pow. Liga LZS 

w Zamościu
(...)

Zakończenia zawodów dokonał Henryk 
Dudziak – Przewodniczący Komisji Spor-
tu Sejmiku Wojewódzkiego w Lublinie 

Zawody zorganizowano przy po-
mocy środków  finansowych Urzędu 
Marszałkowskiego

ORGANIZATOR
WZ LZS  LUBLIN

TABELA SEZON 2010/2011

Lp. DRUŻYNA MECZE SETY PUNKTY

1 BLKS GRANIT Bychawa 14 39:11 37

2 UKS LIBERO Dęblin 14 31:23 25

3 ZSR Kijany 14 30:24 25

4 UKS ZRYW Nowa Wola 14 28:26 23

5 GLKS Michów 14 31:27 22

6 LKS PIASKOVIA 13 25:23 20

7 LZS Pałecznica 14 15:37 9

8 CHROBRY Piotrowice 13 10:36 6

Strzelcy wyborowi
W Puławach 30 maja 2011 roku miały miejsce zawody 

„Dwubój obronny o Puchar Marszałka Województwa Lubel-
skiego”, z przyjemnością informujemy, że dwóch naszych 
krajan zgarnęło główne trofea.

W kategorii dwubój strzelecki zajęli: 
I. Marian Drąg z sumą p. 181
II. Piotr Horodyjewicz z sumą p. 180
W kategorii strzelanie z Kbk-AK zajęli: 
I. Piotr Horodyjewicz z wynikiem 96 p.
II. Marian Drąg z wynikiem 95 p.
Gratulujemy tak świetnych wyników!

Redakcja 

Klub Wiewiórka nie spoczywa
Małgorzata Gąbka, Elżbieta Małecka

Na terenie Szkoły Podstawowej w Bycha-
wie działa dobrze znany uczniom klas młod-
szych Klub Wiewiórka.

Głównym celem Klubu jest propagowa-
nie postaw prozdrowotnych wśród dzieci 
i  uświadomienie im konieczności i możliwo-
ści dbania o zdrowie od najmłodszych lat. 
W realizacji wyżej wymienionego celu po-
magają klubowiczom opiekunki p. Małgo-
rzata Gąbka i p. Elżbieta Małecka. W bieżą-
cym roku szkolnym podjęliśmy  następujące 
działania. 

Szkolny Klub Wiewiórka już we wrze-
śniu przypomniał uczniom o swoim istnie-
niu. Najpierw poprzez gazetkę o zasadach 
zdrowego odżywiania, później przez pra-
ce plastyczne uczniów z kl. I c pod hasłem 
„Uśmiechnięci żyją dłużej”.

W październiku odbyło się spotkanie 
z pielęgniarką szkolną, p. Renatą Płazą, na 
którym dzieci wysłuchały pogadanki na te-
mat zagrożeń związanych z dopalaczami.

Uczniowie z kl. III d przygotowali gazet-
kę pt. „Oto kilka dobrych rad jak zdrowo 
przejść przez świat ”.

Listopad to miesiąc, w którym najmłodsi 
członkowie Klubu - uczniowie kl. I c – pod 
opieką pani Małgorzaty Gąbki zgłębiali ta-

jemnice wody. Dzieci wykonywały „wodne 
eksperymenty”, przygotowały plakaty o wy-
korzystaniu wody i włączyły się w ogólnopol-
ską akcję „Mamo, tato, wolę wodę”. Na pew-
no wyjdzie im to na zdrowie! 

Grudzień to czas Świąt Bożego Narodze-
nia. W tym okresie staramy się pomagać 
i dostrzegać potrzebujących. Klubowicze 
bardzo chętnie włączali się w akcje charyta-
tywne organizowane na terenie naszej szko-
ły. Uczniowie z kl. III d pod opieką p. Elżbie-
ty Małeckiej podjęli się trudu zorganizowa-
nia pomocy dla powodzian z gminy Wilków. 
Pomoc przebiegała pod hasłem „Tyle czło-
wiek wart, ile może pomóc drugiemu czło-
wiekowi”. Do akcji przyłączyli się uczniowie 
i nauczyciele z naszej szkoły. Dzięki pomo-
cy Burmistrza Bychawy p. Andrzeja So-
baszka dary w postaci artykułów spożyw-
czych i chemicznych zostały przewiezione 
do Wilkowa.

Przed feriami na tablicy Klubu ukazała 
się gazetka „Wesołe i bezpieczne ferie”. 

21 marca społeczność uczniowska obej-
rzała przedstawienie w wykonaniu uczniów 
kl. III d pt. „O odwilży, o kichaniu i o wiosny 
powitaniu”. 

7 kwietnia dzieciaki z Szkolnego Klubu 
Wiewiórka pod opieką swoich wychowaw-
czyń p. Małgorzaty Gąbki i p. Elżbiety Ma-

łeckiej przygotowały spotkanie dla p.stoma-
tolog Haliny Mazurek, pielęgniarek p. Tere-
sy Staszek i p. Renaty Płazy. Obecne były 
także p. dyrektor Małgorzata Tudrujek 
ip. wicedyrektor Elżbieta Sobaszek. Podczas 
uroczystości nie zabrakło życzeń, laurek 
i piosenek. Miłym akcentem było również 
podsumowanie konkursu na rymowankę 
promującą zdrowy styl życia. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem, bowiem 
wzięło w nim udział aż 107 uczniów kl. I-III. 
Wszystkich uczestników mogliśmy nagro-
dzić dzięki zaangażowaniu właścicieli by-
chawskich aptek, którzy przekazali nagrody 
dla uczniów. Składamy serdeczne podzięko-
wania dla p. Haliny Gurgacz, p. Joanny Ja-
chymek, p. Tomasza Kołodyńskiego, i pań-
stwa Magdaleny i Tomasza Dziwulskich.

Zdjęcie z przedstawienia ‚„O odwilży, o kichaniu 
i o wiosny powitaniu”
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Podziękowanie
1 czerwca wracałam z Lublina busem o  godz. 

17.45 (firma Voyager) z przystanku początkowe-
go, zostawiłam w  busie portfel i dokumenty, ale 
dzięki uczciwym ludziom, po 2 godzinach zamar-
twiania się, moją zgubę (nienaruszoną) miałam 
już w rękach.

Chciałam serdecznie podziękować na łamach 
Waszej gazety Panu Kierowcy tego busa(niestety, 
nie wiem jak się nazywa ), również Pasażerce, któ-
ra znalazła portfel i oddała Panu Kierowcy.

Życzę tym Państwu tylko dobrych ludzi na swo-
jej drodze. 

Zofia Baran Bychawka III/53

USC informuje
w okresie od 05.05.2011 r. do 06.06.2011 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

1. Grabczyńska Krystyna Bychawka Druga 79
2. Dyś Bronisława Wincentówek 77
3. Podsiadły Jan Olszanka 76
4. Skrzypczak Joanna Lublin 82
5. Niewinny  Tadeusz Świdnik 62
6. Szerega Alicja Wysokie 77
7. Korba Marian Bychawa 73
8. Goluda Stefan Wierciszów 65
9. Zarzeczny Adolf Kiełczewice Górne 79
10. Tutka Andrzej Biskupie 88
11. Kasprzak Genowefa Romanów 84
12. Bartnik Teofil Wysokie 89
13. Zawiślak Janina Osmolice Pierwsze 85
14. Sławek Anna Chmiel Drugi 83
15. Burył Karolina Krzczonów Trzeci 14
16. Rusinek Helena Dębina 78
17. Klimek Feliksa Bychawka Druga-Kolonia 82
18. Boguta Aleksander Piotrowice 85
19. Wątróbka Józef Strzyżewice 89
20. Grzegorczyk  Anna Piotrków Drugi 95
21. Mucha Aleksander Tarnawka Pierwsza 85
22. Zalewski Stanisław Zakrzew- Kolonia  84
23. Chmiel Władysław Zakrzew 79
24. Kulig Jan Nowy Dwór 79
25. Chrzanowski Marek Bychawa 52
26. Kazmirowski Antoni Bychawa 62
27. Kasprzak Genowefa Skrzynice Drugie 86
28. Pytka Henryk  Świdnik 85
29. Poniewozik Stanisław Giełczew Kolonia 82
30. Kasprzak Stanisław  Antoniówka 75

Akty małżeństw
1. Ciechoński Grzegorz i Wójcik Marta
2. Palczewski Tomasz i Żmudziak Ewelina
3. Szydłowski Kamil i  Jeleńska Agata

Opracowała Bożena Marzec – Zastępca Kierownika USC  w Bychawie

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponso-

rowane ukazujące się na łamach „Głosu Ziemi By-
chawskiej” 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 ogłoszeniodaw-
cę trzech ogłoszeń w kolejnych numerach „Gło-
su Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta 
emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.
Reklamy umieszczane są w gazecie do odwołania tej 
usługi przez zleceniodawcę. 

Wyciąg z regulaminu konkursu fotograficznego „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA W OBIEKTYWIE” 

 § 1. Postanowienia ogólne: 
 1.  Organizatorem konkursu „Kraina 
wokół Lublina w obiektywie” jest 
Lokalna Grupa Działania na Rzecz 
Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina”, zwane dalej 
„Organizatorem”. 
2.  Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 
2011 do dnia 1 sierpnia 2011 r. (decy-
duje data wpływu). 
3. Regulamin  konkursu  wraz  z  za-
łącznikami  dostępny  jest  na  stronie  
internetowej  LGD  „Kraina  wokół Lu-
blina”, pod adresem www.krainawo-
kollublina.pl  
4. Dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy LGD „Kraina wokół Lubli-
na” : 
    Karol Salagierski, tel. (81) 532-30-
65, e-mail: k.salagierski@krainawo-
kollublina.pl. 
5.  W sprawach nie uregulowanych 
niniejszym Regulaminem rozstrzyga 
Organizator konkursu. 
 § 2. Warunki uczestnictwa w kon-
kursie: 
 1.  W konkursie mogą wziąć udział 
pełnoletni mieszkańcy Gmin: Bełży-
ce, Borzechów, Bychawa, Garbów, 
Głusk,  Jabłonna,  Jastków,  Konop-
nica,  Krzczonów,  Niedrzwica  Duża,  
Niemce,  Strzyżewice,  Wólka, Wyso-
kie, Zakrzew. 
2.  W konkursie nie mogą brać udziału 
pracownicy oraz członkowie LGD „Kra-
ina wokół Lublina”. 
 § 3. Cel konkursu: 
 1.  Celem konkursu jest: - ukazanie 
piękna i różnorodności przyrody, kra-
jobrazu, folkloru oraz architektury na 
obszarze  Gmin: Bełżyce,   Borzechów,   
Bychawa,   Garbów,   Głusk,   Jabłonna,   

Jastków,   Konopnica,   Krzczonów, Nie-
drzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, 
Wólka, Wysokie, Zakrzew. 
 § 4. Zasady dotyczące zdjęć: 
 1.  Zdjęcia  muszą  być  przekazane  
w  formie  plików  cyfrowych  lub  fo-
tografii  analogowej.  Zdjęcia  należy 
nagrać na płytę CD/DVD (minimalne 
wymiary zdjęcia to 2000 x 1500 pikse-
li) – nie dotyczy fotografii analogowej. 
Wszyscy uczestnicy konkursu powinni 
dostarczyć dodatkowo odbitki o wy-
miarze 13 cm x 18 cm.  
2.  Maksymalna liczba zdjęć zgłoszona 
przez uczestnika to 3 zdjęcia. 
3.  Dopuszczalna jest korekta zdjęć w 
programach graficznych po ich wy-
konaniu, obejmująca kadrowanie, 
ostrzenie, zmiany w poziomach kolo-
rów, jasności i kontraście. Niedopusz-
czalny jest fotomontaż. 
4.  Do  konkursu  mogą  być  zgłoszo-
ne  jedynie  zdjęcia,  które  nie  zostały  
wcześniej  nagrodzone  ani wyróżnio-
ne w innych konkursach, jak również 
nie były  wykorzystywane  ani rozpo-
wszechniane przez 
§ 5. Miejsce składania prac konkur-
sowych: 
 1.  Płyty  CD/DVD  ze  zdjęciami  lub  
zdjęcia  formie  papierowej  należy  
dostarczyć  osobiście  lub  nadesłać 
na adres: 
LGD „Kraina wokół Lublina” 
ul. Karłowicza 4/ lokal 100 
20-027 Lublin z dopiskiem „KONKURS 
FOTOGRAFICZNY LGD” 
2.  Płyta  musi  być  podpisana  imie-
niem  i  nazwiskiem  uczestnika.  Zdję-
cia  w  formie  papierowej  należy 
podpisać na odwrocie. 
3.  Każde  zdjęcie  zapisane  na  pły-

cie  lub  formie  papierowej  musi  być  
oznaczone  tytułem.  Ponadto, 
do każdego  zdjęcia  powinna  być  
przypisana  informacja  o  tym,  co  
ono  przedstawia  w  formie  pliku 
tekstowego. 
4.  Nadesłanych na konkurs płyt CD/
DVD oraz zdjęć w formie papierowej 
Organizator nie zwraca. 
5.  Do płyty CD/DVD lub zdjęć w for-
mie papierowej należy dołączyć wy-
pełniony i podpisany formularz 
zgłoszeniowy będący załącznikiem re-
gulaminu. Wszystkie dane i informacje 
zapisane na płycie lub na 
zdjęciu  w  formie  papierowej  muszą  
być  zgodne  z  danymi  i  informacjami  
zawartymi  w  formularzu 
zgłoszeniowym. 
6.  Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją warunków 
regulaminu. 
  (...)
8. Autorzy wyróżnionych prac otrzy-
mają nagrody: 
1) I miejsce – 600,00 zł, w formie 
talonów do sklepu z akcesoriami 
fotograficznymi 
2) II miejsce – 400,00 zł, w formie ta-
lonów do sklepu z akcesoriami foto-
graficznymi 
3) III miejsce – 200,00 zł, w formie 
talonów do sklepu z akcesoriami foto-
graficznymi 
9.  Decyzja  w sprawie przyznania na-
gród jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 
(...)

źródło: http://www.krainawokol-
lublina.pl

BAJART Agnieszka Ozimek
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