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�� Zaproszenie do konkursu plastycznego 
na kartkę pocztową Gminy Bychawa

Choć do świąt Wielkiej Nocy jeszcze daleko, to w Urzędzie Miejskim w Bychawie trwają już 
przedświąteczne przygotowania. 18 lutego Burmistrz Bychawy ogłosił konkurs plastyczny na 
projekt świątecznej kartki pocztowej. To już 14. edycja tego konkursu. Preferowane techniki 
wykonania pracy to farby plakatowe, akwarele, pastele. Nagrodą będzie, podobnie w jak w ubie-
głych edycjach, wydruk projektu w drukarni. Projekty przyjmowane są do 11 marca.
Więcej informacji na stronie www.bychawa.pl oraz pod numerem tel. 81 56 60 144.

�� Podatki, podatki
W lutym mieszkańcy naszej 
gminy otrzymali nakazy 
podatkowe na 2013 r. Nadal 
obowiązują stare stawki, 
przyjęte przez Radę Miejską 
w 2011 roku. Przypominamy, 
że podatek rolny, leśny 
i od nieruchomości wpłaca się 
do: 15 marca (I rata), 15 maja 
(II rata), 15 września (III rata), 
15 listopada (IV rata).

Obowiązujące stawki podatku od budynków:
�» od budynków mieszkalnych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej 0,51 zł,
�» od budynków związanych z prowadzeniem 

dział. gospodarczej 15,84 zł, 
�» od budynków zajętych na prowadzenie dział. 

gosp. w zakresie obrotu materiałem siewnym 
8,09 zł,

�» od budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej 3,81 zł,
�» od budynków pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego 6,60 zł.

Obowiązujące stawki podatku od gruntów:
�» podatek rolny 82,50 zł/ha (podatnicy posia-

dający gospodarstwo)
�»  podatek rolny 165 zł/ha (podatnicy nie posia-

dający gospodarstwa)
�» od gruntów zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej 0,66 zł
�» od gruntów pod jeziorami 3,38 zł.

Więcej na temat obowiązujących stawek po-
datków, również od pojazdów, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie > Władze > Rada Miejska > Uchwały 
Rady Miejskiej > Dokumenty z roku 2011 > 
Uchwały z dnia 27.10.2011 r.

�� Daty i miejsca spotkań 
z burmistrzem Bychawy

w sołectwach gminy Bychawa w 2013 roku

Lp Data zebrania Godzina Miejscowość
/miejsce zebrania Protokolant

1. 01-03-2013 Godz. 10.00 Olszowiec – Kolonia
mieszkanie sołtysa

Anna Żminda 

2. 01-03-2013 Godz. 17:00

Osiedle nr 2
Wandzin
Marysin
sala konferencyjna UM

Ewa Sulowska

3. 04-03-2013 Godz. 10:00 Stara Wieś Trzecia
świetlica

Andrzej 
Kucharski

4. 04-03-2013 Godz. 16:00 Skawinek
mieszkanie sołtysa

Joanna 
Krzysztoń

5. 05-03-2013 Godz. 10:00 Gałęzów Kolonia Pierwsza
remiza Iwona Płaza

6. 05-03-2013 Godz. 14:00 Urszulin
remiza

Agnieszka 
Baran

7. 06-03-2013 Godz. 17:00 Podzamcze
ŚDS

Marek 
Matysek

8. 07-03-2013 Godz. 10:00 Romanów
mieszkanie sołtysa

Renata 
Jankowska

9. 07-03-2013 Godz. 14:00 Leśniczówka
mieszkanie sołtysa

Sławomir 
Rechul

10. 08-03-2013 Godz. 17:00

Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga
Bychawka Druga- Kolonia
Bychawka Trzecia
Bychawka Trzecia-Kolonia 
szkoła

Magdalena 
Krzesiak

11. 11-03-2013 Godz. 14:00 Wola Duża Kolonia
mieszkanie sołtysa Monika Głazik

12. 12-03-2013 Godz. 10:00
Zaraszów Kolonia
Zaraszów
szkoła w Zaraszowie

Elżbieta Rolek

13. 13-03-2013 Godz. 14:00 Olszowiec
remiza

Monika 
Kucharska

14. 14-03-2013 Godz. 14:00 Osowa – szkoła w Osowie
Osowa – Kolonia* Monika Flis

15. 15-03-2013 Godz. 10:00 Stara Wieś Pierwsza
remiza

Justyna 
Jendrzejczak

16. 18-03-2013 Godz. 14:00 Wincentówek
mieszkanie sołtysa Marta Ciołek

17. 19-03-2013 Godz. 10:00 Zdrapy
szkoła

Agnieszka 
Chemperek

18. 20-03-2013 Godz. 10:00 Kosarzew Dolny – Kolonia
remiza

Małgorzata 
Fijołek

19. 20-03-2013 Godz. 16:00 Łęczyca
mieszkanie sołtysa

Elżbieta 
Stachyra

*termin zebrania dla sołectwa może ulec zmianie

�� Usuwanie azbestu – nabór 
uzupełniający wniosków tylko 
od 4 do 8 marca 

Urząd Miejski w Bychawie informuje, 
że w dniach 4-8 marca 2013 r. prze-
prowadzony zostanie uzupełniający 
nabór wniosków na usługę demonta-
żu, odbioru, zapakowania, załadunku, 
transportu i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest. Wniosek 
i dokumenty należy wypełnić, skom-
pletować i złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie najpóźniej do dnia 
8 marca 2013 r. w Punkcie Obsługi 
Interesanta (na parterze).
Wnioski można pobrać ze strony pro-
jektu www.azbest.lubelskie.pl oraz 
w tutejszym Urzędzie Miejskim w po-
koju nr 7.

Pilotażowy system gospodarowa-
nia odpadami azbestowymi na te-
renie Województwa Lubelskiego 
wzmocniony sprawnym monitorin-
giem ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania.

Program: Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy 

Priorytet 2. Środowisko 
i Infrastruktura 

Obszar tematyczny: Odbudowa, 
remont przebudowa i rozbudowa 

podstawowej infrastruktury

�� Gmina zakupiła samochód do przewozu 
niepełnosprawnych dzieci
Za 9-osobowy samochód 
marki Renault Traffic zapła-
cono 110 700 zł. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnoprawnych sfinanso-
wał 40 % tej kwoty.

Do chwili obecnej gmina nie zapewniała spe-
cjalistycznych usług transportowych dla dzie-
ci niepełnosprawnych. Dzieci posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
uczące się w gminnych szkołach korzystały 
z dowożenia gimbusami. Pojazdy te nie są 
dostosowane do przewozu osób niepełno-
sprawnych z dysfunkcjami narządu ruchu. 
Uczniowie uczęszczający do szkół, przed-
szkoli specjalnych, ośrodków szkolno-wycho-
wawczych na terenie powiatu lubelskiego 
w różnych miejscowościach (Lublin, Matczyn, 

Załucze, Bystrzyca, Świdnik) byli dowożeni 
przez rodziców.
Znaczna część rodziców z uwagi na różne sy-
tuacje osobiste nie ma możliwości dalszego 
zapewnienia swoim dzieciom dowożenia do 
ośrodków i szkół specjalnych. Stąd decyzja 
o zakupie samochodu.

Okładka: Gabrysia Golik jako jedna z pierwszych odkryła w drzewie dziuplę. „Kacze Doły”, fot. Marek Matysek
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�� Na styczniowej sesji rady 
miejskiej (31 stycznia) 
starosta Paweł Pikula 
i dyrektor Piotr Wojtaś 
wypowiedzieli się na 
temat sytuacji bychawskiej 
służby zdrowia. Ujemny 
wynik finansowy SPZOZ 
w Bychawie wynosi 
około 700 tys. zł za rok 
ubiegły, do czego w dużym 
stopniu przyczynia się 
nierentowny oddział 
dziecięcy. 

Starosta obiecuje, że na razie nie będzie żad-
nych rewolucyjnych zmian tj. likwidacji oddzia-
łu. Do końca czerwca radni powiatowi muszą 
również podjąć decyzję o pozostawieniu funkcjo-
nowania szpitala na starych zasadach (SPZOZ) 
lub o jego przekształceniu w spółkę prawa 
handlowego.

 Paweł Pikula:
Korzystając z zaproszenia pana burmistrza, 
pana przewodniczącego, chciałbym przekazać 
kilka słów na temat sytuacji finansowej szpita-
la w Bychawie. Stan finansów wygląda nie naj-
lepiej, ma to związek w szczególności z ustawą 
203*, jak również z niskim kontraktowaniem 
przez lubelski oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia. To z kolei wynika z dwóch czynników. 
Po pierwsze: od 2007 roku występuje bardzo 
niekorzystny dla województwa lubelskiego algo-
rytm rozdziału środków na finansowanie służby 
zdrowia. Po drugie: trudność funkcjonowania 
szpitala na terenie województwa wynika z dużej 

konkurencji. Jest dużo szpitali, a nasze położe-
nie blisko Lublina sprawia, że musimy konku-
rować z nadmierną, zdaniem ekspertów, liczbą 
szpitali w samym Lublinie.
Należy wspomnieć, że w chwili obecnej zosta-
ły zmienione zasady funkcjonowania służby 
zdrowia, między innymi poprzez wprowadze-
nie w miejsce dawnej ustawy o zakładach opie-
ki zdrowotnej, ustawy o działalności leczniczej. 
Można w tej chwili prowadzić działalność w for-
mie dotychczasowej, czyli jako SPZOZ, ale jest 
też możliwość prawna przekształcenia SPZOZ 
w spółkę prawa handlowego. Jeśli chodzi o kon-
tynuowanie działalności w dotychczasowej for-
mule, została wprowadzona zasada, że organ 
prowadzący, w tym wypadku Powiat Lubelski, 
jest zobowiązany pokrywać ujemne wyniki fi-
nansowe ze swojego budżetu (ok. 700 tys. za 
rok 2012). W przypadku przekształcenia SPZOZ 
w spółkę prawa handlowego takiego obowiązku 
organ prowadzący nie ma. Sam moment prze-
kształcenia zobowiązuje organ do spłaty okre-
ślonego poziomu zadłużenia, nie całości, ale je-
żeli zadłużenie przekracza 50 % wartości rocz-
nych dochodów danej jednostki, to tej różnicy.
Jak to przekłada się na relacje finansowe SPZOZ 
w Bychawie? Należy liczyć się z tym, że w przy-
padku ewentualnego przekształcenia w spółkę 
prawa handlowego, jako organ prowadzący bę-
dziemy z mocy ustawy zobowiązani do pokrycia 
części zobowiązania w kwocie ponad 2,5 mln zł.

Przed Radą Powiatu Lubelskiego, mniej więcej 
w czerwcu, decyzja o przyszłości bychawskiej 
służby zdrowia w sensie organizacyjnym, czy 
szpital będzie funkcjonował w formie SPZOZ czy 
jako spółka prawa handlowego. Nastroje w radzie 
wskazują, że raczej będzie decyzja zachowaniu 
obecnej struktury. Wyrażę tylko swój pogląd, że 
ewentualne przekształcenie w spółkę prawa han-
dlowego mogłoby mieć miejsce tylko wtedy, gdy-
by były na to bardzo wyraźne zachęty finansowe 
czyli dotacje z budżetu państwa. Póki co takich 
zachęt nie ma.
Ujemny wynik finansowy SPZOZ stawia nas przed 
koniecznością szukania rozwiązań, by osiągnąć 
równowagę finansową. Dyrektor Wojtaś został zo-
bowiązany do przedstawienia  pomysłów, które 
pozwolą poprawić wyniki. Została przeprowadzo-
na szeroka analiza działalności, gdzie należy szu-
kać oszczędności w ramach działalności bieżącej 
i próbować obniżać koszty. Dotyczy to także, nie-
stety, redukcji etatów, miedzy innymi tam gdzie 
zmieniły się  przepisy, tak jak  np. w ratownictwie 
medycznym, gdzie nie w każdego rodzaju karetce 
jest wymagana obecność lekarza.
Jeśli chodzi o działalność strukturalną to zosta-
ła przedstawiona szczegółowa analiza rentowno-
ści poszczególnych oddziałów i ośrodków zdro-
wia. Chciałbym uspokoić, los oddziału dziecię-
cego wcale nie został przesądzony. Oddział dzie-
cięcy został wskazany jako ta część działalności 
szpitala, która generuje ujemny wynik finansowy. 

Jest to na poziomie ponad 300 tys. rocznie, tyle 
jest różnicy pomiędzy kosztami funkcjonowania 
oddziału a dochodami z kontraktu.
Tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy: 
pierwszą, że wynik finansowy oddziału dziecię-
cego jest ujemny, drugą – że słabe jest jego wy-
korzystanie. Wskaźniki ilości pacjentów na tym 
oddziale są bardzo niskie. Chcielibyśmy, by na-
stąpiła poprawa jakości pracy oddziału, by sytu-
acja współpracy między przychodnią i oddziałem 
się poprawiła. Jest to na etapie dyskusji między 
nami, jako organem prowadzącym, a dyrektorem. 
Chodzi głownie o sprawy kadrowe i podejście do 
pacjentów. Oczekujemy do końca roku na popra-
wę jakości finansowej i organizacyjnej. Obecne 
kontrakty szpitala wygasną we wrześniu br. i spo-
dziewamy się ogłoszenia przez NFZ procedury 
konkursowej. Chcielibyśmy przystąpić do tej pro-
cedury z jak najszerszą ofertą, również z ofertą 
oddziału dziecięcego. Jeśli nam się uda uzyskać 
dobry kontrakt i poprawić relacje ekonomiczne, 
zmian strukturalnych nie będzie. Jeżeli okazało-
by się inaczej, to do dyskusji na temat dalszego 
istnienia oddziału jeszcze wrócimy.

 Piotr Wojtaś: 
Z oddziałem dziecięcym to jest tak, że to nie tyl-
ko bychawski ma trudności. Ogólnie w kraju jest 
problem, bo dzieci jest mniej, a i prognozy na 
przyszłość są nie najlepsze. Dzieci na naszym od-
dziale mogą być leczone tylko na schorzenia pod-
stawowe. Nasze możliwości diagnostyczne z za-
kresu pediatrii są bardzo ograniczone. Jeśli stan 
dziecka jest skomplikowany to należy je leczyć 
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, 
tam gdzie jest sprzęt i fachowcy. Można powie-
dzieć, że tutaj leczymy doraźnie, w ostrych sta-
nach, takich jak zapalenie oskrzeli, płuc, biegun-
ki, anginy, ale to jest wszystko. Nie mamy też ta-
kiej możliwości, by fundusz refundował nam pro-
cedury jednego dnia, po zabiegach operacyjnych 
choćby.

Druga sprawa w pediatrii to sprawy kadrowe. 
Zawód pediatra to zawód wymierający, dinozaur. 
W szpitalach pracują lekarze, których średnia 
wieku to, przypuszczam, wiek 60 lat. Młodzi nie 
chcą się tego zawodu uczyć, bo jest bardzo trud-
ny, odpowiedzialny, i specjalizacja trwa najdłużej 
ze wszystkich specjalizacji, a można się kształcić 
tylko w dużym szpitalu. W Bychawie bazujemy na 
lekarzach dojeżdżających. Żeby prowadzić ten od-
dział należy posiadać drugi stopień specjalizacji. 
Natomiast nasze plany były takie, by tak prze-
kształcić oddział i ambulatorium, by były na-
czynia połączone, by matka nie musiała błądzić. 
Dużą zasługą tego oddziału jest również to, że 
sprawuje opiekę ambulatoryjną nad pacjenta-
mi pięciu okolicznych gmin w dni wolne od pracy 
i święta. Matka z dzieckiem ma komfort nie zgła-
szać się do przypadkowego lekarza, który nie ma 
specjalizacji z pediatrii, ale od razu zgłasza się do 
specjalisty.
Larum nad odziałem ma też swoje pozytywne stro-
ny. Bo wiele spraw można poprawić. Chciałbym 
państwa uspokoić, nie będzie żadnych rewolucyj-
nych zmian, ale przekształcenia są nieuniknione.

Notowała Monika Głazik
Wypowiedzi opublikowano ze skrótami.

* Ustawa 203 to potoczna nazwa ustawy z dnia 22 grudnia 
2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształ-

towania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsię-
biorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ.

Na jej podstawie wszystkim pracownikom publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób 

zostały przyznane podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 r. 
i 171 zł w roku następnym. Ustawa nie wskazała jednak źró-

deł sfinansowania tych podwyżek. Placówki ochrony zdro-
wia musiały wypłacić z własnych budżetów przyznane pod-

wyżki. Część szpitali zrobiła to w całości, inne tylko w czę-
ści, a jeszcze inne w ogóle nie wypłaciły należnych pod-

wyżek, tłumacząc się tym, że nie mają na to środków, bo 
ustawodawca nie wskazał źródła sfinansowania. Wypłata 

podwyżek 203 stała się głównym powodem gwałtownego 
wzrostu zadłużenia szpitali.

Zdrowie

Dyskusja nad przyszłością oddziału dziecięcego

�� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej to największy 
zakład w Bychawie, daje pracę ponad 300 osobom

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bychawie 
prowadzi działalność na terenie 
sześciu gmin: Bychawa, Jabłonna, 
Krzczonów, Strzyżewice, 
Wysokie, Zakrzew. W skład 
SPZOZ w Bychawie wchodzi 17 
jednostek organizacyjnych reali-
zujących działalność medyczną: 

szpital powiatowy (dwa oddziały: 
Wewnętrzny i Dziecięcy oraz Izba 
Przyjęć), Przychodnia Rejonowa 
(poradnie lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej oraz 10 porad-
ni specjalistycznych), 5 Gminnych 
Ośrodków Zdrowia (Jabłonna, 
Krzczonów, Piotrowice, Wysokie, 
Zakrzew), 4 Wiejskie Ośrodki 

Zdrowia (Chmiel, Kiełczewice, 
Giełczew, Stara Wieś), 
Ratownictwo Medyczne, Dział 
Farmacji Szpitalnej, Pracownia 
RTG i USG, Laboratorium 
Centralne, Ośrodek Rehabilitacji 
i Fizjoterapii, Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy. Działalność admi-
nistracyjna i ekonomiczna 

realizowana jest przez Głównego 
Księgowego wraz z Sekcją 
Finansową-Księgową, Sekcję 
Spraw Pracowniczych, Dział 
Analiz i Marketingu, Sekcję 
ds. Zamówień Publicznych.

Zatrudnienie  
(stan na dzień 31.12.2012 r.)

Liczba 
osób

Liczba 
etatów

Lekarze, w tym: 31 28,68

Oddział Wewnętrzny 6 6
Oddział Dziecięcy 3 2

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 1 1

Przychodnia Rejonowa 9 7,3
Gminne/Wiejskie Ośrodki 

Zdrowia 13 11,8

Farmaceuci 1 1
Inny personel z wykształceniem 
wyższym (fizjoterapeuci, 
psycholog, mgr chemii, 
mgr biologii, specjalista terapii 
uzależnień, pielęgniarki, 
położne, ratownicy)

38 37,35

Personel medyczny 
z wykształceniem średnim 
(pielęgniarki, położne, 
ratownicy medyczni, 
rejestratorki, sekretarki 
medyczne, laboranci, technicy 
RTG, technicy farmaceutyczni, 
masażyści, fizjoterapeuci)

157 151,66

Personel niższy (salowe, 
sanitariusze, pomoc 
laboratoryjna, sterylizator)

46 35,75

Personel gospodarczy 
(palacze – w tym sezonowi), 
sortowacz, konserwatorzy, 
malarze, elektryk, glazurnik, 
kierowcy, pracownik kostnicy, 
sprzątaczki)

33 31,75

Administracja 28 28
Razem 334 314,19

Liczba zadeklarowanych pacjentów w POZ - 28 242, 
w tym: Przychodnia Rejonowa w Bychawie – 8824, 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starej Wsi - 1439

Działalność medyczna SPZOZ w Bychawie w 2012 roku
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 32 109 porad
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 
w tym:

110 947 porad

dzieci 3 018
Przychodnia Rejonowa 29 129

Gminne/Wiejskie Ośrodki Zdrowia 81 818
Rehabilitacja 63 491 zabiegów
Nocna i świąteczna opieka medyczna 
POZ 13 933 porady

Ratownictwo Medyczne 3 395 wyjazdów
Diagnostyka (badania laboratoryjne, 
USB, RTG, EKG) 118 976 badań

Lecznictwo szpitalne oraz opieka długo-
terminowa, w tym: 3 840 leczonych

Oddział Wewnętrzny 2 895
Oddział Dziecięcy 393

Zakład Opiekuńczo-leczniczy 552

Izba Przyjęć 4 368 porad 
ambulatoryjnych

�� SPZOZ w liczbach

Piotr Wojtaś, dyrektor 
SPZOZ: Nie będzie 

rewolucyjnych 
zmian, ale prze-

kształcenia są 
nieuniknione.

Los oddziału dziecięcego 
nie został przesądzony 

– mówi starosta 
Paweł Pikula

Informator
Rejestracja tel. 81 566 01 83 lub 81 566 94 71
Poradnia ogólna czynna: poniedziałek - piątek 8:00-18:00. 

Przyjmują: lek. med. Eugeniusz Sykuła, lek. med. Anna Jarosz- Dudzińska, 
lek. med. Artur Danieluk, lek. med. Anna Kołodyńska

Poradnia pediatryczna czynna: poniedziałek - piątek 8.00-15:35 
Przyjmują: dr Agnieszka Spruch-Stępnik, lek. med. Grażyna Kolanowska-
Wróblewska, dr Jolanta Amilkiewicz 

Poradnia Ginekologiczna rejestracja tel. 81 566 94 84
Poradnia Pulmonologiczna rejestracja 81 566 94 80
Poradnia Otolaryngologiczna rejestracja 81 566 94 71
Poradnia Chirurgiczna rejestracja 81 566 94 71
Poradnia Neurologiczna rejestracja 81 566 94 87 
Poradnia Zdrowia Psychicznego rejestracja 81 566 94 74
Poradnia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ rejestracja 81 566 94 72
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mieszkańcy mieszkańcy
OGŁOSZENIA 
drobne 
BEZPŁATNE  
do 160 znaków

www.bychawa.pl > lokalna gazeta > dodaj ogłoszenie

�» Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 59 m2 
przy ul. Piłsudskiego (3 pokoje kuchnia łazienka) 
2 piętro tel. 500 420 551 

�» Praca DODATKOWA w firmie finansowej 
PROVIDENT. Praca polega na odwiedzaniu 
i obsłudze naszych Klientów (odbiór rat 
i udzielanie pożyczek). Tel. 600 400 182

�» Skup złomu „ZŁOMKING” stali, metali kolorowych, 
makulatury. W Pawłowie przy lesie (piekiełko), 
pn-pt 8-16, sob 8-13, tel. 790 661 320

�» Ośrodek Szkolenia Kierowców BLUE zaprasza na 
kurs PRAWO JAZDY KAT. B. Rozpoczęcie kursu 
4 marca 2013 r. godz.19.00, informacje pod nr tel. 
501 430 755

�» Komis z art. dziecięcymi przyjmie: wózki, foteliki 
samochodowe, zabawki, łóżeczka oraz inne. 
ul. Piłsudskiego 36 c, tel. 518995397

�» Komis z art. dziecięcymi zaprasza na zakupy: 
wózków, fotelików, zabawek, ubrań w rozm. 56-
164, ubranek do chrztu. Ul. Piłsudskiego 36 C przy 
Salonie Margerita

�» „AGROTURYSTYKA POD GRODZISKIEM” poleca: 
noclegi  wypoczynek - organizujemy biesiady 
okolicznościowe, ogniska.  Zdrapy 36  tel.600 458 
019, 608 446 027

�» Sprzedam dom o wymiarach 78 m2 Do 
zamieszkania lub prowadzenia działalności. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 506 525 048 lub 531 504 69  
Ks. Kwiatkowskiego 11

�» Naprawa telewizorów w Bychawie naprzeciwko 
dworca PKS środa 8-16, czwartek 8-16. Tel. 
602-642-166  

�» Kolektory słoneczne renomowanych Polskich 
firm, instalacje CO i CWU. TERMES Jurij Jelcow 
Zaraszów 50, 23-100 Bychawa www.termes.pl 
biuro@termes.pl

�» Polecamy usługi gastronomiczne (kucharz 
z obsługą) w zakresie organizacji przyjęć 
okolicznościowych takich jak : wesela, komunie, 
chrzciny, itp. tel.:889 253 365

�� Gospodarka odpadami
Nasi ekolodzy ubolewają, że zaśmiecamy lasy czy przy-
drożne rowy. Dobrze, że zauważają, źle że nic nie robią. 
Aby to zmienić, krzykiem i protestami niewiele zrobimy. 
Zawalone rowy, zapaskudzone lasy szpecą i niszczą florę. 
Mam na myśli głównie opakowania plastikowe, popular-
ne PCV. Nikt się nie zainteresował, aby po zmieleniu czy 
przetopieniu zrobić z tego np. krzesła, listy do ogrodzenia 
i wiele innych rzeczy. Być może przeszkodę są przepisy 
i ustawy.
Aby rozpocząć jakąkolwiek działalność gospodarczą, czę-
sto stoi przed nami bariera nie do pokonania. Możemy 
bardzo szybko, i tanio oczyścić nasze lasy i rowy z plasti-
ków. Wystarczy więcej zainteresowania ze strony władz. 
Niedawno byliśmy zawaleni puszkami po piwie. Dzisiaj 
trudno taką znaleźć , bo są zbierane i sprzedawane na 
złom. Podobnie można zrobić z odpadami plastikowymi.

Stanisław Wierzchowski

Spada liczba mieszkańców
�� Jeszcze 10 lat temu 
miasto i gminę Bychawa 
zamieszkiwały 12 763 
osoby. Teraz mieszka 
o 500 mieszkańców 
mniej – 12 209. Sytuację 
taką powoduje nie tylko 
ujemny przyrost naturalny, 
ale głównie migracja 
mieszkańców.

Przeanalizujmy to na przykładzie 2012 roku. 
Ewidencja ludności w Bychawie odnotowała 108 
urodzeń i 136 zgonów, zatem powinniśmy mieć o 
28 mieszkańców mniej. Tymczasem na dzień 31 
grudnia odnotowano spadek liczby mieszkań-
ców o 68. To oznacza, że czterdziestu wyemigro-
wało z naszej gminy.
Co roku spada liczba mieszkańców o średnio 
o 40-50 osób. Wyjątek? Lata wyborcze: 2006 
i 2010.
Dane z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Bychawie 
(opr. Monika Głazik)

�� Bliżej gwiazd!
Młodzi koszykarze z Bychawy na pew-
no zaliczą tegoroczne ferie zimowe 
do najciekawszych. Podopieczni Sekcji 
Koszykówki UKS „Jedynka” przez dwa 
tygodnie brali udział w treningach 
z zawodnikami najlepszej profesjonal-
nej drużyny województwa – pierwszo-
ligowej Wikany-Start Lublin.

Trenuj ze Startem, czyli ferie na sportowo! – pod tym ha-
słem lubelski MKS Start włączył się w akcję Miasta Lublin 
Zima w mieście 2013. Zajęcia odbywały się codziennie 
w godzinach 10.00-11.15 i były prowadzone przez duety 
koszykarzy, przy wsparciu trenera juniorów Marcina Ciećko 
i jego podkomendnych.
Bychawska „Jedynka” zorganizowała cztery wyjazdy gru-
powe. Chętnych zaproszono do indywidualnego udziału 
w pozostałych treningach. Udział w zajęciach był bezpłatny, 
dlatego w imię pozytywnej wymiany doświadczeń, popro-
wadziłem zajęcia grupy początkującej.
Treningi grupy zaawansowanej były mocno skoncen-
trowane na doskonaleniu indywidualnych umiejętności 

technicznych. Bardzo ciekawie wypadły ćwiczenia pro-
wadzone przez rozgrywających: Łukasza Wilczka, Adama 
Pawelca, Sebastiana Szymańskiego. Imponujące wrażenie 
zrobił przesympatyczny środkowy, Sebastian Drążyk (204 
cm wzrostu).
Rok działalności Sekcji Koszykówki oceniono bardzo dobrze 
– Startowcy zwrócili uwagę na duży potencjał bychawskich 
chłopaków z roczników ‘98 i ‘99. Trener Ciećko dopytywał 
o kilku najzdolniejszych, wskazując, że na tym etapie wy-
szkolenia powinni zacząć uczyć się gry o stawkę i pod pre-
sją publiczności.
Na ostatnich zajęciach wszyscy obecni dostali w prezencie 
okazjonalne koszulki, były też konkursy, w których można 

było powalczyć o rożne gadżety. Całości towarzyszyła 
bardzo przyjazna atmosfera, a ostra rywalizacja na par-
kiecie nie przeszkadzała w nawiązywaniu nowych znajo-
mości. Bez względu na to, kto wygrywał na boisku, poza 
nim zwyciężał duch wspólnej pasji.
Bliski kontakt z pierwszoligowcami uświadomił nam, że 
zawodowi sportowcy to zwykli ludzie, którzy po pro-
stu ciężko pracują na osiągane sukcesy. Jeżeli będziemy 
konsekwentnie dążyć do postawionych celów - sky’s the 
limit. Galerię zdjęć znajdziecie na www.uks1.bychawa.pl.

Jakub Kuna

�� Bychawski MX 
rośnie w siłę!
Do Klubu Motorowego ZSZ 
w Bychawie na wiosnę dołączy 
siedmiu zawodników z Ukrainy, 
w tym czterokrotny Mistrz Europy – 
Oleksandr Morozov.

Bychawski klub motorowy po transferze liczyć będzie 
28 członków. W nowym składzie oprócz Oleksandra 
Morozova znajdą się: Roman Morozov, Igor Kliuchka, 
Volodymyr Slavinskiy, Oleg Ogorodnyk, Stanislav 
Ogorodnyk, Sergey Oskolskiy, liderzy europejskich spor-
tów motorowych.
- W tym składzie chcemy się mocno zaznaczyć w czołówce 
drużynowej Mistrzostw Polski. Nie bądźmy więc zdziwie-
ni, gdy na zawodach w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech 
zobaczymy zawodników w koszulkach z Bychawą  – mówi 
Jarosław Bartoszek „Dzidek”, prezes Klubu.
Zawodnicy w bychawskich, żółto-niebieskich barwach 
klubowych wezmą udział już w najbliższym OML-u czyli 
w Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny. Pierwsza run-
da już w kwietniu w Karolinie koło Łęcznej, druga na po-
czątku maja na Majdanku w Lublinie, trzecia w Bychawie 
w weekend 1-2 czerwca.
W związku z tym, że bychawski MX odbędzie się w Dzień 
Dziecka, zarząd Klubu obiecuje w pierwszym dniu za-
wodów niespodzianki dla dzieci: przejażdżki motorkami, 
quadami, dmuchane zamki, a wieczorem dla bardziej do-
rosłych dancing na wolnym powietrzu. Organizatorzy już 
teraz zapraszają na tor na Podzamczu.

USC informuje
W okresie od 30.01.2013 r. do 26.02.2013 r. 
zarejestrowano: 

Akty zgonów
1.  Krawczyk Antoni Łosień 82
2.  Kozieniec  Jan  Krzczonów Trzeci 93
3. Gospodarek  Józef Giełczew Pierwsza 75
4. Szalak  Stanisława Osmolice Pierwsze  84
5. Szłapa Tadeusz Krzczonów Drugi 91
6. Kruk Janusz Krzczonów 57
7. Pałka Maria Bychawa 53
8. Myszak Bernarda Rezerwa 84
9. Kozieł Edward Jabłonna Pierwsza 90
10. Boruchowska Janina Zakrzew 91
11. Krasnodębska Zofia Wysokie 72
12. Łukomska Marianna Bychawa 88
13. Głąb Janina Olszanka 88
14. Materek Teresa Giełczew Pierwsza 78
15. Misztal Bronisława Biskupie 98
16. Wolski Zbigniew Krzczonów 55
17. Grabczyńska Helena Wola Gałęzowska 70
18. Widomski Andrzej Bychawa 57
19. Bartoszek   Feliksa Kosarzew Stróża 83 

Opracowała Bożena Marzec – zastępca kierownika USC  
w Bychawie

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

przyrost naturalny 

migracja 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

przyrost naturalny 

migracja 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

przyrost naturalny 

migracja 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Li
cz

ba
 m

ie
sz

ka
ńc

ów
 

  

Ogółem Miasto Wieś

G.Niemce           17727 17727

M-W.Bełżyce                 13598 6875 6723

G.Jastków                   13176 13176

M-W.Bychawa                             12311 5343 6968

G.Konopnica                           12227 12227

G.Niedrzwica Duża                     11435 11435

G.Wólka                               10379 10379

G.Garbów                              8965 8965

G.Głusk                               8903 8903

G.Jabłonna                            7878 7878

G.Strzyżewice                         7681 7681

G.Wojciechów                          5945 5945

G.Wysokie                             4831 4831

G.Krzczonów                           4730 4730

G.Borzechów                           3808 3808

G.Zakrzew                             3072 3072

Powiat lubelski                 146666 12218 134448

Liczba ludności w poszczególnych miastach i gminach 
powiatu lubelskiego wg danych GUS  (Wyniki spisu 
ludności i mieszkań, stan na dzień 31.03.2011 r.)
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mieszkańcy mieszkańcy

�� „Regionalnie dla Mola” 
21 marca

         
11. wielki finał literacko-kulinarnego konkursu z cyklu 
„Dla Mola” odbędzie 21 marca 2013 r. w kawiarni arty-
stycznej „Złota Lira” (BCK). Zapraszamy!

Projekt „Danie dla Mola czyli czytanie podniebieniem” 
jest realizowany dzięki środkom konkursu „Aktywna 
Biblioteka” Akademii Filantropii w Polsce w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek

�� Jak mały balon połączył Bychawę z Pragą? 
Zwykły balonik z nie-
zwykłym listem pokonał 
647 km. W ten sposób po-
łączył dwa odległe miasta 
i poznał dzieci z dwóch 
krajów.

17 lutego cztery dziewczynki z Bychawy 
spotkała ciekawa przygoda. Otóż Gabrysia 
i Weronika Golik oraz Hania i Julka 
Michalewskie udały się z rodzicami na san-
ki w „Kacze Doły”. Po godzinie śnieżnych 
zabaw dzieci natknęły się na małe znalezi-
sko. Na jednej z gałęzi kołysał się „zwięd-
nięty” balonik…
Był w bardzo kiepskim stanie, więc nikt 
z dorosłych nie zwróciłby na niego uwa-
gi. Śmiecie zdarzają się wszędzie, nawet 
w oddalonych od ludzi miejscach, a może 

właśnie tam. Ale dziewczynki oczywiście 
zbadały sprawę. Okazało się, że do baloni-
ka została przywiązana foliowa koszulka, 
a w niej znajdował się… list z Pragi. Był tam 
kontakt, adres strony internetowej i proś-
ba o odesłanie listu. Wtedy wszystko stało 
się jasne.
Dwa tygodnie wcześniej, 2 lutego, chłopiec 
Matěj Hrouda wysłał w niebo balonik z li-
stem. Tak na koniec karnawału zrobiły też 
inne dzieci. Inicjatywę puszczania balonów 
z listami od kilku lat organizuje parafia 
pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Pradze 
w dzielnicy Lhotka.
Dzieci na kartkach piszą swoje imio-
na i konkurują, czyj balon poleci dalej. 
Dowiedzą się o tym oczywiście, gdy ktoś 
odnajdzie powietrzną przesyłkę i odeśle ją 
pod wskazany adres. A balony napełniane 

są lekką mieszanką, więc mogą pole-
cieć daleko. Podczas karnawału w 2012 
roku jeden z baloników dotarł aż do 
Szudziałowa w okolicach Białegostoku (948 
km od Pragi).
Dokąd doleciały te wysłane w tym roku? 
Jeden, jak widzimy, dotarł do naszych 
„Kaczych Dołów”. 
Inny został znaleziony aż w Kowlu na 
Ukrainie – tego dowiedzieliśmy się ze stro-
ny internetowej organizatorów wydarze-
nia: karneval-lhotka.webnode.cz. Zajrzyjcie 
na nią za jakiś czas, na pewno przeczytacie 
o naszej Bychawie.
Wkrótce wyślemy do Czech również gazetę 
z tym artykułem.

Monika Głazik

Polska

Czechy
Praga

Bychawa
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�� Podziękowania
Wielkimi krokami zbliżamy się do obchodów 
Pierwszego Dnia Wiosny i powoli zaczynamy od-
czuwać pierwsze oznaki tej radosnej pory roku. 
Tym samym na kilka miesięcy rozstajemy się 
z mroźną, białą, narciarską zimą. 
Wraz z zimą na terenie Bychawy pojawiają się 
sezonowe, tematyczne obiekty. Bez wątpienia 
najważniejszym takim miejscem znajdującym 
się w mieście, jest szopka umiejscowiona przy 
Bychawskim Centrum Kultury. Szopka, która co-
rocznie tworzy miejsce rodzinnych spotkań, jest 
przystankiem skłaniającym do refleksji i spoj-
rzenia z dystansem na codzienny zgiełk spraw. 
Szopka, która jednoczy mieszkańców na cyklu 
kolęd „Przystąpmy do szopy”.  Dlatego też pra-
gnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam 
w przygotowaniu świątecznej oprawy i wspaniałej, 
ciepłej atmosfery. Dziękuję Panom: Sławomirowi 
Sulowskiemu, Zdzisławowi Gomułce, Krzysztofowi 
Krysce za przekazanie pięknych choinek, które 
znajdowały się przed BCK. Równie serdeczne po-
dziękowania pragnę złożyć Prezesowi Sylwestrowi 
Krusińskiemu oraz pracownikom BPK za pomoc 
w transporcie i budowie szopki. Bigos i barszcz 
które były serwowane podczas koncertów zosta-
ły przygotowane przez kucharki z Domu Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej. Serdecznie dziękuję Panu 
Dyrektorowi Wiesławowi Mazurkowi oraz kuchar-
kom. Bez tej współpracy i pomocy w każdej sy-
tuacji tegoroczna oprawa świąt nie miałaby tak 
wspaniałego wydźwięku. 
Równie gorące podziękowania składam na ręce 
dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, grup 
muzycznych, które wystąpiły podczas tegorocz-
nych koncertów. Byli to: chór parafialny, grupa 
UNIKALNI, grupa „Żabki i kotki” z Przedszkola 
nr 1, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego, Klub Seniora, Chór BCK, 
chór SP w Bychawie oraz dzieci z SP im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce.
Liczę na kolejne lata owocnej współpracy.

Piotr Gęba, dyrektor BCK 

��Walentynki w Bychawie
14 lutego Bychawa świętowała 
Walentynki. 

Na tablicach pojawiły się nietypowe ogłoszenia. 
Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna zamiast oprócz 
życzeń i uśmiechów rozdawała mieszkańcom 
Bychawy serduszka z emotikonkami. 
W Bibliotece Publicznej w Bychawie rozdawano 
serduszka czekoladowe pierniki z tytułami książek 
o miłości.

Feriowe BCK
�� Bychawskie Centrum 
Kultury podczas ferii 
przygotowało liczne 
formy rozrywki dla dzieci 
i młodzieży.

Niemal codziennie można było korzystać ze sto-
łu do tenisa oraz z bilarda w kawiarni „Złota 
Lira”. Zorganizowane zostały dwa wyjazdy na 
lodowisko, warsztaty gitarowe (które poprowa-
dził znakomity gitarzysta Przemysław Hanaj), 
filmowe piątki oraz bajki dla dzieci. Nie zabra-
kło także motywu edukacji międzynarodowej, 
który zapewnił nam projekt Across the Skyline. 
Dzięki niemu mieliśmy możliwość spotkania się 
z praktykantami z różnych stron świata, którzy 
przekazali nam sporo informacji o swoich kra-
jach. Dowiedzieliśmy się od nich o kulturze, ty-
powych potrawach, tradycyjnym tańcu i muzy-
ce w Indiach, Egipcie, Maroko, Indonezji, Rosji, 
Brazylii, Tajwanie, Turcji oraz Iranie. Nie zabra-
kło również Młodzieżowej Nocy Filmowej, 
która jak co roku do godzin porannych 
zgromadziła wielbicieli dobrego kina.
Ale najwięcej atrakcji dostarczył nam pro-
jekt „Bychawskie foto-motywacje”.
Pierwszymi warsztatami zorganizowanymi 
w ramach tego projektu były zajęcia fotogra-
ficzne prowadzone przez Szczepana Kasiurę 
oraz warsztaty IMPROV prowadzone przez 
Arkadiusza Ziętka. W ramach IMPROV poznali-
śmy historię tej formy teatru, dowiedzieliśmy się, 
że polega ona na spontanicznej grze aktora – bez 
scenariusza, oraz dlaczego nadal jest tak mało 
znaną formą w polskim teatrze. Poprzez różne-
go rodzaju zabawy każdy z nas wykazał się kre-
atywnością, pokonał swoją nieśmiałość, otwo-
rzył się przed innymi. 

- Przede wszystkim było zabawnie, dla tych lu-
dzi, którzy nie boją się pokazać siebie, tym bar-
dziej. A jeżeli ktoś chciałby znaleźć w tych warsz-
tatach coś żeby się przełamać, to moim zdaniem, 
te osoby, które już to zrobiły, powinny wyjść. 
Odstąpić innym swoją dobrą zabawę. Mimo tego, 
podobało mi się, owszem, i jeżeli miałbym taką 
możliwość poszedł bym tam jeszcze raz, i jeszcze 
raz, i jeszcze raz - tak warsztaty wspominał je-
den z uczestników. 
Podczas ferii staliśmy się także prawdziwymi fo-
tografami. Poznaliśmy historię fotografii od naj-
bardziej prymitywnych aparatów i metod wyko-
nywania zdjęć, aż do współczesnego, cyfrowego 
sprzętu. Dowiedzieliśmy się, że wystarczy zwy-
kła puszka, by zrobić naprawdę niesamowite 
i na wysokim poziomie artystycznym zdjęcie. 
Nie potrzeba wydawać fortuny na profesjonalne 

aparaty, a jedyne czego potrze-
bujemy to zwykła puszka (choć-
by po kukurydzy), papier foto-
graficzny oraz związki chemicz-
ne, które podczas pracy w ciem-
ni pozwoliły nam wyłonić obraz 
z papieru. Tak właśnie w wielkim 
skrócie wygląda fotografia otwor-
kowa, dzięki której zrobiliśmy 
małe zamieszanie w centrum na-
szego miasta. 
Kolejne spotkania były równie 
ciekawe i pełne dobrej zabawy. 
Tym razem  wzięliśmy do rąk 
profesjonalne aparaty i robili-
śmy sesje zdjęciowe wcielając się 
także w role modelek/modelów. 
Wykorzystaliśmy różne gadżety, 

by nasze zdjęcia były jak naj-
ciekawsze. Pojawiły się przeróż-
ne kapelusze, okulary, szale, 
parasolki, a nawet wiatrak, by 
rozwiewał włosy naszej model-
ce. Śmiało można stwierdzić, że 
uśmiech i dobra zabawa towarzy-
szyły nam przez wszystkie zaję-
cia fotograficzne. Teraz czekamy 
na kolejne.
Tak minęły ferie bychawskiej 
młodzieży. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy skorzystali z naszej 
oferty i cieszymy się, że mogliśmy 
dostarczyć Wam tyle atrakcji.
Przed nami jeszcze w ramach 
projektu warsztaty filmowe, 
które będą równie przyjemne 

i przyniosą wiele wartościowych 
informacji. Wniosą coś nowego do 
naszej małej ojczyzny. Szukajcie 
nas! Będziemy w ciekawych stro-
jach i jak zwykle z niespożytymi 
pokładami energii.

Kinga Moląg [MIK]

Notatkę pomogła opracować Karolina 
Niedźwiedź. Zdjęcia z warsztatów 
fotograficznych w następnym 
numerze. 
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mieszkańcy mieszkańcy
przyroda

W doły, w doły miły bracie...
Że „ludzie som, panie, różne” – odkrycie to niezbyt 
odkrywcze. Analiza tego, co ich różni pochłonę-
ła góry papieru, pergaminu, rzeki inkaustu i far-
by drukarskiej, i końca temu nie masz. Dalecy 
od geniusza Dostojewskich, Prusów, Proustów 
i Balzaków wszelakich, poprzestańmy na prostej 
obserwacji, że ludzi różni stosunek do zimy.
Jedni, niczem niedźwiedź stary lub młody suseł, 
zimę by najchętniej przespali w norze, gawrze przy 
kaloryferze.
W innych wraz ze spadkiem rtęci w słupie ożywa 
krew Białego Kła i Szarej Wilczycy. I gna ich coś 
w dal śnieżną i mroźną, do wysiłku zmusza, od cie-
pła domowego hen byle dalej.
W tej sytuacji jednych próżno a drugich nie po-
trzeba przekonywać o pożytku z zimowych ferii 
płynącym.
Cóż jednak, gdy finanse, czas lub możliwości orga-
nizacyjne nie pozwolą nam w tundry Alaski, Alpy 
Alpejskie lub choćby na dzikie Roztocze?
Dla tych nasza rodzima Bychawa ma swoje skrom-
ne co nieco. Weźmy sobie taki wąwóz „Losek” vel 
„Kacze Doły”. Tegoroczna zima śniegu nam raczej 
poskąpiła i czarna gruda na polach prześwieca. 
Ale w okolicach wąwozu jest śniegu sporo, gdzie-
niegdzie i po kolana. Uroki „Kaczych Dołów” zimą 
przedstawiamy Wam w cyklu fotografii będącej 
plonem zimowego popołudnia: voilà!
Właściwie dobre ujęcia komentarza nie wymagają. 
Ale wspomnijmy o rzeczach, których ręka opera-
tora i jakość sprzętu ująć nie pozwoliły: majesta-
tycznie szybujący myszołów, zające kicające przez 
miedzę (niestety nie 700 jak u Rostworowskiego 
a skromne dwa jeno), stadko bażantów czy sarny, 
po których zostały ślady na zimowej szacie. Był 
jeszcze plusk strumienia i cichy szum wiatru w ga-
łęziach. I nieco zimowego zmęczenia.
Niestety, sprawcy wielkiej dziury w drzewie nie wy-
kryto. Sprawa w toku!

Marek Kuna

Alan Ciężak

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904
W polu 124 „informacje uzupełnia-
jące” należy wpisać: 11093 Ciężak 
Alan

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy wpi-
sać: 0000037904
W polu 124 „informacje uzupełniają-
ce” należy wpisać: 6147 Barszcz Jan 
Karol

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904 
W polu 124 „informacje uzupełnia-
jące” należy wpisać: 10197 Kornelia 
Weronika Sowiło

Leonard Golus

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy wpisać: 
0000037904
W polu 124 „informacje uzupełniające” na-
leży wpisać: 18658 Golus Leonard

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi 
- Młodym”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261
W polu 124 „informacje uzupełnia-
jące” należy wpisać: BLKS „Granit” 
1508

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi  
Młodym”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261
W polu 124 „informacje uzupeł-
niające” należy wpisać: Szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie

Zuzia Mazurkiewicz 

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej, 
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000266644
W polu 124 „informacje uzupeł-
niające” należy wpisać: Zuzanna 
Mazurkiewcz

�� Podziękowanie 
Serdecznie dziękujemy: pani Bożenie Toporowskiej dyrek-
tor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
wychowawczyni pani Henryce Łoś, panu Bogusławowi 
Golewskiemu, panu Krzysztofowi Mendykowskiemu oraz 
całemu gronu pedagogicznemu, a także młodzieży za or-
ganizację zbiórki środków pieniężnych przeznaczonych 
na rehabilitację Kornelii.  Otrzymane pieniądze zostaną 
wydane na pokrycie kosztów turnusu  rehabilitacyjnego 
w Fizio-Center Kraków w marcu bieżącego roku. Za udzie-
loną pomoc finansową i wsparcie psychiczne jesteśmy 
wszystkim bardzo wdzięczne.

Z wyrazami szacunku
Stefania Sowiło i Kornelia Sowiło

�� Podatki!
Zbliża się 15 marca, a więc termin płacenia podatków. 
Chciałbym przedstawić czytelnikom podatki, które obo-
wiązywały przed II wojną światową w Polsce.
Mój dziadek Andrzej Wiśniewski był sołtysem w Starej 
Wsi Pierwszej w 1930 roku. Pisano wtedy kolonia 
Starawieś. Wówczas miejscowość ta należała do gminy 
Zakrzew powiat Krasnystaw. Dziadek jeździł podwodą do 
Turobina na sesję.
Posiadam kwit podatkowy z 1923 roku, na którym znajdu-
je się 16 pozycji podatków. Podam te podstawowe: grun-
towy główny, gruntowy dodatkowy, podymny główny, 
podymny dodatkowy, hipoteczny, majątkowy, od zysków 
wojennych, dochodowy, od handlu i przemysłu, procen-
towy od zysków. 
Najbardziej zdziwił mnie podatek od zysków wojennych. 
Kwit jest z 1923 roku i pewnie po wygranej wojnie w 1920 
r. wprowadzono ten podatek. Tylko jakie były te zyski?
Na innym kwicie z 1930 r. występują jeszcze inne pozycje 
podatków. Podatek skarbowy gruntowy z komunalnym, 
opłaty drogowe sejmikowe, podatek wyrównawczy gmin-
ny, opłata podwodowa gminna, składki na koszty lecze-
nia, ekwiwalent za szarwark, sejmikowy podatek inwesty-
cyjny, opłat drogowych od adjacentów.
Naszej gminie może jest jeszcze daleko do ilości opłat, 
które kiedyś obowiązywały, ale pewne miasto w Polsce 
już chce wprowadzić podatek od deszczu. Ciekawe, czy 
państwo odda pieniądze, gdy będzie susza? 
Doczekaliśmy się też podatku ogólnie nazywanego śmie-
ciowym i pewnie przyjdzie nam płacić ciężką gotówkę. 
Spyta ktoś, co nam pozostało, a odpowiedź jest prosta – 
płakać i płacić.
Car w Rosji wprowadził kiedyś podatek od brody (zaro-
stu). Nie wiadomo, co nas jeszcze czeka!

Piotr Wiśniewski, sołtys Starej Wsi Pierwszej

��Wspólna polityka rolna
W naszej gazecie za mało zwracamy uwagi na 
problemy rolnictwa mimo, że gmina Bychawa 
jest rejonem typowo rolniczym. W tym arty-
kule poruszyć chcę bardzo ważny temat jakim 
jest Wspólna polityka rolna, tym bardziej, że 
wchodzimy w okres realizacji nowego budże-
tu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W przeddzień szczytu budżetowego miałem możliwość brania udzia-
łu w nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydiów europejskich związków 
i spółdzielni rolniczych (COPA – COGECA) w Brukseli. W trakcie wy-
stąpień przedstawicieli tych organów dominowała troska o utrzy-
manie budżetu Wspólnej polityki rolnej na aktualnym poziomie. 
Koszt WPR wynosi obecnie mniej niż 1% wydatków publicznych UE. 
Wspólna polityka rolna dostarcza bezpiecznej i zrównoważonej żyw-
ności ponad 500 milionom osób. 26 milionów osób znajduje zatrud-
nienie w gospodarstwach rolnych, a 10 milionów osób pracuje w po-
wiązanych sektorach rolno-spożywczych w Europie. 
Również konsumenci oczekują stabilnych cen żywności, a także naj-
wyższych norm bezpieczeństwa, dobrostanu zwierząt i ochrony śro-
dowiska. Rolnicy mogą sprostać tym wymaganiom tylko jeśli otrzy-
mają godziwą zapłatę za swoje wysiłki. Jeśli nie będzie nakładów 
na rolnictwo, ceny produktów rolnych będą wyższe, co spowoduje 
zwyżkę cen żywności dla konsumentów.
W najbliższej przyszłości rolnicy i spółdzielcy będą musieli stawić 
czoła nowym wyzwaniom. Zmiany klimatu już powodują coraz gwał-
towniejsze burze, coraz dłuższe susze i zmiany w okresie wegetacji. 
Równocześnie na rynku występują coraz większe wahania. Aby spro-
stać tym wyzwaniom rolnicy będą musieli dostosować swoje plany 
i podjąć nowe inwestycje. Temu musi służyć jedynie spójna polityka 
rolna. Według prognoz zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70% 
w roku 2050.
Na zakończenie nadzwyczajnego posiedzenia zaapelowano do głów 
państw i rządów o podjęcie decyzji zapewniającej silne ramy finanso-
we Wspólnej polityki rolnej. Głowy państw  
i rządów muszą wysłać jasny sygnał do ministrów rolnictwa 
i Parlamentu Europejskiego, kładąc podwaliny pod nową, zrównowa-
żoną politykę rolna, która zapewni bezpieczną przyszłość rodzinom 
rolników.
Nasza delegacja wróciła do Kraju z poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. 

Julian Kwiatkowski

�� Kolejna nagroda 
dla masła extra 
z Bychawy

Niedawno pisaliśmy, że bychawskie masło zostało 
docenione na targach w Warszawie, a tu kolejna na-
groda. Masło extra zdobyło certyfikat „Doceń polskie” 
oraz prestiżowy tytuł TOP PRODUKT. W ten sposób 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie dołą-
czyła do grona laureatów Ogólnopolskiego Programu 
Promocyjnego „Doceń polskie” realizowanego pod 
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wyso-
kiej jakości produktów spożywczych dostępnych na 
polskim rynku. Ich selekcją, oceną i przyznaniem cer-
tyfikatu „Doceń polskie” zajmują się eksperci, repre-
zentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Fundację Klubu Szefów Kuchni oraz Stowarzyszenie 
Rzeźników i Wędliniarzy RP.
Smak, wygląd oraz stosunek jakości produktu do jego 
ceny – te czynniki bierze pod uwagę Loża Ekspertów 
przyznająca certyfikaty „Doceń polskie”. Artykuły 
spożywcze biorące udział w programie są oceniane 
w dziesięciopunktowej skali. Wyroby, które otrzyma-
ją wysokie noty zdobywają certyfikat, zaś produkty 
z maksymalną liczbą punktów są dodatkowo hono-
rowane tytułem TOP PRODUKT. Masło extra zdobyło 
maksymalną liczbę punktów.

mg

Gdzie strumień płynie z wolna...

Tyle wiórów nastrugane Nieznany widok Bychawy ©
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Wiącej informacji 
na www.bychawa.pl
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Dlaczego powstali?
Spośród 1200 przeszło bitew i potyczek 
Powstania Styczniowego prawie 250 rozegrano 
na terenie Lubelszczyzny, czyli ówczesnych gu-
berni lubelskiej i siedleckiej.
Zważywszy, że całość teatru wojennego sta-
nowiło Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo 
Litewskie ze Żmudzią i obecną Białorusią, 
a także Ziemie Zabrane czyli Wołyń i część 
Podola, udział Lubelszczyzny w powstaniu był 
znaczny.
Geografia działań wojennych jest bardzo nie-
równomierna, co płynie z różnorodnych uwa-
runkowań. Zważywszy na partyzancki z ko-
nieczności charakter działań, ogromną rolę 
odgrywały warunki naturalne. Walkom par-
tyzanckim sprzyjały wielkie kompleksy leśne 
i bagna Podlasia i Polesia Lubelskiego, doliny 
wielkich rzek: Bugu, Wieprza, Wisły, i wresz-
cie wzgórza i wąwozy Roztocza sąsiadującego 
z Galicją.
Czynnikami antropogeograficznymi decydują-
cymi o ukierunkowaniu powstańczych działań 
był układ miast i sieci komunikacyjnej. Rosyjski 
system obronny, w tej części Królestwa opie-
rał się na trzech silnych twierdzach: Brześciu, 
Dęblinie (Iwangorod) i Zamościu. Silne garni-
zony wojskowe stacjonowały w stolicach gu-
berni, a także w nadgranicznym Janowie, po-
mniejsze najczęściej miastach powiatowych. 
o ich sile i dyslokacji nieco później. Przez opi-
sany teren przebiegały dwie ważne drogi – trakt 
brzeski: Warszawa – Siedlce – Brześć, prowa-
dzący w głąb Rosji, i trakt zamojski: Warszawa 
– Garwolin – Ryki – Lublin – Krasnystaw – 
Zamość i dalej ku granicy galicyjskiej. Drogi te 
wykonane były i utrzymane według ówczesnych 
standardów europejskich. Mniej ważne drogi 
prowadziły z Lublina do Janowa przez Kraśnik 
oraz do Chełma. Kolei żelaznej w tamtych cza-
sach na terenie Lubelszczyzny jeszcze nie było.
I wreszcie czynnik czysto ludzki, który też ma 
swoją geografię. Paliwem każdej rewolucji jest 
niezadowolenie społeczne. Lektura powstań-
czych wspomnień i opracowań historyków 
wskazuje, że nie tylko patriotyczne uniesienie 
i romantyczny poryw były motywacją uczest-
ników powstania. Całe duże grupy społeczne 
nie widziały dla siebie szansy na poprawę losu 
w bliższej czy dalszej perspektywie. Zwłaszcza 
w takiej sytuacji byli ludzie młodzi. Uczniowie 
i studenci stali wobec braku uczelni wyższych 

i opresyjnego szkolnictwa średniego. Młodzi rze-
mieślnicy i robotnicy nie widzieli szans na roz-
wój gospodarczy i godziwy zarobek. Inteligenci: 
prawnicy, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, na-
wet wojskowi polskiego pochodzenia napotykali 
na drodze rozwoju zawodowego i kariery szkla-
ny sufit w postaci państwa zbiurokratyzowa-
nego i skorumpowanego do cna jednocześnie. 
Zapaść gospodarcza sprawiała, że drobni a na-
wet średniozamożni ziemianie z trudem utrzy-
mywali swoje majątki; próby reform socjalnych 
i agrarnych rzadko kończyły się sukcesem. 
Krótki żywot miały zazwyczaj przedsięwzięcia 
o charakterze przemysłowym, mimo, że podej-
mowali je zwykle zamożni właściciele ziemscy. 
Czy to przyrodzona Polakom indolencja ekono-
miczna, obiektywna sytuacja gospodarcza, czy 
może celowa polityka rolna? – dobre pytania. 
Kolejną irredentą była drobna szlachta zagrodo-
wa i służebna, pozbawiona przez władze carskie 
przywilejów stanu i obciążona powinnościa-
mi takimi jak wyższe podatki i pobór rekruta. 
A trzeba przypomnieć, że w pewnych rejonach 
Lubelszczyzny zaścianki i okolice szlacheckie 
stanowiły znaczny odsetek ludności.
Sprawą nabrzmiałą od stulecia co najmniej, 
był problem pańszczyzny – tu Rosja wlokła się 
w ogonie państw europejskich. Wolność osobi-
sta i ekonomiczna była w połowie XIX wieku ra-
czej standardem praw człowieka. Tymczasem 
uwłaszczenie chłopów nastręczało sporo pro-
blemów. Jak utrzymać produkcję rolną w ma-
jątkach ziemskich dostarczających większości 
produktów na rynek? A chodziło tu przecież nie 
tylko o żywność, ale też transport, włókiennic-
two, etc. Jak wdrożyć do pracy i unowocześnić 
gospodarkę chłopską przy braku umiejętno-
ści samodzielnego gospodarowania. Co zrobić 
z ubogą ludnością wiejską, zagrodnikami, ko-
mornikami, wyrobnikami i innymi dotychczas 
korzystającymi z opieki i wsparcia dworu (lep-
szej lub gorszej). Problemy wsi były kwadraturą 
koła nie dającą się rozwiązać bezboleśnie.
Opinia o masowym udziale chłopów 
w Powstaniu Styczniowym jest raczej wymy-
słem czasów późniejszych i przedmiotem spo-
rów popowstaniowych. Obiektywnie trzeba 
przyznać, że wola rozwiązania kwestii agrar-
nych była po obu stronach, a rząd carski i wła-
dze powstańcze licytowały się w rozwiązaniach.

Była jeszcze sprawa równouprawnie-
nia ludności żydowskiej z powodu 
wyznania ograniczonej w wolności 
osobistej. 
Był problem ingerencji władz car-
skich w sprawy kościoła katolickiego 
w Polsce.
Był problem unitów.
I wreszcie w kwestii imponderabiliów. 
Lubelszczyzna była miejscem naro-
dzin potężnego państwa polsko-li-
tewskiego, a później Rzeczypospolitej. 
Tu zawierano Unie – dwukrot-
nie w Horodle i lublinie. Tu sądził 
Trybunał Koronny – najwyższy or-
gan sądowniczy. Tu niejednokrotnie 
stanowiono prawo. Tu spotykały się 
religie i wyznania ucierając w trud-
nych procesach modus współżycia i to-
lerancji. Tu niezłomny Zamość bronił 
się do końca, port kazimierski boga-
cił mieszkańców, zaś Puławy – Nowe 
Ateny wdrażały idee Oświecenia. Tu 
na długo przed Marksem i Engelsem, 
działali ludzie wrażliwi na problemy 
społeczne: Stanisław Staszic i Piotr 
Ściegienny.
Mieszkańcy Lubelszczyzny mie-
li świadomość własnej tożsamości. 
I żyli nie tylko pamięcią dawnej 
świetności. Podróżowali po świecie, 
kształcili się i czytali, zdawali sobie 
sprawę że świat cywilizowany nam 
odjeżdża. Ale też wierzyli, że własną 
pracą mogą wydobyć się z biedy i za-
późnienia w jakie wtrąciła nas nieła-
skawa historia. Tymczasem pod rzą-
dami Romanowów staliśmy się zapa-
dłym kątem Europy gdzieś przy gra-
nicy austriackiej – państwo Gogola 
straszliwe i śmieszne zarazem nie 
miało nam nic do zaoferowania!

Marek Kuna

��WYSTAWA
Zainteresowanych tematem 
Powstania Styczniowego zachęca-
my do odwiedzenia Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Lublinie, gdzie 
do 23 marca można obejrzeć wy-
stawę „Powstanie Styczniowe na 
Lubelszczyźnie”. Ekspozycja została 
przygotowana z okazji 150. roczni-
cy wybuchu powstania; prezentu-
je wydarzenia, które miały miejsce 
na Lubelszczyźnie na tle ogólnych 
dziejów insurekcji lat 1863-1864. 
Na wystawie zaprezentowano róż-
norodne zbiory Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie: książki, 
czasopisma, dokumenty życia spo-
łecznego, rękopisy, fotografie, pocz-
tówki i obiekty graficzne.
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Międzynarodowo w Kwiatkowskim

�� Mistrzyni języka polskiego
Konkursy przedmioto-
we organizowane przez 
Lubelskiego Kuratora 
Oświaty co roku wyłaniają 
najwybitniejszych uczniów. 
W tym roku w gronie naj-
lepszych w wojewódz-
twie znalazła się uczenni-
ca Aleksandra Żak z kla-
sy III e Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, która uzyska-
ła tytuł laureata konkursu 
polonistycznego.

By dotrzeć do etapu wojewódzkiego, 
Ola musiała wykazać się wysokim pozio-
mem wiedzy w etapie szkolnym, a na-
stępnie okręgowym. Nie było łatwo, bo 
wymagania były wysokie, a konkurencja 

ogromna (do etapu okręgowego przystą-
piło 414 uczniów). Trzeba było uzyskać co 
najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi, 
by przejść dalej.
Ola, by móc cieszyć się dzisiaj tytułem 
laureata, musiała świetnie opanować ma-
teriał, a jego zakres obejmował nie tylko 
treści określone w podstawie programowej 
języka polskiego, ale także wykraczające 
poza nią. Trud opłacił się, ponieważ uczen-
nica zostanie zwolniona z części humani-
stycznej egzaminu gimnazjalnego, tj. z ję-
zyka polskiego, historii oraz wiedzy o spo-
łeczeństwie, uzyskując tym samym maksy-
malną liczbę punktów. Gwarantowaną ma 
też ocenę celującą z przedmiotu.
Sukces Oli w konkursie polonistycznym to 
świadectwo jej pracowitości, ale też bardzo 
dobrego przygotowania ze strony nauczy-
ciela. Gratulujemy więc pani Annie Siek, 
która pracowała z uczennicą, wspierając ją 
w zdobywaniu wiedzy.
Warto podkreślić, że jest to kolejny laureat 
w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 

w Bychawie. W latach ubiegłych tym za-
szczytnym tytułem mogli się cieszyć:
Paweł Migryt (2010/2011) – konkurs fi-
zyczny, Michał Maksim (2007/2008) – kon-
kurs fizyczny, matematyczny, Krzysztof 
Kostrzewski (2006/2007) – konkurs fi-
zyczny, chemiczny, z języka angiel-
skiego, Małgorzata Łoś ( 2005/2006) 

– konkurs biologiczny, Krzysztof 
Kostrzewski (2005/2006) – konkurs fizycz-
ny, z języka angielskiego, Michał Ciołek 
(2004/2005) – konkurs informatyczny, 
Magdalena Łoś (2003/2004) – konkurs bio-
logiczny, Katarzyna Reszka (2002/2003) – 
konkurs krasomówczy. Gratulujemy!

Turniej Piłki Halowej
2 i 3 lutego w Zespole Szkół im. księdza 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie od-
był się I Międzynarodowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej. W spotkaniach, oprócz 11 dru-
żyn ze szkół z terenu powiatu lubelskiego, wzię-
ły udział dwie drużyny z ukraińskiego miasta 
Korzec. Impreza sportowa rozpoczęła się bar-
dzo uroczyście – hymnami obu państw wy-
konanymi przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
„Henryczki”. Zawodników powitał dyrektor szko-
ły H. Dudziak oraz starosta Paweł Pikula. W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 
pięć drużyn, w kategorii gimnazjów – osiem ze-
społów. Mecze były rozgrywane w systemie każ-
dy z każdym i trwały dwa dni. Walka była zacię-
ta. Niestety, gościom z Ukrainy nie udało się za-
wieść do domów pucharów z Bychawy. Pierwsze 
miejsce w kategorii gimnazjum zajęła drużyna 
z Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej, w kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół 
Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

Polsko-ukraińskie ferie
Takie są organizowane przez Zespół Szkół od kil-
ku lat. W niedzielę 10 lutego do Bychawy przy-
jechała grupa młodzieży z Pustomyt i Korca. 
Młodzież z Ukrainy przebywała u nas tydzień. 
Młodzież korzystała nie tylko z sali sportowej, 
siłowni i pływalni. Oprócz tego w programie zi-
mowiska była dyskoteka walentynkowa, zawody 
w siatkówce, piłce nożnej i koszykówce, szuso-
wanie po stoku w Batorzu, a także wyjazdy na 
lodowisko do Lublina. Goście również zwiedza-
li okolice. Więcej na ten temat na www.powiat.
lublin.pl

I Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
- wyniki
Wyniki w kategorii gimnazjum
1. Gimnazjum nr 1 Niedrzwica Duża
2. Gimnazjum Batorz I
3. Gimnazjum Sulów
Wyniki w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli
2. Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie
3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie
 
Wyniki poszczególnych spotkań na stronie  
www.kwiateklo.pl

�� Znają samorząd 
na wylot! 
W finale etapu powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym, pierwsze miejsce 
zajął Tomasz Frączek, drugie - Anita 
Zasada. To kolejny sukces uczniów 
„Kwiatka”.

14 stycznia, 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z po-
wiatu lubelskiego wzięło udział w drugim etapie Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. To zwycięzcy elimi-
nacji szkolnych, które odbyły się w sześciu placówkach. 
W finale powiatowym zadaniem uczestników było roz-
wiązanie testu z pytaniami z zakresu zasad i trybu prze-
prowadzania wyborów samorządowych, referendum 
lokalnego i finansów jednostek samorządu terytorial-
nego. Uczniowie musieli wykazać się znajomością szere-
gu ustaw m.in.: o samorządzie gminnym, o samorządzie 
powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicz-
nych.  
Pytania wymagały od uczestników specjalistycznej wie-
dzy. Najlepiej z pytaniami konkursowymi poradził sobie 
Tomasz Frączek uczeń klasy III c LO z innowacją policja, 
uzyskując ponad 80 % punktów, drugie miejsce przypadło 
również uczennicy naszej szkoły Anicie Zasadzie z klasy 
III b LO ratownictwo medyczne. Tomek i Anita odebrali 
dyplomy i nagrody w dniu 30 stycznia w czasie sesji Rady 
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
Sukces finalistów to powód do zadowolenia dla pana 
Marka Krzysztonia, który przygotowywał uczniów. 
Warto wspomnieć, że uczniowie „Kwiatka” brali udział we 
wszystkich edycjach konkursu i za każdym razem zajmo-
wali czołowe miejsca. W 2010 roku Kamil Michaluk zajął 
II miejsce w finale wojewódzkim. Naszym tegorocznym 
laureatom życzymy co najmniej powtórzenia sukcesu 
Kamila. 
Zwycięzcy eliminacji powiatowych wezmą udział w finale 
wojewódzkim, który jest planowany na 22 lutego. Jedną 
z nagród są ułatwienia w dostaniu się na studia. Pomijając 
postępowanie rekrutacyjne, uczniowie będą się mogli do-
stać na II rok studiów o specjalności Samorząd i polityka 
lokalna na Wydziale Politologii UMCS.
Organizatorami trzeciej edycji konkursu są: Zakład 
Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

Monika Kot

�� Zapisy do 
przedszkola

W dniach od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku 
są prowadzone zapisy dzieci do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie. Do przedszkola przyj-
mowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Przypominamy 
o obowiązku zgłaszania dzieci 5 i 6 letnich.
Rodzice (prawni opiekunowie) powinni złożyć wypeł-
nioną „Kartę zgłoszenia dziecka” w kancelarii przed-
szkola. Szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia 
można uzyskać w kancelarii przedszkola od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 (tel. 81 
56 61 568) lub na stronie internetowej www.przed-
szkole.bychawa.pl.

�� Aktywne ferie na lodzie
12 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej pod opieką nauczycieli: Janusza Flisa, 
Jolanty Stoczkowskiej oraz Mirosława Stoczkowskiego 
wybrali się do Lublina na lodowisko Icemania.
Większość z nas po raz pierwszy miała łyżwy na nogach, 
ale niektórzy uczniowie z dumą prezentowali swoje umie-
jętności jazdy na łyżwach. Na szczęście obyło się bez 
dotkliwych upadków i wszyscy cali i zdrowi wróciliśmy do 
domów.

Mirosław Stoczkowski

�� Tomasz Stoczkowski 
11 lutego został 
wicedyrektorem 
w „Hubalu”

Absolwent Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, 
Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej w Lublinie oraz Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Nauczyciel mianowany z dziewięcioletnim 
stażem. Od ośmiu lat nauczyciel informatycznych przed-
miotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. 
Wychowawca klasy pierwszej technik informatyk/technik 
usług fryzjerskich. Po pracy regeneruje siły na boisku do 
siatkówki, w wolnym czasie relaksuje się grając na gitarze. 
Żonaty.

III Zjazd Absolwentów LO
Dyrekcja szkoły i społeczny komitet organizują 
w dn. 8-9.06.2013 r. III Zjazd Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego. W programie:
8.06.2013 r. (sobota)
�» godz. 9.00 – rejestracja uczestników zjazdu
�» godz. 9.30 – przemarsz ulicami Bychawy do miejsco-

wego kościoła
�» godz. 10.00 – Msza Św. 
�» godz. 11.30 – uroczyste otwarcie zjazdu i okoliczno-

ściowe wystąpienia
�» godz. 12.30 – część artystyczna 
�» godz. 13.30 – szkolny obiad

�» godz. 14.30-17.00 – spotkanie w grupach klasowych
�» godz. 18.00 – uroczysta kolacja i zabawa taneczna

9.06.2013 r. (niedziela)
�» godz. 9.00 – podsumowanie zjazdu.

 Zgłoszenia na zjazd dokonywać można elektronicznie 
bądź listownie na adres szkoły. Z uwagi na trudno-
ści w dotarciu z informacją do wszystkich absolwen-
tów prosi się o koleżeńskie powiadomienie innych. 
Wstępny koszt uczestnictwa szacuje się na 200 zł 
i można wpłacać na konto: RBS Bychawa 23 8685 0001 
0000 0794 2000 0010.
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�� Karnawał w przedszkolu
Na początku lutego w Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Bychawie odbyła się dla naszych dzieci zabawa karnawałowa.

W związku z dużą liczbą dzieci uczęszczających do bychawskiego przedszkola, zabawa w tym roku została 
podzielona na dwie tury. 4 lutego bawiły się dzieci 3- i 4-letnie, zaś 5 lutego dzieci 5- i 6-letnie. Na zabawę 
karnawałową dzieci przyszły w przepięknych „bajkowych” strojach, w towarzystwie rodziców i rodzeństwa. 
Do tańca zagrzewał przedszkolaków wodzirej, który nie tylko wykonywał utwory muzyczne, ale także prowa-
dził różne zabawy np. wędrujący kapelusz, magiczne krzesła, i konkursy np. na taniec grupowy do piosenki 
Ogórek wąsaty. W przerwie zabawy dzieci udały się do udekorowanych sal na przepyszny poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Na naszej zabawie obecny był także pan fotograf, który wykonywał pamiątkowe 
zdjęcia chętnym dzieciom. Atmosfera w tych dniach była wyjątkowa, a zabawa dostarczyła przedszkolakom 
wielu niezapomnianych wrażeń!
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.przedszkole.bychawa.pl do obejrzenia zdjęć z zabawy 
karnawałowej.

Agnieszka Sobaszek

�� Nagrody dla prymusów

Dzień 7 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej okazał się świętem. Wysiłki i trud uczniów 
włożone w naukę zostały docenione. Po podsumowaniu 
pierwszego półrocza przede wszystkim na wyróżnienie 
zasłużyli następujący uczniowie: Weronika Duda z klasy 
I, Karolina Kozioł, Paulina Mizerska, Andżelika Rak oraz 
Rafał Nowakowski z klasy II, Julia Liwak, Damian Mączka, 
Hubert Nowakowski i Daniel Juchna z III klasy, Natalia 
Duda i Aleksandra Małek z klasy IV oraz Agnieszka Chmiel 
i Natalia Mróz z klasy VI.
Dodatkowe wyróżnienie otrzymali uczniowie z największą 
liczbą przeczytanych książek oraz ze 100 % frekwencją. 
Pan dyrektor zadbał o to, aby każda z tych osób poczuła 
się doceniona. Przekazał im gratulacje i wręczył upominki.
Na zakończenie uroczystego „Apelu prymusa” wystąpiły 
dzieci z oddziału przedszkolnego 5-6-latków prezentu-
jąc część artystyczną przygotowaną z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Całość zakończyła brawurowo wykonana pio-
senka zespołu Weekend Ona tańczy dla mnie. Występ 
przygotowała Pani Anna Żak.
W związku z tym, że był to jednocześnie tłusty czwar-
tek, po apelu każdy z uczniów dostał pączka. Wszystkim 
uczniom, nie tylko tym nagrodzonym życzymy dalszych, 
nie tylko edukacyjnych sukcesów.

Anna Żak 

�� Niezapomniana lekcja
25 stycznia odbyliśmy niecodzienną 
wycieczkę do Lublina – odwiedzili-
śmy Dom Samotnej Starości. Celem 
naszej wizyty był występ dla senio-
rów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W wyjeździe uczestniczyła cała klasa 
III z wychowawczynią M. Jezierską 
i ks. A. Galkiem. Transport zapewnili 
nam rodzice naszej koleżanki Ewy – 
Państwo Wierzchoniowie.

Zgromadziliśmy się w dużej świetlicy, gdzie wystąpiliśmy. 
Widownię wypełnili podopieczni Domu – większość na 
wózkach inwalidzkich. Widok był wzruszający. Każdy nasz 
wierszyk, piosenka i taniec były gromko oklaskiwane. 
Mieszkańcy bawili się wspaniale, a na twarzach mieli wy-
pisaną radość. W ostatnim tańcu naszego występu wzięli 
udział wszyscy zgromadzeni, ci na wózkach inwalidzkich 
również. Na pożegnanie obdarowaliśmy wszystkich se-
niorów symbolicznymi kwiatkami, wykonanymi przez nas 
na zajęciach.
Dzień ten uważamy za bardzo udany. Był dla nas cenną 
lekcją, jakiej w szkolnej sali nie przeżylibyśmy. Lekcją, 
która nauczyła nas wiele. Uświadomiliśmy sobie, że je-
steśmy szczęśliwymi wnukami i mamy szczęśliwych 
Dziadków – mieszkających z nami, sprawnych fizycznie.
Cieszymy się, że mogliśmy spotkać tak sympatycznych lu-
dzi i zobaczyć ich uśmiechy. Chociaż na chwilę zapomnieli 
o cierpieniu i samotności.

Uczniowie klasy III z wychowawcą
SP w Starej Wsi Drugiej

�� Karnawał w szkole w Zaraszowie
Jak powiada biblijny poeta – wszystko 
ma swój czas. No właśnie, a karnawał 
to czas radości, zabaw, tańca, chcia-
łoby się powiedzieć smakowania ży-
cia, tym bardziej że po nim przychodzi 
pora spokoju, ciszy, zadumy.

Aby tradycji stało się zadość, w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie odbył się bal karnawałowy. Czas to był ideal-
ny, tuż przed feriami, więc z tej racji uczniowie mogli zrzu-
cić ciężkie plecaki i lekkim krokiem ruszyć do tańca.
Oprócz umiejętności tanecznych uczniowie zaprezentowali 
swoje kostiumy. Myliłby się ten, kto uważałby, że karnawał 
to czas dla dorosłych; młode damy wiedzą, że wygląd to 

podstawa. Dlatego też bal poprzedziły tygodnie zakupów 
i projektowania strojów. W ten sposób szkoła zamieniła się 
w pałac z księżniczkami, królewnami i rycerzami, pojawił 
się też smok, wróżki, pirat, ale także postać reprezentujące 
współczesne czasy, np. piłkarz.
Z karnawałem nieodłącznie związane jest  obfite poży-
wienie, nawet na zapas, bo po nim przychodzi, a może 
ściślej mówiąc, przychodził czas postu. Zresztą sama na-
zwa „karnawał” -według niektórych źródeł – wywodzi się 
z łaciny: „carne”- mięso + „vale” –żegnaj. Dlatego też bal 
był też okazją do delektowania się różnymi pysznościami 
i smakołykami.
A po balu i dwóch tygodniach ferii nastąpił czas powrotu 
do codzienności.

Samorząd Uczniowski SP w Zaraszowie

Warsztaty    kulinarne pierwszaków
�� Na zajęciach 
rozwijających 
zainteresowania 
uczniowie klasy 
I SP w Zaraszo-
wie mają okazję 
odkrywać własne 
talenty. W trak-
cie warsztatów 
kulinarnych 
sprawdzaliśmy, 
kto z nich ma 
talent kulinarny 
i… okazało się, że 
wszyscy zdali ten 
test na piątkę.

Zadanie, które mieli wykonać 
pierwszoklasiści polegało na 
upieczeniu babeczek nadzia-
nych budyniem Delecta w trzech 
smakach oraz przygotowaniu 
truskawkowego kubka Delecta. 
Warsztaty odbyły się w stołówce 
szkolnej. Na kulinarnych boha-
terów czekały produkty tj. opa-
kowania babeczek z budyniem, 
saszetki truskawkowego kubka 

oraz półprodukty: mleko, jaj-
ka oraz olej. Na początek dzie-
ci przystąpiły do czynności or-
ganizacyjnych, takich jak: my-
cie rąk, zakładanie fartuszków 
i chusteczek oraz zapoznanie 
z produktami, które posiada-
ją nie tylko walory smakowe, 
ale również wartości odżywcze 
tj. białko, węglowodany i błon-
nik. Super zabawą okazało się 
zbudowanie wieży z pudełek 

z babeczkami. Kolejnym eta-
pem działań kulinarnych było 
przygotowanie ciasta, której 
połowę dzieci włożyły do fo-
remek. Do każdej foremki do-
dali odrobinę pysznego kre-
mu czekoladowego lub dżemu, 
którą przykryto resztą ciasta. 
Ostatnim etapem było wsta-
wienie babeczek na 20 minut 
do piekarnika. Dzieci z zacie-
kawieniem obserwowały jak 

ciasteczka w piekarniku zmie-
niają kolor z kremowego na 
złoty. Zapach piekących się 
babeczek wypełnił całą szko-
łę i spowodował, że w stołówce 
zaczęło pojawiać się coraz wię-
cej zaciekawionych uczniów. 
Pierwszaki świetnie się bawi-
ły i z przyjemnością próbowa-
ły swoich wypieków. W między-
czasie przygotowały słodki tru-
skawkowy kubek oraz posprzą-
tały stanowiska pracy. Cały 
proces pieczenia babeczek był 
nadzorowany przez wychowaw-
cę oraz bardzo pomocne panie 
– Małgosię i Walentynę.
Wspólna praca w kuchni to 
świetna zabawa, a samodziel-
nie wykonane wypieki smaku-
ją jak żadne inne. Przekonały 
się o tym dzieci i rodzice, dla 
których pierwszaki zapakowa-
ły po kilka babeczek do domu. 
Nietrudno domyślić się, że 
Sponsorem tych słodkich przy-
smaków czyli organizatorem 
programu „Warsztaty kulinar-
ne – pieczemy babeczki”, w któ-
rym szkoła wzięła udział, była 
firma „Delecta”. Dziękujemy!

Wychowawca klasy I
SP w Zaraszowie

�� Tona makulatury 
–  setki uśmiechów
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej uczestniczyli w akcji 
,,Przywróćmy dzieciom uśmiech” 
organizowanej przez Fundację Przyjazny 
Świat Dziecka. Z ramienia szkoły akcją 
kierował pan Janusz Flis, opiekun 
Samorządu Uczniowskiego. 

Była to zbiórka makulatury do ponownego przetworzenia. Przez 
dwa tygodnie uczniowie przynosili do szkoły niepotrzebne w domu 
gazety, zniszczone książki, tekturowe opakowania. Środki uzyskane 
ze sprzedaży makulatury przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom 
przebywającym w rodzinnych domach dziecka.
Po zważeniu okazało się, że zebraliśmy ponad tonę tego cenne-
go surowca. Rekordzistami w zbiórce okazali się uczniowie klasy 
czwartej. Za nimi uplasowali się szóstoklasiści.
Dla tych, którzy szczególnie wyróżnili się w akcji szkoła przygoto-
wała słodkie nagrody. Gratulujemy i dziękujemy uczniom oraz ich 
rodzicom!

Mirosław Stoczkowski

�� Stypendium „Marzenie o Nauce” dla 
gimnazjalistów

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu sty-
pendialnego dla gimnazjalistów „Marzenie o Nauce”. To idealna szansa dla zdolnej młodzieży z terenów wiej-
skich o niższym poziomie zamożności na zyskanie doskonałego wykształcenia.
Stypendystami programu „Marzenie o Nauce” mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przejdą 
pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. o stypendium ubiegać 
się mogą gimnazjaliści mieszkający na stałe na wsi, którzy uzyskali w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimna-
zjum średnią ocen 4,75 i większą lub byli finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Dodatkowym 

kryterium jest średni dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 850 zł netto mie-
sięcznie. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci powinni wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie www.efc.edu.pl do 1 kwietnia. Po tym terminie regionalni koordyna-
torzy odwiedzają kandydatów na Stypendystów EFC. Ostateczną decyzję o przyznaniu 
Stypendium podejmuje niezależna Komisja, przy czym niezbędnym warunkiem jego 
otrzymania jest pomyślne przejście rekrutacji do wskazanego liceum.
W tej edycji programu do obecnych Stypendystów dołączy kolejnych 80 gimnazjalistów, 
którzy będą kontynuować naukę w najlepszych polskich liceach. W ramach progra-
mu Stypendysta EFC objęty jest kompleksową, całoroczną opieką Fundacji. Otrzymuje 
zakwaterowanie i wyżywienie w mieście, w którym znajduje się prestiżowe liceum, 

nowoczesny sprzęt oraz niezbędne przybory szkolne. Ma także zapewnione lekcje języ-
ków obcych. Ponadto, opieka Fundacji wykracza poza sferę edukacji szkolnej – uczniowie 
realizują swoje pasje, uczestniczą w dodatkowych warsztatach oraz letnich i zimowych 
wyjazdach. Każdy ze Stypendystów EFC otrzymuje wsparcie profesjonalnego opiekuna 
oraz psychologa.
EFC jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć gim-
nazjalistów, mogą przekazać 1% podatku (www.efc.edu.pl). Całość zebranych środków 
zostanie przeznaczona na pomoc stypendialną. Kontakt z koordynatorem: mziolkowski@
efc.edu.pl
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Osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 

ogłasza nabór uczniów do 
klas I Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Policealnej Szkoły Zawodowej 

na rok szkolny 2013/2014
Gimnazjum
klasa nauczane języki obce proponowane innowacje
I a · j. angielski „English In Songs”

I a · j. angielski „Hala, basen i boisko – 
tu dla Ciebie mamy wszystko”

Liceum Ogólnokształcące
klasa przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym
przedmioty
uzupełniające nauczane języki obce

I a
Humanistyczno
-językowa

język polski
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie

przyroda · j. angielski
· j. hiszpański

I b NOWOŚĆ !
Ratownictwo 
medyczne
+ Straż pożarna

biologia
chemia
j. angielski

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. niemiecki

I c
Matematyczno
-informatyczna

matematyka
informatyka
język angielski
fizyka

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. włoski

I d NOWOŚĆ !
Klasa 
mundurowa
(policyjna,
wojskowa,
straż graniczna)

geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski

historia
i społeczeństwo,
ekonomia 
w praktyce

· j. angielski
· j. niemiecki
          lub
·  j. hiszpański

I e NOWOŚĆ !
Europejska
(polsko
-ukraińska)

historia
wiedza o społeczeństwie
język angielski

przyroda,
ekonomia
w praktyce

· j. angielski
· j. ukraiński

Technikum

klasa przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

przedmioty
uzupełniające

nauczane języki 
obce

I a
Technik
geodeta

fizyka
matematyka

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. hiszpański
         lub 
 ·  j. niemiecki

I b
Technik
drogownictwa

fizyka
matematyka

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. hiszpański
         lub 
 ·  j. niemiecki

I c
Technik
ekonomista

geografia
matematyka

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. niemiecki

I d
Technik
architektury
krajobrazu

biologia
matematyka

historia
i społeczeństwo

· j. angielski
· j. hiszpański

Policealna Szkoła Zawodowa
klasa
I a Technik masażysta
I b Technik pożarnictwa
I c Technik ochrony fizycznej osób i mienia
I d Technik informatyk

„Muzyka budzi w sercach pragnienie wielkich czynów”
Pitagoras

W 1995r. z inicjatywy dyrektora szkoły Henryka 
Dudziaka powstała orkiestra dęta, która nieprzerwanie 
działa do dziś i ma na swym koncie wiele sukcesów:
•  jest laureatem wojewódzkich i krajowych festiwali 

orkiestr dętych w Bychawie, Lublinie, Polichnie i 
Inowrocławiu, 

•  wspólnie z Polonijną Orkiestrą Dętą „Trójcowo” z 
Chicago miała ogromny zaszczyt koncertować dla 
Ojca Św. Jana Pawła II w czasie wizyty w Sandomie-
rzu i na uroczystości urodzinowej na Placu Św. Piotra 
w Watykanie w 2001r.,

•  w 2000r. na zaproszenie przyjaciół z Chicago 
uczestniczyła w niezwykle uroczystych obchodach 
święta Konstytucji Trzeciego Maja, organizowanych 
przez chicagowską polonię,

• w 2005r. orkiestra reprezentowała Lubelszczyznę na Międzynarodowym 
Festiwalu sztuki „Sergiejewskije Zory” w Siergiejewce k. Odessy,
•  w 2006r. za promocję Lubelszczyzny otrzymała zaszczytny tytuł „Ambasado-

ra Województwa Lubelskiego”,
•  w 2009r. z dumą obsługiwała uroczystości 65. rocznicy bitwy o Monte 

Cassino we Włoszech, z udziałem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
•  w 2010r. uczestniczyła w podsumowaniu dziesięcioletniej współpracy 

Lubelszczyzny z LA Chapelle we Francji,
•  w 2011r. trzydniowe koncerty we Lwowie (Ukraina),
•  w 2012r. udział w obchodach święta Kupały w Korcu na Ukrainie i udział w 

Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk Festiwal – 2012 „ w Primorsku 
(Bułgaria),

•  łącznie przez cały okres swojej działalności orkiestra wykonała ok. 1800 
koncertów na różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym, 
obrzędowym, religijnym, okazjonalnym, środowiskowym.

Obecnie po nagraniu płyty z kolędami, przygotowuje się do wydania płyty  
z utworami rozrywkowymi.

Wiêcej informacji:
w sekretariacie szko³y (566 00 45)
i na stronie www.zsz.bychawa.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1

im. mjr. Henryka Dobrzañskiego

w Bychawie
TECHNIKUM 

- technik informatyk

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

(4 lata)

(3 lata)

elektromechanik pojazdów samochodowych

fryzjer 

(2 lata):

- technik us³ug fryzjerskich

- technik logistyk

- technik spedytor

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA 

- 

- mechanik pojazdów samochodowych

- 

Policealna Szko³a Zawodowa 

- technik informatyk (zaoczna

NOWOŒÆ !!!

)

Ka¿dy z nas marzy aby osi¹gn¹æ w ¿yciu 

sukces. Jest on w zasiêgu ludzi m³odych, 

którzy dopiero wkraczaj¹ w doros³e ¿ycie. 

Ka¿dy sukces okupiony jest wielkim 

wysi³kiem i zale¿y od podjêtych przez nas 

wyborów i decyzji. W takiej sytuacji znajd¹ 

siê wkrótce gimnazjaliœci. Wybór szko³y 

œredniej to pierwszy krok do sukcesu. 

Dzisiaj warto postawiæ na dobry zawód

i kwalifikacje. Nasza szko³a oferuje 

ciekawe i poszukiwane na rynku pracy 

kierunki kszta³cenia dla dziewcz¹t

i  ch³opców.  Podejmuj¹c  naukê

w technikum uczeñ zdobywa zawód, 

dodatkowe kwalifikacje, mo¿e zdawaæ 

egzamin maturalny i kontynuowaæ 

naukê na studiach.

£¹czymy przyjemne z po¿ytecznym 

uczestnicz¹c w projektach unijnych. 

Dziêki nim wzbogacamy bazê szko³y, 

zdobywamy doœwiadczenie,  kwalifikacje, 

poznajemy nowych ludzi i kulturê innych 

pañstw.

Uczniowie, którzy rozpoczn¹ naukê 

w nowym roku szkolnym, bêd¹ mieli 

niepowtarzaln¹ szansê wyjazdu na 

miesiêczn¹ praktykê zagraniczn¹ do 

Francji  (informatycy i fryzjerki).

,,Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy dzia³aj¹'’ - Wybieraj¹c nasz¹ szko³ê robisz pierwszy krok by go osi¹gn¹æ! 

Od 1 marca 2013 r. przystêpujemy do 

realizacji kolejnego projektu  pod nazw¹ 

„Szko³a dobrych umiejêtnoœci”, którego 

g³ównym celem jest rozwój kompetencji 

kluczowych i umocnienie praktycznych 

u m i e j ê t n o œ c i  z a w o d o w y c h .

Przewidziane s¹ zajêcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne (m.in. kurs 

s p a w a l n i c z y ) ,  w s p ó ³ p r a c a

OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2013/2014

z  p r a c o d a w c a m i ,  p r a k t y k i  z a w o d o w e

w przedsiêbiorstwach i doradztwo zawodowe. Uczniowie 

mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i pasje korzystaj¹c

z bogatej oferty zajêæ pozalekcyjnych. Oferujemy miejsca

w internacie oraz obiadki w szkolnej sto³ówce. Jako jedna

z nielicznych szkó³ zapewniamy opiekê pielêgniarki

i stomatologa.

Gimnazjalisto !!
Twój sukces w Twoich rêkach !!!

©© Materiały©własne©szkół

Więcej informacji:
w sekretariacie tel: 81 566 00 19 



KONCERT „ELVISA”

Szlagiery Elvisa Presleya 

w wykonaniu

Grzegorza Paździora 

Z okazji Dnia Kobiet 

organizator: 
Bychawskie Centrum Kultury

©
©
M
ar
ek
©M
at
ys
ek

7 marca 2013
godz. 19.30

www.ebck.pl

kawiarnia „Złota Lira” 

serdecznie zapraszamy
wstęp wolny
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