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Okładka: Celtic Fire Day na ruinach zamku w Bychawie, fot. Marek Matysek
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INFORMACJE Z URZĘDU

Bychawka 
kroczek do placu zabaw

Mieszkańcy Gminy Bychawa dzielnie walczą o plac zabaw 
w Bychawce Drugiej Kolonii! 

Miejsce w rankingu konkursu Nivea to na dzień 7 września... 60! 
Oby tak dalej!

Trzymamy kciuki

INFORMACJA 
Burmistrza Bychawy 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie przekazywania informacji o wyborach 
wyborcom niepełnosprawnym 

Na podstawie art. 37 a, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r – Kodeks wyborczy 
( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), wyborca niepeł-
nosprawny wpisany do rejestru 
w gminie Bychawa ma prawo do uzyskiwania infor-
macji o: 
• o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwo-
dzie głosowania, 
• lokalach obwodowych komisji wyborczych przysto-
sowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
• warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego 
do spisu wyborców 
w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal 
obwodowej komisji 
wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, 
• terminie wyborów oraz godzinach głosowania, 
• komitetach wyborczych biorących udział w wybo-
rach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów, 
• o warunkach i formach głosowania. 

Informacje te, są przekazywane wyborcy niepełno-
sprawnemu na jego wniosek ( z podaniem nazwiska 
i imiona oraz adresu stałego zamieszkania), telefo-
nicznie lub w drukowanych materiałach informacyj-
nych, w tym w formie elektronicznej. 

Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban 

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. z późn. zm. 
Nr 102, poz. 651 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej przy ul. Koźmiana przezna-
czonej do wydzierżawienia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Bychawy 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w 
miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nume-
rach ewidencyjnych 208/1, 209/1 i 211/1 o łącznej po-
wierzchni 0,5800 ha. 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetar-
gu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00150971/1.
2. Działki położone są w miejscowości Stara Wieś 
Pierwsza gmina Bychawa. Wyposażone są w sieć 
energetyczną, telefoniczną, wodociągową i zbiornik 
bezodpływowy do gromadzenia nieczystości płyn-
nych. Nieruchomość  zlokalizowana jest bezpośrednio 
przy drodze utwardzonej w odległości 200 m od drogi 
gminnej o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym oto-
czeniu znajdują się zabudowania zagrodowe i tereny 
upraw polowych. Teren nieruchomości  ogrodzony jest 
siatką stalową, mocowaną na słupkach metalowych. 
Kształt działek prostokątny, teren z lekkim spadkiem, 
nieutwardzony. Na działce nr 208/1 jest zlokalizowa-
ny  budynek szkoły z częścią mieszkalną o powierzchni 
zabudowy 371,30 m2, powierzchni użytkowej 649,10 
m2 ,w tym część mieszkalna 113,01 m2,powierzchnia 
podpiwniczenia 51,40 m2.Na działce nr 211/1 zostały 
urządzone boiska szkolne. Na działce nr 208/1 znajdu-
ją się przyłącza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i 
telekomunikacyjne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 354 370,00 
zł /słownie złotych: trzysta  pięćdziesiąt cztery tysiące 
trzysta siedemdziesiąt  /
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 544,00 zł / 
słownie złotych: trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery 
/.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu.

3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bychawa wyżej opisana nieruchomość 
przeznaczona jest pod  teren przeznaczony na  usługi 
oświaty i wychowania          z możliwością przekształ-
cenia obiektu na funkcje bazy turystycznej lub inne 
pokrewne (usługi kultury, placówka wychowawcza) – 
symbol planu 12 UO.
4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieru-
chomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie. 
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie gotówką wadium w wysokości 35 000,00 zł / 
słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy / na konto 
Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 
3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 12 wrze-
śnia 2011 r.  wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od za-
warcia umowy w wyznaczonym terminie.
6. Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2011 r. o 
godz. 10ºº  w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). 
Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie z ważnych powodów,  informując o tym nie-
zwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia
7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miej-
skiego w Bychawie  ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19  lub 
pod numerem telefonu  081-5660004 wewn. 39, gdzie 
można również zapoznać się z regulaminem przetargu. 

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. z późn. zm. 
Nr 102, poz. 651 / 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 przy 
ul. M. Pileckiego  przeznaczonej do sprzedaży.

Nowa Pani Sekretarz

Zmiany w Urzędzie
Od września 2011 r. stanowisko Sekreta-

rza obejmuje Pani Jolanta Cajzer. Z Urzę-
dem Miejskim w Bychawie związana jest 
od 1991 roku. Tutaj zdobywała doświad-
czenie zawodowe w pracy w samorządzie 
gminnym, obejmując różne stanowiska. Od 
2001 r. pracowała jako Naczelnik Wydziału 
Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyj-
nych. Cechy pracownika samorządowego, 
które bardzo sobie ceni to rzetelność, fa-
chowość i kompetencje. Jej zdaniem praca 
w samorządzie to przede wszystkim służba 
lokalnej społeczności.

Promocja gminy 

Dożynki Powiatowe
Paulina Stachyra

Na dożynkach powiatowych, połączo-
nych z wojewódzkimi, które odbyły się 28 
sierpnia w Radawcu Dużym, Gmina By-
chawa nie wtopiła się w szary tłum. Otóż 
wieniec, który reprezentowało sołectwo 
Gałęzów Kolonia Druga odniósł kolejny 
sukces! Po zdobyciu I miejsca na tegorocz-
nych dożynkach gminnych, przyszła kolej 
na podbicie serc członków komisji z doży-
nek powiatowych – reprezentanci naszej 

gminy uplasowali się na najwyższym stop-
niu podium w kategorii wieniec nowocze-
sny. Niemniejszym osiągnięciem było zdo-
bycie III miejsca w konkursie wojewódz-
kim, a wiemy o tym, że konkurenci stawia-
ją tam wysoką poprzeczkę. Do rywaliza-
cji przystąpił także wieniec mieszkańców 
Woli Gałęzowskiej w kategorii wieniec tra-
dycyjny. Ponadto, bychawskie stoisko od-
wiedziło sporo osób, co było widać po ilo-
ści rozdanych przysmaków: 1250 pierogów 

ruskich, 35 litrów zupy rybnej, 1095 kro-
mek chleba ze smalcem i ogórkiem zostało 
za darmo rozdane uczestnikom dożynek. 

Gratulacje przypadły również p. Mariu-
szowi Sawickiemu za zajęcie III miejsca 
w konkursie na najsmaczniejszy produkt 
kulinarny w kategorii potrawa z ziemnia-
ków. Konkurs został zorganizowany przez 
Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół 
Lublina”. Wyróżnionym daniem była oczy-
wiście wspomniana już zupa rybna, któ-
rą można na codzień skosztować w barze 

nad bychawskim zalewem. Podsumowując 
– pod bychawskim namiotem było zawsze 
tłoczno!
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Serdecznie dziękujemy sponsorom:

Piekarnia EMARK Grażyna i Marek Juryccy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie

„Bar u Saszy” Mariusz Sawicki
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Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 sierpnia 2011 r. (poz.)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Data wykonania 
czynności

wyborczych *)
Treść czynności wyborczych

1 2

do dnia 20 sierpnia 
2011 r.

— zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu 
wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu 
koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu 
komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22 sierpnia 
2011 r. — powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 30 sierpnia 
2011 r.
do godz. 2400

— zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz 
kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 4 września 
2011 r.

— utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach 
tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i 
numerów

do dnia 9 września 
2011 r.

— podanie do wiadomości publicznej informacji o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w 
tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania korespondencyjnego 
i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych;
— zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie 
obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 16 września 
2011 r.

— zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji 
wyborczych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych

do dnia 18 września 
2011 r.

— powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) obwodowych komisji wyborczych;
— podanie do wiadomości publicznej informacji 
o numerach i granicach obwodów głosowania 
utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego;
— zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym 
przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a;
— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 18 września 
2011 r.
do dnia 25 września 
2011 r.

— składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub 
okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w 
charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 
a także ratowników odbywających zasadniczą 
służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem 
stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek 
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie 
skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego 
przez nich spisu wyborców sporządzanego dla 
miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 24 września 
2011 r.
do dnia 7 października 
2011 r.
do godz. 2400

— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 
w programach publicznych nadawców radiowych 
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety 
wyborcze

do dnia 24 września 
2011 r.

— zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru 
głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 25 września 
2011 r.

— składanie wniosków przez wyborców
niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
stałego zamieszkania;
— zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a

do dnia 29 września 
2011 r.

— podanie przez okręgowe komisje wyborcze, 
w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych 
listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych 
kandydatach na senatorów;
— składanie wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 października 
2011 r.

— składanie wniosków przez wyborców
przebywających czasowo na obszarze gminy
lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do 
spisu wyborców;
— składanie przez komitety wyborcze wyborców 
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach 
mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej 
Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów 
na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w 
art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku 
przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 października 
2011 r.

— zgłaszanie przez wyborców przebywających za 
granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w 
obwodach głosowania utworzonych za granicą;
— zgłaszanie przez wyborców przebywających na 
polskich statkach morskich wniosków o wpisanie 
do spisów wyborców w obwodach głosowania 
utworzonych na tych statkach

w dniu 7 października 
2011 r.
o godz. 2400

— zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 października 
2011 r.
godz. 700-2100

— głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu 
wykonania czynności określonej w Kodeksie

przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, ter-
min upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokony-
wane w godzinach urzędowania sądów, organów

wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Na  podstawie art. 98 ust.  2  Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia 2  kwiet-
nia  1997  r.  oraz  art. 194 § 1 w związku  z  art.  257  ustawy  z  dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) stanowi się, co 
następuje: 

§ 1 
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1 Zmiany  wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. Nr 26, poz. 134* ) , Nr 94, poz. 
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889. 

 § 2 
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r. 
 

§ 3 
Dni,  w  których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wyborczych,  określa 
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia. 

 § 4 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 (-) Bronisław Komorowski 

* ) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona 
w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem  21  lipca  2011 r. na 
mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, 
poz. 889). 

WYBORY

Aleksandra i Tomasz Hanaj

W minioną niedzielę byliśmy świadkami 
nowego wydarzenia zorganizowanego przez 
Bychawskie Centrum Kultury, które na ten 
dzień przeniosło swoją działalność w prze-
strzeń naszych ruin. Właśnie tam- 4 wrze-
śnia zainaugurowaliśmy I edycję Bychaw-
skich Zderzeń Ognia i Muzyki Celtyckiej – 
Celtic Fire Days! 

Ideą imprezy było połączenie najbardziej 
widowiskowej formy, jaką jest taniec ognia 
oraz muzyki celtyckiej. Bychawskie ruiny 
stały się miejscem magicznym, gdzie przy 
cieple płonącego ogniska mogliśmy doznać 
niesamowitych wrażeń, które płynęły ze 
sztuki fireshow oraz iście żywej muzyki.

Sfera artystyczna, jaką tworzyły zespoły 
muzyczne, formacje tańca ognia oraz tańca 
irlandzkiego, stworzyła klimat wzajemnego 
dopełnienia się tych rodzajów sztuki. Mię-
dzy artystami i organizatorami panowała 
bardzo rodzinna atmosfera, która budowała 
się od ostatnich dwóch miesięcy, kiedy przy-
gotowywano festiwal. Zaangażowanie arty-
stów sprawiło, że wspólnie stworzyliśmy nie-
spotykane jak dotąd w naszej miejscowości 
wydarzenie kulturalne.

Kluczem festiwalu, a zarazem formą to-
warzyszącą warstwie muzycznej był po-
kaz tańca ognia w wykonaniu: Lubelskiej 
Grupy Tancerzy Ognia „Sawitar”, Formacji 
Tańca Ognia „Ignis” oraz Grupie Fireshow 
„Antares”. Pierwsi w sposób humorystycz-
ny, pokazali jak można bawić się tą sztu-
ką. Po grupie „Sawitar” wystąpiła formacja 
„Ignis”, prezentując baśniowy teatr ognia. 
Najliczniejsza grupa „Antares” pokazała 
wszystkim, czym jest ekspresyjne fireshow. 
Wszystkie grupy wzbogaciły także wieczor-
ny występ zespołu Lia Fáil, któremu przed 
zmrokiem towarzyszyły tańce irlandzkie 
w wykonaniu grupy Glas Eirin i Mateusza 

Wójcika (jeden z najlepszych w Pol-
sce mistrzów tańca irlandzkiego).

Celitic Fire Day był imprezą także muzycz-
ną. Oprócz występów wspomnianej grupy 
Lia Fáil (w dużej części inicjatorzy przedsię-
wzięcia) z towarzyszącą im młodziutką wo-
kalistką Wiktorią Oskrobą w bychawskich 
ruinach gościliśmy: Black Velvet Band, roz-
poznawalnego w lubelskim kręgu barda Ma-
riusza Migałkę ze swoim projektem Circle of 
Bards oraz gości z Ukrainy, gwiazdę wie-
czoru formację AtmAsfera. Dzięki tym wy-
konawcom mogliśmy posłuchać różnych 
brzmień związanych z muzyką etniczną. 
Nie zabrakło odgłosów charakterystycznych 
dla kultury celtyckiej, czyli dźwięków fletu 
i skrzypiec. 

Frekwencja oraz zachwyt osób, które od-
wiedziły nas 4 września świadczą o poten-
cjale Bychawy oraz są zachętą do inicjowa-
nia tego typu wydarzeń. Większość bycha-
wian po raz pierwszy mogła doświadczyć 
wrażeń, płynących ze sztuki tańca ognia. 

Zależało nam na zaaranżowaniu ruin 
jako miejsca niezwykle magicznego, gdzie 
zapomnimy na moment o codziennych tro-
skach i przeniesiemy się w „świat elfów i tę-
czowych mostów”. W ciągu niespełna dwóch 
miesięcy dokonaliśmy, czegoś co miejmy na-
dzieję przerodzi się w potencjalną wizytów-
kę Bychawy. Za sprawą Festiwalu doskona-
le wpisaliśmy się w kulturalne kalendarium 
Lubelszczyzny, zyskaliśmy rzeszę fanów, 
także spoza granic Bychawy i Lubelszczy-
zny zafascynowanych naszymi ruinami i 
festiwalem.

Możemy śmiało stwierdzić, że Bychawa 
potrzebuje ambitnych i wnoszących wiele 
inspiracji przedsięwzięć. Świadczy o tym, 
nie tylko frekwencja odbiorców, ale także 
zapał organizatorów i wykonawców, który 
tkwił w nich jeszcze po zakończeniu festi-
walu, a przede wszystkim następujące wpi-
sy jakie możemy znaleźć na stronie www.fa-
cebook.com/celticfiredays oraz www.cel-
ticfiredays.pl (fragment powyżej)

Swoimi odczuciami możecie dzielić się z 
organizatorami przez cały rok, do następnej 
II edycji Celtic Fire Day. Sugestie, także mile 
widziane. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Serdeczne podziękowania Konrado-
wi Bieleckiemu za owocną współpracę 
przy organizacji I Bychawskich Zderzeń 
Ognia i Muzyki Celtyckiej.

Tomek Hanaj

Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury- Piotr 
Gęba pragnie podziękować:
Burmistrzowi Bychawy- Januszowi Urbanowi za do-
finansowanie oraz pomoc w organizacji I edycji Cel-
tic Fire Days ‘11
Za objęcie patronatem honorowym:
Marszałkowi Województwa Lubelskiego- Krzyszto-
fowi Hetmanowi
Staroście Lubelskiemu – Pawłowi Pikule
Burmistrzowi Bychawy - Januszowi Urbanowi
Sponsorom:
Mint Media LED
Perła Browary Lubelskie SA
Bank PeKaO SA I oddział w Bychawie
Kasa Stefczyka 
Avis- Ekologiczne Place Zabaw
Biel-Hydra – Artykuły Hydrauliczne i Metalowe
Lege.pl - Sklep Komputerowy 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Krynio”
Poradnia Okulistyczna „Visus”
Mariusz Sawicki- „Bar u Saszy”
Ponadto: 
SP ZOZ Bychawa za opiekę medyczną, Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. 
Komisariatowi Policji w Bychawie, OSP w Olszowcu.
Konradowi Bieleckiemu oraz pracownikom Bychaw-
skiego Centrum Kultury za zaangażowanie w prawi-
dłowy przebieg imprezy.

„mega muzyczne widowisko!!!” Dominika

„Brawo najlepsza impreza plenerowa od wielu lat - mam nadzieję, że będzie się odby-

wała cyklicznie” Michał

„Dzięki za możliwość zagrania ! Trzymamy kciuki za rozwój imprezy i mamy nadzieję że 

tam jeszcze do Was zajrzymy :) Pozdrowienia od całej BV Bandy :) !!” BVB

„atmasferowo dziękujemy za świetną imprezę i pozdrawiamy!” AtmAsfera

„Jak dla mnie impreza genialna i z chęcią przyjadę na kolejną jej edycję” Dariusz

„GENIALNE :) ..kiedy następna edycja” Michał 

źródło: facebook

Pierwszy Celtic Fire 
Day za nami!
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Tradycje amatorskiej działalności kulturalnej w Bychawie cz. IV
Maria Dębowczyk

TeaTr amaTorski 
i teatrzyki dziecięce

Wśród etatowych pracowników placów-
ki kultury w tym okresie ( późne lata 60. i 
wczesne 70. ubiegłego wieku), choć nie sły-
szano jeszcze wówczas o parytetach, były 
kobiety. Jadwiga Warpas, Teresa Ostrow-
ska, Barbara Orłowska, Maria Madejowa. 
W  gronie moich koleżanek z pracy nazy-
wane „muzami”. Chyba najtrafniej stoso-
wał się ten artystyczny odpowiednik do Ja-
dwigi Warpasówny – o oryginalnej urodzie 
i fizjonomii, zawsze na swój indywidualny 
sposób eleganckiej choć nie staroświeckiej, 
szczególnie w sposobie bycia. Była wówczas 
zastępczynią kierownika, ale jej domena to 
teatr i właśnie jako jego instruktorka praco-
wała z amatorami. Repertuar opierał się na 
adaptacjach z literatury pięknej. W latach 
1965 - 66 zespół wystawił trzy spektakle: 
„Sługę dwóch panów” według Goldoniego, 
„Pociąg można zatrzymać” i „Miłość Anny” 
J. Zawieyskiego – wszystkie w reżyserii J. 
Warpas (inform. ze Sztandaru Ludu 1966, 
K. Janicki) – absolwentki Liceum Kultural-
no-Oświatowego w Łodzi i aktualnie, w 1967 
r., słuchaczki Studium Teatralnego, która 
korzystała czasem z konsultacji aktorów te-
atru lubelskiego, w tym Andrzeja Gazdecz-

ki. Jak wspomina A. Kryska w 
reżyserii Warpas prezentowany 
był też program komediowy, z do-
brą muzyką, zabawnymi teksta-
mi, zbliżony do wodewilu, w wy-
konaniu Jurka Gawła (przy oka-
zji uzupełniam i prostuję infor-
mację z poprzedniego odcinka: 
Jurek po ukończeniu Studium 
Nauczycielskiego występował 
krótko w lubelskiej operetce, po-
tem ukończył Wydział Wokalno-
-Aktorski w Łodzi i tu pracował, 
później śpiewał w operetce war-
szawskiej), Andrzeja Walczuka 
– gitara i Wacława Nawrockiego 
– pianino. Istniał też teatr poezji oparty na 
koncepcji Warpas i wprowadzający dość no-
watorskie pomysły scenograficzne, przenie-
sione zapewne z wielkomiejskich ośrodków 
kultury (np. pudełka rozstawiane na scenie 
służące recytatorom do siadania w różnych 
pozach i układach). Bywało to niekiedy zbyt 
ambitne w odbiorze bychawskiej widowni, 
ale przykuwało uwagę, a inicjatywę doce-
niano.

Barbarę Orłowską, także atrakcyjną ko-
bietę, kojarzymy do dziś jako wokalistkę 
(„Mamma soltanto felicze”) i kierowniczkę 
kina, czynnego 3-4 razy w tygodniu. W koń-
cu lat 60. odbywały się już gromadnie oglą-
dane pierwsze seanse telewizyjne. 

To szkoły były instytucjami najaktyw-
niej współpracującymi z placówką kultury. 
Z nakazu często odgórnego, ale też z wła-
snych chęci pokazania swego dorobku ama-
torskiego. Warto przypomnieć dwa spekta-
kle teatralne w wykonaniu młodzieży LO w 
Bychawie, przygotowane przez nauczycielkę 
M. Dębowczyk, choćby dla satysfakcji wy-
konawców – dziś już  osób w wieku hm… 
średnim. W 1967 r. zainspirowani Mickie-
wiczowskim „Konradem Wallenrodem” pod-
jęliśmy nie lada wyzwanie przeniesienia na 
scenę głównego wątku losów i duchowych 
perypetii tytułowej postaci. Większość ról 
odtwarzali uczniowie. Dziś trudno wymie-
nić wszystkich, zwłaszcza w scenach zbio-
rowych („Uczta”). Z roli Halbana – Wajdeloty 
nieźle wywiązał się Marek Błaszczyński 
(czy mnie czyta we Francji?). Najwięcej pro-
blemów było z obsadą Konrada. Wojewódzki 
Dom Kultury podesłał zdolnego, dobrze za-
powiadającego się młodzieńca, Wojciecha 
Krzyszczaka, późniejszego aktora zawo-
dowego, do dziś czynnego w zawodzie (Te-
atr Osterwy w Lublinie). Kostiumy i część 
dekoracji wypożyczono z Lublina. Spektakl, 
pewnie zbyt trudny dla młodych odtwórców, 
był przynajmniej jakimś oswojeniem trudnej 
szkolnej lektury. W 1971 r. wybór padł na 
coś mniej skomplikowanego – „Moralność 
pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Reżyseria jak 
wyżej, w roli głównej sprawdziła się świet-
nie Zosia Adamowska, inaczej Sońka (pro-
szę popatrzeć na tę słodko-kwaśną i wiele 
mówiącą minę uchwyconą na fotografii), 
bardzo dobrze, na zasadzie kontrastu cha-
rakterów wypadły siostry Dulskie tj. Mela 
(Irena Chromczakówna) i Hesia (Grażynka 
Kozakówna) biegające po scenie w podwią-
zanych kokardkami desu (fr. dessous), Ju-
liasiewiczowa w kapeluszu, w którym Ha-
lince Włodarczykównie było  szczególnie 

Podaruj bibliotece wspomnienie z okazji jej 65 urodzin 

Biblioteka to dobry adres 
Pracownicy Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna, Bychawa, 
ul. Piłsudskiego 34 (budynek BCK, I piętro) 
to jeden z adresów, który wypada znać, po-
dobnie jak własny adres zamieszkania, ad-
res urzędu miejskiego, przychodni zdrowia, 
komisariatu policji, straży pożarnej, ban-
ku… Biblioteka to miejsce szczególne, jedy-
ne w swoim rodzaju, niepowtarzalne i nie-
zbędne. Może tu przyjść każdy, niezależ-
nie od wieku, wykonywanego zawodu, wy-
kształcenia, statusu materialnego, stanu 
zdrowia, poglądów czy preferencji, aby nie-
odpłatnie uzyskać informację na dowolny 
temat, zaspokoić ciekawość, przygotować do 

zajęć w szkole, skorzystać z zasobów inter-
netowych, spotkać interesujących ludzi, po-
dyskutować, wypić filiżankę kawy, przejrzeć 
prasę, obejrzeć wystawę, wypożyczyć książ-
kę, itp.  

Biblioteka w Bychawie obchodzi w tym 
roku 65 urodziny. To ważna data. To święto 
Biblioteki i Wasze, drodzy Czytelnicy.  To 
czas refleksji nad tym co już za nami a co 
jeszcze w perspektywie na kolejne lata.  

Kochani, Drodzy, Niezawodni Czytelni-
cy podarujcie na urodziny Swojej Bibliote-
ce wspomnienie o niej, opiszcie zapamięta-
ny epizod, wydarzenie, coś co Was urzekło, 
zaskoczyło, a ma związek z tym miejscem, 
osobą spotkaną tutaj, książką itp. Zróbcie 

to w wygodnej  dla siebie formie (list, opo-
wiadanie, wiersz, fraszka, bajka, dowcip, 
rysunek itp.). A my te Wasze wspomnienia 
oprawimy jak najcenniejszy skarb… Cze-
kamy do 20 października, tak aby podczas 
uroczystości jubileuszowych, które zaplano-
wano na 25 października zaprezentować ten 
bezcenny prezent. 

Ważne dla Łasuchów i Moli książkowych!
B.C.

Dobiega końca literacko-kulinarny kon-
kurs „Egzotycznie dla Mola”, organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w By-
chawie. Jeszcze tylko do 15 września można 
zgłaszać  literackie receptury egzotycznych 
dań.     Przypominamy, że zadanie konkur-
sowe polega na: 

odnalezieniu w dowolnej książce z litera-
tury pięknej opisu przygotowywania, ser-
wowania czy delektowania smakiem najróż-
niejszych potraw, koniecznie 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, artystycznym wykona-
niu pracy (np. rysunku, szkicu, obrazu, pla-
katu, fotografii,  itp.) ilustrującej egzotyczną 
potrawę lub proces jej powstawania

Wszystkich odważnych Czytelników za-
praszamy do wspólnego czytania podniebie-
niem. Wielki finał 9. edycji literacko-kuli-
narnego konkursu z cyklu „..dla Mola” już 
wkrótce, tj. 23 września 2011 r. (piątek ) o 
godz. 17.00, w barze „U Saszy” nad zalewem 
Podzamcze. A wtedy wspólnie ze zwycięz-
cami konkursu  odkryjemy niecodzienny 
smak potraw inspirowanych literaturą. Mu-
sisz tam być! Zapraszamy! 

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

Z życia projektu „POMAGAMY SOBIE”
mgr Marta Nakielska  

specjalista pracy socjalnej

Informujemy, że klienci Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie, którzy cierpią na schorzenia 
narządu ruchu i mają problemy z poruszaniem 
się, mogą korzystać z wideodomofonu, by nawią-
zać kontakt z pracownikami OPS. Wideodomofon 
umieszczony jest wewnątrz budynku siedziby OPS, 
na parterze (patrz zdjęcie), jego zakup i mon-
taż był możliwy dzięki wsparciu finansowe-
mu ze środków  Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Beneficjenci Projektu korzystają ze szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe, czwo-
ro z nich uczestniczy w kursie na prawo jaz-
dy kat. B, ponadto we wrześniu odbędzie się 
szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych 
dla sześciu osób, obsługi wózków widłowych 

dla jednej osoby oraz kurs decoupagè u dla czterech 
osób. Kolejne szkolenia odbędą się w późniejszym 
terminie (w październiku i listopadzie).

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zosta-
nie zorganizowane ognisko integracyjne dla osób w 
nim uczestniczących oraz ich rodzin, mające na celu 
zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz  umocnienie 
identyfikacji ze środowiskiem.

W sierpniu br. zespół projektowy odbył szkolenie 

z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Dzięki 
zaangażowaniu całego zespołu działania zaplanowa-
ne w Projekcie są realizowane zgodnie z harmonogra-
mem i założonymi celami. 

Zainteresowanych zapraszamy do śledze-
nia naszych poczynań w ramach Projektu 
na stronie internetowej www.opsbychawa.pl 
oraz w „Głosie...”, gdzie zamieszczane są in-
formacje nt. bieżących działań. 
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do twarzy i biedna uwiedziona przez Zbysz-
ka (Leszek Asyngier senior)  Hanka (Marta 
Gawda). A Andrzej Walczuk (Felicjan Dul-
ski), zanim doszło do jego jedynej kwestii, 
którą miał wypowiedzieć - jak dziś wspomi-
na omal nie przysnął na scenie. Starszy od 
wymienionych tu S. Kwiatkowski, amator 
jeszcze z czasów działalności w Domu Lu-
dowym, bardzo lubiący występować, teraz 
został obsadzony w roli wymyślonej dla nie-
go – dozorcy czyli ciecia. Wszyscy odtwórcy 
wypadli naprawdę przekonująco.

„Wszędobylska”
Tak właśnie po latach nazwał w swojej 

korespondencji Antoni Budzyński Teresę 
Ostrowską, zatrudnioną w PDK- u w latach 
1963-1973 w charakterze instruktora rekre-
acji, w tym w l. 1972-1973 również na stano-
wisku kierownika placówki. Do obowiązków 
tegoż instruktora należało organizowanie 
szkoleń zarówno w PDK- u, jak i w wiejskich 
klubach, szkolnych świetlicach, dla Kół Go-
spodyń Wiejskich – na terenie całego powia-
tu. I tu potwierdziła się stara maksyma o 
właściwym człowieku na właściwym miej-
scu. Imprezy dla dorosłych i dzieci, zabawy 
andrzejkowe, inne zabawy oraz bale, majów-
ki i kuligi, a przy tym dekoracje i wystrój 
sali, wykonanie kostiumów dla dzieciaków 

z teatrzyku – to na pewno niemało jak na 
jedną osobę, która dziś przyznaje, że dzięki 
pomocy swoich współpracowników udawa-
ło się jej ze wszystkim zdążyć. Na szczęście 
usposobiona pogodnie do życia i lubiąca się 
zabawić, czuła się w tym nawale obowiązków 
jak ryba w wodzie. Wspomina: w PDK była 
wspaniała atmosfera wśród instruktorów. 
Zawsze można było liczyć na pomoc innych – 
wszyscy się wzajemnie wspierali – utrudnie-

nia naszej pracy 
wynikały jedynie 
z częstej zmiany 
osób kierujących 
placówką.

Wspomina An-
toni Budzyński: 
„Z całą mocą pod-
kreślam pracę i 
pracowitość Tere-
sy Ostrowskiej 
(…) Bez Tereski 
nie było imprezy, nie było zabawy. Była re-
żyserem, scenografem, jak trzeba to i konfe-
ransjerką. To ona rozkręcała towarzysko im-
prezę i bawiła gości.

 A stało się zwyczajem, że wieczorki ta-
neczne przy muzyce odbywały się nawet 
trzy razy w tygodniu, w otwartej w par-
ku letniej kawiarence zwanej „Kukułką”. 
Przedsięwzięciu patronowała Gminna Spół-
dzielnia, a organizację rozrywki zapewniał 
dom kultury. Powstało nawet kilka oko-
licznościowych tekstów, śpiewanych przy 
akompaniamencie zespołu estradowego 
przez bywalców i piwoszy (pijąc natomiast 
wino, wówczas pośledniego gatunku, miało 
się poczucie pewnej elegancji…).

Po latach pamiętane są tylko fragmenty: 
„Piwniczko, piwniczko ma…czy „W maleń-

kiej cichej tej kawiarence or-
kiestra piękne melodie gra, 
zarząd Gieesu załamał ręce 
czy kawiarenka choć dochód 
da”. 

Teresa świetnie radziła so-
bie z rozwrzeszczanymi gro-
madkami dzieci, spośród 
których stworzyła teatrzyk 
kukiełkowy („O sierotce Ma-
rysi”, „ 12 miesięcy”, „ Sta-
ry Rok”, „Basia i Azorek”). 
Wkrótce w budynku domu 
kultury  powstała kluboka-
wiarnia, nad którą pieczę 
sprawowała Maria Madejo-
wa, aranżująca tu spotkania 

towarzyskie przy muzyce. Wracając do oso-
by Teresy Ostrowskiej warte przypomnie-
nia jest zainicjowanie przez nią nowej for-
my pokazów kulturalnych zwanych Dniami 
Miejscowości, co, począwszy od Bychawy 
upowszechniło się w powiecie i poza jego te-
renem, i zadecydowało o przyznaniu inicja-
torce odznaki „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”. Z korespondencji nadesłanej przez nią 
samą: Celem Dni Bychawy była prezentacja 

wszystkich miejscowości w za-
kresie dorobku kulturalnego 
i tradycji z udziałem różnych 
lokalnych instytucji i organi-
zacji (szkół, świetlic, domów 
kultury, kół młodzieżowych). 
Składały się na to m.in. poka-
zy sportowe, strażackie, wy-
stawy sztuki ludowej, nawet 
degustacje kulinarne. Atrakcją 
widowiskową byli „przebierań-
cy” w strojach z różnych epok 
lub kostiumach amatorskich 
zespołów teatralnych. Podsu-
mowaniem – nagrody ufundo-
wane przez władze. A Teresa 

„Wszędobylska” opuściła 
Bychawę w 1973, przeno-

sząc się do Lublina i podej-
mując pracę w Wojewódzkim Domu Kultury. 

Już wyżej wspomniano o niekorzystnym 
zjawisku częstej zmiany osób kierujących 
placówką, co od początku lat 70. stało się 
jeszcze bardziej widoczne. Krótkość ka-
dencji nie sprzyjała stabilności i realizacji 
własnych koncepcji przez kolejne osoby. Po 
wspomnianym w poprzednim odcinku Sien-

kiewiczu dyrektorowali kolejno: Maria Sło-
wikowska, Jacek Baltyn, Teresa Ostrow-
ska, Rubaj, Baroś, który zmarł nagle. Na 
niespełna rok przejął więc obowiązki Wła-
dysław Gromek, następnie od 1 września 
1977 do 31 sierpnia 1979 Andrzej Ragano-
wicz. Po nim, tymczasowo jako p.o. ponow-
nie W. Gromek, a wkrótce już jako dyrektor, 
tym razem na okres ponad 11 lat, do końca 
1990 r. Nowy dyrektor, z wyższym wykształ-
ceniem ekonomicznym, ukończył również w 
łódzkiej filmówce (Państwowa Wyższa Szko-
ła Filmowa) kierunek organizacji produk-
cji filmowej i telewizyjnej, po którym przez 
okres roku pracował w krakowskiej telewizji 
jako naczelnik wydziału produkcji filmo-
wej. Ze względu na rodzinę i zawarte już w 
międzyczasie małżeństwo zdecydował się 
na powrót do Bychawy. W owym czasie jako 
instruktorzy zatrudniani byli m.in. Maria 
Wac, która przyjęła, a w zasadzie zorganizo-
wała sporą gromadkę osób dorosłych chęt-
nych do wspólnego śpiewania, co dało po-
czątek Klubowi Seniora ( do tematu powró-
cę). Wanda Dolińska – księgowa i instruk-

tor zajęć literacko-plastycznych szczególnie 
z udziałem dzieci odpowiadała za dekorację 
sal przed imprezami i instruktaż dla kobiet 
ze wsi przygotowujących obrzędy i wieńce 
dożynkowe.

Bychawska placówka kulturalna już od 
kilku lat, przypominamy – od 1975 r., pod-
legała administracyjnie Urzędowi Miasta 
i Gminy, a merytorycznie Wojewódzkiemu 
Domowi Kultury w Lublinie, i mimo trudno-
ści finansowych rozwinęła kilkanaście form 
różnorodnej działalności. Poza wyżej już 
wspomnianymi – naukę tańca towarzyskie-
go oraz ludowego prowadzonego z młodzie-
żą przez Teresę Nowakową, akompaniował 
Juliusz Wesołowski, obydwoje pracownicy 
cenieni byli za solidność, Janusz Wac – za-
jęcia fotograficzne, a kinem kierowała Jani-
na Wierzchowiak. Od 1984 r. przez okres 
dziesięciu lat instruktorem muzyki był Ry-
szard Gomułka, syn pana Zdzisława. 

Dobrze zapisał się w pamięci i historii 
Domu Kultury rok 1984. Ogólnopolskie Do-
żynki Młodzieżowe Związku Młodzieży Wiej-
skiej odbyły się właśnie w Bychawie. Sam 
fakt, że wybór miejsca padł na Bychawę był 
znaczący. Dyrekcja Domu Kultury była zo-
bowiązana pozyskać wykonawców i przyjąć 
na siebie stronę organizacyjną, natomiast 
koncepcję i reżyserię powierzył WDK swo-
jej pracownicy Ryszardzie Todys, która 
praktycznie na kilka tygodni zadomowiła 
się w Bychawie, z którą łączyły ją związki 
sentymentalne – jej ojciec Zygmunt Todys 
w okresie międzywojennym był nauczy-
cielem muzyki prowadzącym w Szkole Po-
wszechnej zespół i chór. 

D z i ę k i 
współpracy z 
pracownika-
mi i nauczy-
cielami, gdyż 
program opie-
rał się głównie 
na młodzieży 
szkolnej, po-
wstało impo-
nujące rozma-
chem widowi-
sko plenerowe 
łączące różne 
formy rozryw-
ki – od tańca, 
śpiewu, mu-
zyki, a na ryt-
mice kończąc. 
Wkład pracy, 

ale i zapał był ogromny. Z do-
świadczenia wyniesionego z 
realizacji programu zrodził 
się w Miejskim Domu Kul-
tury zamysł organizowania 
rokrocznie imprezy nazwanej 
Bychawską Podkową, której 
ważnym i nowym pomysłem 
były warsztaty, a więc prak-
tyczny instruktaż dla uczest-
ników, a przede wszystkim 
dla prowadzących zajęcia 
z dziedziny kultury i rozrywki 
– tańca, śpiewu, robótek ręcz-
nych i in. Przekroczyło to zde-
cydowanie granice gminy, a 

zwieńczeniem pracy był barwny przemarsz 
zespołów ulicami miasta. Przetrwało do r. 
1988, zaprzestane z przyczyny prozaicznej 
– braku pieniędzy. Choć, dobrze pamiętam 
– przy wielu okazjach i na wielu zebraniach 
osoby związane z kulturą zgłaszały potrze-
bę przywrócenia tej imprezy.

Przemiany polityczne w r. 1989 rozbudzi-
ły wśród potencjalnych odbiorców kultury 
nowe potrzeby i nowe oczekiwania ze stro-
ny społeczeństwa. Środowisko miejscowej 
inteligencji jeszcze w r. 1986, na wniosek 
dyrektora W. Gromka powołało do życia 
stowarzyszenie regionalne, które nazwano 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne, 
istniejące do dziś. W bieżącym roku przy-
pada więc jego 25 – lecie. Przez kilka kolej-
nych lat to właśnie w budynku Domu Kultu-
ry usiłowano realizować oddolnie pomysły 
społeczne zgodnie z zasadami tworzącej się 
demokracji. To tu redagowano, często noca-
mi, pierwsze numery Gazety Bychawskiej 
w małym zeszytowym formacie, które dziś 
w dobie komputerów i nowoczesnej techniki 
drukarskiej ogląda się nie bez wzruszenia.  

dyskusyjny klub FilmoWy
To trzeba wiedzieć: 24 września 1974 r. 

wówczas p.o. dyrektora Wł. Gromek zor-
ganizował pierwszy w województwie lubel-
skim DKF, który wystartował filmem Paula 
Newmana „Bezbronne nagietki”, a zaraz po-
tem pokazał „Pojedynek na szosie” Stevena 
Spielberga. Z czasem stało się zwyczajem, że 
prelekcję poprzedzającą seanse wygłaszał 
Władysław Gromek, ale bywali też zapra-
szani na spotkania przedstawiciele świata 
filmu i różni znawcy przedmiotu. Odbyła się 
więc prelekcja Edwarda Kutermankiewi-
cza z Wydziału Kultury Urzędu Wojewódz-
kiego (częściowo – być może i z obowiązku 
służbowego). Po projekcji filmu „Sonata 
Marymoncka” na podstawie prozy  Marka 
Hłaski uczestniczyłam z młodzieżą w dys-
kusji z udziałem Jerzego Ridana i Andrze-
ja Jeziorka. Widzowie bychawscy, w tym 
licealiści mieli okazję spotkać się z kryty-
kiem filmowym Leonem Bukowieckim, 
a na 10-lecie DKF- u w 1984 r. przyjechał do 
Bychawy redaktor Bogdan Zagroba. Osobi-
ście zapraszałam czasem pana Gromka na 
lekcje poszerzające zakres wiedzy o kultu-
rze – mam w pamięci prelekcję o polskiej 
szkole filmowej. Filmy Andrzeja Wajdy, 
m.in. „Brzezina” właśnie młodzież też oglą-
dała, tak jak i filmy Krzysztofa Zanussiego, 
Feliksa Falka i innych. To tu, co wtedy na 

przysłowiowej prowincji było czymś nieby-
wałym, młodzi mogli zobaczyć prawdziwe 
dzieła, ambitne, o wielkiej nośności inte-
lektualnej, firmowane nazwiskami znanych 
reżyserów światowych: „Nakarmić kruki” 
Carlosa Saury, „Czas apokalipsy” i  „Ojciec 
chrzestny” Coppoli, „Chinatown” R. Polań-
skiego, „Piknik pod wiszącą skałą” i „Stowa-
rzyszenie umarłych poetów”  Petera Weira – 
że wymieniam niektóre – pamiętane przeze 
mnie, ale też przez rówieśników dzisiejszych 
40-latków, którzy mówią, że w rozmowach 
z kolegami ze studiów pochodzącymi z du-
żych miast, gdy rozmowa toczyła się o oglą-
danych w czasach szkolnych filmach, nie 
czuli kompleksów niższości, a przeciwnie.

Dla niektórych z nich był to początek 
kontynuowanego później, w dorosłym ży-
ciu wtajemniczenia w świat X Muzy. Przy-
kłady? Oto one: Kazimierz Rozwałka, 
kiedyś uczeń miejscowego LO, po ukończe-
niu prawa studiował w łódzkiej „filmówce” 
i z filmem związał swoje życie zawodowe. W 
1998 r. odebrał w Gdyni nagrodę jako naj-
lepszy producent filmowy. Dwaj inni, rów-
nież absolwenci miejscowego LO i widzowie 
bychawskiego DKF- u też nie rozstali się ze 
sztuką filmową. Grzegorz Korba, (syn wie-
loletniego nauczyciela LO Pana Juliana), 
z wykształcenia romanista, po wyjeździe do 
Paryża podjął tu studia filmowe. Podobnie 
bychawianin Andrzej Kuśmierz, w Polsce 
ukończył AGH, w stanie wojennym wyjechał 
do USA i tu od lat realizuje się jako produ-
cent filmowy, współpracując ze sławami re-
żyserskimi światowej klasy. 

Na koniec refleksja. Żyjemy w czasach 
zalewu blichtrem popkultury. Wrzaski, 
przytupy, waląca po uszach muzyka, puste 
w treści teksty piosenek, albo kabareciar-
skie drwiny z polskości vide program K. Wo-
jewódzkiego, no i grillowanie. (Chwalebne 
wyjątki oczywiście są, ale nie o nich mowa). 
A My odbiorcy chłoniemy tę bylejakość jak 
gąbka wodę zapominając, że ambitna roz-
rywka, to też sztuka zabawy, która jednak 
powinna nas również wzbogacać wewnętrz-
nie. 

Spektakl na podstawie Konrada Wallenroda w reż. M. 
Dębowczyk. W gównej roli obecny aktor Teatru im. J. 
Osterwy w Lublinie - Wojciech Krzyszczak.

Moralność Pani Dulskiej. Od lewej Mela - Irena Chromczakówna, Dulska - Zofia 
Adamowska, Dulski - Andrzej Walczuk, Zbyszek Dulski - Leszek Asyngier senior, 
Hesia - Grażyna Kozakówna.

Wacław Luterek w artystycznej pozie. 

1968, pamiątka pobytu TRUBADURÓW.

Fotos roboczy z filmu SONATA MARYMONCKA. Od 
lewej Jerzy Ridan reżyser, Olaf Lubaszenko odtwórca 
roli, Andrzej Jeziorek operator



PODZIEKOWANIE 

W dniu 21 sierpnia 2011r. odbyły się w Woli Gałęzow-
skiej Dożynki Parafialno-Gminne. 
Z tej okazji chciałbym jako sołtys złożyć najserdecz-
niejsze podziękowania dla: 
- Burmistrza Bychawy Pana Janusza Urbana, Zastępcy 
Burmistrza Pani Marty Wołoszyn, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Pana Grzegorza Szaconia, Dyrektora 
Bychawskiego Centrum Kultury Pana Piotra Gęby i 
osób im towarzyszących za organizację Święta Plo-
nów.
Dziękuję:
- Państwu Starostom Beacie Wojtowicz oraz Janowi 
Ciupakowi.
- Księdzu kanonikowi Leszkowi Żelaznemu za odpra-
wienie Mszy Świętej.
- Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Ga-
łęzowskiej Mirosławowi Stoczkowskiemu, nauczycie-
lom, uczniom i pracownikom szkoły za przygotowanie 
budynku, stołu kulinarnego i pieczę nad częścią arty-
styczną.
- Mieszkańcom Marynek za przygotowanie Wieńca 

Dożynkowego i ciast: Lucynie i Antoniemu Ziętkom, 
Irenie Poniewozik, Kazimierze Ziętek, Marii i Janowi 
Plachom, Irenie i Mirosławowi Makułom, Annie i Ja-
nowi Ciupakom.
- Panom Antoniemu Ziętkowi, Andrzejowi Sprawce, 
Januszowi Grabczyńskiemu za przywiezienie i odwie-
zienie stołów, ławek i podłogi.
- Młodzieży: Karolinie i Bartkowi Żak, Paulinie i Sylw-
kowi Wąsikom, Kamili Bartoszek i Grzegorzowi Podko-
ścielnemu.
W przygotowania włączyli się również: Robert Mazur, 
Sławomir Nowakowski, Zbigniew Gadzała, Andrzej 
Bogdański, Antoni Wąsik, Tomasz Florek, Leszek Pod-
kościelny, Andrzej Chemperek, Paweł Ponieważ, OSP 
– Antoni Ziętek, Mirosław Makuła, Tomasz Pałka, Zbi-
gniew Nawrocki, Adam Baran, Tomasz Fijołek.
Dziękuję:
- Panu Mariuszowi Sawickiemu i Paniom Cecylii Fijo-
łek, Agnieszce Szwałek, Agnieszce Kuś, Annie Stęp-
niak, Katarzynie Mizerskiej za przygotowanie i obsługę 
stołu kulinarnego. 
- Panom Andrzejowi Juchnie za pomoc finansową i 
Pawłowi Ponieważowi za owoce. 

Szczególne podziękowanie i uznanie kieruję dla żony 
Bernardety oraz gospodyń, które przygotowały po-
częstunek w postaci ciast i sałatek: Krystyna Gadzała, 
Marta Grabczyńska, Katarzyna Lipiec, Monika Ponie-
waż, Krystyna Ponieważ, Elżbieta Chemperek, Anna 
Bartoszek, Monika Florek, Dorota Podkościelna, Rena-
ta Wąsik, Zofia Sprawka, Halina Szwałek, Celina Flis, 
Anna Żak, Renata Juchna, Beata Wojtowicz, Dorota 
Sulowska, Zofia Godoś, Monika Bień, Agnieszka Kryk, 
Regina Rugała, Marzena Ryć, Henryka Kasperek, Ma-
rzena Jamróz, Krystyna Godoś, Anna Prajsnar, Maria 
Wąsik, Dorota Sadło, Małgorzata Gadzała, Cecylia Fi-
jołek, Agnieszka Szwałek, Janina Bogdańska, Agniesz-
ka Kuś, Monika Liwak, Anna Stępniak, Dorota Nowa-
kowska, Mariola Małek, Katarzyna Pietrzak.
Dziękuję serdecznie wszystkim sponsorom i osobom, 
które swoją pomocą i zaangażowaniem przyczynili się 
do uświetnienia Święta Plonów w naszej miejscowo-
ści. 

Sołtys sołectwa Wola Gałęzowska
Jan Florek

Dożynki Gminne w Woli Gałęzowskiej
Paulina Stachyra

Dożynki - czas start! 
Prezentacja delegacji dożynkowych z po-

szczególnych wsi, wybór najpiękniejszego 
ogrodu Gminy Bychawa, konkurs wieńców 
dożynkowych, zabawa taneczna z zespo-
łem SIMON – to główne atrakcje tegorocz-
nych Dożynek Gminnych, które odbyły się 
21 sierpnia na placu przy Szkole Podstawo-
wej w Woli Gałęzowskiej.

Jak wiemy, pogoda lubi płatać figle, szcze-
gólnie tego lata dała nam w kość. Jednak 
podczas obchodów dożynkowych, słońce nie 
skrywało się za chmurą i żadna kropla desz-
czu nie wdarła się nieproszona na imprezę. 
Podsumowując – aura była nam przychylna!

Wybiła godzina 11:30, ogłaszając zbiór-
kę uczestników pod Kościołem w Woli Ga-
łęzowskiej, którzy pośpiesznie udali się na 
Mszę Świętą w Kościele pod wezwaniem Św. 
Antoniego. Po mszy rozpoczęły się znane 
wszystkim obrzędy dożynkowe, a w tym ko-
rowód ze śpiewem, przemarsz delegacji nio-
sących piękne wieńce na plac szkolny, na 
którym chwile później wszyscy zostali po-
witani przez Burmistrza Bychawy, Janusza 
Urbana. Pieczę nad uroczystością sprawo-
wali Starostowie Dożynek – p. Jan Ciupak 

i p. Beata Wójtowicz. Następnie tradycyjne 
przekazanie chleba, przemówienia, występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Ga-
łęzowskiej oraz punkt kulminacyjny uro-
czystości – prezentacja wieńców dożynko-
wych, które zostały przedstawione przez 17 
delegacji dożynkowych, które w ten sposób 
chciały podziewać Bogu za zebrane plony. 
Bo wieńce dożynkowe uwite z kłosów zbóż, 
owoców, z kiści jarzębiny, kwiatów, to obok 
chleba dożynkowego symbol zebranych plo-
nów i urodzaju. Swoimi dziełami pochwali-
ły się sołectwa: Bychawka Trzecia, Bychaw-
ka Druga, Gałęzów, Gałęzów Kolonia Dru-
ga, Józwów, Podzamcze, Olszowiec, Olszo-
wiec Kolonia, Stara Wieś Pierwsza, Urszu-

lin, Wincentówek, Wola Gałęzowska, Zara-
szów, Zaraszów Kolonia, Zdrapy, Skawinek. 
Oprócz tego mieliśmy okazję obejrzeć wie-
niec Klubu Seniora.

Następnym emocjonującym wydarzeniem 
każdych dożynek  był konkurs wieńcowy. 
W tym roku komisja musiała wybrać fawo-
ryta spośród 17 pięknych dzieł. Ostatecznie 
I miejsce zostało przyznane wieńcowi przed-
stawionemu przez Bychawkę Kolonię Drugą. 
II miejsce zdobyła delegacja wieńcowa z Woli 
Gałęzowskiej, a na III miejscu uplasował się 
wieniec Bychawki Trzeciej.

Równie ważnym konkursem do rozstrzy-
gnięcia na sierpniowej uroczystości była 
VIII Edycja Konkursu „Piękne Miasto i Gmi-
na” w kategorii Najpiękniejsze Ogrody. Za-
szczytne I miejsce objęli p. Anna i Tadeusz 
Maj z Zaraszowa, II miejsce – p. Tadeusz i 
Halina Całek z Wandzina. III miejsce zosta-
ło przyznane p. Marioli Sopoćko z Bychawki 
Trzeciej. Oprócz tego, 6 ogrodów otrzymało 

 „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co 
chcemy wyrazić”.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej 
składa serdeczne podziękowania za pomoc podczas 
organizacji Dożynek Gminnych oraz przygotowanie 
budynku szkoły do nowego roku 2011/2012. 

Panu Burmistrzowi Januszowi Urbanowi, Pani Skarb-
nik Elżbiecie Dworak oraz Radzie Miejskiej za wsparcie 
w postaci środków finansowych na wymianę wykła-
dzin na korytarzach i świetlicy szkolnej. 
Panu Pawłowi Winiarczykowi oraz pracownikom go-
spodarczym Urzędu Miejskiego w Bychawie: Mirosła-
wowi Korbie, Tadeuszowi Augustynowiczowi, Andrze-
jowi Tudrujkowi, Mariuszowi Popławskiemu, Jerzemu 
Krykowi, Mirosławowi Kobylarzowi oraz Leszkowi Lu-
bańskiemu za pomoc w koszeniu trawy, sprzątaniu i 
malowaniu budynku naszej szkoły.
Panu sołtysowi Janowi Florkowi za wzorową współ-
pracę. 
Nauczycielom:
 Zofii Walczak, Mariuszowi Wąsikowi, Barbarze Jargieł-
ło, Magdalenie Rugale za przygotowanie części arty-
stycznej; 
Jolancie Stoczkowskiej, Marzenie Pasztaleniec-Sera-
fińskiej, Janinie Bogdańskiej, Reginie Kloc za oprawę 
plastyczną dożynek;  
Januszowi Flisowi za pomoc organizacyjną oraz wyko-
nywanie zdjęć; 
Alicji Milanowskiej, Annie Żak, Magdalenie Kotarskiej, 
Elżbiecie Kursie za pomoc organizacyjną;
Rodzicom:

Monice Bień, Renacie Juchnie, Dorocie Nowakow-
skiej, Joannie Wereńskiej, Katarzynie Mizerskiej, Ka-
tarzynie Mysłowskiej, Annie Stępniak, Agnieszce Kuś, 
Marioli Małek, Anecie Pietrzak, Beacie Wojtowicz, 
Beacie Mączce, Elżbiecie Rozdzialik, Kamili Dworak, 
Agnieszce Żak za malowanie korytarzy i klas szkolnych;
Andrzejowi Bogdańskiemu za pomalowanie schodów 
zewnętrznych oraz dostarczenie rusztowania;
Tomaszowi Stępniakowi za wypożyczenie rusztowania; 
Marianowi Kusiowi za prace stolarskie; 
Anecie i Ireneuszowi Pietrzakom za wypożyczenie, 
przywiezienie i odwiezienie strojów ludowych;
Pracownikom szkoły:
Cecylii Fijołek, Mariuszowi Fijołkowi, Annie Fijołek, 
Barbarze Frączek oraz Halinie Wyszkidzie; 
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do naszych 
uczniów i absolwentów oraz ich rodziców:
Dziękuję:
Absolwentom – Patrycji Rybaczek, Marcie Rozdzialik, 
Aleksandrze Żołyni, Agacie Rozdzialik, Annie Pawlas, 
Krystianowi Wąsikowi, 
Naszym uczniom – Alicji Pietrzak, Patrycji Kowalczyk, 
Julii Kowalczyk, Julii Pietrzak, Łukaszowi Kusiowi, Wik-
torii Sprawce, Danielowi Juchna, Hubertowi Nowa-
kowskiemu, Damianowi Mączce, Łukaszowi Bigosowi, 
Agacie Borowicz, Natalii Dudzie, Aleksandrze Małek, 
Adrianowi Szwałkowi, Martynie Wąsik, Szczepanowi 
Wąsikowi, Jakubowi Borowiczowi, Krystianowi My-
słowskiemu, Krystianowi Sprawce, Hubertowi Prajsna-
rowi, Mateuszowi Borowiczowi, Grzegorzowi Wronie, 
Karolinie Pawlas, Piotrowi Kusiowi, Piotrowi Dudzie, 
Wojciechowi Rybaczkowi, Agacie Dworak, Weronice 
Pietrzak, Piotrowi Bogdańskiemu, Mateuszowi Sadle;

Ponadto dziękuję:
Ilonie Holweg za nieodpłatne przekazanie kwiatów do 
dekoracji;  
Monice Ponieważ za przekazanie materiałów papier-
niczych do dekoracji;
Firmie Usługi Transportowe Handel Leszek Rozdzialik 
za przekazanie 50 zł. na wypożyczenie strojów ludo-
wych;  

Zbigniewowi Gadzale za wykoszenie trawy; 
pracownikowi Domu Dziecka za wybronowanie traw-
ników;
Radzie Rodziców za zakup verticali do świetlicy;
Mieszkańcom sołectwa Wola Gałęzowska oraz Panu 
sołtysowi Janowi Florkowi za zakup wykładziny do 
klasy pierwszej, zabawek do oddziału przedszkolne-
go oraz doposażenie placu zabaw w karuzelę; Panu 
Romanowi Szmidtowi za obsługę zakupu elementów 
placu zabaw dla dzieci. 
Równocześnie chciałbym podziękować wszystkim in-
nym osobom, nie wymienionym tutaj, które pomogły 
nam przed dożynkami i w czasie ich trwania w jakikol-
wiek sposób. 
 
Państwa obecność i wsparcie przyczyniło się do suk-
cesu Dożynek. To wspólne dzieło i współpraca przy-
niosły wiele radości wszystkim uczestnikom. Sama zaś 
organizacja świętowania pokazała, że dzięki ludziom 
dobrej woli i niesionej przez nich bezinteresownej po-
mocy można czynić wiele dobra.

 Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski

wyróżnienia: p. Marek Makuła z Bychawy, 
p. Janina Niezgoda z Kolonii Gałęzów, p. 
Jolanta Nizińska z Olszowca, p. Bogusław 
Kuna z Osowy, p. Zbigniew i Krystyna Mu-
larczyk z Wandzina oraz p. Andrzej i Beata 
Komorowscy również z Wandzina.

W końcu nadeszła pora na część arty-
styczną! Imprezę uświetniły koncerty i wy-
stępy: Klubu Seniora z  Bychawskiego Cen-
trum Kultury, Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, Kapeli Czerniejowskiej oraz 

koncert zespołu Unikalni. Główną atrakcją 
tej części uroczystości, a zarazem gwiaz-
dą wieczoru był zespół SIMON, który zaba-
wiał zgromadzonych aż do końca dożynek o 
północy.
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Zawiłe przygody Węża 
Wijusia (cz. IX)

Piąty w dwa oczęta
By szukały piękna

W uszka całus szósty
By słuchały prawdy

Siódmy, ósmy czule
Byś był życia królem

Dziewiąty, dziesiąty…
Bądź tutaj szczęśliwy!

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

Narrator: Tu się należą, Kochani moi,
Wam wyjaśnienia cokolwiek z grubsza.
… a śpiewem chciała nerwy ukoić

Maleństwu swemu Lisica Rudka.
Stąd kołysanka przed drugim spaniem
Lisiątka, które zjadło do syta
I otulone matki ramieniem
Grzecznie zaczęło z wolna zasypiać.
Tak, gdyż to właśnie w lisiej rodzinie
Najnowszy członek, jedynak jeszcze,
Przyszedł już na świat (dzięki bocianie…) 
Niedawno, w lipcu, gdy letnie deszcze.
Gdy głos usłyszał miękko nucący
Nieopodal zwalonego buku.

W. Wijuś: -Dzień dobry Pani.
Narrator: Szeptem zagaił.
W. Wijuś: -Nie miałem kiedy pogratulować…
Narrator: Wijuś swym taktem mógł się pochwalić. 
W. Wijuś: -… i życzyć szczęścia małemu, zdrowia!
L. Rudka: -Nie musisz szeptem mówić Wijusiu,
Sen malusiego raczej jest twardy.
Za dobre słowo z góry dziękuję - 
Nigdy za dużo… 
W. Wijuś: -…słodki, doprawdy!
L. Rudka: -Dokąd tak zmierzasz, Wijusiu miły?
Od stron twych przecież kawałek drogi.

C.D.N.

XLIV

Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie w gpj 
i z miejsca zapraszam do lektury kolejnej przygo-
dy naszego leśnego bohatera. W tej części pozna-
my bliżej autorkę kołysanki, z którą Wijuś podej-
mie życzliwy dialog i złoży gratulacje w związku 
z pewnym wydarzeniem…

P.S. Serdecznie uparcie i konsekwentnie ro-
dziców zachęcam do wspólnego czytania ze swo-
imi pociechami (z podziałem na role), i oczywi-
ście do prenumeraty wszystkich części bajkowego 
słuchowiska.

Leszek Asyngier Jr

Dzieci ze spalonego przedszkola w Olszowcu znalazły dla siebie miejsce w Bychawie

Dzieci na plebanii
Paulina Stachyra

I kto by się spodziewał, że na plebani przy 
kościele parafialnym w Bychawie powsta-
nie przedszkole? A jednak! Od września tego 
roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego w 
Olszowcu znalazły tam dla siebie kącik. 31 
stycznia bieżącego roku spłonął pochodzą-
cy z lat 20 ubiegłego wieku budynek szkol-
ny w Olszowcu. Była to wielka strata, po-
nieważ po kilkuletniej przerwie w funkcjo-
nowaniu tam szkoły podstawowej, budynek 
został wyremontowany i od września 2009 

roku znów słychać było tam ra-
dosne okrzyki bawiących się 
dzieci, tym razem tych najmłod-
szych – przedszkolaków. Jed-
nak w wyniku pożaru, przed-
szkole nie nadawało się już do 
użytku. Do końca roku szkolne-
go 2010/2011 mali mieszkańcy 
Olszowca i okolicznych wsi – Ol-
szowca Koloni, Woli Dużej i Ro-
manowa, uczęszczali do przed-
szkola w Osowie, gdzie dostali 
salę. Trzeba było szybko dzia-
łać, aby dzieci nie przesiedziały 
w domu kilku miesięcy.

Proboszcz bychawskiej para-
fii, ksiądz Andrzej Kuś, z entu-
zjazmem zareagował na pomysł 
powstania przedszkola na ple-
bani i po załatwieniu formalno-
ści, wszystko poszło zgodnie z 
planem!

Odwiedziłam dzieci 5 września, chwilę po 
rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Obec-
nie do przedszkola zapisane jest 13 malu-
chów, które radośnie mnie przywitały. Bar-
dzo dobre wrażenie wzbudziło we mnie po-
mieszczenie, w którym się uczą – jest jasne i 
całkiem duże. Dzieci na czele z Panią Przed-
szkolanką, Justyną Orszulską-Kazubską, 
dopiero się tam urządzają, ale i tak panu-
je porządek, a dobrym nastrojem można 
się momentalnie zarazić. Na tablicy nama-
lowane były kasztany, przedszkolaki miały 
za zadanie narysować swoje wspomnienia 
wakacyjne, a następnie wybierały się razem 
z Panią szukać w parku kasztanów. Dowie-
działam się później z nieoficjalnych źródeł, 
że kasztanków jeszcze nie było:)

Mam nadzieję, że przedszkolaki ruszą peł-
ną parą i niedługo znów będziemy mogli o 
nich przeczytać na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”!

Ze względu na coraz większą liczbę znisz-
czeń, które zauważmy w Rezerwacie Przy-
rody w Bychawie, przedstawiamy Państwu 
zasady, które każdy obywatel ma obowiązek 
przestrzegać w miejscach chronionej przy-
rody. Dopuszczenie się któregoś wykrocze-
nia jest karalne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 
1220 z późn. zm.)

Art. 15. ust. 1. W parkach narodowych 
oraz w rezerwatach przyrody zabrania 
się:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budow-

lanych i urządzeń technicznych, z wyjąt-
kiem obiektów i urządzeń służących ce-
lom parku narodowego albo rezerwatu 
przyrody;

2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występu-

jących zwierząt, zbierania lub niszcze-
nia jaj, postaci młodocianych i form roz-
wojowych zwierząt, umyślnego płosze-
nia zwierząt kręgowych, zbierania poro-
ży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i in-
nych schronień zwierząt oraz ich miejsc 
rozrodu;

4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyzna-
czonych w planie ochrony lub zadaniach 
ochronnych ustanowionych dla rezerwa-
tu przyrody;

5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego 
uszkadzania roślin oraz grzybów;

6) użytkowania, niszczenia, umyślnego 
uszkadzania, zanieczyszczania i dokony-
wania zmian obiektów przyrodniczych, 
obszarów oraz zasobów, tworów i skład-
ników przyrody;

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji 
rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody;

8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz ska-
mieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

9) niszczenia gleby lub zmiany przeznacze-
nia i użytkowania gruntów;

10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych 
oraz używania źródeł światła o otwartym 
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczo-
nych przez dyrektora parku narodowego, 
a w rezerwacie przyrody - przez regional-
nego dyrektora ochrony środowiska;

11) prowadzenia działalności wytwórczej, 
handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych w planie ochrony;

12) stosowania chemicznych i biologicznych 
środków ochrony roślin i nawozów;

13) zbioru dziko występujących roślin i grzy-

bów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych przez dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody - 
przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

14) połowu ryb i innych organizmów wod-
nych, z wyjątkiem miejsc wyznaczo-
nych w planie ochrony lub zadaniach 
ochronnych;

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciar-
skiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjąt-
kiem szlaków i tras narciarskich wyzna-
czonych przez dyrektora parku narodowe-
go, a w rezerwacie przyrody - przez regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska;

16) wprowadzania psów na obszary obję-
te ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych w planie ochro-
ny oraz psów pasterskich wprowadza-
nych na obszary objęte ochroną czynną, 
na których plan ochrony albo zadania 
ochronne dopuszczają wypas;

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbior-
ników wodnych, z wyjątkiem miejsc wy-
znaczonych przez dyrektora parku na-
rodowego, a w rezerwacie przyrody - 
przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

18) ruchu pojazdów poza drogami publicz-
nymi oraz poza drogami położonymi na 
nieruchomościach będących w trwałym 
zarządzie parku narodowego, wskazany-
mi przez dyrektora parku narodowego, a 
w rezerwacie przyrody - przez regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska;

19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń 
reklamowych i innych znaków niezwią-
zanych z ochroną przyrody, udostępnia-
niem parku albo rezerwatu przyrody, 
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem zna-
ków drogowych i innych znaków związa-
nych z ochroną bezpieczeństwa i porząd-
ku powszechnego;

20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego 

sprzętu motorowego, uprawiania sportów 
wodnych i motorowych, pływania i żeglo-
wania, z wyjątkiem akwenów lub szla-
ków wyznaczonych przez dyrektora par-
ku narodowego, a w rezerwacie przyrody 
- przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

22) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu;

23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyzna-
czonych przez dyrektora parku narodowe-
go, a w rezerwacie przyrody - przez regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska;

24) prowadzenia badań naukowych - w par-
ku narodowym bez zgody dyrektora par-
ku, a w rezerwacie przyrody - bez zgo-
dy regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska;

25) wprowadzania gatunków roślin, zwie-
rząt lub grzybów, bez zgody ministra wła-
ściwego do spraw środowiska;

26) wprowadzania organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych;

27) organizacji imprez rekreacyjno-sporto-
wych - w parku narodowym bez zgody dy-
rektora parku narodowego, a w rezerwa-
cie przyrody bez zgody regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, 
nie dotyczą:

1) wykonywania zadań wynikających z  pla-
nu ochrony lub zadań ochronnych;

2) (uchylony);
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia-

łań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym;

4) wykonywania zadań z zakresu obronno-
ści kraju w przypadku zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa;

5) obszarów objętych ochroną krajobrazową 
w trakcie ich gospodarczego wykorzysty-
wania przez jednostki organizacyjne, oso-
by prawne lub fizyczne oraz wykonywa-
nia prawa własności, zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu cywilnego.

ust.4. Generalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska, po zasięgnięciu opinii regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska, może 
zezwolić na obszarze rezerwatu przyro-
dy na odstępstwa od zakazów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebą:

1) ochrony przyrody lub
2) realizacji inwestycji liniowych celu pu-

blicznego, w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i po zagwarantowaniu 
kompensacji przyrodniczej w rozumieniu 
art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

ust.5. Regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska może zezwolić na obszarze rezer-
watu przyrody na odstępstwa od zaka-
zów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to 
uzasadnione wykonywaniem badań na-
ukowych lub celami edukacyjnymi, kul-
turowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi 
lub sportowymi lub celami kultu religij-
nego i nie spowoduje to negatywnego od-
działywania na cele ochrony przyrody re-
zerwatu przyrody.

Rezerwat od strony przepisów
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w okresie od 10.08.2011 r. do 8.09.2011 r.
zarejestrowano: 

Akty zgonów

1. Grzegorczyk Józef Stara Wieś Pierwsza lat 91
2. Winiarczyk Marianna Bychawa lat 88
3. Pluta Henryk Osmolice Pierwsze lat 69
4. Baran Stanisław Stara Wieś Druga lat 85
5. Kwietniewski Henryk Urszulin lat 88
6. Olejarz Kazimiera Łosień lat 78
7. Choina Czesława Kazimierzówka lat 88
8. Prokop Janina Skorczyce lat 89
9. Golian Julianna Bychawka Druga lat 89
10. Skibiński Marian Janów Lubelski  lat 53
11. Szostak Jan Krzczonów lat 85
12. Adamczyk Feliks Lublin lat 90
13. Macioszek Helena Wandzin lat 96
14. Markiewicz Wanda Bystrzyca Nowa lat 88
15. Wymiatał Kazimierz Świdnik lat 81
16. Maj Marcin Bychawa lat 78
17. Sprawka Jan Osowa lat 92
18. Górny Stanisław Zalesie lat 78
19. Skowronek Janina Giełczew Kolonia lat 86
20. Blinowski Józef Lublin lat 77
21. Karczmarczyk Feliksa Lublin lat 83
22. Wilkołaska Barbara Lublin lat 80
23. Kufel Henryk Elizówka lat 70

Akty małżeństw

1. Gugnowski Radosław i Wójcik Magdalena
2. Dobrzyński Marek i Jurak Joanna
3. Stankiewicz Jakub i Krzykała Klaudia
4. Kozieł Mariusz i Foc Beata
5. Ciszewski Jacek i Skwarska Justyna
6. Woźnica Robert i Brzezina Justyna
7. Ciężkal Michał i Strachecka Katarzyna
8. Skoczylas Grzegorz i Rogalska Ewelina
9. Pruś Tomasz i Fajda Agnieszka
10. Frant Paweł i Olszówka Magdalena 
11. Górniak Robert i Makuła Agnieszka
12. Utkowski Paweł i Dąbska Jadwiga
13. Sałek Łukasz i Fila Ewelina
14. Szumiło Paweł i Kochaj Aneta
15. Wydro Łukasz i Szymura Karolina

Opracowała Regina Soczylas – Kierownik USC  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

MTU

Lublin - Bychawa

poniedziąłek - piątek
6.00 6.15 6.31 6.45 7.01 7.14 7.30 7.47 7.57 8.13 8.32 8.48 9.02 
9.15 9.30 9.45 10.00 10.12 10.25 10.48 11.00 11.15 11.30 11.45 
12.00 12.15 12.26 12.42 12.55 13.10 13.30 13.50 14.03 14.15 
14.30 14.45 14.58 15.10 15.25 15.40 15.52 16.05 16.15 16.25 
16.40 16.55 17.10 17.26 17.45 18.00 18.15 18.35 18.50 19.03 
19.18 19.38 19.58 20.25

sobota
6.43 7.01 7.28 7.57 8.32 9.02 9.28 9.48 10.10 10.55 11.26 12.03 
12.28 12.52 13.32 13.50 14.11 14.45 15.10 15.38 15.52 16.15 
16.36 17.10 17.45 18.10 18.34 19.01 19.58 20.25

niedziela
7.01 7.57 9.02 10.10 10.58 12.03 12.52 13.50 14.37 15.10 15.52 
16.36 17.10 17.45 18.34 19.01 19.58 20.25

Rozkład jazdy BUS
informacje udostępnione przez firmę VOYAGER s.c.
przystanek przy budynku GS
Bychawa - Lublin

poniedziałek - piątek
5.10 5.25 5.40 5.52 6.05 6.15 6.28 6.40 6.50 7.00 7.11 7.25 7.45 8.00 
8.14 8.25 8.40 8.55 9.06 9.20 9.35 9.48 10.00 10.15 10.35 10.50 
11.05 11.23 11.36 11.48 12.00 12.15 12.30 12.48 13.08 13.27 13.45 
14.00 14.15 15.25 14.41 14.55 15.08 15.22 15.38 15.50 16.05 16.20 
16.35 17.00 17.15 17.30 17.45 18.06 18.20 18.40 19.00 19.25

sobota
5.40 6.15 6.38 6.50 7.11 7.36 8.00 8.36 9.06 9.35 10.12 10 36 11.11 
11.36 12.15 12.48 13.08 13.45 14.15 14.55 15.22 15.38 15.50 16.05 
16.35 17.00 17.45 18.20 19.00 19.25

niedziela
6.15 7.11 8.00 9.06 10.12 11.11 12.00 12.48 13.27 14.15 14.55 15.38 
16.35 17.00 17.45 18.20 19.00 19.25
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Konkurs Piękne Miasto i Gmina
Najpiękniejszy ogródlato 2011
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Najpiękniejsze sołectwo Bychawka Druga

Krystyna i Zbigniew Mularczyk
miejscowość Wandzin

Marek Makuła
miejscowość Bychawa

WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE 

WYRÓŻNIENIE 

WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE 

Anna i Tadeusz Maj
miejscowość Zaraszów

Halina i Tadeusz Całek
miejscowość Wandzin

Mariola Sopoćko
miejscowość Bychawka Trzecia

Bogusław Kuna 
miejscowość Osowa Jolanta Nizińska

miejscowość Olszowiec

Beata i Andrzej Komorowscy
miejscowość Wandzin

Janina Niezgoda
miejscowość Gałęzów Kolonia Pierwsza


	Dożynki Powiatowe
	INFORMACJE Z URZĘDU
	Zmiany w Urzędzie
	Bychawka
kroczek do placu zabaw
	WYBORY
	Pierwszy Celtic Fire Day za nami!
	Biblioteka to dobry adres 
	Ważne dla Łasuchów i Moli książkowych!
	Z życia projektu „POMAGAMY SOBIE”
	Tradycje amatorskiej działalności kulturalnej w Bychawie cz. IV

	Dożynki Gminne w Woli Gałęzowskiej
	Dzieci na plebanii
	Rezerwat od strony przepisów
	USC informuje
	Rozkład jazdy BUS

