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Okładka: Uroczystości w Olszowcu fot. Marek Matysek
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII EDYCJI 
KONKURSU

„PIĘKNE MIASTO I GMINA”

Już po raz ósmy będziemy wybierać naj-
piękniejsze ogrody, których właściciele 
szczególnie cenią sobie estetykę i piękny wy-
gląd. Podobnie jak w latach ubiegłych Bur-
mistrz i Rada Miejska liczą na szeroki udział 
mieszkańców, ich zaangażowanie w upięk-
szanie własnych siedlisk, wypracowanie za-
chowań ekologicznych, a przez to bezpo-
średni wpływ na poprawę wyglądu miasta 
i wsi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji. 
A oto założenia regulaminowe konkursu:

Cel konkursu:
Organizacja konkursu ma na celu: popra-

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

Organizatorzy konkursu:
Konkurs organizowany jest pod patrona-

tem Burmistrza Bychawy.

Organizacja konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowa-

dzone jest w dwóch kategoriach:
1.) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2.) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO 
Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgła-

szają swój udział osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Bychawie (Redakcja „Głosu Ziemi 

Bychawskiej”) lub telefonicznie 0-81 56-60-
144. W konkursie mogą brać udział ogrody 
zgłoszone przez:

• samych zainteresowanych
• wytypowane za zgodą właściciela przez 

sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmi-
strza lub radnych

Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, 
burmistrz lub radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody 

rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w po-
szczególnych kategoriach. (Komisja może 
przyznać nagrody, wyróżnienia lub nagrody 
równorzędne).

Czas trwania konkursu i ogłoszenie 
wyników:

Zgłoszenie uczestnictwa w konkur-
sie do dnia 31 lipca 2011 roku w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie w godz. 7.15-15.15 
lub w Redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
w godz. 7.30-15.30.

Przegląd konkursowy nastąpi do dnia 20 
sierpnia 2011 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi w dniu Dożynek Gminnych 
– 21 sierpnia 2011 r. w Woli Gałęzowskiej.

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

Janusz Urban 
Burmistrz Bychawy

INFORMACJE Z URZĘDU

Apel do mieszkańców 
miasta i gminy Bychawa
Zarząd Osiedla nr 1 w Bychawie zwraca się z prośbą 
o głosowanie w sprawie budowy placu zabaw na osiedlu 
„Nad Doliną”. Plac ten może powstać w ramach konkursu 
ogłoszonego przez firmę Nivea. Prosimy wejść na stronę 
i  oddawać codziennie swój głos.
Mieszkańcy osiedla nr 1 dziękują z góry za poświęcony 
czas!

Zofia Popławska,
Przewodnicząca  

Osiedla nr 1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Lubelski Oddział Regionalny 
- informuje
Od  dnia 18 lipca 2011 r. do dnia 29.sierp-
nia 2011r. rozpocznie się nabór wniosków 
o przyznanie pomocy w związku z wy-
stąpieniem szkód powstałych w gospo-
darstwach w 2010 lub 2011 r. w wyniku 
wystąpienia zdarzeń losowych wymienio-
nych poniżej:
przymrozków wiosennych - co oznacza 
szkody spowodowane przez obniżenie 
się temperatury poniżej 0 °C, powstałe w 
okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 
czerwca, polegające na całkowitym lub 
częściowym zniszczeniu roślin lub całkowi-
tej utracie plonu lub jego części;
ujemnych skutków przezimowania - co 
oznacza szkody spowodowane wymarz-
nięciem, wymoknięciem, wyparzeniem, 
wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, 
w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 
kwietnia, polegające na całkowitym lub 
częściowym zniszczeniu roślin lub całkowi-
tej utracie plonu lub jego części;
suszy - co oznacza szkody spowodowane 
wystąpieniem, w dowolnym sześciode-
kadowym okresie od dnia 1 kwietnia do 
dnia 30 września, spadku klimatycznego 
bilansu wodnego poniżej wartości okre-
ślonej dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb
powodzi - co oznacza szkody powstałe 
wskutek:
zalania terenów w następstwie podniesie-
nia się poziomu wód płynących lub stoją-
cych,
zalania terenów wskutek deszczu nawal-
nego
spływu wód po zboczach lub stokach na 
terenach górskich i podgórskich;
deszczu nawalnego - co oznacza szkody 
powstałe wskutek deszczu o współczyn-
niku wydajności o wartości co najmniej 4; 
w przypadku braku możliwości ustalenia 
tego współczynnika bierze się pod uwagę 
stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu 
ich powstania, świadczące wyraźnie o 
działaniach deszczu nawalnego;
obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody 
spowodowane przez zapadanie się ziemi 

oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szko-
dy spowodowane przez:
zapadanie się ziemi - uważa się szkody po-
wstałe wskutek obniżenia się terenu z po-
wodu zawalenia się podziemnych wolnych 
przestrzeni w gruncie,
usuwanie się ziemi - uważa się szkody po-
wstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
lawiny - co oznacza szkody powstałe 
wskutek gwałtownego zsuwania się lub 
staczania ze zboczy górskich lub podgór-
skich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, zie-
mi lub błota;
gradu - co oznacza szkody powstałe wsku-
tek opadu atmosferycznego składającego 
się z bryłek lodu;
huraganu - co oznacza szkody powstałe w 
wyniku działania wiatru o prędkości nie 
mniejszej fliz, 24 m/s, którego działanie 
wyrządza masowe szkody; pojedyncze 
szkody uważa się za spowodowane przez 
Huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 
stwierdzono działanie huraganu;
pioruna - co oznacza szkody będące na-
stępstwem wyładowania atmosferycz-
nego pozostawiającego bezsporne ślady 
tego zdarzenia.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się 
w OR ARiMR, właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji. Wniosek skła-
da się osobiście albo przez upoważniona 
osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną 
w placówce pocztowej operatora publicz-
nego.
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl. W Lubelskim Oddziale 
Regionalnym ARiMR. Można też skorzy-
stać z bezpłatnej infolinii 800 38 00 84- 
czynnej przez 7 dni w tygodniu  od 7-21.

Andrzej Bieńko 
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regional-

nego  

Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej
Z dniem 1 lipca 2011 r. została urucho-
miona Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej. Dzięki niej 
będzie możliwość łatwiejszego założenia 
firmy, jak również pozyskania i weryfiko-
wania informacji o osobach prowadzących 
działalność. Nowe przepisy są skutkiem  
nowelizacji ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, która wprowadza szereg  
istotnych zmian w ewidencji  i prowadze-
niu działalności gospodarczej. Zasadnicza 
zmiana dotyczy usprawnienia  w zakresie 
założenia firmy. Od 1 lipca 2011 r. żeby 
zarejestrować działalność gospodarczą 
nie będzie  potrzebna wizyta w urzędzie 
na terenie gminy, w której przedsiębior-
ca mieszka. Wszelkie formalności będzie 
można załatwić przez internet lub uczynić 
to w dowolnym urzędzie na terenie całe-
go kraju. Służyć ma temu CEIDG,  prowa-
dzona przez Ministra Gospodarki w for-
mie elektronicznego rejestru dostępnego  
przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl. 
Wpisów należy  dokonywać  na nowym 
wzorze wniosku CEIDG-1 (http://www.
ceidg.gov.pl) przy użyciu profilu zaufanego 
ePuap lub certyfikowanego podpisu elek-
tronicznego. Wniosek   można wypełnić 
za pośrednictwem kreatora dostępnego 
na wspomnianej stronie internetowej, 
wydrukować  go i przynieść do dowolne-
go urzędu gminy, gdzie zostanie wpisany 
do CEIDG. Można  też wypełnić wniosek 
CEIDG-1 ręcznie i złożyć go w dowolnym 
urzędzie gminy. Z chwilą wprowadzenia 
danych przedsiębiorcy do CEIDG, każdy 
może mieć wgląd do nich i od przedsię-
biorcy nie będą wymagane zaświadczenia 
np. do banku czy przetargu. Od  1 lipca 
br  Minister Gospodarki jest organem 
ewidencyjnym dla przedsiębiorców  re-
jestrujących działalność po raz pierwszy. 

Dla przedsiębiorców już zarejestrowanych  
organem prowadzącym będzie Minister 
Gospodarki, ale dopiero po przeniesieniu 
do CEIDG zaktualizowanej bazy danych, 
którymi aktualnie dysponują gminy. Prze-
niesienie przedsiębiorców przez gminy do 
centralnej ewidencji powinno nastąpić do 
31 grudnia 2011 r. Z uwagi na to, że wpisy 
były dokonywane  w ewidencjach gmin-
nych od 1989 roku i w oparciu o zmienia-
jące się przepisy prawne,  informacje za-
warte w tych rejestrach wymagają korekty 
w zależności od daty dokonania wpisu 
oraz od sposobu prowadzenia ewiden-
cji. Jak podaje Ministerstwo  Gospodar-
ki  najczęściej występujące braki i błędy 
stwierdzone w czasie wstępnego badania 
danych zgromadzonych w gminnych ewi-
dencjach dotyczą: 
– braku kodów Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności (PKD 2007);
- wielokrotne wpisy jednego przedsię-
biorcy – osoby fizycznej  (powielony PE-
SEL),
- brak numeru PESEL lub NIP;
- niekompletne dane adresowe;
W przypadku wielokrotnego wpisu jed-
nej osoby w ewidencji gminnej, będzie 
przenoszony tylko jeden wpis. W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą do 
przedsiębiorców wpisanych do ewidencji 
prowadzonej przez Burmistrza Bychawy, 
którzy dokonywali wpisu do ewidencji  
przed 1 stycznia 2008 roku o sprawdzenie 
i zaktualizowanie swoich wpisów w ten 
sposób, by stan wpisu był zgodny ze sta-
nem faktycznym i prawnym, a także po to 
by urząd mógł przekazać te dane do cen-
tralnej ewidencji bez błędów. 

Jolanta Cajzer 
Naczelnik wydziłu OSSO  UM Bychawa

Kolejna lokalizacja placu zabaw 
w gminie Bychawa

Bychawka, plac szkolny
Prosimy o oddawanie głosów na naszą lokalizację
Pomóż dzieciom spełnić marzenia i wygraj 300 zł

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawce organizuje konkurs na 
lokalnego bohatera w akcji „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”.
Konkurs polega na oddawaniu głosów na plac zabaw w Bychawce.  
Dla najaktywniejszych uczestników ufundowane zostały nagrody:

I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
5 nagród pocieszenia po 20zł

 
Mile widziany będzie udział dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs rozpoczyna się 19 lipca.  
Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (na adres zetm@op.pl 

należy wysłać pusty list, a w pole temat wpisać TAK). 

Zainteresowane osoby zostaną powiadomione o szczegółach konkursu 
w mailu zwrotnym.

Zapraszamy do udziału w konkursie

http://www.100latnivea.pl/glosowanie/plac/605

http://www.100latnivea.pl/glosowanie/plac/2298

Ogród Państwa Kunów 2010 r.
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Projekt “POMAGAMY SOBIE” jest współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Powitanie wakacji 
w Osowie

Marta Nakielska specjalista pracy socjalnej

Dnia 10 lipca, mimo upału, przelotnych 
opadów, a nawet burzy w Osowie na boisku 
szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej 
odbył się festyn “Powitanie wakacji”, zorga-
nizowany w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej “Akademia sąsiedzka”, który jest 
jednym z elementów działań planowanych w 
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie projekcie systemowym 
“Pomagamy sobie”. Festyn skierowany był 
do mieszkańców Osowy, w szczególności 
do dzieci i młodzieży szkolnej. Mieszkań-
cy przybyli licznie, całymi rodzinami, bra-
li czynnie udział w grach i zabawach, m.in. 
w przeciąganiu liny, wyścigach w 3-osobo-
wych spodniach. Dzieci chętnie korzystały z 
trampoliny, z dmuchanego zamku, zjeżdżal-
ni, malowania twarzy, jednak największym 
powodzeniem, zarówno wśród dzieci, jak i 
dorosłych cieszył się byk rodeo. Wspaniałą 
niespodzianką dla wszystkich były też lody, 
wata cukrowa i popcorn, napoje, które moż-
na było konsumować do woli, niemałym po-
wodzeniem cieszyły sie też kiełbaski z grilla. 

Festyn miał na celu zintegrowanie miesz-
kańców miejscowości Osowa, co niewątpli-
wie udało się osiągnąć poprzez wymagające 
współpracy zabawy, a także wspólne przy-
gotowania do festynu, w których chętnie 
brali udział szczególnie mieszkańcy bloku 
socjalnego.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Pan 
Janusz Urban, Burmistrz Bychawy; Pani 
Marta Wołoszyn, z-ca Burmistrza, Pani 
Anna Jarosz-Dudzińska, przewodnicząca 
Komisji do spraw pomocy społecznej, bez-
pieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia 
i pracy, Pani Mariola Sobiegraj, sołtys Oso-
wy, pracownicy Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Osowie. 

Festyn był działaniem środowiskowym, 
finansowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Szczególne podziękowania składamy tak-
że na ręce Sponsorów:
• P.M.H. i P.P. Bonifacy Dawidczyk, 

Krzczonów
• Sklep Spożywczy Mięso-Wędliny, Tadeusz 

Dzwonowski, Bychawa
• P.H.U. SAWAT  Wiesław Sagan, Bychawa
• Piekarnia Regina i Janusz Kowalscy, 

Bychawa
• P.P.H.U. MAKRA Marian Krawczyk, 

Bychawa
• P.H.U. Artykuły rolnicze, Wojciech Lute-

rek, Bychawa
• P.H.U. OLMAD Delikatesy, Bychawa
Dzięki Nim, impreza była wzbogacona o 

dodatkowe atrakcje dla uczestników festy-
nu. Dziękujemy również Panu Piotrowi Woj-
tasiowi, Dyrektorowi SP ZOZ za zapewnie-
nie bezpieczeństwa medycznego. 

Więcej zdjęć na stronie internetowej: www.
opsbychawa.pl
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Wystawa w BCK

Bychawskie Centrum Kultury oraz Miejska Bibliote-
ka Publiczna serdecznie zapraszają na wystawę foto-
grafii Olimpii Koziej pt. „Tajemniczosć”. Wernisaż 
odbędzie się w niedzielę 24 lipca br. o godz. 16.00 
w Blue Orange Gallery.

Olimpia Koziej - pochodzi z Kolonii Zaraszów, jest 
absolwentką Liceum Plastycznego, obecnie studiuje 
na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
Jak sama mówi, fotografia jest dla niej środkiem, dzię-
ki któremu może zatrzymać uciekający czas i utrwa-
lić obecną chwilę. Jej wystawa ”Tajemniczość” uka-
zuje różnorodne portrety kobiet, z których każda jest 
swoistą zagadką. Jest to zauważalne w ich gestach, 
spojrzeniu, uśmiechu. „Najpiękniejszym, co możemy 
odkryć, jest tajemniczość”, a autorka w swoich foto-
grafiach właśnie tego piękna poszukuje. Zapraszamy!

Tomasz Hanaj

Wakacje z Basią

Basia zaprasza do biblioteki dzieci w wieku 6-10 lat. 
Może przyjść każdy kto spędza wakacje w  naszym 
mieście.  Już dziś zapiszcie w swoim kalendarzu na-
stępujące daty: 12 i 14 oraz 19 i 21 lipca (wtorek 
i czwartek). W tych dniach w godzinach od 11.00 do 
13.00 Basia będzie czekała na Was w Oddziale dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.  
Kim jest Basia?  Jakie wakacyjne niespodzianki dla 
Was przygotowała? Nie mogę powiedzieć. To nie-
spodzianka. Chcecie się dowiedzieć? Zapraszam do 
biblioteki. Zabierzcie ze sobą, koniecznie, uśmiech 
i ochotę na dobrą zabawę!  

Koleżanka Basi

Izba Regionalna w Bychawie
 Bychawskie Towa-
rzystwo Regionalne 
serdecznie zaprasza 
mieszkańców, tury-
stów, gości do od-
wiedzenia  Izby Re-
gionalnej w  ostatnią 
niedzielę lipca (31 
–07-2011) w godzi-
nach od 16 do 18.
Lokalne Muzeum 
wzbogaciło swoje 
zbiory o nowe ciekawe 
eksponaty. 
Zapraszamy 

Z Plzeň do Bychawy
 23 lipca 2011 roku w Bychawa spodziewa się niezwy-
kłych gości.  13 rowerzystów w wieku od 53 do 70 lat 
z zaprzyjaźnionego miasta La Chapelle-sur-Erdre we 
Francji, wyruszyło z miasta Plzeň w Czechach i  po 
pokonaniu ponad 750 km dotrą do celu jakim jest 
nasze miasto. W Bychawie spędzą 3 dni. Zamieszkają 
u  zaprzyjaźnionych rodzin. Wśród wielu atrakcji za-
planowanych dla gości jest rajd szlakiem rowerowym  
„Doliną Kosarzewki” oraz warsztaty rękodzieła ludo-
wego w  Krzczonowskim Domu Kultury.

mm
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Nowy Sztandar na stulecie OSP Olszowiec
Zarząd OSP Olszowiec

Wiosną 1911 roku z inicjatywy ówczesne-
go proboszcza parafii pod wezwaniem Św. 
Jana Chrzciciela w Bychawie, ks. kanoni-
ka Antoniego Kwiatkowskiego, gospodarze 
w Olszowcu zorganizowali zebranie, na któ-
rym podjęto decyzje o utworzeniu Ochotni-
czej Straży Ogniowej.

Przez dziesiątki lat losy Straży różnie się 
toczyły, ale strażacy zawsze byli gotowi wal-
czyć z żywiołem ognia i nieść pomoc bliź-
nim. Ich sprawność wysoko ocenił już w 
1911 roku inż. Józef Tuliszkowski z Komen-
dy Głównej po przeprowadzonej inspekcji.

Przez kolejne lata, pomimo dwóch wojen 
światowych, które przetoczyły się również 
i przez tereny Olszowca, nasza jednostka 
była dobrze zorganizowana i wyszkolona. W 
1936 roku lokalna społeczność ufundowa-
ła sztandar, który do dziś jest chlubą jed-
nostki. Jednak czas i dziejowe zawieruchy 
poważnie nadwyrężyły tkaniny, na których 
został wyhaftowany, dlatego też aby zacho-
wać tak cenny nam symbol dla przyszłych 
pokoleń, podjęto uchwałę o nadaniu Nowego 
Sztandaru. 

I tak też się stało. 26 czerwca 2011 roku, 
w jubileuszu 100-lecia powstania, jed-
nostka przyjęła nowy sztandar. O godz. 
13.00, z miejsca gdzie kiedyś mieszkał  
i pracował pierwszy Prezes i założyciel Stra-
ży, gospodarz Wawrzyniec Szacoń,wyruszy-
ła kolumna wraz z pocztami sztandarowymi 
z 15 jednostek OSP przybyłych z gminy By-
chawa, Krzczonów i Jabłonna tj. OSP: By-
chawka Pierwsza, Bychawka Druga, Gałę-
zów, Wola Gałęzowska, Stara Wieś Druga, 
Stara Wieś Trzecia, Zaraszów, Zaraszów 
Kol, Kol. Kosarzew Dolny, Wola Duża, Kosa-
rzew, Krzczonów, Piotrkówek, Lewandowsz-
czyzna i Piotrków. Przemaszerowano uro-
czyście przez wieś na plac szkolny w rytm 
orkiestry dętej z Zespołu Szkół im. ks. Anto-
niego Kwiatkowskiego pod przewodnictwem 
dyrektora Henryka Dudziaka.

Po przybyciu na plac szkolny, Prezes na-
szej jednostki, druh Gustaw Szorek, powi-
tał wszystkich i złożył raport, który przyjął 
Wiceprezes Zarządu oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Lublinie, Poseł na Sejm RP Jan 
Łopata. Przekazał również obowiązki gospo-
darza uroczystości Burmistrzowi Bycha-
wy, druhowi Januszowi Urbanowi. Następ-
nie podniesiono na maszt flagę państwową 
i rozpoczęła się msza święta dziękczynna, 
którą celebrował i homilię wygłosił ks. ka-
nonik Andrzej Kuś, proboszcz parafii w By-
chawie, wielki przyjaciel naszej jednostki. 
Poświęcony został Nowy Sztandar i Tablica 
Pamiątkowa.

Po zakończeniu Mszy Świętej, Burmistrz 
Bychawy powitał przybyłych gości: Posła 
na Sejm RP Jana Łopatę, Prezesa Zarządu 
oddz. Powiatowego ZOSP RP Wojciecha Pie-
karczyka, Zastępcę Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Lublinie mł. bryg. Gustawa 
Włodarczyka,  Zastępcę Komendanta Miej-
skiego PSP w Lublinie st. bryg. Witolda Zbo-
rowskiego, Dowódcę JRG PSP w Bychawie 
Ryszarda Flisa, Starostę Lubelskiego Paw-
ła Pikulę, Wiceprezesa Zarządu oddz M-G 
ZOSP RP w Bychawie Andrzeja Sobaszka, 
Komendanta Zarządu oddz. M-G ZOSP RP 
w Bychawie Bogusława Tylusa, Sekretarza 
Zarządu oddz. M-G ZOSP RP w Bychawie 
Pawła Winiarczyka, Komendanta Komisa-
riatu Policji w Bychawie podinsp. Zbignie-
wa Zaborskiego, przedstawiciela Wojewody 
Lubelskiego Dyrektora Wydziału Bezpie-

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wło-
dzimierza Stańczyka, Prezesa KRUS Henry-
ka Smolarza oraz Kierownik oddziału KRUS 
w Bychawie Ewę Bartnik. Powitał również 
Zastępcę Burmistrza Bychawy Martę Wo-
łoszyn i Skarbnik Gminy Elżbietę Dworak, 
Naczelników UM, dyrektorów szkół i insty-
tucji oraz przedstawicieli i delegacje organi-
zacji przybyłych na uroczystości.

Z krótką historią OSP Olszowiec zapoznał 
zebranych druh Prezes, następnie odbyła 
się ceremonia pożegnania starego sztanda-
ru i wręczenia nowego. Nowy sztandar z rąk 
Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru 
reprezentowanego przez Burmistrza Bycha-
wy Janusza Urbana, Sołtys Olszowca Kolo-
nii Marię Kostrubę i gospodarza Stanisława 
Kałkusa, przyjął pan Jan Łopata, który na-
stępnie przekazał go Prezesowi naszej OSP, 
a po krótkiej prezentacji Prezes wręczył go 
chorążemu pocztu sztandarowego, druhowi 
Piotrowi Gąbce.
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Cała uroczystość odbyła się wg ceremo-
niału, któremu dowodził naczelnik OSP Ol-
szowiec, Łukasz Makuch, przy akompania-
mencie orkiestry dętej z OSP Krzczonów. 
Nowy Sztandar udekorowano Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP, a w drzewiec sztan-
daru wbite zostały gwoździe fundatorów. 
Wręczono medale i odznaczenia  strażakom 
oraz dwóm, zasłużonym dla naszej jednost-
ki Paniom, Halinie Kałkus i Marii Kostrubie. 

Po odznaczeniach głos zabrali przybyli go-
ście. Poseł Jan Łopata, który odczytał rów-
nież list gratulacyjny od Prezesa Związku 
OSP RP Waldemara Pawlaka, Włodzimierz 
Stańczyk  który w imieniu Wojewody, Geno-
wefy Tokarskiej, odznaczył jednostkę Meda-
lem Wojewody Lubelskiego, Starosta Lubel-
ski, Paweł Pikula oraz Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, mł bryg. 
Gustaw Włodarczyk i Zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Lublinie, st bryg. Witold 
Zborowski. Głos zabrał także Prezes KRUS, 
który przekazał również zestaw ratownictwa 
medycznego R1 dla OSP Wola Gałęzowska. 
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz By-
chawy, po czym nastąpiło zakończenie uro-
czystości i defilada oddziałów strażackich.

W części artystycznej gościnnie wystąpiły 
orkiestry dęte z ZSZ im. ks. A. Kwiatkow-
skiego oraz z OSP Krzczonów, śpiewał Klub 
Seniora z BCK w Bychawie. Swój występ 
miały również dzieci z Oddziału Przedszkol-

nego w Olszowcu pod opieką Pani Justyny 
Orszulskiej-Kazubskiej oraz Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie kl. I „a” prowadzone 
przez Panią Bożenę Szwałek.

Pokaz z użyciem wozu konnego z 1925 r. 
i sikawki ręcznej wykonali strażacy z OSP 
Zaraszów, a strażacy z JRG Bychawa prze-
prowadzili pokazową akcję ratownictwa 
drogowego.

Dla dzieci organizowane były konkursy, 
gry i zabawy z nagrodami. Gospodynie z Ol-
szowca, Olszowca Kolonii i Romanowa, przy 
nieocenionym zaangażowaniu Pani Sołtys 
Marii Kostruby, przygotowały wystawę po-
łączoną z degustacja smakowitych lokal-

nych potraw, wypieków i wędlin, które każ-
dy mógł spróbować i ocenić. Ponadto każdy 
mógł najeść się do syta wojskową grochów-
ką i bigosem.

Od godziny 20.00 do 24.00 wszyscy bawili 
się i tańczyli na świeżym powietrzu z zespo-
łem A.R.T. 

Pokazem sztucznych ogni zakończył się 
ten pełen wrażeń, historyczny i pamiętny 
dla całej lokalnej społeczności dzień.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
swoją pracą, zaangażowaniem, wsparciem 
i radą pomogli przygotować i przeprowa-
dzić  obchody jubileuszu 100-lecia powsta-
nia  Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszow-
cu, a zaproszonym gościom za uświetnienie  
uroczystości swoją obecnością.

Podziękowanie
Jako sołtys Olszowca Kolonii chcia-

łabym złożyć najserdeczniejsze podzię-
kowania sponsorom, którzy przyczynili 
się do uświetnienia obchodów stulecia 
OSP Olszowiec: Sklep spożywczy – Rafał 
Dzwonowski, sklep spożywczy – Tadeusz 
Dzwonowski, sklep spożywczy SYLMEX 
– Sylwester Skórka, sklep LUMER Hurt-
-Detal, sklep spożywczy – Sagan Wie-
sław, sklep spożywczy – Małgorzata Ma-
zurek, Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe – Pawlak Andrzej, Prezes BS pani 
Elżbieta Janeczko, Prezes OSM Włodzi-
mierz Romanowski, Krajewski Henryk 
– Radny Powiatu, Piotr Gąbka – Radny 
Rady Miejskiej, Madej Janina, Małgorza-
ta i Zbigniew Lech, Piskorek Zofia.

Dziękuję także osobom, które poma-
gały przy zorganizowaniu stoiska kuli-
narnego Olszowca Kolonii. Są to: Lech 
Małgorzata, Klimek Dorota, Nowak Mał-
gorzata, Nowak Anna, Kostruba Henry-
ka, Kostruba Magdalena, Perestaj Alina, 
Mroczek Irena, Krzyżak Irena, Nowak 
Kazimierz, Nowak Ireneusz, Nowak Hen-
ryk, Małyś Agnieszka, Makuła Karolina.

Szczególnie dziękuję też mężowi, Hen-
rykowi oraz synowi Adamowi za wyrozu-
miałość i pomoc przy wyrobie wędlin.

Swoją wdzięczność kieruję także w 
stronę Burmistrza Bychawy, Pana Ja-
nusza Urbana, Zastępcy Burmistrza, 
Pani Marty Wołoszyn, pracowników UM 
w Bychawie, Pana Dyrektora Henryka 
Dudziaka i  Orkiestry Dętej „Henrycz-
ki” oraz Księdza Proboszcza, Andrzeja 
Kusia.

Z całego serca dziękuję w imieniu swo-
im oraz strażaków OSP Olszowiec

Maria Kostruba
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Więcej frajdy dla dzieci 
Renata Jankowska

Uroczyste otwarcie placu zabaw z udzia-
łem dzieci z Bychawy i okolic odbyło się 17 
czerwca 2011 r. w trakcie festynu pn. „Gry i 
zabawy naszych pradziadków”. Podczas fe-
stynu dzieci poznały i nauczyły się piose-
nek, gier i zabaw tanecznych swoich dziad-
ków między innymi.: krakowiaczek jeden, 
zasiali górale zboże, mam chusteczkę hafto-
waną czy gąski, gąski do domu. Przeprowa-
dzone zostały liczne konkursy i zabawy w 
trakcie, których dzieci otrzymały nagrody 
w postaci kubeczków, gier i zabawek eduka-
cyjnych. Dla wszystkich uczestników festy-
nu przygotowany został poczęstunek: ciast-
ka, cukierki oraz napoje. 

7 kwietnia 2011 r. podpisana została umo-
wa przyznania pomocy w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata 2007-2013 na reali-
zację operacji pn: „Utworzenie Centrum Za-
bawy w Bychawie i zorganizowanie festynu 
- Gry i zabawy naszych pradziadków”, któ-

rej celem jest poprawa jakości spędzania 
wolnego czasu mieszkańców Gminy Bycha-
wa, rozwój gminy pod względem rekreacyj-
nym i turystycznym, a tym samym przyczy-
ni się to do zaspokojenia potrzeb społecz-

nych i kulturalnych mieszkańców. Operacja 
przyczyni się do osiągnięcia celów szcze-
gółowych określonych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina wokół Lublina” takich jak: 
„Poprawa oferty spędzania wolnego czasu” 
i „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”. Całkowita wartość projektu 
to 28 920,04 zł, koszty kwalifikowane 23 
910,30 zł, w tym wysokość przyznanej po-
mocy: 16 737,21 zł. 

W ramach projektu zaku-
piono następujące urządze-
nia zabawowe: 
- zestaw zabawowy (dwie wie-
że z dachem dwuspadowym, 
wieża z dachem płaskim, 
trap-schodki, dwa ślizgi me-
talowe, wieża strażacka, po-
most stały i  wiszący).
- szałas drewniany,
- pociąg drewniany,
- dwie huśtawki ważki,
- dwa ławo - stoły

Nagroda dla Pani Redaktor
ps

Dnia 30 czerwca 2011 r., podczas sesji 
Rady Miejskiej, Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban na wniosek Bychawskiego Towarzy-
stwa Regionalnego wręczył Nagrodę Gminy 
Bychawa Pani Magdalenie Lipiec za upo-
wszechnianie kultury. 

Laureatka, Pani Magdalena Lipiec pełni 
funkcję zastępcy redaktora Działu Publicy-
styki Społeczno-Kulturalnej Radia Lublin, 
jest dziennikarką zaangażowaną w promo-
cję kultury, turystyki, rodzimego krajobra-
zu i dziedzictwa kulturowego regionu by-
chawskiego. Jest laureatką licznych nagród 
i wyróżnień za radiowe realizacje o tematyce 
regionalnej, kulturalnej i społecznej, m.in. 
zdobyła prestiżową nagrodę im. M. Orłowi-
cza za program „Perły i Perełki Lubelszczy-
zny”, realizowany w Bychawie oraz Gałęzo-
wie. Czynnie uczestniczyła w opracowaniu 
turystycznego szlaku rowerowego „Doliną 
Kosarzewki”, przedstawiła pomysł na an-

tenie radiowej pozyskując projektowi wielu 
zwolenników w środowisku lubelskim.

Zrealizowała, wspólnie z TVP Lublin, pro-
gram „Wakacyjne Spotkania z Bychawą” 
oraz liczne audycje radiowe, promujące zie-
mię bychawską wśród słuchaczy Radia Lu-
blin. Były to, m.in.: „Apetyt na radio” audy-

cja na żywo z By-
chawy z udziałem 
mieszkańców mia-
sta; cykliczne re-
porterskie nagrania 
z literacko-kulinar-
nej imprezy „Danie 
dla Mola” które stały 
się tematem audycji 
radiowych „Noc ze 
smakiem” i „Jak do-
brze wstać”; niejed-
nokrotnie przedsta-
wiała bychawskich 
pasjonatów hodowli 
zwierząt w cyklicz-

nej audycji przyrodniczej „Radiozwierz”.
Promowanie regionu w mediach uważamy 

za bardzo ważne. Istotną okolicznością jest 
również to, że rodzina Pani Magdy wywo-
dzi się z Bychawy, a ona sama ustawicznie 
podkreśla swój serdeczny związek z naszym 
miastem.
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Zawiłe przygody Węża 
Wijusia (cz. VIII)

Lecz nie dobre to, co dobre
Lecz co komu jak smakuje

Podniebienie ważna rzecz
Zawsze w cenie-dobrze zjeść

Podniebienie ważna rzecz
Zawsze w cenie-zdrowo zjeść

Podniebienie ważna rzecz
Zawsze w cenie-smacznie zjeść 

Narrator: Tutaj powiem od siebie, Kochani,
Różne teorie są, zmienne zdania,
Zdzisio nie mylił się ani, ani;
Cóż, w kwestii smaku też tak uważam.    

Przebyli razem drogi kawałek,
I poruszali w trakcie tematy
Ciekawe, ważne, czasem banały. 
Lecz się musieli rozstać niestety,
Co nastąpiło koło wąwozu,
Gdzie każdy bryknął, pełznął w swą 

stronę.
(I po spotkaniu - po przyjacielsku,
W którym bywały chwile szalone…).
Długo nasz Wijuś nie był samotny
W podróży Leśnym Światkiem do celu,
Gdy głos usłyszał miękko nucący
Nieopodal zwalonego buku.

♫ Piosenka  V:
Słowików dzisiaj śpiewa chór

Pierwszy całus w czółko
Na błogosławieństwo

Drugi w dwa policzki
Na uśmieszek śliczny 

Trzeci w mały nosek
By się świecił trochę

Czwarty w małą bródkę
Na złą niepogódkę

I już całusów płynie klucz
Na całe twoje życie
Słowików dzisiaj śpiewa chór
By wiodło ci się w lesie
C.D.N

XLIII

Witam słonecznie! Już czas na kolejną część słu-
chowiska, w której nasz bohater Wijuś pożegna 
swojego dziarskiego kompana Dzika Zdzisia oraz 
w której usłyszy tajemniczy śpiew dochodzący zza 
zwalonego buku… Niewtajemniczonych czytelników 
odsyłam do wcześniejszych nr GZB w celu szczegó-
łowego zapoznania się z fabułą, a zainteresowanych 
znawców oczekujących puenty serdecznie zapra-
szam do śledzenia losów Węża Wijusia na bieżąco.

P.S. Oczywiście zalecamy głośne czytanie z po-
działem na role najlepiej z udziałem milusiń-
skich, (odnośnie piosenek linia melodyczna według 
uznania).

Rodzinny piknik
Bożena Koziej

Kochani – Mamo i Tato:
Za życie, za trud i poświęcenie,
Za noce nieprzespane, wysiłek i zmęczenie,
My dzieci, serdecznie Wam dziękujemy
I z całego serca wdzięczność obiecujemy.

Poniedziałek 13 czerwca 2011 r. był dla 
przedszkolaków dniem wyjątkowym,  ponie-
waż gościli oni swoich rodziców. Dzieci przy-
gotowały inscenizację, recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki i wręczały własnoręcznie 
wykonane upominki. Licznie przybyli rodzi-

ce nie kryli wzruszenia i podziwu dla swoich 
pociech. 

Najlepsza zabawa dopiero miała się 
zacząć...

Wszyscy razem (rodzice i dzieci) udali się 
nad pobliski staw OSP, gdzie czekało  na 
nas ognisko, stoły pełne słodyczy, owoców. 
Zmęczeni i głodni zabraliśmy się do piecze-
nia kiełbasek. Po nabraniu sił zwiedzaliśmy 
okolicę i podziwiali pięknego karpia. Zaczę-
ła się najlepsza zabawa... Najwięcej radości 

sprawiła dzieciom zabawa w piasku, robie-
nie wodospadów, stawików i zamków. Wyro-
zumiali rodzice z uśmiechem obserwowali 
poczynania swoich dzieci mówiąc „upierze 
się”. Miła i beztroska zabawa dobiegła końca 
i niechętnie wróciliśmy do szkoły.

Składam podziękowania Państwu Edy-
cie i Pawłowi Furgałom, Agnieszce i Jac-
kowi Łysiom, Annie i Krzysztofowi Sadow-
skim za organizację poczęstunku, przygo-
towanie ogniska i pomoc w przygotowaniu 
spotkania.

Najlepsze flaki  
tylko w Bychawie

ps

Mariusz Sawicki, właściciel 
bychawskiego baru „U Saszy”, 
został zwycięzcą w konkursie 
kulinarnym „Najlepsze Flaki 
Lubelszczyzny 2011”, w kate-
gorii lokali gastronomicznych. 

Konkurencję zorganizowano 26 
czerwca 2011 r. na „IV Festiwa-
lu Flaków” w Piaskach. Teraz już 
mamy pewność, że bychawia-
nie nie tylko pierogami mogą się 
pochwalić! 

Gratulujemy! 

Leszek Asyngier Jr
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Walki pod Bychawą w dniach 6-9 września 1914 r.
Paweł Grudzień

W historii światowych konfliktów dzień 28 
lipca 1914 r. zapisał się jako początek jed-
nej z najbardziej wyniszczających wojen w 
dziejach ludzkości - I wojny światowej. Na-
przeciwko siebie stanęły dwa wrogie sobie 
przymierza: Państwa Centralne z Niemca-
mi i Austro-Węgrami na czele oraz Ententa 
- przymierze Francji, Wielkiej Brytanii i Ro-
sji. Areną zmagań stały się terytoria wielu 
państw - w tym i obszar dzisiejszej Polski, 
a jedne z pierwszych ciosów tej wojny spa-
dły na Lubelszczyznę, która leżała wówczas 
na pograniczu dwóch mocarstw: Austro-Wę-
gier i Rosji. W planach obydwu stron tereny 
te zajmowały znaczące miejsce - stąd pro-
wadził jeden z kierunków rosyjskiego ude-
rzenia na austriacką Galicję, tędy też Au-
striacy zamierzali zaatakować znajdujące 
się pod rosyjskim zaborem ziemie Króle-
stwa Polskiego. Jako pierwsi ruch wykonali 
Austriacy... 

Podczas I wojny światowej wiele polskich 
miejscowości miało wątpliwy zaszczyt by-
cia kilkakrotnie na pierwszej linii frontu 
- wśród nich znalazła się także Bychawa, 
przez którą w latach 1914-15 front przeta-
czał się aż trzykrotnie. Za pierwszym ra-
zem było to 27 sierpnia 1914 r., gdy jednost-
ki austro-węgierskiej 1 Armii w zwycięskim 

marszu parły na północ w kierunku Lubli-
na – Bychawę zajęły oddziały  należące do 
V Korpusu austro-węgierskiego. Jednakże 
kilka dni później niepomyślny dla Austria-
ków rozwój wydarzeń we wschodniej Galicji, 
gdzie natrafili oni na przeważające liczeb-
nie armie rosyjskie i ponieśli porażkę, zmu-
sił ich do zatrzymania swojego natarcia na 
Lubelszczyźnie, a potem - w obliczu podję-
tej 4 września kontrofensywy rosyjskiej - do 
rozpoczęcia stopniowego i odbywającego się 
wśród ustawicznych walk odwrotu ze zdoby-
tych terenów. 

W ten oto sposób pod Bychawą ponow-
nie pojawiły się - tym razem wycofując się 
w kierunku południowym - masy cesarsko-
-królewskich wojsk i postępujące za nimi 
oddziały carskie, które 5 września wypar-
ły Austriaków z linii Bychawka-Osowa oraz 
zdobyły wzgórze 269 leżące 2 
km na północ od Bychawy. Tę 
stratę Austriacy jeszcze prze-
łknęli, jednak kolejnej linii 
obrony zamierzali już bronić 
do przysłowiowego ostatnie-
go naboju. Przebiegała ona na 
południe od Bychawy i cią-
gnęła się od bagnistych brze-
gów Kosarzewki przez Białą 
Górę i dalej w kierunku Za-
raszowa. Trzy rzędy okopów 

wyposażonych w pancerne osłony strzelec-
kie na pierwszy rzut oka stanowiło solidną 
i trudną do zdobycia pozycję obronną. Na 
przedpolu tej ufortyfikowanej pozycji żoł-
nierze cesarza Franciszka Józefa I - a kon-
kretnie węgierski pułk piechoty z 33 Dywizji 
Piechoty należącej do austro-węgierskiego V 
Korpusu - obsadzili także zabudowania By-
chawy i folwarku Wandzin, gdzie zamierzali 
przyjąć pierwszy impet rosyjskiego uderze-
nia. Z drugiej strony do ataku szykowały się 
jednostki należące do carskiego XVI Korpu-
su: 6 batalionów z pułków 187, 332 i 164 
pod ogólnym dowództwem gen. Gliczewskie-
go. Wpierająca natarcie artyleria w liczbie 
32 dział została rozmieszczona na północ 
od wzgórza 269. 

6 września o godzinie 7 rano Rosjanie ru-
szyli do ataku. 3 godziny później po zacię-

tej walce w ich ręce wpadły zarówno zabu-
dowania folwarku Wandzin, zdobyte przez 
żołnierzy ze 164 pp jak również sama By-
chawa, którą zajęły roty z 332 pp. Resztki 
obrońców wycofały się na główną linię obro-
ny, podczas gdy Rosjanie zatrzymali się na 
chwilę na wysokości południowych krańców 
Bychawy. Nie na długo jednak, gdyż o go-
dzinie 13 poderwali się do dalszego sztur-
mu na Białą Górę. Jednak tutaj carscy żoł-
nierze zaczęli mieć, dosłownie i w przeno-
śni - pod górkę. Na odkrytym stoku nie było 
gdzie się ukryć i silny ogień z broni ręcznej 
i maszynowej obrońców, którego nie zdoła-
ło wyeliminować nawet silne przygotowanie 
artyleryjskie, zaczął skutecznie przerzedzać 
szeregi atakujących. Do wieczora szturmu-
jącym Rosjanom udało się jedynie dotrzeć 
do opuszczonych austriackich okopów na 
północnym stoku Białej Góry, które zapew-
niły jako taką osłonę przed gradem kul ze 
szczytu wzgórza. Zapadające ciemności roz-
dzieliły walczących - na grzbiecie wzgórza 
węgierscy żołnierze gratulowali sobie odpar-
cia pierwszego szturmu, natomiast tkwiący 
w okopach poniżej nich Rosjanie obmyślali 

Atak rosyjskiej piechoty

Bychawa 1914

plan działania na dzień następny oraz po-
spiesznie sprowadzali z tyłów lekarzy, któ-
rych zaczęło brakować na pułkowych punk-
tach opatrunkowych.

Od wczesnych godzin porannych 7 wrze-
śnia Rosjanie rozpoczęli „zmiękczanie” po-
zycji przeciwnika huraganowym ogniem ar-
tylerii, również znajdujace się w pierwszej 
linii oddziały piechoty strzelały w stronę 
wrogich okopów ze wszystkiego, co było tyl-
ko pod ręką. Ostrzał trwał aż do wieczora 
- wtedy to znajdujący się bezpośrednio na-
przeciwko szczytu Białej Góry 332 pp otrzy-
mał rozkaz zdobycia wzgórza za wszelką 
cenę. O tym jak duży respekt zdążyli już po-
czuć rosyjscy żołnierze przed austro-węgier-
skimi umocnieniami, niech świadczy fakt, 
iż po otrzymaniu w/w rozkazu dowódca 332 
pp pułkownik Ełłański otwarcie powiadomił 
telefonicznie gen. Gliczewskiego, iż nie wie-
rzy w powodzenie szturmu. Gliczewski za-
stosował w tej sytuacji metodę „kija i mar-

chewki”, obiecując mu wsparcie pozostałych 
pułków oraz grożąc postawieniem go przed 
sądem wojennym w razie niewypełnienia 
rozkazu. Poskutkowało. Około godziny 20 
wzdłuż całej linii rosyjskiej od Bychawy aż 
po Wolę Bychawską, wśród nieustannego 
grzmotu artylerii rozległo się głośne „Ura!” 
i masa żołnierzy w brunatnych mundurach 
rzuciła się naprzód. Nie zważając na gwiz-
dające wszędzie kule i padających wokół 
towarzyszy broni, Rosjanie wdarli się na 
grzbiet wzgórza i po zaciętej walce wręcz wy-
parli z niego węgierskich obrońców. W walce 
poległ m.in. dowódca 332 pp, który za od-
wagę został pośmiertnie odznaczony Orde-
rem św. Jerzego IV Klasy. Węgrzy odskoczy-
li na kolejną linię okopów przecinającą po-
łudniowy stok wzgórza i tam powstrzymali 
ścigających ich Rosjan, którzy zawrócili do 
zdobytych przed chwilą umocnień na szczy-
cie Białej Góry. Cesarsko-królewscy próbo-
wali jeszcze odzyskać utracone pozycje, jed-
nak ich kontratak został odparty i ostatecz-
nie cofnęli się oni na ostatnią już swoją linię 
obrony pod folwarkiem Marysin.

Zapadła noc, jednak tym razem nie mia-
ła ona być spokojna. Około godziny 22 od-
działy austro-węgierskie podpaliły zabu-
dowania Marysina, oświetlając sobie w ten 
sposób przedpole w obawie, iż Rosjanie 
mogą chcieć pójść za ciosem. Okazało się, iż 
miały one przysłowiowego “nosa”, gdyż roz-
ochocony odniesionym sukcesem i liczący 
na chwilowe zdezorganizowanie jednostek 
przeciwnika dowódca rosyjskiego XVI Kor-
pusu, rzeczywiscie nakazał kontynuowanie 
natarcia - na nic zdały się tu protesty gen. 
Gliczewskiego, który słusznie argumento-
wał, iż atak wyczerpanych walką jednostek 

na umocnioną pozycję wroga i to 
jeszcze w odkrytym i oświetlonym 
pożarem terenie oznacza samobój-
stwo. Rozkaz utrzymano w mocy i 
Rosjanie zaatakowali powtórnie, 
lecz zgodnie z przewidywaniami 
atak został odparty z dużymi stra-
tami wśród nacierających, a zachę-
ceni tym obrońcy przeszli do kolej-
nego kontrataku, w którym rzeko-
mo użyli nawet samochodów pan-
cernych. Ta ostatnia informacja 
(przytaczana w pamiętnikach gen. Gliczew-
skiego) wydaje się być mało prawdopodob-
na, gdyż w roku 1914 armia austro-węgier-
ska nie posiadała jeszcze własnych samo-
chodów pancernych – być może zatem Wę-
grzy użyli wówczas zdobycznych rosyjskich 
samochodów lub po prostu podkomendni 
gen. Gliczewskiego celowo wyolbrzymili siły 
przeciwnika, próbując w ten sposób uspra-
wiedliwić swoją porażkę. A mieli co uspra-

wiedliwiać: kontratak rozpędził 
bowiem znajdujących się na jego 
drodze żołnierzy ze 164 pp i Wę-
grzy przebiwszy się przez zajmowa-
ne przez w/w pułk okopy a potem 
przez wschodnią część Bychawy, 
zostali powstrzymani dopiero ok. 
kilometr na północ od zabudowań 
folwarku Wandzin.

Wstający dzień 8 września tak-
że nie przyniósł oczekiwanych 
przez rosyjskie dowództwo rezulta-

tów. Planowane na ten dzień połączenie się 
w okolicach Zaraszowa z jednostkami Kor-
pusu Gwardii i wspólne uderzenie z tam-
tej strony na austro-węgierskie pozycje nie 
doszło do skutku, a w pojedynkę postrze-
lane i wyczerpane dotychczasowymi wal-
kami oddziały nie zdołały posunąć się do 
przodu, ograniczając się jedynie do umoc-
nienia się na zdobytych do tej pory stano-
wiskach na południowych zboczach Białej 
Góry. O zaciętym i wyczerpujacym psychicz-
nie charakterze walk przekonał się naocznie 
sam Gliczewski, gdy po południu obok jego 
punktu obserwacyjengo, znajdującego się 
na wzgórzu na północ od Bychawy, pojawił 
się nagle oficer 332 pp bez czapki na głowie, 
z rewolwerem w ręku i tocząc wokół błęd-
nym wzrokiem, krzyczał: „Nie, ja dłużej nie 
mogę, ja zginę, tam dłużej nie da się utrzy-
mać, tam piekło!”.

Rozkazy na dzień 9 września dla jedno-
stek rosyjskich stojących pod Bychawą były 
również utrzymane w ofensywnym tonie, 
tyle że tym razem główny nacisk położono 
w nich na prawe skrzydło i zdobycie leżą-
cych na południowy-zachód od Bychawy 
Grodzan i Leśniczówki. Celem ataku mia-
ły się stać również umocnienia austro-wę-
gierskie w okolicy folwarku Marysin. Dzia-
łające na tym kierunku rosyjskie bataliony 
z 332 i 187 pp zostały wzmocnione rezer-
wami, z kolei nieprzyjacielskie pozycje sta-
rano się maksymalnie osłabić trwającym 
od rana ostrzałem artyleryjskim. Do ata-
ku miały przystąpić także sąsiednie odcin-
ki i to one odniosły pierwszy sukces: około 
godziny 14.30 na południowym-wschodzie 
od strony Zaraszowa dostrzeżono bowiem 
wycofujace się niewielkie grupki żołnie-

rzy przeciwnika - znak, że niezłomny dotąd 
opór cesarsko-królewskich żolnierzy został 
ostatecznie przełamany. Na ten widok mo-
rale szykujacych się pod Bychawą do ataku 
rosyjskich żołnierzy niewątpliwie znaczą-
co wzrosło i gdy o 15.30 otrzymali oni roz-
kaz do szturmu, nie trzeba im było tego dwa 
razy powtarzać. Najeżone bagnetami bru-
natne szeregi ochoczo rzuciły się w kierun-
ku wrogich okopów - przed znajdującymi się 
w nich węgierskimi żołnierzami, którzy rów-
nież dostrzegli wycofujących się współtowa-
rzyszy, otworzył się teraz szeroki wachlarz 
możliwości: poddać się, uciekać lub walczyć 
(i najpewniej zginąć). Część z nich wybrała 
pierwsze rozwiązanie, reszta zdecydowała 
się na ucieczkę - na bohaterską śmierć nie 
było chętnych. 

W wyniku przełamania pozycji austro-wę-
gierskiego V Korpusu w okolicach Bychawy 
oraz oskrzydlenia cesarsko-królewskiej 1 
Armii przez nadchodzące od wschodu ko-
lejne jednostki rosyjskie nastąpił dalszy od-
wrót wojsk cesarza Franciszka Józefa I w 
kierunku południowo-zachodnim. W oko-
lice Bychawy powróciły one dopiero w lecie 
1915 r.

Po przejściu frontu tyłowym jednostkom 
rosyjskim przypadło zadanie uporządko-
wania pól bitewnych i pochowanie setek 
poległych żołnierzy. Zachowanymi do dzi-
siejszych czasów pamiątkami tamtych wy-
darzeń w dzisiejszym krajobrazie okolic By-
chawy są pozostałości cmentarzy wojennych 
– w Bychawce oraz samej Bychawie (kwate-
ra na cmentarzu parafialnym oraz cmentarz 
na Białej Górze).

Bibliografia:
1. Bator J., Wojna galicyjska, Kraków 2008
2. Biełoj A., Galicyjskaja bitwa, Moskwa 1929
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ny światowej w dawnym województwie lubel-
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oczeriednych diwizii w mirowuju wojnu, Moskwa-
-Leningrad 1928

5. Kawaliery Wojennogo Ordiena Swijatogo Wie-
likomuczenika i Pobiedonosca Georgija za period s 
1914 po 1918 g, Moskwa 2008

6. Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. 
Erster Band, Das Kriegjahr 1914, Wiedeń 1931

Zdjęcia:
1. www.firstworldwar.com
2. www.grwar.ru

Powyższy artykuł jest częścią powstającego opra-
cowania o I wojnie światowej na Lubelszczyźnie w la-
tach 1914-15 - jeśli dysponujecie Państwo jakimiś 
materiałami lub informacjami na ten temat i chcie-
libyście je udostępnić, proszę o kontakt na adres  
e-mail: pgrudzie@wp.pl

Rosyjska artyleria

Austriackie okopy

http://www.firstworldwar.com
http://www.grwar.ru


20 czerwca w sali konferencyjnej UM 
w Bychawie, Burmistrz Janusz Urban wrę-
czył nagrody i wyróżnienia laureatom XI 
Gminnego Konkursu Matematycznego, zor-
ganizowanego w roku szkolnym 2010/2011  
dla uczniów szkół podstawowych, prowa-
dzonych przez gminę Bychawa. Burmistrz 
podziękował nauczycielom za trud włożony 
w przygotowaniu dzieci do konkursu. Wśród 
nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się:

Laureaci Kl V 
• Dolecki Konrad Szkoła Podstawowa 

w Starej Wsi Drugiej 
• Ignatowski Michał Szkoła Podstawo-

wa w Bychawie

Wyróżnienia – klasy V
• Sura Emilia Szkoła Podstawowa w 

Starej Wsi Drugiej
• Semen Michał Szkoła Podstawowa 

w  Bychawie
• Duda Piotr Szkoła Podstawowa w Woli 

Gałęzowskiej
• Lech Barbara Szkoła Podstawowa 

w Bychawie
• Sulowski Rafał Szkoła Podstawowa 

w Starej Wsi Drugiej

Laureaci Kl VI
• Lech Katarzyna Szkoła Podstawowa 

w Bychawie 
• Dziadosz Marcin Szkoła Podstawowa 

w Bychawie
• Chanaj Karol Szkoła Podstawowa 

w Bychawie
• Rachwał Albert Szkoła Podstawowa 

w Zaraszowie

Wyróżnienia – klasy VI
• Popławska Emilia Szkoła Podstawowa 

w Woli Gałęzowskiej
• Kostrzewska Dominika Szkoła Pod-

stawowa w Starej Wsi Drugiej
• Kłos Klaudia Szkoła Podstawowa 

w Bychawce

Konkurs Matematyczny

Egzotycznie dla Mola
Wakacje to czas przyjemności. Wszyst-

kich, którzy lubią czytać książki ale też mają 
odwagę posmakować egzotycznych potraw 
zapraszamy do wzięcia udziału w  literacko-
-kulinarnym konkursie. Bieżąca, dziewiąta 
edycja, konkursu z cyklu „dla Mola” prze-
biega pod hasłem „Egzotycznie dla Mola”. 

Zadanie polega na:
• odnalezieniu w dowolnej książce z lite-

ratury pięknej opisu przygotowywania, 
serwowania czy delektowania smakiem 
najróżniejszych potraw, ko-
niecznie egzotycznych (może 
to być danie, napój, deser, 
przekąska, słowem wszystko 
co da się zjeść)  

• napisaniu własnego utworu 
(np. opowiadania, wiersza, 
bajki), w którym znajdzie się 
opis  takiej potrawy

• własnoręcznym, artystycz-
nym wykonaniu pracy (np. 
rysunku, szkicu, obrazu, 
plakatu, fotografii,  itp.) ilu-
strującej egzotyczną potrawę 
lub proces jej powstawania
Na efekty literackich poszu-

kiwań lub twórczość własną 

miłych Czytelników czekamy do 10 wrze-
śnia 2011 r. Zgłoszenia do konkursu moż-
na dokonać osobiście w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Bychawie lub  w siedzibie 
Redakcji bądź  wysłać elektronicznie na je-
den z adresów: biblioteka.bychawa@gmail.
com lub  gazeta@bychawa.pl. Zgłoszenie po-
winno zawierać opis bibliograficzny książ-
ki, tj. imię i nazwisko autora, tytuł, stronę 
na której znajduje się opis, imię, nazwisko i 
kontakt osoby przystępującej do konkursu. 

W przypadku utworów własnych 
należy dołączyć tekst lub pracę 
plastyczną.

Odnalezione w literaturze recep-
tury bądź utwory własne będą in-
spiracją do przyrządzenia smako-
witych dań podczas imprezy fina-
łowej, która odbędzie się  we wrze-
śniu 2011 r. w barze „U Saszy” nad 
zalewem Podzamcze. 

Zachęcamy do wakacyjnych wę-
drówek po literaturze pięknej oraz 
do odkrywania swoich własnych 
talentów artystycznych. 

Organizatorzy: Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Bychawie, bar „U 
Saszy”.
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Z teczki Pana Stanisława

Plotkary

A jak zejdą się plotkary
Naród „piękny i wspaniały”
Plotkują bez miary
Nadają same ideały

Jakie są mądre, utalentowane
Wszystko wiedzą jak ma być
One najlepiej zorientowane
Tłumaczą jak należy żyć

Całymi godzinami nadają
Obszczekują wszystkich dookoła
Chociaż czasu nie mają
Każda klepie ile zdoła

Jedna drugiej wchodzi w słowo
Ta nie słucha, komentuje
Wówczas nadają zbiorowo
Nawet tak im pasuje

Zbiorowo, ale tylko w duecie
Klepią aż im brody skaczą
Jakby były w kabarecie
Wzajemnie sobie tłumaczą

Już się denerwuje, sapie
Kombinuje jak wejść w słowo
Tamta znowu oddech łapie
Skorzystała! Nadaje na nowo

Każdego pytają i doradzają
Wszystkim się interesują
Bogaty repertuar mają
One na wszystkim się znają

Zorientowane w każdej dziedzinie
Dużo o wszystkim wiedzą
o astronomii czy medycynie
Nie tylko o tych za miedzą

Czasem taka plotkara rozpacza
A nawet źle się czuje
Gdy brak jej słuchacza
Okropnie się denerwuje

Wydaje się, że w pośpiechu
„Bo czasu nie mają”
Mówią nawet na wdechu
Takie zdolności posiadają

Stanisław Wierzchowski

BRAWO RODZICE!
29 maja 2011r. odbył XII Festyn ,,W kra-

inie pierogów”. Szkoła Podstawowa w By-
chawie, jak co roku, przygotowała na to 
święto stoisko z pierogami. W ich lepienie i 
sprzedaż zaangażowało się mnóstwo życz-
liwych nam osób. Wśród nich byli rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. 
Ich praca odniosła ogromny sukces: ulepio-
no rekordową ilość pierogów – ok. 9 tysięcy. 
Środki pozyskane z ich sprzedaży, w kwocie 
3.600zł, zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu multimedialnego do klas w naszej 
szkole.

Dyrektor Szkoły, nauczyciele i uczniowie 
oraz Zarząd Rady Rodziców pragną ser-
decznie podziękować za zaangażowanie i 
duży wkład pracy przy pierogach następu-
jącym rodzicom i uczniom:

RODZICE- Małgorzata Bartoszek, Sylwia 
Bielecka, Iwona Bukowska, Urszula Brzezi-
na, Halina Czernicka,  Alina Doroszewska, 
Anna Dworak, Danuta Fijołek, Katarzyna 
Fijołek, Małgorzata Flis, Anna Frączek, Bar-
bara Fraczek, Danuta Gadzała, Iwona Głaz, 
Eliza Golik, Joanna Grabczyńska, Zbigniew 
Grabczyński, Bernarda Grabska, Wioleta 
Kniaź, Krystyna Kośka, Monika Kowalska, 
Małgorzata Kwiecińska-Lech, Aneta Lenart, 
Bożena Mazurek, Małgorzata Michalczak, 
Izabela Michalewska, Barbara Morzydusza, 
Ewa Nieściór, Monika Nowak, Barbara Ole-
sińska, Monika Owczarek, Henryka Ozimek,  
Iwona Pawlas, Ewa Piętko, Iwona Pruś, Elż-
bieta Rolek, Anna Rzucidło, Agnieszka Sa-

wicka, Izabela Semen, Anna Skoczylas, 
Halina Sprawka, Beata Stelmach,  Jolanta 
Stoczkowska, Bożena Sulowska, Ewa Su-
lowska, Iwona Sulowska, Jolanta Szewczyk, 
Henryk Szymczak, Krystyna Szymczak, 
Ewa Toruń, Anna Tudrujek, Bożena Tylus, 
Małgorzata Urban, Mariola Widerlik, Kry-
styna Wojewódzka, Mariusz Zając; 

UCZNIOWIE- Kacper Bartoszek, Karolina 
Bukowska, Sylwia Kowalczyk, Angelika Su-
lowska, Eryka Toruń, Karol Tudrujek, Wik-
toria Wolska 

Serdeczne podziękowania kierujemy rów-
nież pod adresem naszych wspaniałych  
sponsorów, którzy już od kilku lat są nieza-
wodni, i na których  zawsze możemy liczyć: 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w 
Bychawie, PW Mar – Jola Mariola Wider-
lik, Anna Dworak, Katarzyna Fijołek Kmieć, 
Sklep Spożywczy – Rafał Dzwonowski, 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
– Piekarnia w Bychawie, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego w Krzczonowie, Sklep Spo-
żywczy „Groszek”  Czesław Ślepko, Piekar-
nia – Ciastkarnia ” Mega” – Janina  i Edward 
Skrzypek, Katarzyna i Mariusz Grodzińscy 
– Bychawa, Kostrzewa Piotr – Kolonia Wola 
Duża, Jabłońska  Teresa  -  Leśniczów-
ka, Kostrzewa    Waldemar  - Kolonia Wola 
Duża, Elżbieta Sobaszek – Bychawa, Marze-
na i  Krzysztof Tylusowie  – Wola Duża, Ire-
na Wolska – Kolonia Gałęzów I, Paweł Baran 
– Bychawa, Tadeusz Popławski – Bychawa

DZIĘKUJEMY!!!!

NASI SPONSORZY:
• Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej 

w Bychawie
• PW Mar – Jola Mariola Widerlik
• Anna Dworak
• Katarzyna Fijołek Kmieć
• Sklep Spożywczy – Rafał Dzwonowski
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska – Piekarnia w Bychawie
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

w Krzczonowie
• Sklep Spożywczy „Groszek”  Czesław 

Ślepko
• Piekarnia – Ciastkarnia „Mega” – Ja-

nina i Edward Skrzypek
• Katarzyna i Mariusz Grodzińscy 

– Bychawa
• Kostrzewa Piotr – Kolonia Wola Duża 
• Jabłońska  Teresa  -  Leśniczówka
• Kostrzewa    Waldemar  - Kolonia Wola 

Duża
• Elżbieta Sobaszek – Bychawa
• Marzena i  Krzysztof Tylusowie  – Wola 

Duża
• Irena Wolska – Kolonia Gałęzów 

Pierwsza
• Paweł Baran - Bychawa 
• Tadeusz Popławski – Bychawa

KM CROSS BYCHAWA ogłasza nabór 
do klubu motorowego
Zapraszamy do zapisywania się dzieci, młodzież i dorosłych

Zgłoszenia, zapisy i informacje pro-
simy kierować pod numer telefonu 601 
832 195 lub 797 169 596

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z TORU MOTOCROSSOWEGO 
W BYCHAWIE

1. Tor jest własnością KLUBU MOTORO-
WEGO CROSS-BYCHAWA i obowiązuje 
bezwzględna zasada uzyskania zgody od 
osoby odpowiedzialnej za tor.

Jarek Bartoszek tel. 601 832 195

Tomek Rusinek tel. 797 169 596

Korzystanie z toru dla osób niezrze-
szonych tylko we wtorek i piątek 
w godzinach od 16 do 19.

2. Wjazd na tor jest równoznaczny z oświad-
czeniem, iż korzystający z toru bierze na 
siebie ryzyko i przyjmuje na siebie peł-
ną odpowiedzialność za powstałe z jego 
winy szkody, a tym samym zrzeka się 

wszelkich roszczeń w stosunku do wła-
ściciela toru.

3. Tor przeznaczony jest wyłącznie dla 
motocykli i quad’ów.

4. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kie-
runek jazdy. Jazda w innym kierunku 
nawet na krótkich odcinkach jest bez-
względnie zabroniona.

5. Zabrania się jazdy pod wpływem alko-
holu i innych środków odurzających.

6. Zabrania się jazdy w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu własnemu oraz innym 
użytkownikom toru.

7. Każdy korzystający z toru zobowiąza-
ny jest do bezwzględnego przestrzegania 
nakazu używania odzieży ochronnej jak 
i zachowania zasad bezpieczeństwa.

8. Osoby niepełnoletnie mogą korzy-
stać z toru wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej.

9. W miejscach niewidocznych, np. po ze-
skokach, w razie upadku należy w mia-
rę możliwości szybko usunąć motocykl 
i dać wyraźnie znać innym nadjeżdżają-
cym o zaistniałym niebezpieczeństwie.

10. Należy dbać o czystość oraz infrastruk-
turę techniczną terenu.

11. Zabrania się  jazdy poza obrysem trasy 
oraz po łąkach, uprawach rolnych gra-
niczących z terenem toru.

12. Wszelkie naruszenia obowiązujących 
reguł będą skutkowały zakazem korzy-
stania z toru.
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Bene Meritus. V edycja

Dla księdza Kwiatkowskiego

Barbara Cywińska, Tomasz Hanaj 

22 czerwca, środa, godz. 19.00. Wszystko 
przygotowane. Alejki pełne kwiatów i pło-
nących pochodni zdają się zapraszać prze-
chodniów, wskazując im drogę  do zaimpro-
wizowanej przed budynkiem Centrum Kul-
tury, bardzo eleganckiej tego wieczoru, ka-
wiarenki. Wiele osób korzysta z zaproszenia, 
zasiada przy stolikach, które wabią muzy-
ką i aromatem świeżo parzonej kawy, ser-
wanej przez kawiarnię artystyczną ‘”Złota 
Lira”. Wzrok przyciągają obrazy dawnej By-
chawy prezentowane na wystawie „Co było a 
nie jest”, po raz kolejny udostępnionej przez 
stowarzyszenie „Liber Liber”. Chyba wszyst-
kim udziela się nastrój oczekiwania na coś 
ważnego… Na scenie pojawia się Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego. Pod batutą kapelmistrza 
Dominika Pytki, brawurowo wykonuje kilka 
utworów dedykowanych patronowi szkoły. 
Chwilę później… na scenę nie wychodzi Ma-
riusz Nawłatyna, pomysłodawca wieczorów z 
ks. Kwiatkowskim, jak czynił to przez kolej-
ne 4 lata, lecz współautorka artykułu, któ-
ra w imieniu organizatorów: Bychawskiego 
Centrum Kultury oraz instytucji wspierają-
cych: Bychawskiego Towarzystwa Regional-
nego, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Liber-Liber”, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, wita gości. W kolejnych słowach 
nawiązuje do postaci bohatera wieczoru, o 
którym Bychawianie już wiedzą dużo, ale 
ciągle jeszcze za mało. Świadczą o tym wy-
niki ankiety, przeprowadzanej dla potrzeb 
BTR wśród czytelników biblioteki. Na jedno 
z pytań, które brzmiało: kim jest ks. Antoni 
Kwiatkowski, przeciętny bychawianin, przy-
padkowy czytelnik odpowiadał: „były pro-
boszcz parafii bychawskiej, wielki bycha-
wianin, wybitny organizator życia społecz-
nego i kulturalnego, wydawca czasopism, 
wybudował bank, szpital, szkołę, której jest 
patronem, za jego życia Bychawa bardzo się 
rozwinęła”. Te określenia nie oddają w peł-
ni szacunku bychawian dla księdza, który 

swoją wewnętrzną siłą, charyzmą, wprawił 
w ruch machinę cywilizacyjną, popychając 
niewielką, zaniedbaną pod każdym wzglę-
dem mieścinę, jaką na początku XX wieku 
była Bychawa, w kierunku zmian i nowo-
czesności… Następnie Burmistrz Bychawy, 
Janusz Urban, w słowach kierowanych do 
mieszkańców, zwrócił uwagę na starania 
o ciągły rozwój miasta, podejmowane przez 
kolejne pokolenia bychawian. 

W hołdzie dla księdza Kwiatkowskiego, 
kwiaty pod pomnikiem, złożyli Marta Woło-
szyn, z-ca burmistrza Bychawy, Piotr Gęba, 
dyrektor BCK i Mateusz Wróblewski, radny 
Rady Miejskiej w Bychawie i członek BTR. 

Dalszą część spotkania poprowadziła 
Aleksandra Hanaj, z wdziękiem i sceniczną 
swobodą zapowiadając kolejnych wykonaw-
ców. Koncert Chóru Bychawskiego Centrum 
Kultury pod kierownictwem Marcina Mącz-
ki wprowadził publiczność w odpowiedni na-
strój do rozważań Marii Dębowczyk i  Tere-
sy Tracz o nowatorstwie poglądów ks. Kwiat-
kowskiego ze szczególnym akcentem na tzw. 
„kwestię żydowską”. Podobnie jak u progu 
XX wieku w ówczesnym domu ludowym roz-
brzmiewała muzyka, odbywały się spekta-
kle, wykłady, prelekcje, tak i na początku 
XXI w. przed współczesnym centrum kultu-
ry mieszkańcy spotykają się aby nakarmić 
zmysły kulturą. 

Sympatyczny duet dwóch muzyków: Sa-
shy Balevycha, młodego człowieka z ciepłym 
poczuciem humoru, który na saksofonie po-
trafi zagrać wszystko i Przemka Hanaja, by-
chawianina, wirtuoza gitary w repertuarze 
będącym połączeniem standardów jazzo-
wych z muzyką współczesną, wprowadza 
wszystkich w przyjemny stan zasłuchania. 
Na koniec coś, czego jak dotąd w Bychawie 
jeszcze nie było: koncert muzyki klezmer-
skiej w wykonaniu grupy NeoKlez.  

Zespół młodych, utalentowanych, pełnych 
pasji studentów szkół muzycznych powstał 
w 2008 r. i tworzy ciekawe aranżacje trady-
cyjnych utworów klezmerskich oraz kompo-
zycje własne. Bychawską publiczność ocza-

rował muzyczną energią, wywołując burze 
oklasków i kilkakrotne prośby o „bis”.

Organizatorzy mają nadzieję, że ko-
lejne edycje wieczorów z cyklu Bene 
Meritus zainteresują większą rzeszę 
mieszkańców, którzy z pasją godną ks. 
Kwiatkowskiego będą kreowali lokalną 
rzeczywistość. 
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Solidna praktyka – solidny zawód – pewna praca

„Hubal”
J.G.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego  
w Bychawie biorą udział w projekcie unij-
nym pod tytułem „Moje ambicje, moja przy-
szłość” w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany jest przez 
Powiat Lubelski. Jednym z jego celów jest 
umocnienie praktycznych umiejętności za-
wodowych uczniów szkół zawodowych zgod-
nych z potrzebami rynku pracy.

W naszym zespole szkół programem tym 
objętych jest 160 uczniów i 11 nauczycieli. 
Szczególną wartość podjętych działań sta-
nowią praktyki zawodowe. Będą w nich  
od października 2011 roku uczestniczyli 
uczniowie zdobywający zawody: technik me-
chanik pojazdów samochodowych i technik 
informatyk.

Praktyki odbywać się będą w autory-
zowanych serwisach samochodowych  
i komputerowych w Lublinie. Młodzież będzie 

tam dowożona pod opieką wychowawców. 
Uczniowie zdobęda tu i umocnią umiejętności 
zawodowe w oparciu o nowoczesny sprzęt  
i bazę techniczną. Podniesie to jakość 
kształcenia zgodnie z wymogami współcze-
snej gospodarki regionu i potrzebami rynku 
pracy Lubelszczyzny, a więc umocni szan-
sę absolwentów naszej szkoły na znalezie-
nie pracy. 

Pan Mirosław Wieczorkiewicz – szkolny 
koordynator projektu: „Uczniowie, którzy 
wybrali naukę w naszej szkole będą w roku 
szkolnym 2011/2012 mogli uczestniczyć 
również w następujących zajęciach:

1. ABC małego biznesu.
2. Warsztaty spawalnicze.
3. Warsztaty diagnostyki pojazdów 
samochodowych.

4. Warsztaty grafiki komputerowej.
5. Wyjazdy studyjne (do ciekawych zakła-

dów pracy).
Uczestnictwo uczniów w projekcie jest 

bezpłatne, a wszystkie materiały, które 
otrzymuje beneficjent, przejazdy na spotka-
nia studyjne i praktyki zawodowe są finan-
sowane z budżetu projektu.”

Dodajmy, że uczestnicy projektu oprócz 
ciekawych praktyk zawodowych będą 
uczestniczyć również w zajęciach wyrów-
nawczych z przedmiotów maturalnych: ma-
tematyki, języka polskiego, języka niemiec-
kiego. Zwiększy to szansę młodzieży na 
otrzymanie wysokiej punktacji na maturze, 
a więc i dostania się na wymarzony kieru-
nek studiów. 

Uczniowie, których celem jest uzy-
skanie solidnego i atrakcyjnego zawo-
du będą zdawali egzamin potwierdzają-
cy kwalifikacje zawodowe (tytuł techni-
ka). Otrzymają tzw. Europass – suple-
ment do Dyplomu Potwierdzającego Kwa-
lifikacje Zawodowe, który wystawiony jest  
w języku polskim i angielskim. Dokument 
ten honorowany jest w krajach Unii Europej-
skiej. Nasza młodzież ćwiczy też język nie-
miecki, co ułatwi chętnym absolwentom start  
na niemieckim rynku pracy. Solidny za-
wód zdobyty w ZSZ nr 1 daje podstawę na-
szym absolwentom do uzyskania dobrej 
pracy.

Uczestnicy projektu zapoznają się też 
z  organizacją małych pzedsiębiorstw jakimi  
są serwisy samochodowe i komputerowe. 
Teoretyczną wiedzę na temat ich działania 
zdobędą w czasie zajęć „ABC małego bizne-
su”. Umiejętność założenia i prowadze-
nia własnego warsztatu samochodowego 
i komputerowego to kolejna możliwość za-
trudnienia, jaką daje absolwentom nauka 
w naszej szkole.

Bawili się za darmo
mm

„Dziecięca Bychawa” 18 czerwca By-
chawskie Centrum Kultury zorganizowało 
imprezę dla najmłodszych z naszej gminy. 
Zainteresowanie imprezą było bardzo duże 
i w kilka chwil przed dmuchanym zamkiem, 
zjeżdżalnią, stonogą i trampoliną ustawi-
ła się kolejka rodziców z pociechami. Mniej 
cierpliwi testowali nowo wybudowany plac 
zabaw przy BCK który był miejscem spotka-
nia. Między czasie uczestnicy mogli zajadać 

się kiełbaskami, lodami, popcornem i watą 
cukrową – wszystko całkowicie za darmo! 
Zespół „Unikalni” uświetnił imprezę, ale 
pokaz tańca współczesnego na pewno nie 
był mniejszą atrakcją. Pogoda była figlar-
na i bawiła się z dziećmi w „lanego berka”. 
Deszcz jednak nie popsuł humoru imprezo-
wiczom, których śmiech można było usły-
szeć do wieczora.

Na pochwałę zasługuje fakt, iż jest to 
pierwsza i jedyna tego typu, ogólno dostęp-
na,  rodzinna impreza w tym roku (jak nie 

w przeciągu kilku lat) w naszej gminie, na 
którą można było przyjść z „pustym brzu-
chem” i bez „grosika” przy duszy a wybawić 
się po pachy.  
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Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu grupy NeoKlez

Sasha Balevych i Przemek Hanaj

Maria Dębowczyk i Teresa Tracz

Chór BCK

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”
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Końcowa tabela lubelskiej A-klasy gr.IV
1. BLKS Granit Bychawa 26  68  22  2  2  95 - 27  +68
2. Vrotcovia Lublin 26  52 16  4  6  62 - 42 +20
3. LKS Sokół Konopnica 26  47  13  8  5  78 - 42  +36
4. Legion Tomaszowice 26  45  13  6  7  62 - 44  +18
5. KKS Sygnał Lublin 26  39  12  3  11  50 - 66  -16
6. GKS Avenir Jabłonna 26  39  11  6  9  55 - 53  +2
7. LKS Rohland Tuszów 26  36  10  6  10  53 - 42  +11
8. KS Ciecierzyn 26  34  10  4  12  59 - 56  +3
9. BKS Bogucin 26  33  9  6  11  51 - 51  0
10. KS Drzewce 26  32  9  5  12  41 - 52  -11
11. GLKS Głusk 26  32  9  5  12  57 - 65  -8
12. Tęcza Zagórze 26  22  6  4  16  33 - 58  -25
13. KS Nasutów 26  21  5  6  15  43 - 94  -51
14. DKS Błękitni Dys 26  11  2  5  19  33 - 80  -47

Od lewej: miejsce w tabeli, nazwa klubu, spotkania rozegrane, 
punkty, wygrane, remisy, porażki, bramki zdobyte-stracone, sto-
sunek bramek

Granit Bychawa - podsumowanie sezonu 
2010/11

Paweł Tylus, Jacek Ozimek

Sezon 2010/2011 przeszedł do historii. Ze-
spół Granitu z ogromną przewagą w tabeli 
zwyciężył w swojej grupie. Do Bychawy, po 
pięciu latach tułania się po A-Klasie wraca 
V liga. Cel postawiony przed rozpoczęciem 
rozgrywek został zatem zrealizowany. 

Miniony sezon kończył się meczem na 
szczycie z drugą w tabeli Vrotcovią Lublin. 
Granit odniósł pewne i efektowne zwycię-
stwo 5:1. Spotkanie to było świetnym od-
zwierciedleniem całego sezonu. Za wyjąt-
kiem dość słabego początku bychawska 
drużyna nie miała sobie równych i w peł-
ni zasłużyła na awans. O dominacji w roz-
grywkach najlepiej świadczą liczby:

• 95 bramek zdobytych (najwięcej w li-
dze), 27 straconych (najmniej w lidze), 
stosunek bramek +68;

• przewaga nad drugim zespołem – 
Vrotcovią 16 punktów, nad kolejny-
mi – Sokołem Konopnica 21 punktów 
i Legionem Tomaszowice 23 punkty;

• cały sezon bez porażki w meczach wy-
jazdowych (tylko 1 remis);

• 22 mecze bez przegranej z rzędu 
(ostatnia porażka 19 września 2010 z 
Sokołem Konopnica   2:3);

• 9 kolejnych zwycięstw w Bychawie.
Najlepszym strzelcem drużyny został Kry-

stian Sobkowicz z 22 bramkami na koncie. 
Warto odnotować, że 15 z nich strzelił z rzu-
tów karnych, przy czym z 11 metrów nie po-
mylił się ani razu. Drugim strzelcem okazał 
się zdobywca 19 bramek Sebastian Cieślak, 
12 goli zdobył natomiast grający trener Ja-
rosław Stępień (najmłodszy trener w lidze, 
w chwili awansu 26 lat). Najlepiej asystują-
cym zawodnikiem został również Krystian 
Sobkowicz, autor 20 asyst, wiele z nich po 
stałych fragmentach gry, które siały po-
płoch w całej lidze. 15 ostatnich podań zali-
czył Piotr Grabias, zaś 14 Jarosław Stępień.

Siła zespołu opierała się w minionym sezo-
nie na wychowankach i zawodnikach grają-

cych już w przeszłości w Bychawie. Co warto 
jeszcze podkreślić, gracze naszego klubu to 
w większości osoby uczące się, zamieszku-
jące Bychawę i okoliczne miejscowości, tyl-
ko 3 zawodników z Lublina. Średnia wieku 
wyniosła 25 lat i jest jedną z najniższych w 
lidze. 

Równie znakomicie jak seniorzy prezento-
wały się grupy młodzieżowe Granitu treno-
wane przez Sławomira Różyckiego i Walde-
mara Kota. Juniorzy zajęli 10 miejsce w moc-
nej II Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młod-
szych i zapewnili sobie utrzymanie na kolej-
ny sezon. Trampkarze zwyciężyli Lubelską 
Ligę Trampkarzy młodszych, zaś młodzicy 

do końca walczyli 
o zwycięstwo w Lu-
belskiej Lidze Mło-
dzików młodszych, 
zajmując ostatecz-
nie 2 miejsce.

Umiejętności pił-
karskie, poparte 
dobrze wykonaną 
pracą i świetną at-
mosferą okazały się 
skutecznym prze-
pisem na sukces. 
Ogromna przewaga 
w tabeli na koniec 
sezonu zamknę-
ła usta wszystkim 
krytykom. Gra-
nit Bychawa wraca 

tam, gdzie jest jego miejsce!  
Awans wywalczyli: Dariusz Wilczyń-

ski, Grzegorz Łapiński, Rafał Popławski, 
Piotr Banach, Sławomir Skrzypczak, Da-
wid Szymala, Sylwester Dziadosz, Ma-
teusz Kuśmierz, Paweł Tylus, Andrzej 
Dyjak, Adam Styk, Sławomir Flis, Woj-
ciech Batyra, Przemysław Pogorzelski, 
Paweł Rusinek, Adam Gajur, Piotr Gra-
bias, Grzegorz Fijołek, Jarosław Stępień 
(grający trener), Krystian Sobkowicz, Ra-
fał Wiński, Grzegorz Pietrzak, Sebastian 
Cieślak.

Więcej informacji o naszym klubie na stro-
nie: www.blksgranit.futbolowo.pl

Projekt “POMAGAMY SOBIE” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy “POMAGAMY SOBIE” 
Marta Nakielska specjalista pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
informuje, że dnia 30 czerwca 2011 r. roz-
poczęły się zajęcia dla 6 beneficjentów pro-
jektu systemowego realizujących kontrakty 
w ramach Programu Aktywności Lokalnej. 
Natomiast od 1 lipca 2011 r. 14 osób - BO 
Projektu, wzięło udział w zajęciach z dorad-
cą zawodowym, mających na celu zwięk-
szenie umiejętności aktywnego poszukiwa-
nia pracy, pisania CV itp. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. 
Nadal 7 osób bierze udział w pracach spo-

łecznie użytecznych, które rozpoczęły się 4 
kwietnia i potrwają do końca listopada 2011 
r. Prace te mają na celu zwiększenie aktyw-
ności zawodowej, wyuczenie nawyku świad-
czenia pracy, a także - dzięki uzyskiwanym 
z nich dochodom - podreperowanie budżetu 
domowego Uczestników projektu.

W najbliższym czasie planowane jest re-
alizowanie szkoleń zawodowych, zakup 
sprzętu niezbędnego do realizacji Projektu, 
zaś 10 lipca odbędzie się w Osowie festyn 

integracyjny pt. “Powitanie wakacji”, który 
jest działaniem o charakterze środowisko-
wym dla PAL “Akademia sąsiedzka”. 

Ośrodek w dalszym ciągu zatrudnia pra-
cowników socjalnych na 2,5 etatu, by speł-
niać wymogi organizacyjne uprawniające do 
aplikowania o  środki Unijne.

Projekt realizowany jest do 31.12.2011 r. 
Zainteresowanych zapraszamy do śledze-
nia  informacji o Projekcie zamieszczanych 
w “Głosie...”, a także na stronie internetowej 
Projektu www.opsbychawa.pl .

Podsumowanie imprez strzeleckich koła LOK Bychawa za I półrocze roku 2011

Jak strzelali
Zarząd Koła LOK Bychawa

Zarząd koła LOK Bychawa w pierwszym 
półroczu 2011 roku zorganizował 11 imprez 
strzeleckich dostępnych dla członków kół 
LOK i KŻR LOK województwa lubelskiego, 
miłośników strzelectwa oraz młodzieży za-
interesowanej strzelectwem sportowym. Po-
nadto przeprowadzono 7 strzelań dla mło-
dzieży ze szkół z terenu Bychawy oraz koła 
„Strzelec” z Lublina.

13.01.2011 – zawody zimowe w strzelaniu 
w pozycji stojącej (karabinek sportowy; pi-
stolet C.Z kal. 9,0). Liczba uczestników: 23.

Zwycięzcy: Hordyjewicz Piotr – Bychawa • 
Koziński Jan – Poniatowa • Węgliński Łu-
kasz – Lublin

30.01.2011 – zawody zimowe w strzelaniu 
w pozycji stojącej (karabinek sportowy; pi-
stolet C.Z kal. 9,0). Liczba uczestników: 28.

Zwycięzcy: Hordyjewicz Piotr – Bychawa 
• Żejna Krzysztof – Kraśnik • Drąg Marian 
– Bychawa

27.02.2011 - zawody zimowe w strzelaniu 
w pozycji stojącej (karabinek sportowy; pi-
stolet C.Z). Liczba uczestników: 27.

Zwycięzcy: Hordyjewicz Piotr – Bychawa 
• Koma Andrzej – Lublin • Młynek Tomasz 
– Bychawa

06.03.2011 – dwubój strzelecki (karabi-
nek sportowy; pistolet C.Z kal. 9,0). Liczba 
uczestników: 25.

Zwycięzcy: Kuś Mariusz – Poniatowa • 
Hordyjewicz Piotr – Bychawa • Drąg Marian 
– Bychawa

27.03.2011 – zawody o puchar Zarządu 
Koła LOK Bychawa rozegrane jako dwu-
bój w kategorii juniorów i seniorów. Liczba 
uczestników: 32.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa • Drąg Sebastian – Bychawa • Mły-
nek Julia – Bychawa

(seniorzy): Drąg Marian – Bychawa • Ro-
siński Michał – Poniatowa • Koziński Jan 
– Poniatowa

03.04.2011 – zawody o puchar Dyrektora 
PKO BP Bychawa rozegrane jako dwubój w 
kategorii juniorów i seniorów. Liczba uczest-
ników: 27.

Zwycięzcy (juniorzy): Popławski Michał – 
Bychawa • Drąg Sebastian – Bychawa • Lis 
Mateusz – Bychawa

(seniorzy):
Drąg Marian – Bychawa • Popławski Jaro-

sław – Bychawa • Młynek Tomasz – Bychawa
08.05.2011 – zawody w strzelectwie spor-

towym o puchar firmy AUTO-MAR Andrzej 
Migryt Bychawa rozegrane jako dwubój: ju-
niorzy - karabinek sportowy, pistolet kal. 
5,6; seniorzy – karabin kbkak, pistolet C.Z 
kal. 9,0. Liczba uczestników: 38.

Zwycięzcy (juniorzy): Samol Weronika – 
Kraśnik • Flis Mateusz – Bychawa • Jędrys 
Sebastian – Poniatowa

(seniorzy): Popławski Jarosław – Bychawa 
• Kuś Mariusz – Poniatowa • Jędrys Łukasz 
– Poniatowa

15.05.2011 – zawody w strzelectwie spor-
towym o puchar Starosty Powiatu Lubel-

skiego rozegrane jako dwubój w kategorii 
juniorów i seniorów. Juniorzy - karabinek 
sportowy; pistolet kal. 5,6. Seniorzy – ka-
rabin kbkak kal. 7,62; pistolet C.Z kal. 9,0. 
Liczba uczestników: 38.

Zwycięzcy (juniorzy): Jędrys Sebastian – 
Bychawa • Flis Adam – Bychawa • Dunaj 
Jakub – Bychawa

(seniorzy): Woźnicki Mirosław – Bełżyce • 
Jędrys Konrad – Poniatowa • Boruczenko 
Artur – Fajstawice

Klasyfikację drużynową wśród seniorów 
wygrali: Fajsławice • Poniatowa • Bychawa

29.05.2011 – zawody w strzelectwie spor-
towym o puchar Burmistrza Bychawy roze-
grane w kategorii juniorów i seniorów oraz 
jako dwubój drużynowy (juniorzy: karabi-
nek sportowy, pistolet sportowy; seniorzy: 
karabin kbkak, pistolet C.Z). Rozpoczęcie 
i  zakończenie zawodów uświetnił wystrzał 
z armaty. Liczba uczestników: 78.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa • Drąg Sebastian – Bychawa • Paw-
łowski Michał – Bychawa

(seniorzy): Drąg Marian – Bychawa • Rolek 
Sławomir – Bychawa • Różański Wojciech 
– Hrubieszów

Kwalifikację drużynową wśród seniorów 
wygrali: Poniatowa • Bychawa • Fajsławice

05.06.2011 – zawody o puchar Dyrekto-
ra Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie. Dwubój w kategorii juniorów i 
seniorów. Liczba uczestników: 36.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa • Drąg Sebastian – Bychawa • Kaspe-
rek Łukasz – Bychawa

(seniorzy): Kuś Mariusz – Poniatowa • 
Hordyjewicz Piotr – Bychawa • Drąg Marian 
– Bychawa

30.05.2011 – zawody samorządów woj. 
lubelskiego (drużyna dwóch pracowników 
urzędu i dwóch członków LOK) na strzelni-
cy w Puławach. Liczba drużyn: 18.

Indywidualnie dwubój strzelecki 
wygrali: Drąg Marian – Bychawa • 
Hordyjewicz Piotr – Bychawa • Zie-
miński Andrzej – Bełżyce

Drużyna z Bychawy zajęła 
czwarte miejsce.

11.06.2011 – zawody o puchar 
właściciela hurtowni elektrycz-
nej w Bychawie. Dwubój w kate-
gorii juniorów i seniorów. Liczba 
uczestników: 23.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mi-
chał – Bychawa • Koziński Szy-
mon – Poniatowa • Dunaj Jakub 
– Bychawa 

(seniorzy): Drąg Marian – By-
chawa • Hordyjewicz Piotr – By-
chawa • Koziński Jan – Poniatowa

19.06.2011 – zawody w strzela-
niu z karabinu kbkak i pistoletu 
C.Z. Startowało 17 drużyn z woj. 
lubelskiego. Bychawę reprezen-
towali: Drąg Marian, Rolek Sła-
womir, Hordyjewicz Piotr i Koma 
Andrzej. 

Zwycięzcy (drużynowo): LOK 

Bychawa • KŻR LOK Fajsławice • LOK 
Hrubieszów 

indywidualnie kbkak): Drąg Marian – By-
chawa • Urban Sławomir – Fajsławice • Flis 
Marek – Janów Lubelski 

(indywidualnie dwubój): Drąg Marian 
– Bychawa • Rolek Sławomir - Bychawa • 
Urban Sławomir – Fajsławice

(indywidualnie pistolet C.Z): Rolek Sławo-
mir - Bychawa • Drąg Marian – Bychawa • 
Woźniak Jerzy – Bełżyce

26.06.2011 – zawody rozegrane na strzel-
nicy Bychawa – Podzamcze o puchar firmy 
„FAMI” Bychawa. Dwubój w kategorii junio-
rów i seniorów. Liczba uczestników: 21.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa • Pawłowski Michał – Bychawa • 
Drąg Sebastian – Bychawa

(seniorzy):
Drąg Marian • Hordyjewicz Piotr • Paw-

łowski Jarosław

Zawody odbywają się w prawie każdą nie-
dzielę o godzinie 9:00. W okresie wakacji, 
od wtorku do czwartku, prowadzone jest 
szkolenie młodzieży na mistrzostwa woje-
wództwa lubelskiego, które odbędą się w 
październiku. Mistrzostwa z broni kulowej 
będą miały miejsce w Bychawie.

Tel. kontaktowy: 515071644

Nowe lokalne 
strony www 

www.lublin.bajart.pl
Prosimy o zgłaszanie nowych stron firmowych 

z naszej gminy do redakcji gazeta@bychawa.pl
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Stanisław Głazik wymierza sprawiedliwość tarczy
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w okresie od 06.06.2011 r. do 08.07.2011 r.
zarejestrowano: 

Akty zgonów

1. Popławski Eugeniusz Podzamcze lat 63
2. Batyra Stanisława Giełczew Pierwsza lat 85
3. Lemiecha Krystyna Bychawa lat 77
4. Szacoń Bronisława Gałęzów lat 76
5. Sobieszek Genowefa Ciecierzyn lat 84 
6. Drozd Władysław Leśniczówka lat 76
7. Witkowski Lucjan Boży Dar lat 58
8. Sikora Adolf Nikodemów lat 83
9. Picak Maria Bychawa lat 81
10.  Żak Zdzisław Polanówka lat 83
11.  Zając Stanisława Markuszów lat 74
12.  Kozak Marianna Annów lat 69
13.  Filipowska Eugenia Lublin lat 79
14.  Tochman Władysław Zdrapy lat 60
15.  Gąbka Anna Skrzynice Pierwsze lat 81
16.  Jędzura Marianna Jabłonowo lat 87
17.  Mazurkiewicz Jerzy Bychawa lat 64
18.  Ponieważ Adela Stara Wieś Pierwsza lat 91
19.  Wilczyński Ryszard Stara Wieś Pierwsza lat 82
20.  Goździewska Krystyna Lublin lat 88

Akty małżeństw

1. Rachański Krzysztof i Szawarska Izabela
2. Gaj Marek i Pietrzak Edyta
3. Działkowski Grzegorz i Smutek Iwona
4. Wójcik Marek i Błażejewska Urszula
5. Nieściór Grzegorz i Galant Mariola
6. Ziętek Albert i Kmieć Anna
7. Piechnik Łukasz i Pietrzak Marta
8. Ponieważ Paweł i Pietrzak Monika
9. Jonik Piotr i Zielonka Sylwia
10. Majdan Piotr i Andrzejczuk Monika
11. Maciejewski Arkadiusz i Mrozek Monika
12. Krzaczek Kamil i Mądzik Ewa
13. Wilkołazki Bartłomiej i Murak Ewa
14. Podsiadły Michał i Orzeł Magdalena

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego w Bychawie

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się na 

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

•	1 moduł /2x10 cm/ 20 zł +VAT  
•	2 moduły /4x10 cm/ 40 zł +VAT  
•	4 moduły /8x10 cm/ 70 zł +VAT  
•	6 modułów /12x10 cm/ 100 zł +VAT  
•	8 modułów /16x10 cm/ 120 zł +VAT 

 
W przypadku zlecenia przez ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w kolejnych 

numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta emisja zamiesz-
czona będzie bezpłatnie.

Reklamy nieokreślone czasowo umieszczane są w gazecie do pisemnego 
(e-mail: gazeta@bychawa.pl) odwołania tej usługi przez zleceniodawcę. 

BAJART Agnieszka Ozimek

Ogłoszenia drobne
Zaopiekuję się dzieckiem w Bycha-
wie lub okolicy tel 516 255 233

www.MarekMatysek.pl
gsm: 888 469 159

Lublin
Warszawa
Gdańsk
Zamość
Wrocław
Radom
Kielce
Rzeszów
Kraków

Fotografia Ślubna

PATRONAT MEDIALNY GZB
KONKURS HISTORYCZNY

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. 
Jakuba Apostoła w Lublinie jest or-
ganizatorem konkursu historycznego 

„Epizody stanu 
wojennego – trudne 

wspomnienia”

adresowanego do uczniów szkół 
w województwie lubelskim 

Informacje na temat Konkursu 
udzielane są przez: 

• Piotr Gawryszczak – koordyna-
tor konkursu, tel. 693 910 883

oraz na stronie
• www.epizodystanuwojennego.pl
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