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Apel burmistrza do mieszkańców

Niebezpieczny mróz
Marta Wołoszyn, zastępca burmistrza
Szanowni Państwo!
Trwająca od kilku dni ostra zima i niskie temperatury niosą ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy. Dotyczy to zwłaszcza osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych,
a także tych, które mają problemy w poruszaniu się, a zamieszkują w trudnych warunkach. Pamiętajmy też o rodzinach wielodzietnych i ubogich, a także osobach samotnych, które mogą być narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
Dlatego pragnę zwrócić się do Państwa
o zainteresowanie i ludzką życzliwość.
W sytuacjach gdy wiedzą Państwo, że ktoś
potrzebuje wsparcia prosimy o informowanie o tym odpowiednich służb: pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sołtysów czy
też tutejszego urzędu. Nie zapominajmy też
o roli pomocy sąsiedzkiej.
Zima to trudny czas również dla zwierząt. Okażmy się odpowiedzialni i pomóżmy naszym podopiecznym przetrwać ten
ciężki zimny czas. Podczas mrozów nie pozostawiajmy zwierząt na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych. Zwierzęta gospodarskie nie
powinny być pozostawiane na zewnątrz
lecz w budynkach gospodarczych, stodołach czy szopach. A jeśli już to uszczelnijmy budy i wypełnijmy je słomą. To tak
niewiele dla nas a zwierzęta przetrwają ten
mroźny okres.

Telefony alarmowe
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bychawie
tel. 81 56-60-127
(godz. 7.15-15.15)
2. Komisariat Policji w Bychawie
tel. 81 56-60-033 lub 997
3. Ratownictwo Medyczne
tel. 81 56-60-099 lub 999
4. Urząd Miejski w Bychawie
tel. 81 56-60-004
(godz. 7.15-15.15)

Noclegownie dla osób
bezdomnych na terenie powiatu
lubelskiego ziemskiego:
1. Stowarzyszenie “Emaus”,
Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin,
tel. 81-511-91-31, hostel, liczba
miejsc – 30 (kobiety i mężczyźni)
2. Schronisko dla Kobiet
im. Św. Brata Alberta,
ul. Ks. P. Ściegiennego 25,
23-100 Bychawa,
tel. 81-566-01-39, schronisko,
liczba miejsc – 13 (kobiety)

nastąpi 29 lutego br. Zdjęcia przysyłajcie na adres GZB: gazeta@bychawa.pl.
Wszystkie nadesłane fotografie zostaną
opublikowane w następnym numerze.
Regulamin konkursu:
• Uczestnikiem konkursu jest osoba wysyłająca zdjęcie.
• Osoby przesyłające zdjęcia jednocześnie wyrażają zgodę na ich publikację
w „Głosie Ziemi Bychawskiej” oraz na
stronie internetowej www.bychawa.pl.

Okładka: fotograficzna zagadka, fot. Marek Matysek
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Głos Ziemi Bychawskiej

Wyrażam przekonanie, że społeczna
wrażliwość wszystkich mieszkańców gminy Bychawa, pozwolą uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Konkurs

Z premedytacją nie podpisaliśmy okładki do tego numeru. Za to proponujemy
konkurs. Prosimy, zrobienie sobie zdjęcie
przy obiekcie z okładki. Nie mówimy gdzie
on się on znajduje, ale uwaga! podpowiadamy: wielbiciele sportów zimowych znajdą go z łatwością.
Pierwsza osoba, która przyśle swoje zdjęcie wykonane w tym miejscu z tym
obiektem w tle, wygra konkurs i otrzyma
nagrodę ufundowaną przez Burmistrza
Bychawy.
Rozstrzygnięcie
konkursu

2012/02/02

Głazik

Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
tel. 815 660 144, 815 660 004 w. 46
Kontakt gazeta@bychawa.pl Strona www.bychawa.pl | Dyżury redakcji pełnione są codziennie (pon.-pt.) w godz. 730-1530
Druk STANDRUK, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin www.standruk.com
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Marta Wołoszyn - zastępca burmistrza Bychaywy odbiera nagrodę dla Gminy Bychawa od prezesa Fundacji Innowacji
i Rozwoju oraz dyrektora banku PeKaO S. A.

Gmina Bychawa po raz kolejny otrzymała tytuł Krajowego Lidera Innowacji
i Rozwoju. Tym razem nagrodę dostaliśmy w kategorii „innowacyjny projekt unijny” za zrealizowany w latach 2010-11 projekt informatyzacji Urzędu Miejskiego
w Bychawie. Z gmin w województwie lubelskim tytuł krajowego Lidera Innowacji
otrzymały
ponadto:
gmina
Urszulin,

Nowe stowarzyszenie
w Bychawie
To jest już oficjalna informacja: na początku stycznia
br. zaczął formalnie działać (to znaczy został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym) Klub Motorowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie.
Klub został założony 20 lipca 2011 r. Prezesem został
dobrze znany z bychawskich zawodów i toru motocrossowego p. Jarosław Bartoszek „Dzidek”, a jego
zastępcą wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Bychawie, Andrzej Pietrzak. Klub będzie korzystał
z dobrze wyposażonego zaplecza technicznego na
terenie szkolnych warsztatów. Posiada również swoją stronę internetową: km.bychawa.pl.
Więcej o klubie, jego działalności i planach w wywiadzie z prezesem Klubu, Jarosławem Bartoszkiem
w lutowym numerze „Głosu”.

Nowe terminy składania wniosków o zwrot akcyzy
Burmistrz Bychawy informuje, że od 1 stycznia
2012 r. obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski należy składać w terminach:
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do
31 stycznia 2012 r.
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do
31 lipca 2012 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. wynosi 0,95 zł od
1 litra oleju.
Pieniądze będą wypłacane w terminach:

Punkt informacji o produktach tradycyjnych w biurze LGD
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami
województw. Wpisywane są na nią produkty, których
jakość lub wyjątkowe walory smakowe wynikają ze
stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią
element dziedzictwa kultury regionu, w którym są
wytwarzane. Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Została ona stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami i znajdują się na
niej opis i historia produktu.
Lista Produktów Tradycyjnych służy przede wszystkim
rozpowszechnianiu informacji o wyrobach, potrawach i przysmakach wytwarzanych metodami tradycyjnymi.
Producentom tych produktów Lista Produktów Tradycyjnych daje możliwość ich promowania, wytwarzanych produktów, którymi coraz częściej zainteresowani są turyści odwiedzający nasz region oraz

Opole Lubelskie i miasto Krasnystaw.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 26.01.2012 r.
w Warszawie. Nagrodę odebrała zastępca
burmistrza, p. Marta Wołoszyn, w bardzo
interesującym miejscu, jakim jest sala notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

handlowcy prowadzący bądź otwierający sklepy
ze zdrową i tradycyjną żywnością. Na obszarze LGD
„Kraina wokół Lublina” do chwili obecnej zarejestrowano: „Cebularz lubelski”, „Chleb niedrzwicki”, „Miody odmianowe”, „Paszteciki z kapustą i pieczarkami”,
„Piernik lubelski”, „Piernik żydowski”, „Pieróg gryczany”, „Wafle tortowe”, „Zawijas nasutowski”. Mamy
nadzieję na wzbogacenie Listy o nowe produkty z obszaru naszej LGD.
Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina
wokół Lublina” prowadzą punkt informacyjny dotyczący zasad rejestracji produktów na Liście.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby do odwiedzenia naszego biura w Lublinie przy
ulicy Karłowicza 4/100, telefonowania pod numery
81 534 45 28., 81 532 30 65 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub o kontakt drogą
mailową: j.rymarz@krainawokollublina.pl

• od 1 do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia
wniosku w lutym br.,
• od 1 do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu br.,
• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie
albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej będą dostępne w Punkcie Obsługi
Interesanta w godzinach pracy Urzędu.
Przypominamy nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego w Bychawie: poniedziałek od 800 do 1600, wtorek
– piątek od 715 do 1515.
Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 5660004 w. 17.

„Orlik” w zimie jest
nieczynny
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny
w Bychawie informuje, że w okresie zimowym, tj. od
dnia 1 stycznia 2012 r. zespół boisk „Moje boisko ORLIK 2012” będzie nieczynny. Informacja o dacie
otwarcia boisk będzie umieszczona na stronie internetowej gimnazjum www.gim1bychawa.pl.
Za utrudnienia przepraszamy.

tel. 81 566 00 04
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Czy w Bychawie jest bezpiecznie?

nr 1 (230) 2012

ROZMOWA na temat bezpieczeństwa z podinspektorem Zbigniewem Zaborskim,
komendantem Komisariatu Policji w Bychawie

Czy wobec tego mieszkańcy Bychawy
mogą nadal czuć się bezpiecznie?
Oczywiście. Pracujemy nad tym intensywnie. Od listopada zwiększyliśmy patrole na
ulicach, staramy się aby policjanci byli widoczni, zwłaszcza w okolicach ciągu handlowego, w parku, w drobnych uliczkach.
Policja prowadzi działania, ale mieszkańcy
też muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo:
ważna jest czujność i świadomość ludzi.
Apelujemy do mieszkańców, żeby informowali policję o przypadkach łamania prawa,

komendant Zbigniew Zaborski

bo w wielu sytuacjach, o tym że jest taki
czy inny problem, dowiadujemy się na sesji rady czy spotkaniach z władzami. Mimo
to, czasem nie możemy podjąć inicjatywy,
gdyż w wykroczeniach skutkowych (np. zakłócenia ciszy nocnej, ładu i porządku) potrzebne jest zgłoszenie. Osoba, która negatywnie odbiera jakieś określone zachowania
czyli czuje się zagrożona czy pokrzywdzona, powinna dokonać imiennego zgłoszenia. Nie może być to zgłoszenie anonimowe.
Zachęcamy do kontaktowania się z dzielnicowymi. Do końca stycznia br. funkcje te na
terenie gminy Bychawa pełnili: asp. Ryszard
Przech, asp. Tomasz Młynarski, mł. asp.
Waldemar Wlizło, mł. asp. Marek Dulbas.
W lutym prawdopodobnie będą zmiany na
stanowiskach dzielnicowych. Dzielnicowi

i ich rejony są zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiej Komendy Policji
w Lublinie: www.kwp.lublin.pl > Komendy>
Komenda Miejska w Lublinie > Dzielnicowi >
Komisariat Policji w Bychawie
Ilu macie zatrudnionych policjantów?
W bychawskim komisariacie pracuje
57 policjantów. To nie jest dużo biorąc pod
uwagę 24-godzinny system pracy, zmianowość, różne stanowiska oraz to, że komisariat w Bychawie obsługuje gminę Bychawa
i teren pięciu innych: Strzyżewice, Zakrzew,
Wysokie, Jabłonna, Krzczonów, gdzie nie
ma komisariatów.
Rozmawiała Monika Głazik

APEL POLICJI

Jak dbać o bezpieczeństwo swoje
i mienia:
• Bezwzględnie ubezpiecz swoje mieszkanie w jednej z firm ubezpieczeniowych.
W przypadku nieszczęścia zminimalizujesz swoje straty, poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania.
• Zwracaj uwagę czy twoje mieszkanie nie
jest obserwowane, czy Ty i Twoja rodzina
również nie jesteście obserwowani
• Wyposaż swoje mieszkanie w odpowiednie zamki i zawsze ich używaj.
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Powodowany wieloma sceptycznymi
wypowiedziami na temat scalenia gruntów pragnę przybliżyć wszystkim zainteresowanym kilka informacji na ten temat. Nie myślmy, że ktoś komuś chce lub
odbierze ziemię. Grunty położone w obrębie naszej miejscowości charakteryzują się
niekorzystną strukturą obszarową gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych,
niekorzystnym ukształtowaniem rozłogów
gruntów oraz znacznym rozdrobnieniem
i rozproszeniem gospodarstw rolnych. Taki
stan wpływa niekorzystnie na prowadzenie
racjonalnej gospodarki rolnej oraz nie zapewnia właścicielom osiągania dochodów
z rolnictwa porównywalnych z dochodami
uzyskiwanymi w nierolniczych działach gospodarki narodowej. Stąd też uzasadniona
jest potrzeba dokonania scalenia gruntów,
w wyniku którego nastąpi między innymi zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach rolnych, zmniejszy się ilość działek
o kształtach niedogodnych do upraw mechanicznych (i myślę, że o tym najlepiej wiedzą sami rolnicy). Bardzo ważnym efektem
scalenia gruntów będzie obniżenie kosztów
ponoszonych przez rolników przy uprawie
roli oraz poprawienie efektywności gospodarowania. Ustawa mówi nam o scalaniu i wymianie. Odnosząc się do wymiany gruntów
chciałbym powiedzie, że niejednokrotnie ta
wymiana dawno nastąpiła między rolnikami, tylko nie zostało to sformalizowane,
a zamiany takie są możliwe przy zgodzie zainteresowanych stron.

Scaleniem obejmuje się grunty położone
w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach: grunty te tworzą obszar scalenia.
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek
właścicieli gruntów, których łączny obszar
przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, jak np. pod ulice i drogi publiczne można za zgodą Agencji wydzielać z gruntów
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
uwzględniając uzasadnione interesy osób
korzystających z tych gruntów. Jeżeli na
terenie objętym scaleniem nie ma gruntów
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi wydziela się
z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsza się przysługujący mu
obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości
szacunkowej gruntów przeznaczonych na
wymienione cele do wartości wszystkich
scalanych gruntów. Grunty wydzielone na
cele miejscowej użyteczności publicznej
oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy. Projekt scalenia lub wymiany
wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia lub wymiany (chodzi tu
o wytyczenie przez geodetę granicy działek
między sąsiadami co moim zdaniem zażegna niekiedy waśnie sąsiedzkie). Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych ewidencji gruntów. Z gruntów

stanowiących współwłasność można, za
zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne
dla każdego z nich grunty odpowiadające
wartości udziałów we współwłasności.
Postępowanie scaleniowe lub wymienne
przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem
wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu
jest wojewoda. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Odmowa
wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji starosty. Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd
województwa.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów
w procesie scalenia gruntów, zadanie jest finansowane z funduszu Unii Europejskiej.
Pomoc może być przyznana na projekty:
zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku
o scalaniu i wymianie gruntów (DzU z 2003
r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych
z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Na opracowania projektu scalenia można otrzymać do 500 euro na 1 ha gruntów
objętych postępowaniem dla województwa
lubelskiego, a w zakresie zagospodarowania
poscaleniowego, do 900 euro na 1 ha scalanych gruntów. Kwotę tę można wykorzystać
na budowę dróg, co według mnie zadowoli
wielu mieszkańców.

Różycki, Feliks Dyś, Andrzej Bień s.
Michała, Stanisław Woźniak, A. Siurek, Jan
Jachacz i Jan Baran. Z protokołu posiedzenia tej rady z dn. 10 października 1936 r.
wynika, że mieszkańcy wykazywali się w temacie scalenia dużą jednomyślnością i poparciem. Wspólnie z mierniczym ustalono
wówczas zasady podziału wspólnot wiejskich (pastwiskowych i leśnych) oraz wspólnot ukazowych zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Zdrapy wyłączonych na cele użyteczności publicznej. Uchwalono wydzielić:
ze wspólnot serwitutowych – obszary pod
budynek szkolny z ogródkiem, budynek
straży pożarnej, grzebowisko zwierzęce, kopalnię gliny i piasku. Pozostałą część miano
podzielić w równych częściach na każdy numer w tabeli likwidacyjnej.
Komisarz Ziemski ustalił ponadto, że na
obszarze projektowanego scalenia znajdowało się 24 drobnych gospodarstw rolnych,
z których 21 właścicieli wyraziło chęć uzupełnienia z majątku przyległego do ich gruntów. Dlatego początkowo zaniechano scalenia, aż do momentu upełnorolnienia drobnych gospodarstw. W pierwszym podejściu
z gruntów majątku Bychawa – Podzamcze,
do czego ostatecznie nie doszło, gdyż właściciel majątku, Antoni Budny do 1938

roku zwlekał z przedłożeniem Komisarzowi
Ziemskiemu wymaganych dowodów pomiarowych. W związku z tym, Komisarz Ziemski
zwrócił się do Kazimierza Kołaczkowskiego,
właściciela sąsiadującego ze Zdrapami folwarku Stasin, o sprzedaż części gruntów.
Mieszkańcy nie byli w stanie wpłacić wymaganych 30% zaliczki, tylko czterech właścicieli gospodarstw było w stanie uregulować
należność. W związku z tym do upełnorolnienia nie doszło.
Scalenie prowadzone było nadal za czasów okupacji i zostało doprowadzone do
ustalenia stanu posiadania, jednak wszystkie akta postępowania scaleniowego podczas wojny zaginęły.
Po Reformie Rolnej 1944 r. sytuacja własnościowa rolników w Zdrapach wyglądała
już zupełnie inaczej. Obszar wsi uległ powiększeniu o grunty z dwóch sąsiednich
rozparcelowanych majątków: Strzyżewice
o 17 ha, Bychawa – Podzamcze o 65 ha, co
zasadniczo zmieniło sytuację posiadania.
Na podstawie: Akta scalenia gruntów wsi
Zdrapy, Archiwum Państwowe w Lublinie,
Urząd Wojewódzki Lubelski, sygn. 648.

Historyczna ciekawostka

do mieszkańców gminy Bychawa!
W związku z niepokojącymi zdarzeniami,
do których doszło w styczniu na terenie miasta (kradzieżami, włamaniami), bychawska
policja zwraca się z apelem do mieszkańców o wykazanie ostrożności i przezorności
w ochronie własnego mienia, braku zaufania wobec obcych. Apeluje również o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa: zamykanie mieszkań, budynków gospodarczych, samochodów. Prosi także, by
o podejrzanych zdarzeniach zawsze informować policję.
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Nie bójmy się scalania
Mariusz Mazurkiewicz, sołtys Wincentówka

Marek Matysek

Czy w styczniu było więcej zgłoszeń
o aktach wandalizmu, włamaniach, kradzieżach czy rozbojach?
Rozbojów na terenie Bychawy nie było, na
szczęście. Zgłoszenia dotyczyły raczej zdarzeń drobnych, ale bardzo uciążliwych dla
społeczeństwa. Były to głównie włamania
do budynków, niezabezpieczonych samochodów, zniszczenia mienia. Zdarzały się
nawet kradzieże w mieszkaniach w obecności domowników. Ale dobra wiadomość w tej
sprawie jest taka, że naszej policji udało się
wykryć pasera oraz sprawców odpowiedzialnych za kilkanaście kradzieży na terenie
miasta. Udało się odzyskać wiele przedmiotów: piły, kosy, elektronarzędzia.
Niestety, było też sporo pobić. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia nowego roku doszło
do trzech pobić z poważnymi konsekwencjami: złamania kończyn, obrażenia wewnętrzne, połamane żebra. Ujawniono dwunastu
sprawców.
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• Nie oddawaj kluczy nieznajomym i niech
tego nie robią Twoje dzieci. Wykształć
w nich ten odruch. Gdy wyjeżdżasz, niech
ktoś z rodziny wyjmuje listy ze skrzynki,
włączy wieczorem światło i radio.
• Współdziałaj z sąsiadami w ochronie waszych mieszkań. Wiedz kiedy oni wyjeżdżają, a oni niech wiedzą kiedy Ciebie nie
ma. Oczywiście ma to sens tylko wtedy,
gdy macie do siebie zaufanie.
• Nie opowiadaj nigdy co posiadasz w domu
i gdzie. I niech tego nie robią Twoje dzieci.
• Kiedy zauważysz, że w Twoim Budynku
lub w jego pobliżu kręcą sie stale nieznajomi, powiedz o tym dozorcy, dzielnicowemu lub powiadom najbliższy posterunek
policji.
• Pamiętaj numer telefonu najbliższego
posterunku policji (Bychawa – 81 56 60
033) i zawsze korzystaj z niego, gdy masz
podejrzenie, że może dojść do przestępstwa, gdy do niego doszło lub gdy zauważysz w otoczeniu coś niepokojącego.
• Oznakuj w sposób dyskretny swoje przedmioty wartościowe.

• Stosuj technicznie – niekonwencjonalne środki zabezpieczenia np. nietypowe
zamki, alarmy mieszkaniowe, blokady
antywłamaniowe.
• Nigdy otwieraj nieznajomym ani drzwi
mieszkaniowych, ani wejściowych na klatkę, otwieranych na sygnał z domofonu.
• Gdy nastąpi włamanie do Twojego mieszkania nie rób porządków! Nie sprzątaj
i nie staraj się przeglądać rzeczy celem
stwierdzenia co zginęło. W ten sposób zacierasz ślady i utrudniasz pracę policji.
Najpierw zawiadom policję, a dopiero potem – po oględzinach miejsca zdarzenia
ustal co zginęło.

!

Pamiętajmy
Chrońmy również swój sklep,
punkt usługowy.
We wszystkich sprawach dotyczących problematyki bezpieczeństwa zawsze
możecie Państwo zwrócić się do dzielnicowego, który udzieli informacji lub porady.

Warto wiedzieć, że pierwszą próbę scalenia gruntów w Zdrapach (choć bezskuteczną) podjęto już w latach przedwojennych na podstawie orzeczenia Starostwa
Powiatowego z 17 grudnia 1935 roku.
Wieś Zdrapy obejmowała wówczas obszar
250,41 ha, na co składały się grunty ukazowe (z uwłaszczenia) i zaserwitutowe (z zamiany z dziedzicem Duniewskim przywilejów serwitutowych na lasy i pastwiska).
Grunty orne zajmowały powierzchnię 180,44
ha, pozostałą część wsi, łąki, pastwiska
i lasy oraz nieużytki lessowe. Przeciętne gospodarstwo rolne miało obszar 4 ha i składało się z 3 działek gruntów ornych, których stosunek szerokości do długości wynosił 1:300. Szerokość działki wynosiła od 4
do 10 metrów. To decydowało o konieczności
scalenia. Do scalanego obszaru wsi Zdrapy
przylegały grunty wsi Bychawka B, Kolonia
Pawłów, Kolonia Wincentówek, Grodzany
i majątku Bychawa.
Uczestnicy scalenia (43 zainteresowanych
mieszkańców wsi Zdrapy) skłonni byli pokryć zaliczkowo potencjalne koszty. 20 lutego 1936 r. została powołana rada uczestników scalenia, w skład której weszli: Andrzej
Słowiński, Michał Sprawka s. Grzegorza,
Paweł Wójcik (przewodniczący), Franciszek

Monika Głazik

str. 6

nr 1 (230) 2012

Głos Ziemi Bychawskiej

2012/02/02

Jak bychawska podstawówka kupiła
kozy dla Afryki

Wokół tematu szkoły w Zaraszowie
Przez kilkanaście lat na łamach „Głosu
Ziemi Bychawskiej” informowaliśmy o najistotniejszych wydarzeniach z życia naszej
szkoły – Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
Czytali Państwo o sukcesach naszych
uczniów w konkursach, na sprawdzianach
zewnętrznych, organizowanych imprezach
kulturalnych i realizacjach kolejnych projektów unijnych i innych.
Znów o nas głośno w związku z projektem reorganizacji sieci szkół. Z perspektywy postronnego obserwatora, zamiar likwidacji małej wiejskiej szkoły w czasach ogólnopolskiej tendencji do zamykania wszystkiego nie budzi emocji. W nas jednak budzi
i to olbrzymie. Nie jest to jednak tylko kwestia uczuć. To jest „być albo nie być” naszej
wsi i to nie jednej, lecz czterech: Urszulina,
Skawinka, Zaraszowa i Zaraszowa Kolonii.
Mieszkańcy tych miejscowości płacą podatki, są integralną częścią gminy, czy zatem nie mają prawa prosić o uwzględnienie
ich potrzeb? Czy 1/90 budżetu gminnego to
zbyt wiele dla tych czterech miejscowości?
Nie ma w gminie szkoły, która utrzymałaby się z subwencji. Do wszystkich placówek
dopłaca się z budżetu.
Jesteśmy świadomi, że każda szkoła ma wiele zalet i walorów. Nasza, czyli
Szkoła Podstawowa w Zaraszowie również.
Zwracamy uwagę, na atuty naszej szkoły:
• Szkoła ma bardzo wysokie wyniki nauczania i efekty wychowawcze; najwyższe w gminie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym klas szóstych, znacznie wyższe niż średni wynik w kraju, województwie czy też w powiecie.

• Panuje tu rodzinna atmosfera, każde
dziecko ma szanse właściwego rozwoju.
Nie ma przejawów żadnych patologii, wymuszeń, agresji.
• Zorganizowane jest dowożenie dzieci
z Bychawy i do Bychawy, co pozwala nam
zainteresować swoją ofertą edukacyjną
rodziców i uczniów znających standardy nauczania na zachodzie Europy, ceniących pracę w mniejszych zespołach,
z indywidualnym podejściem do dziecka. Tych, którzy nie wiedzieli, że jest taka
możliwość, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i zastanowienia się nad propozycją.
• Zapewnione są bezpieczne warunki nauki i pracy.
• Dzieci ze szczególnymi trudnościami
w nauce mają stworzone warunki do wyrównywania szans edukacyjnych (zajęcia
dodatkowe, wyrównawcze).
• Nauczyciele we współpracy z rodzicami
i gminą przystępują do realizacji różnych
projektów unijnych, a tym samym pozyskiwane są dodatkowe środki na wzbogacenie bazy dydaktycznej:
»» Kurs komputerowy dla 30 rolników
– współpraca z ARiMR – pozyskane
18 000 zł (wkład własny 3000 zł).
»» Edukacja ekologiczna – projekt o wartości 3300 zł (wkład własny 1350 zł).
»» „Szkoła dla Ciebie” – pozyskaliśmy
37 000 zł.
»» „Pierwsze Uczniowskie
Doświadczenia” – wartość projektu
8000 zł.
»» „Miejsce zabaw w szkole” – 6000 zł.
»» Plac zabaw przy szkole – całość około
26 000 zł – w tym wkład własny (6000
zł – praca rodziców) otwarty 19 grudnia 2011 r.
»» Indywidualizacja w klasach I-III – aktualnie trwa.

• W miejscowości osiedlają się młode rodziny, co przyczyni się do wzrostu
demograficznego.
• Dzięki temu, że istnieje szkoła i przedszkole, dzieci od 3 roku życia mogą korzystać z edukacji przedszkolnej.
• SZKOŁA JEST DUSZĄ, SERCEM WSI,
MIEJSCEM SPOTKAŃ INTEGRUJĄCYM
MIESZKAŃCÓW, JEDYNYM CENTRUM
KULTURY.
• Nasza szkoła istnieje od 1916 r., a obecny budynek powstał w 1968 r. zbudowany wysiłkiem i finansami mieszkańców.
Liczymy, że będzie nam dane obchodzić
100-lecie placówki.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za gotowość do prowadzenia dialogów i przyjęcie
otwartego stanowiska w naszej sprawie, wysłuchanie naszych racji, próbę ich zrozumienia i podjęcie zadowalającej nas decyzji.
Dodajmy, celem wyjaśnienia, że w toku negocjacji Rada Pedagogiczna, idąc na kompromis, złożyła deklaracje gotowości pracy
w zmniejszonym wymiarze godzin przy zachowaniu istniejącej struktury organizacyjnej szkoły, w celu zmniejszenia kosztów
utrzymania naszej placówki, a tym samym
zmniejszenia wydatków z budżetu gminy.
Motywem nauczycieli do przyjęcia takiej
postawy była troska o zachowanie statusu wsi, która bez szkoły nie ma perspektyw
rozwoju.
Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom – niezależnie od miejsca zamieszkania,
zajmowanego stanowiska pracy – wspierającym nasze dążenia, doceniającym jakość
naszej edukacji i związany z nią rozwój
miejscowości.

AKROPOL – program stypendialny dla
uczniów III klasy gimnazjum
2 stycznia br. ruszyła rekrutacja do
największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL Edukacyjnej
Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC.
Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się
zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.
Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum pochodzącej z terenów wiejskich. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny
oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć
na wsparcie podczas całego okresu nauki
w najlepszym liceum w regionie. Dodatkowo
fundacja
rozwija
pasje
stypendystów

AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy
i naukę języków obcych.
Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są
mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na
podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen
minimum 4,75, bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.
Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej
Fundacji oraz sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca 2012 roku,

aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy
rekrutacji.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są na
stronie www.efc.edu.pl.

Dodatkowe informacje:
Maciej Ziółkowski
Koordynator Wojewódzki
Edukacyjnej Fundacji im. prof.
Romana Czerneckiego EFC
tel. +48 696-648-119
mziolkowski@efc.edu.pl
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Uczniowie koła plastycznego z opiekunką
Sławomirą Wrzesińską

SP BYCHAWA

Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
mieszkańcy Zaraszowa, Zaraszowa Kolonii,
Skawinka, Urszulina
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Kózki, takie łaciate, z bródkami, wzbudzające wiele sympatii, a do tego takie poStrona internetowa
żyteczne. U nas w Polsce często są atrakcyjnym dodatkiem do krajobrazu, zaś
oraz galeria
w Afryce, w krajach głodu są na wagę żyzdjęć z naszej
cia, o czym dowiedzieliśmy się od dra
akcji FUNDACJI
Kazimierza Szałaty, prezesa Fundacji
POLSKIEJ RAOULA
Polskiej Raoula Follereau. Współpracę
FOLLEREAU:
z fundacją nawiązaliśmy na początku tego
www.follereau.org
roku. Fundacja wspiera polskich misjonarzy pracujących między innymi wśród głodujących dzieci Afryki. Pod patronatem tejże fundacji uczniowie szkolnego koła plazdjęciem
iej z załączonym
stycznego zorganizowali na początku grudiniki Laskowsk
m
h
yc
Do
w
ry
no
st
na
sio
ba
a z Afryki od
onaną z liści
nia 2011 r. wystawę fotograficzną „Moja
Dostaliśmy mail
h się piłką wyk
yc
iąc
w
ba
ów
łopc
Afryka” autorstwa dra Kazimierza Szałaty
afrykańskich ch
i akcję charytatywną „Jedna koza – jedno życie”.
Wolontariuszami wystawy
Postanowiliśmy pomóc w zbiórce funduszy na zakup kóz „karmicielek” dla
„Moja Afryka”
2011-12-12
afrykańskich dzieci. Misjonarze, w tym
i akcji
polska siostra Dominika Laskowaska,
charytatywnej
w swoim ośrodku dla niedożywionych
„Jedna koza –
dzieci w Matumaini (Nadzieja) w Kongo,
jedno życie” byli
ratują dzieci umierające z powodu głouczniowie klasy
du. Te dzieci, które udaje się uratować
IV a i II a: Olga
i po leczeniu są w dobrej kondycji odsyŁopucka, Piotr
łane są do rodzinnego domu z zakupioDworak, Julia Kusa,
ną przez misjonarzy kozą. Zwierzę jest
Magdalena Kalicka,
tanie i niewymagające w utrzymaniu,
i daje mleko, które pozwala przeżyć
Wiktoria Bartoszek,
nie tylko uratowanemu dziecku, ale
Wiktoria Kania,
i jego rodzinie!
Julia Głąb, Diana
I taki był cel naszej akcji – uratować
Stacharska, Natalia
chociaż jedno życie! Zbiórka trwaNiedźwiadek, Julia
ła w dniach 7-13 grudnia 2011 r.
Mączka, Julia Sądej,
Ofiarodawcy otrzymywali znaczek
Andżelika Sawicka
z wizerunkiem kozy – symbolem
Akcja charytat
i Zuzanna Łopucka.
ywna „Kozy dl
naszej akcji. Jednocześnie można
a Afryki” w Sz
kole Podstaw
owej w Bychaw
było oglądać wystawę fotograficzną
ie
ukazującą życie Afrykańczyków: ich biedę,
choroby (trąd), ale też barwne stroje i mimo
2011-03-03
wszystko uśmiechnięte twarze.
Wolontariusze akcji odwiedzali poszczególne klasy z kozą – skarbonką, która dzięki hojności uczniów i nauczycieli wypełniła
się kwotą 803 zł 20 gr. Suma ta wystarcza
na zakup około 10 kóz – żywicielek dla afrykańskich dzieci, dotkniętych choroba głodową. Pieniądze zostały przekazane na ręce
dra Kazimierza Szałaty w czasie spotkania
w dn.13.12.2011r., które miało miejsce w naszej szkole. Nasz gość spotkał się z uczniami, opowiadał o swoim pobycie w Afryce,
o działaniach fundacji, złożył też podziękowanie dla szkoły na stronie internetowej
Fundacji. Dostaliśmy też maila z Afryki od
siostry Dominiki Laskowskiej z załączonym
zdjęciem afrykańskich chłopców bawiących
się piłką wykonaną z liści bananowych.
Jednak największym podziękowaniem
dla wszystkich ofiarodawców była zapewne świadomość tego, iż po afrykańskiej ziemi będą biegać nasze szkolne, bychawskie
„Kozy dla Afryki”
kozy.
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Oświadczenie Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Bychawie
23 grudnia 2011 r. w „Dzienniku
Wschodnim” (na łamach gazety i na stronie
internetowej) ukazał się artykuł dotyczący wycinki drzew prowadzonej wokół budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr
1 w Bychawie. E-maila w tej sprawie, wysłanego na alarm24.pl podpisali – zgodnie
z informacją zawartą w artykule – rodzice
i uczniowie szkoły podstawowej.
Jako przedstawiciele Rady Rodziców SP
w Bychawie, pragniemy wyrazić oburzenie

wobec osoby lub osób, które publicznie
wyrażają swoje opinie w naszym imieniu.
Przypominamy, że jedynym organem
uprawnionym do prezentowania stanowiska w sprawach dotyczących rodziców
i uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie
jest Rada Rodziców wybrana i powołana
przez ogół rodziców tejże szkoły. Tym samym pragniemy złożyć sprostowanie i poinformować, że odcinamy się od opinii zawartej w treści artykułu, o którym nikt nas nie

informował, ani też nie wnioskował o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Nie oceniamy
opinii dyrekcji oraz władz miasta o konieczności usunięcia drzew, która może być różna wśród tak wielu rodziców, ale stanowisko przedstawione w artykule „DW” z całą
pewnością nie jest jednogłośne.

brano do „cyrkułu”, złodziei „w ciurmę”,
a buntowników „w Sybir”.
Czy w tym bajecznym kraju była wolność?
– spyta ktoś nieświadomy.
Ależ tak! Wolno było więcej, niż sobie wyobrażamy. Na przykład – excusez-moi –
puszczać bąki. No, nie na salonach, co to,
to nie. Ale publicznie. Opowiadano o żołnierzu, który „Boże cara chrani” wypie…, no,
zinstrumentalizował.
Dziś, pomyślcie sami! Zebrałaby się
Wysoka Komisja, by ustalić, czy doszło do:
a)
świętokradztwa i obrazy uczuć
religijnych,
b)
obrazy majestatu, honoru munduru, hymnu państwowego, moralności
publicznej,
c)
czy nie jest to zamach stanu i kto za
tym stoi.
Ponadto byłyby demonstracje i kontrmanifestacje, interpelacje, interwencje etc.
A wtedy? Cesarz cieszył się, że naród
dowcipny, muzykalny, a przede wszystkim
– syty. Lud rechotał widząc Majestat w dobrym humorze. Czynownicy w sztywnych
mundurkach z trudem utrzymywali powagę. Wirtuoza nagrodzono.
A czy była wtenczas demokracja?
Oczywiście! – nawet lepsza, bo narodowa.
Nie znaczy to, że każdy mógł paplać co
chce, w tej sprawie pryncypia były jasne.
***
Pięknie jak w bajce wszystko szło, i komu to
przeszkadzało. Nad bajecznym imperium od
dawna zbierały się czarne chmury. Gdzieś
za siedmioma morzami zły czarnoksiężnik
wyrzekł straszliwe zaklęcie. Brzmiało ono
łypipoł. Jakoś tak cudzoziemsko jak abrakadabra, hokus-pokus lub erem-terem.
A cudzoziemskie zaklęcia mają wielką moc
niszczącą. Zniewalało ludzi do buntu przeciw Majestatowi i porządkowi wszelakiemu, a też i przeciw opisanym a skutecznym
środkom wychowawczym. Był bowiem czarnoksiężnik zajadłym liberałem, masonem,
a może Żydem nawet. No i wybuchła Wojna
Światowa, bolszewiki cara z tronu zruciły
i świat stał się gorszy. Odeszli w przeszłość
panowie oficery w barwnych mundurach
i damy w wytwornych toaletach. Orkiestry
nie grały już Serca Słowianki i Na sopkach
Mandżurii.

***
Pomiędzy dzieciństwem moich babć
a moim własnym nastały czasy mniej bajkowe, a bardziej ułańskie, partyzanckie
i dziarskie albo bardzo straszne. Zależy kto
opowiada. A wolność, demokracja i możliwość wyrażania swego zdania? Raz była,
raz nie. Też zależy komu opowiadają. Różnie
bają. Ja przyszedłem na świat w czasach zupełnie bezbajkowych.
Panował twardy realizm nawet z przydomkami. Wierzenia w bajki zakazano.
Nawet o Czerwonym Kapturku szeptano cicho. Dzieciom do snu śpiewano o nowych
domach, na lewo mostach i o autobusach
oczywiście czerwonych. Z tą czerwienią było
dziwnie, bo czerwony sztandar nosić był
mus, a czerwonych skarpetek zakazano.
Autorów wolnych wypowiedzi ceniono bardzo – podejmowano ich w pałacach – np.
Mostowskich, lub na Zamku – w Lublinie.
Czy był ład i porządek – nie pamiętam, na
pewno było bezpiecznie. Panowie, co nad
tym czuwali, przychodzili nawet w nocy
sprawdzać jak czują się obywatele.
Aha, bo do tego czasu siłą zaklęcia poddani zamienili się w obywateli, a czasem nawet towarzyszy. Choć szeptano, że niektórzy nadal byli poddawani. Za sprawą zaklęcia zniknęli też Żydzi. Szeptano wprawdzie,
że Jabłoński był niedawno Apfelbaumem,
a Libeskind to… no nie, to jest przyzwoita
gazeta. Wraz z Żydami zniknął też towar.
Spytacie, jak w czasach bezbajkowych
działały zaklęcia? Ano działały te, co były
obiektywne i historycznie konieczne…
***
Pewnego dnia wredny dziadek Mróz zelżał
nieco, a nam zapanował światły Król Ubu.
Bajkom zaczęło powodzić się dużo lepiej,
wolno już było mówić ćwierćbajki, a nawet
półbajki. Sam Król Ubu był chyba gościem
z bajki, mimo deklarowanego realizmu. Na
przykład: rzucał fantastyczne zaklęcia, coś
jakby z litewska – alis, mazgalis. Czynił
to z ogromną werwą, akcentując dobitnie,
jakby chciał powetować sobie niedostatek
wzrostu i czupryny. Król Ubu przeprowadził
gruntowne reformy gramatyki i semantyki.
O sobie mówił w pluralis majestaticus: „my”,
„zrobiliśmy”, „idziemy” (drogą jedynie słuszną), „nie pozwolimy”.

Bajka
Marek Kuna
Był sobie kraj. Dawno temu, sto lat,
a może więcej, choć całkiem niedaleko stąd.
Panował w nim miłościwie cesarz a rządził
niepodzielnie. On rządził, a lud pokornie
przedstawiał mu swe prośby.
Działo się tam dobrze, bo jajko kosztowało trzy kopiejki, a bułka chleba tylko trochę więcej. A wszystko co potrzeba można
było kupić u Żyda. Za to lud Żydów nie lubił, a cesarz też, bo cesarz kochał swój lud
i rozumiał.
Gdy
sprawy
szły
trochę
gorzej,
Najmiłościwszy Pan pozwalał ludowi Żyda
trochę poturbować. Ale nie za mocno, bo kto
by potem sprzedawał towar.
O ubiór swych poddanych cesarz dbał
także. Kogo tylko mógł – ubierał w mundurki. Nie tylko wojsko i policja; nawet cieć na
ulicy był umundurowany, bo nie był to byle
cieć, tylko cieć Jego Cesarskiej Mości.
Istotną częścią munduru był pas. Był on
cezurą człowieczeństwa. Starzy wiarusi nosili do pasa brody, a młodzi rekruci podnosili do pasa nogę. Pas pełnił rolę pedagogiczną
jako pierwszy stopień wtajemniczenia. Po
nim szły rózgi, nahajka, knut i pałki. Innym
ważnym elementem mundurka były guziki. Ich liczba i wzór odzwierciedlały miejsce
człowieka w społeczeństwie. Patrzyłeś po
guzikach i już. Wiadomo było komu cześć
i chwała, a komu guzik – z pętelką. Komu
trzeba dać w łapę i ile, a komu można po
mordzie. I tylko nierozgarnięty poeta miał ze
społeczną identyfikacją kłopoty:
Czynowników! - o! czynowników
Naspotykałem w życiu dużo;
Nie pomnę liczby ich guzików
Ani ku czemu wszystkie służą? Nic dziwnego, że pod berłem dobrego monarchy kariery nie zrobił.
Powiedzenie, że cesarz panował niepodzielnie jest trochę nieścisłe, bo wraz z nim
panował ład i porządek.
W tym porządku miała swój ład i szkoła.
Wszyscy chodzili w mundurkach – uczniowie, nauczyciele, dyrektor, woźni też. Na
straży porządku stali stójkowi, ład ochraniała Ochrana, chroniąc ludzi przed nieodpowiednimi myślami. Pijaczków i włóczęgów

2012/02/02

Głos Ziemi Bychawskiej

Do obywatela mówiono „wy”, choćby był
sam jak palec, a za wszystkim stali „oni”.
Podobno narciarze, bo decyzje zapadały na
zjeździe. To też zmiana, bo ongiś winni byli
cykliści. Żydów za to zastąpili Syjoniści, ale
towaru od tego nie przybyło.
Tu pora na naiwne pytanie, czy w państwie Ubu były wolność i demokracja oraz
swoboda wyrażania przekonań?
Otóż istotą Ubizmu był system przedstawicielski. Co to był w tym rozumieniu samochód osobowy? Był to pojazd mechaniczny,
którym jeździ klasa robotnicza w osobach
swoich przedstawicieli. Skoro był Związek
Bojowników o WiD, to znaczy, że te były.
Wolności mieliśmy tyle, że nieśliśmy ją ludom kolonialnym i uciśnionym. Demokracja
była najprawdziwsza – bo ludowa. Wiadomo,
wszystko co ludowe – było najlepsze. Ludowa
była Polska, Ludowe Wojsko, ludowe zespoły sportowe i taneczne, ludowe stronnictwo
(zjednoczone). Lokale o nazwie „Ludowa”
gwarantowały znakomitą konsumpcję i rozrywkę. Tylko milicja była obywatelska i potrafiła zepsuć zabawę ludową.
A opinia. Była publiczna i zdrowo myśląca. Wyrażali ją przedstawiciele. Wiedzieli
co mówią, a nie mówili co wiedzą. Co się
wie mówiło się gdzie indziej, nie zawsze
dobrowolnie.

O, jeszcze ciekawostka. Król Ubu uczył nas
kochać prastare ziemie piastowskie. To znaczy – nie lubił, gdy kto się szwendał za granicę. Na szczęście nie był konsekwentny. Za
jego sprawą kilku starszych kolegów zwiedziło Złotą Pragę. Wielu profesorów i studentów skierowano nad Morze Śródziemne.
Parę osób delegowano do Syjamu.
A potem?
***
A potem otrzymałem świadectwo dojrzałości i w bajki przestałem wierzyć.
Król Ubu skończył rok później. Czy mam
jakieś „wspomnienia niebieskiego mundurka”? Bo ja wiem?
W ciężkich czasach chodziło się w czym
kto miał. Starsze chłopaki – bywało – paradowały w mundurze strzeleckim po dziadku albo w „bluzie angielskiej” ze zrzutów. Po
kim – lepiej było nie pytać. Na wsi wszystko się przydaje. Nas, młodszych przyodziano w fartuszki z białym kołnierzykiem,
a potem w marynarkę wiecznie za kusą
i wyświechtaną.
Innych mundurków unikałem i prawie mi
się udało.
Czas blue-jeansów miał nadejść z kolejną falą zaklęcia „łypipoł” i mocno zmienić
świat.
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Bajkę tę, przydługą nieco i bez wyraźnej pointy dedykuję protestującym przeciw
protestującym przeciwko wycinaniu drzew
w parku przy szkole.
Bo dla mnie nauczyciel p. Kowalski i nauczyciel p. Nowak to nauczyciele.
A pp. Wiśniewscy i pp. Malinowscy to rodzice, gdy tylko mają dzieci.
A Jasio, Zuzia i Krzyś to uczniowie, jeśli
chodzą do szkoły.
I nikt nie ma prawa obrażać się na nich,
jeśli mówią to co myślą, nie czyniąc innym
żadnej krzywdy.
Nauczyciele mają prawo być w zgodzie
z tym, czego uczono ich na uniwersytetach
i czego nauczają innych.
A uczniowie mogą żądać, by to, czego uczą
ich na lekcjach, w życiu było realizowane.
I nikt nie potrzebuje na to imperatorskich
przyzwoleń i przedstawicieli.
Taki jest sens słów „We people”...

Zagrała BYCHAWSKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ... MOCY

Prawie 2273 uśmiechy dla Kornelii
Artur Płaza
W niedzielę 22 stycznia po mszach,
o których oprawę zadbała młodzież szkolna, wolontariusze kwestowali na rzecz
sfinansowania
rehabilitacji
Kornelii
Sowiło. I można by w tym miejscu zamknąć tę notatkę podaniem kwoty mierzącej naszą szczodrość, ale mam wrażenie, że było w tym zdarzeniu coś więcej.
Pierwszy raz zagrała nasza Bychawska
Orkiestra Świątecznej… Mocy! Co prawda, bez gwiazdek z nieba, bez fanfar
i wejść „na żywo”, ale za to z młodzieżą
śpiewającą kolędy, wspartą przez dyrekcję i nauczycieli z gimnazjum.
Potrzebujących wsparcia niestety nie brakuje. Bychawianie tylko w ostatnim czasie wspierali: dzieci, którym należało „pomóc przetrwać zimę”, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, budowę domu dziecka,
budowę obiektów sakralnych, misje i inne
dzieła, często odległe nam czasowo i przestrzennie. Tym razem byliśmy odpowiedzialni za spotykaną na mszach i ulicy osobę,
mieszkankę naszego miasta. Niełatwo być
„prorokiem we własnym kraju”, jak i docenionym przez idących obok. Z natury rzeczy ludzie są „dalekowzroczni”. Już w Biblii
odnotowano, że dostrzeganie bliskich nam
„źdźbeł” jest trudniejsze niż odległych nawet „belek”. Nikt nie jest samotną wyspą lub
przynajmniej nie powinien nią być. Walkę o
zdrowie toczy się samemu, ale oby nie samotnie. W Bychawie udało się znaleźć ludzi

dobrej woli. Ba! W poszukiwaniu Przylądka
Dobrej Nadziei dla Kornelii odkryliśmy cały
archipelag dobrych serc.
A wszystko zaczęło się od pomysłu nauczyciela
Kornelii,
Pana
Krzysztofa
Mendykowskiego, który jak pierwszy kamień na górskim zboczu zapoczątkował
lawinę. A że pojedynczo wiele się nie uda,
Pan Krzysztof poszukał wsparcia. Z każdym dniem przybywało więc Kornelii przyjaciół. Zaangażowali się szkolni chórzyści (z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców
Ojczyzny oraz chór z Zespołu Szkół
w Wysokiem z opiekunem p. Markiem
Trzcińskim), dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, księża na czele z księdzem proboszczem, Rada Osiedla nr 2,
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Redakcja
„Głosu Ziemi Bychawskiej”, Poseł na Sejm
RP Magdalena Gąsior – Marek, anonimowi
mieszkańcy gminy wrzucający datki do puszek.. Zamiast podziękowań, niech będzie
mi wolno napisać: miło mi było w Państwa
towarzystwie zrobić coś pożytecznego
Pierwszy efekt współpracy już znamy, to
kwota 2272,71 zł zebranych podczas tej
kwesty. Na dalsze owoce naszej Orkiestry
Mocy jeszcze poczekamy, wszak przed
nami okres rozliczeń podatkowych. PIT-y
mają swoją magiczną moc. Moc 1% podatku, który możemy przeznaczyć, na leczenie
Kornelii, Zuzi, Jasia czy Alana. Niech lawina
dobrej woli toczy się dalej.

1%
Nie zapomnijmy
skierować swojego 1% dla
potrzebujących wsparcia
mieszkańców gminy
Bychawa
• OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” KRS: 0000037904, w rubryce
„Informacje dodatkowe” Kornelia
Sowiło
• OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” KRS: 0000037904, w rubryce
„Informacje dodatkowe” Jan Karol
Barszcz
• OPP: Fundacja Serce Dziecka im. Diny
Radziwiłłowej KRS: 0000266644,
a w polu „Informacje dodatkowe”
Zuzanna Mazurkiewicz
• OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” KRS: 0000037904, a w polu
„Informacje dodatkowe” Alan Ciężak.
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HUBAL jest cool!

ZSZ „HUBAL”

Nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa zawodowego. Została zatwierdzona
ustawa, która wprowadza reformę szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr.
H. Dobrzańskiego od dawna przygotowywał się do tych zmian. Stworzyliśmy bazę
jaką jest szkoła doskonale wyposażona
w sprzęt i najnowocześniejsze pracownie komputerowe i samochodowe. Nasi
nauczyciele kształcili się na praktykach
zawodowych we Francji, uczestniczyli
w projektach unijnych i szkoleniach pod
kątem reformy.
W zreformowanej szkole przyda się istniejący w naszej szkole Ośrodek Egzaminacyjny,
z którego korzystają okoliczne szkoły: Piotrowice, Bełżyce, Milejów, Kraśnik.
W naszym ośrodku zdawali nawet egzamin
zawodowy uczniowie z Krakowa (w zawodzie
technik informatyk).
Warsztaty naszej szkoły są doskonale wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który został pozyskany z projektów unijnych.
Dzięki temu podnieśliśmy jakość i atrakcyjność szkoły zawodowej i będziemy mogli
sprostać wymogom nowoczesności.
W
niniejszym
artykule
przybliżę tylko trzyletnią szkołę zawodową.
Zreformowana szkoła zawodowa będzie
atrakcyjna i chce przyciągać uczniów
o dużym potencjale chętnych do nauki
i otwartych na rozwój zawodowy.
W zasadniczej szkole zawodowej uczniowie
opanują te same zagadnienia z przedmiotów

teoretycznych
co
uczniowie w pierwszej
klasie liceum ogólnokształcącego. W pierwszej klasie będą uczyć
się tylko przedmiotów
ogólnych. W szkole zasadniczej w „Hubalu”
będzie łatwiej niż dotąd
zdobyć
wykształcenie
zawodowe potrzebne do
uzyskania pracy na naszym terenie a także za
granicą. Będzie możliwa także zmiana zawodu. Szkoła wprowadzi Niezły kaloryfer!
zdobywanie
konkretnych kwalifikacje (dwóch lub trzech) w zawodach, które na naszym ternie są bardzo
poszukiwane. Uczniowie będą też zdobywać
kwalifikacji do wykonywania konkretnych
prac (NOWOŚĆ).
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje
będą przeprowadzane w trakcie nauki po zakończeniu określonego działu i uczeń otrzyma świadectwo zdobycia tej kwalifikacji. Po
zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie uczeń dostanie dyplom. Dzięki temu uczniowie będą mogli łatwiej zdobywać różne zawody i zmieniać je
w zależności od potrzeb rynku pracy.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej
będą mogli, po jej ukończeniu, uczyć się dalej w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i zostaną przyjęci do drugiej klasy liceum. Jest to bardzo korzystna zmiana gdyż
wiele osób chciałoby pracować i zarabiać

SP BYCHAWKA

Ewangelia, modlitwa, opłatek i życzenia. Jasełka i wspólne kolędowanie. Tak
w skrócie można opisać świąteczne spotkanie, które odbyło się 21 XII 2011r.
w Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana
w Bychawce.
Ubrana, kolorowa choinka i biały opłatek
na stole. W rogu sali siano, w tle cienie wędrujących postaci, a nad ich głowami gwiazda betlejemska. W tej symbolicznej, ale jakże wymownej scenografii bożonarodzeniowej przygotowanej przez p. Annę Bartnik
dzieci z klas II-VI zaprezentowały jasełka
przygotowane przez p. Tadeusz Kuranta.
Przedstawienie składające się z 3 aktów,
wprowadziło zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów w świąteczną atmosferę. Całość
inscenizacji, jak na jasełka, rozpoczęła się
dość nietypowo. Na końcu sali, w rytm muzyki „W grocie króla gór”, rozpoczęły swój taniec diabły, które tanecznym krokiem przeszły wśród publiczności na scenę i w I akcie przybliżyły rozmowę
z Lucyferem,

zaniepokojonym narodzinami Jezusa. Po
wspólnej wymianie zdań, krótkich sporach
i telefonicznych kontaktach z piekielnymi wysłannikami na ziemi, przedstawiciele
podziemia, w rytm tejże samej muzyki, opuścili widzów. Drugi akt przeniósł widzów
na pastwisko – miejsce odpoczynku pasterzy. Oglądając tą część widzimy jak ochoczo, ci biedni ludzie przyjmują pielgrzymów
– Maryję i Józefa, którzy nie mają gdzie się
schronić na czas rozwiązania jaki nadszedł
dla Maryi. Również i w tym akcie nie zabrakło niekonwencjonalnych tekstów i zachowań – tym razem w wykonaniu aniołków.
Trzecia, a zarazem ostatnia część jasełek,
przeniosła zebranych na spotkaniu do betlejemskiej stajni, w której to mogliśmy ujrzeć
małego Jezusa, Maryję i Józefa oraz tych,
którzy przybyli oddać mu pokłon. Całość jasełek zwróciła uwagę scenografią, strojami,
wspaniałą grą aktorską młodych artystów
i nietypową oprawą muzyczną. Mali wykonawcy śpiewali niespotykane pastorałki zamiast tradycyjnych kolęd i przypomnieli, że
„maleńki, kochany, najmniejszy, z Betlejem,
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Jakub Kuna

pieniądze na utrzymanie a jednocześnie
uczyć się. Zaletą zreformowanej szkoły
zawodowej jest więc to że jej absolwenci będą mieli i konkretny zawód, który
umożliwi im pójście do pracy i świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które da chętnym przepustkę na
studia. Trzeba zaznaczyć, że absolwenci szkół zawodowych mają większe szanse
radzenia sobie na studiach technicznych,
gdyż posiadają już podstawowe wiadomości
z przedmiotów zawodowych.
Uczniowie, którzy do nas przyjdą będą
uczyć się w nowoczesnej szkole, która im zapewni przyszłość.
O
innych
szkołach
działających
w „Hubalu” dowiedzą się czytelnicy w następnym numerze. Zamieścimy również wykaz zawodów i specjalizacji.

Świąteczne spotkanie
Elżbieta Sobaszek
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Sekcja koszykówki

Rewolucja w szkole zawodowej
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z ołtarza, z opłatka” jest największym, odwiecznym, a najbardziej współczesnym.
Słuchając takich pastorałek w oczach niejednej osoby zakręciła się łza.
Po występach przyszedł czas na składanie życzeń. Jako pierwsza zabrała głos
p. Dyrektor Henryka Taube, a następnie
przybyli goście. Po odczytaniu fragmentu
Ewangelii, przy dźwiękach kolęd, wszyscy
przybyli na spotkanie złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem.
Dla
uczniów
Szkoły
Podstawowej
w Bychawce nie była to jedyna okazja do zaprezentowania przygotowanych przez nich
jasełek. 8 I 2012 r. mogli obejrzeć je rodzice i parafianie Kościoła pw. Wszystkich
Świętych w Bychawce. Swoją obecnością dzieci wzbogacą również tegoroczny
Przegląd Jasełek oraz przybliżą historię narodzeni Jezusa wychowankom Akademii
Poziomkowej w Bychawie. Cieszą się, że swój
talent wokalno – aktorski mogą zaprezentować tak szerokiemu gromu odbiorców.

W jednej ze scen chyba najlepszej polskiej
komedii ostatnich lat pada takie stwierdzenie: Wystarczy że odpowiesz sobie na jedno
ważne pytanie: Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.
Od 5. klasy podstawówki wiedziałem, że
lubię grać w koszykówkę. Tymczasem w życiu jest tak, że tylko nieliczni mają odpowiednie predyspozycje i warunki, by wspiąć
się na poziom pozwalający uprawiać sport
zawodowo. I chociaż sam nie dostąpiłem
tego przywileju, postanowiłem sobie odpowiedzieć na wspomniane ważne pytanie
nieco inaczej:
Przecież mogę uczyć gry w koszykówkę innych.* Dlaczego by nie spróbować zorganizować zajęć SKS z koszykówki dla bychawskiej młodzieży? Nieodpłatnie, w formie wolontariatu sportowego.
Pierwotny pomysł obejmował osiem dwugodzinnych spotkań treningowych (wrzesień – październik), odbywających się na
Orliku przy ul. Szkolnej. Termin: środy
godz. 16.00-18.00. Po uzyskaniu aprobaty
pani dyrektor Bożeny Toporowskiej, poprosiłem wuefistów Gimnazjum nr 1 o ogłoszenie naboru wśród uczniów.
Początki były trudne: z siedmioosobową
grupą gimnazjalistów zaczynaliśmy treningi z raptem dwiema piłkami do koszykówki.
Animatorzy Orlika pomagali jak mogli: pożyczali narzutki, piłki futbolowe i jakoś sobie radziliśmy. Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu miało jednak zasadniczą
wadę – w razie złej pogody trzeba je było
odwoływać. Szczęśliwie, wczesnojesienna
aura była dla nas łaskawa i udało się przeprowadzić większość zaplanowanych lekcji.
Nie ukrywam, pierwsze zajęcia były bardzo wymagające kondycyjnie. Mimo to cieszyły się rosnącą popularnością. Z każdym
tygodniem przychodzili nowi ochotnicy, zaczęli pojawiać się uczniowie szkoły podstawowej, zawzięci i przekonani, że podołają trudom treningów. Coraz więcej chłopców przynosiło na trening własne piłki. Dla
lepszej wymiany informacji z podopiecznymi założyłem grupę SKS Koszykówka
w Bychawie na fb i nk. Grupa na facebooku
szybko przerodziła się w małą społeczność
pasjonatów basketu, dzielących się filmikami, zdjęciami i komentarzami. Czas leciał
i nie wiadomo kiedy zrobiła się druga połowa października. Pogoda zaczęła siadać.
Z jednej strony rosnąca grupa uczestników, z drugiej psująca się aura kazały szukać możliwości przeniesienia zajęć w cztery ściany. W tym miejscu z pomocą znów
przyszła pani dyrektor Toporowska, która
zgodziła się przygarnąć nas pod dach hali
Gimnazjum nr 1. Pan Sławomir Różycki
odstąpił nam piątkowe godziny hali, które
miał zarezerwowane w tym semestrze, i tak
ruszyliśmy dalej.
W ciągu minionego roku szkolnego (wrzesień – styczeń) udało nam się przebrnąć
przez cykl lekcji teoretyczno-praktycznych mających na celu wykształcenie cech
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motorycznych, umiejętności technicznych
i sprawności taktycznej uczniów do poziomu pozwalającego na wprowadzenie do gry
szybkim atakiem. Niektóre lekcje odbywały
się sprawnie, na inne musieliśmy przeznaczyć po 2-3 jednostki treningowe. W sumie
przeprowadziliśmy 19 spotkań, obejmujących łącznie ponad 30 godzin zajęć.
Przez zajęcia przewinęło się 21 uczniów
(Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkoły
Podstawowej w Bychawie, ZS im. Ks. A.
Kwiatkowskiego, oraz Gimnazjum nr 7 i XXI
LO w Lublinie), kilkunastu zostało na stałe.
Są wśród nich prawdziwe talenty – najbardziej (i to nie tylko ze względu na wzrost)
wyróżnia się Piotrek Dulbas (15 lat, ok. 194
cm). Chłopak poczynił na tyle duże postępy, że jeszcze w listopadzie zaprosiłem go do
gry amatorskiej z bardziej wymagającymi,
dorosłymi przeciwnikami. Tam w ciągu kilku spotkań stał się jednym z mocniejszych
w drużynie.
Przez minione pół roku udało się uzyskać
coś więcej niż nauka koszykówki. Udało się
zaszczepić w tych młodych chłopcach pasję,
która pchała ich na halę Gimnazjum nr 1
w późne środowe wieczory, by oglądać mecze
dorosłych amatorów tej dyscypliny. Udało
się rozbudzić ciekawość i wrażliwość, by
w Mikołajki wyciągnęli rodziców do Lublina
na charytatywny „Mecz Słodkich Serc”.
Spokojny o ciągłość zajęć, mogłem skupić
się na poszukiwaniach możliwości nadania grupie odpowiedniej formy prawnej.
Najbardziej właściwe i możliwe do realizacji wydało się utworzenie sekcji koszykówki
w ramach UKS „Jedynka”. Pani prezes Ewa
Cichocka z wielkim entuzjazmem przystała
na taki pomysł i od listopada wspólnie z panią Prezes i panem Arturem Płazą pracujemy nad dopełnieniem formalności i pozyskaniem środków na funkcjonowanie sekcji.
W tym miejscu w imieniu „Sekcji” pragnę z całego serca podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji pomysłu: pani dyrektor Bożenie
Toporowskiej za zgodę na przeprowadzenie naboru i udostępnienie obiektów
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sportowych Gimnazjum nr 1, państwu
Beacie i Waldemarowi Kotom za rozpropagowanie zajęć wśród uczniów, panom animatorom Mieczysławowi Traczowi i Pawłowi
Smitowi za pomoc w prowadzeniu zajęć na
Orliku, panu Sławomirowi Różyckiemu
za odstąpienie swojej rezerwacji hali, panu
Mirosławowi Machnikowi za pomoc merytoryczną, panu Łukaszowi Grzesiakowi
i księdzu Tomaszowi Skałeckiemu za dobrowolną pomoc w prowadzeniu zajęć na
hali, przesympatycznym Paniom Woźnym,
wreszcie pani prezes Ewie Cichockiej
i panu Arturowi Płazie za przyjęcie nas
pod skrzydła UKS „Jedynka” i wszelką pomoc natury organizacyjnej. Bardzo cieszy
nas Państwa wsparcie, mamy nadzieję na
równie owocną współpracę w przyszłości.
Przed nami nowe wyzwania: najbardziej
palącą potrzebą jest znalezienie funduszy
i terminu, w którym moglibyśmy chodzić
na halę w przyszłym semestrze, tak by udało się go pogodzić z innymi zajęciami młodzieży. Nie będzie łatwo, ale jest w tej grupie
młodych ludzi jakaś moc, która daje wiarę
w to, że damy radę.
Do wszystkich bychawian zainteresowanych koszykówką: wciąż mamy wolne
miejsca, chłopców w wieku 11-17 lat zapraszamy na treningi w ferie, a rodziców
wraz z pociechami na planowane spotkanie organizacyjne. Wszystkie informacje o terminach zajęć dla młodzieży
i spotkań oraz galeria zdjęć naszej grupy do znalezienia na facebooku pod hasłem Sekcja Koszykówki UKS „Jedynka”
w Bychawie lub adresem http://www.facebook.com/groups/242917365757052/.
* od maja 2010 r. autor posiada uprawnienia Instruktora Dyscypliny Sportu –
Koszykówka (międzynarodowe stopnia 3.)
Państwowej Akademii Sportu oraz Wyższej
Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im.
Haliny Konopackiej w Pruszkowie.
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Starowiejskie rocznice…
cz. I

Grażyna Rakuś, Marta Żyśko
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi przygotowuje się do obchodów osiemdziesięciolecia funkcjonowania szkolnictwa w naszej
miejscowości. W związku z tym pragniemy
przybliżyć społeczności lokalnej i czytelnikom historię naszej placówki i całej oświaty starowiejskiej oraz sylwetki ludzi, którzy
ją tworzyli. Nie byłoby to możliwe bez udostępnienia informacji zawartych w kronikach opisujących dzieje parafii, miejscowości i szkoły, do których udało się nam dotrzeć. Dzięki uprzejmości miejscowego księdza proboszcza doktora Adama Galka skorzystaliśmy z Kroniki Parafialnej. Państwo
Barbara i Henryk Chrzanowscy umożliwili nam wynotowanie interesujących nas
faktów z prowadzonej przez śp. Tadeusza
Chrzanowskiego – ojca p. Henryka, Kroniki
Wsi i Straży Pożarnej. Zapisane przez nas
informacje wzbogacali ciekawymi komentarzami zasłyszanymi kiedyś od ojca i mamy,
która nam towarzyszyła, wspominając swoje lata szkolne i prezentując stare zdjęcia.
Najcenniejsza dla nas okazała się odnaleziona przez państwa Joannę i Zbigniewa
Atrasów pierwsza Kronika Szkoły autorstwa zasłużonego dla szkolnictwa w Starej
Wsi nauczyciela Tadeusza Krechowicza pisana w latach 1926-1950. Z pomocą pospieszyła też nasza absolwentka Emilia Adamek
(Kryk), udostępniając swoją pracę magisterską w części poświęconą Starej Wsi.
Pierwsze informacje o starowiejskiej szkole pochodzą z czasów zaboru rosyjskiego,
kiedy to działały tajne szkółki uczące po
kilkoro dzieci, rozlokowane między innymi
u Walentego Kifra, Franciszka Doleckiego,
Jana Tworka i innych. W czasie trwania
nauki stawiano straż, która zawiadamiała o pojawieniu się zaborców. Dzieci wtedy
rozbiegały się do domów, a przybory szkolne chowano. Nie było przypadku, aby wrogowie wykryli tajne nauczanie. Światełkiem
oświaty dla tutejszych było osiedlenie się
w Starej Wsi nauczyciela Kaniosza. Uczył on
dzieci czytać i pisać w języku polskim, pomimo obawy przed aresztowaniem. Taki system nauczania trwał do I wojny światowej.
W 1915 roku nasze ziemie znalazły się
pod okupacją austriacką. Wtedy też powstała szkoła utrzymywana przez wieś, w której
uczyli: Zarosiński, Berezecki i Ogonowska.
Placówka mieściła się u Józefa Żuka naprzeciw „pierwszego stoku”, który starsi mieszkańcy lokalizują na wysokości przystanku

koła
ośrodka
zdrowia.
wyjazd nauczyciela po pobory do
W 1917 roku rząd austriacKrasnegostawu. Zdarzało się tak,
ki zorganizował publiczną
że następny dzień też był wolny,
szkołę ludową i opłacał nabo pedagog wracał piechotą do
uczycieli, wynajmując ten
Starej Wsi, czego potwierdzeniem
sam budynek. Pierwszym
są wpisy w dziennikach. Najmniej
rządowym
nauczycielem
dni nauki tj. 133 mieli uczniowie
i kierownikiem szkoły, któw roku szkolnym 1922/23. Uczył
ry uczył po polsku był Tadeusz Krechowicz - kierownik
ich wtedy Franciszek Beister.
Władysław Kostrzewa za- szkoły
W kolejnych dwóch latach nauka
trudniony w latach 1917 do
nie odbywała się z powodu bra1921.
ku lokalu i nauczyciela. Przyczyny odejścia wcześniejszego pedagoga F. Beistera,
T. Krechowicz opisuje następująco: tutejsza
ziałalność oświatowa
ludność nie chciała im sprzedawać ani nai kulturalna w okresie
biału, ani innych artykułów spożywczych
Z chwilą odzyskania niepodległości i dlatego zmuszeni byli rzeczy kupować
w 1918 roku szkoła została przejęta przez w Bychawie. Zniechęceni tem przenieśli się
państwo polskie i w 1919 roku otrzyma- na inną posadę.
Społeczność lokalna, zaniepokojona brała status państwowej szkoły powszechnej. W roku szkolnym 1920/21 przez pana kiem szkoły, postanowiła w 1924 roku naWładysława Kostrzewę prowadzona była być budynek (na Dom Ludowy) wraz z działjednoklasowa, czterooddziałowa szkoła, do ką 56 arów od Antoniego Kota zamieszkałektórej uczęszczało 128 dzieci. W oddzia- go w Starej Wsi, przeznaczając go na szkołę
le pierwszym było ich aż 50. Zachowały się i mieszkanie nauczyciela. Inwestycja koszz tego okresu następujące dokumenty: kata- towała 5500 zł , a pieniądze na ten cel złologi klasyfikacyjne, dzienniki uczęszczania, żyli gospodarze proporcjonalnie do morgów
dzienniki lekcyjne i dzienniki czynności. posiadanego gruntu.
Z dniem 1 września 1925 roku przyJak wynika z dziennika lekcyjnego, w 1920
roku dzieci uczyły się: religii, języka pol- był do Starej Wsi Nauczyciel Tadeusz
skiego, gramatyki i ortografii, rachunków, Krechowicz, obejmując kierownictwo plahistorii, geografii, wiadomości z przyrody, cówki. W szkole funkcjonowały trzy odrysunku i kaligrafii, śpiewów, gier i gimna- działy: pierwszy liczący 82 uczniów, drustyki oraz robót ręcznych. Omawiany rok gi 22 i trzeci 20, uczące się na zmianę
szkolny rozpoczął się 5 listopada, trwał do w godzinach rannych i popołudniowych.
22 czerwca, czyli 144 dni, a częstym (co- Wśród podręczników szkolnych autor kromiesięcznym) powodem odwołania zajęć był niki Krechowicz wymienia: „Elementarz
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Wnętrze szkolnej sali. Nauczyciele Tadeusz Krechowicz i pani Kamińska, rok szkolny 1929-1930
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powiastkowy” Falskiego, „Czytankę polską”
wydawnictwa Ossolińskich, „Arytmetykę”
Klebanowskiego. Innych przedmiotów uczono bez podręczników.
Przybycie pana
Krechowicza i jego rodziców zapoczątkowało działalność kulturalną w miejscowości. Jak pisze pan Chrzanowski w swojej kronice, państwo Ludwika i Michał
Krechowiczowie (rodzice kierownika szkoły) to „entuzjaści społecznego działania”. Z
inicjatywy pani Ludwiki, która była pomysłodawcą, reżyserem, kostiumologiem i aktorem, już w pierwszym roku jej pobytu
w Starej Wsi odbyło się szereg imprez i uroczystości: jasełka, akademia z okazji 3 Maja,
przedstawienia: „Świt”, „Przygoda młynarza”, Przybłęda i Żyd w beczce”, „Złota rybka” i „Fatalna kiełbasa”. Dochód ze sprzedaży biletów na wyżej wymienione spektakle przeznaczano na różne cele: zakup książek do biblioteki, prenumeratę czasopism
„Płomyk” i „Płomyczek”, dofinansowanie
dzwonu do kościoła w Bychawie, ogrodzenie
szkolnej posesji i wsparcie nowo powstałej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.
Kulturalną działalność pani Krechowiczowej
wspierał kleryk Edward Dolecki pochodzący z tej miejscowości. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych, czego przykładem jest
zaadaptowanie stodoły Stanisława Mączki
na tymczasowy teatr, w którym wystawiono sztukę „Jak kapral Szczapa śmierć wykiwał”, uświetnioną akompaniamentem
miejscowej orkiestry pod kierunkiem Józefa
Szubartowskiego. Aby przedsięwzięcie doszło do skutku, strażacy dwa dni sprzątali stodołę, scenę zrobili z wrót, a kulisy
z prześcieradeł. Ojciec kierownika, Michał
Krechowicz, emerytowany nauczyciel, jak
pisze w kronice p. Chrzanowski: „szybko
nawiązał kontakt z miejscowymi” i „z młodzieńczą energią przystąpił do działania.
Odwiedzał gospodarzy i omawiał potrzeby
mieszkańców”. Wraz ze wspomnianym klerykiem uczestniczył w powołaniu Komitetu
Organizacyjnego do założenia oddziału OSP
w 1926 roku. Państwo Krechowiczowie powołali Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”,
Kółko Rolnicze, organizowali zabawy taneczne na powietrzu, dążąc do aktywizacji
starszej młodzieży niezainteresowanej innymi formami edukacji.
Nadszedł rok szkolny 1926/27 rozpoczęty 14 września z powodu epidemii szkarlatyny. Były już wtedy cztery oddziały i przybyła druga nauczycielka Maria Litwinówna.
Wynajęto też salę lekcyjną u Wojciecha
Mroza „za jeziorem”. W kolejnym roku zajęcia odbywały się w budynku szkolnym, u Józefa Jasika naprzeciwko szkoły
i Antoniego Guza we wschodniej części Wsi,
a uczyły nowe panie: Wiktoria Typiakówna
i Franciszka Polakowska pod kierownictwem Tadeusza Krechowicza. W tym roku
założono Kooperatywę Uczniowską (spółdzielnię) „Pszczółka”, liczącą 115 członków. Niepowodzeniem skończyły się próby powołania harcerstwa. W nowym roku
szkolnym przybyła czwarta nauczycielka
- Marianna Kamińska i czwarta sala lekcyjna u Stanisława Makucha. Frekwencja
w owym roku była niska ze względu na
czterdziestostopniowe mrozy i nie należał
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Budynek szkoły w czasie wiosennej powodzi w roku 1935

on do udanych, bo dzieci szkolne pod względem moralnym podupadły, gdyż często zdarzały się kradzieże, nieposłuszeństwo, jakoteż nie wypełniały swoich obowiązków.
Zawiadamianie w tej sprawie rodziców mały
odnosiło skutek. Zasługującym na podkreślenie faktem jest utworzenie w marcu 1929
roku Agencji Pocztowej prowadzonej przez tutejszego gospodarza Kazimierza Doleckiego.
Rok szkolny 1930/31 wita grono pedagogiczne w składzie: Tadeusz Krechowicz,
Franciszka Polakowska, Eleonora Kawówna
i Józef Plan, uczące w sześciu oddziałach.
Czynsz za wynajem jednego lokalu lekcyjnego wynosił 200 zł. Ludność w tym czasie
zaczynała myśleć o budowie kościoła rzymskokatolickiego. Zgromadzono nawet trochę
cegły.

„przy licznym zgromadzeniu publiczności”.
Jak pisze pan Krechowicz, uroczystość poświęcenia szkoły była niezwykła i niezapomniana dla ówczesnych mieszkańców,
uświetniona okolicznościowymi przemówieniami oraz występami dzieci i starszej młodzieży. Kolejnym wyzwaniem dla „nauczycielstwa” była organizacja i wyposażenie
biblioteki szkolnej w czasopisma i książki.
Prenumeratę „Płomyczka” finansowali rodzice, a ponadto zadeklarowali 10 gr. miesięcznie od dziecka na zakup i oprawę książek, z czego w drugim półroczu wycofali
się. Z trudności opisywanych przez pana
Krechowicza w pierwszym roku funkcjonowania nowej szkoły wspomnieć należy ciężkie i długotrwałe choroby nauczycieli, dezorganizujące pracę placówki. Mimo to zapał
kadry pedagogicznej nie słabł i w ciągu roku
odbyło się kilka przedstawień, z których doysiłki uwieńczone sukcesem
chód przeznaczano na doposażenie szkoły.
powstanie budynku szkoły
Rok szkolny zakończono 28 czerwca, po raz
pierwszy żegnając oddział siódW swoich wysiłkach
my. Ważnym wydarzeniem w żynie
ustawał
Michał
ciu społeczności lokalnej było
Krechowicz, który zachę„sprowadzenie” telefonu przez nacał gospodarzy do buczelnika Organizacji Pocztowej
dowy szkoły, co stało się
pana Kazimierza Doleckiego.
faktem w czasie wakacji
Wakacje roku 1932 obfitu1931 roku. „Ponieważ były
ją w ważne dla tutejszej ludnotrudności prawne z pości wydarzenia. 15 lipca biskup
zwoleniem na
budowę
lubelski wyraził zgodę na załoszkoły (o czym pisze nasza
żenie parafii rzymskokatolickiej
absolwentka w swojej prai mianował proboszczem księdza
cy magisterskiej) postanoWładysława Bociana, wikarewiono, że powstanie Dom
Michał Krechowicz - nauczyciel,
go z Niedrzwicy, który już z końLudowy, który następnie zasłużony społecznik
cem września rozpoczął budowę
przekształci się w budynek szkolny. Całkowity kosztorys wynosił kościoła, skupiając siły, energię i zasoby
7000 zł”. Mimo braku należytego zrozu- materialne miejscowej ludności wokół tego
mienia, dzięki własnej wytrwałości i ofiar- przedsięwzięcia.
Rok szkolny 1933/34 jest ostatnim rokiem
ności, mając na uwadze dobro całej wsi,
Michał Krechowicz kierował budową, udzie- pracy kierownika Tadeusza Krechowicza
lił gospodarzom pożyczki na ten cel , a na- w tutejszej placówce, który odszedł z niej na
wet podarował 2500 zł. Dług, jaki zaciągnę- własną prośbę, podobnie jak pani Eleonora
li tutejsi mieszkańcy u pana Krechowicza, Kawówna. Kontaktu z miejscową społeczmiał być częściowo spłacany z czynszu po- nością nie zerwał, kilkakrotnie odwiedzał
bieranego za wynajem pomieszczeń na izby Starą Wieś na zaproszenie druhów ze Straży
szkolne. Płatnikiem (nieraz opornym) był Pożarnej, w której tworzeniu uczestniczył.
wójt gminy Zakrzew. Pod zastaw pozostałe- W czasie obchodów trzydziestolecia straży
go długu kilku zamożniejszych gospodarzy w 1956 roku zabierał głos, wspominając popodpisało weksle o wartości 1000 zł każ- czątki tej organizacji, jej tworzenie i współdy, co równało się cenie 4-5 dobrych krów. pracę ze szkołą. Ponownie przybył do naszej
Budowniczymi Domu Ludowego byli bracia miejscowości po dziesięciu latach, na kolejStanisław i Franciszek Krawczykowie, któ- ny jubileusz OSP. Ostatnia wizyta Tadeusza
rzy mieli własną firmę budowlaną, zatrud- Krechowicza miała miejsce 19 stycznia 1972
niali stolarzy i cieśli. Rok szkolny 1931/32 roku, kiedy to odznaczony został złotym merozpoczął się 1 września, jednak nauka sta- dalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W ten
le była przerywana, gdyż trwały wciąż pra- sposób doceniono jego pracę dla pożarnicce wykończeniowe. Dopiero 25 październi- twa i działalność społeczną.
ka Dom Ludowy został dokończony i poCiąg dalszy w następnym numerze.
święcony przez księdza kanonika Antoniego
Zielińskiego, proboszcza bychawskiego,
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Bychawskie Towarzystwo Regionalne skończyło 25 lat!

Domu Kultury, St. Sawecki – pierwszy prezes stowarzyszenia, M. Dębowczyk – wieloletnia prezes, laureatka plebiscytu „Bene
Meritus Lublinens, czyli Dobrze Zasłużony
dla Lubelszczyzny”, W. Dolińska – prowadząca społecznie rachunkowość do chwili
obecnej, Z. Grudzień – przez ponad 17 lat
prowadząca kronikę, T. Kusiak – pierwsza
skarbnik stowarzyszenia, H. Krajewski
i Z Kowalczyk – członkowie pierwszego zarządu BTR. Oczywiście, oprócz wymienionych wyżej osób, słowa wdzięczności należą się też: J. Podstawce, H. Jakubiakowi,
R. Rusinkowi, M. Furtak, E. Winiarczyk,
którzy przez kilka kadencji pracowali w zarządzie Towarzystwa.
Po gratulacjach i życzeniach zebrani
w sali bychawianie mogli udowodnić sobie
i innym, że znają okolicę, w której mieszkają. Chętni przystąpili do konkursu „Czy na
pewno znasz swoją miejscowość?” i próbowali, z powodzeniem, rozpoznać i nazwać
fragmenty ulic, terenów zielonych i parceli prywatnych Bychawy przedstawione na
zdjęciach autorstwa p. J. Kulika.
Ostatnim
punktem
oficjalnej
części Spotkań była promocja książki prof.
A. Koprukowniaka „Lokalna społeczność
gminy bychawskiej i jej aktywność 1864
– 1918” poprowadzona przez p. M. Głazik.
Autor wznowionego wydawnictwa w przejrzysty sposób przybliżył słuchaczom zaangażowanie się dawnych bychawian
w kształtowanie ówczesnej rzeczywistości,
na którą składały się: działalność gospodarcza, oświatowa, polityczna i kulturalna. Szczególny nacisk położył na dokonania księdza kanonika A. Kwiatkowskiego,
proboszcza parafii katolickiej w Bychawie,
który bezsprzecznie wyprzedzał otoczenie,
w którym przyszło mu pracować swoim intelektem, światopoglądem oraz pionierskim
spojrzeniem na kwestie ekonomiczne i społeczne. Nabywcy książki mieli okazję zdobyć
wpis pamiątkowy i autograf wyraźnie wzruszonego autora drugiej edycji tak poszukiwanej przez miłośników regionalizmu .
Na koniec uczestnicy XIV Spotkań
Regionalnych przystąpili do degustacji specjałów przygotowanych przez bar „U Saszy”.
Czegóż tam nie było! Na smakoszy lokalnych przysmaków czekały pierogi z różnym
nadzieniem okraszone chrupiącymi skwarkami, wyśmienite łazanki z kapustą, gołąbki zanurzone w aromatycznym sosie pomidorowym, swojski, „babciny” pieróg z kaszą i serem, przepyszny pstrąg w galarecie
i wiele innych przemyślnych sałatek, przystawek wykonanych dla gości przez sponsorów p. A. i M. Sawickich. Ogromne podziękowania należą się też p. Z. i St. Sakom
(sklep „Skarbek”), p. R. i L. Szewczykom
(księgarnia „LUMER”), p. M. Krawczykowi
(hurtownia MAKRA), Sołectwu Wandzin,
p. J. Grodzińskiemu, którzy hojnie wsparli
finansowo tę regionalną, cyklicznie organizowaną imprezę.

Teresa Tracz, prezes BTR

Uroczystość miała miejsce w Bychawskim
Centrum Kultury 28 grudnia 2011 roku.
Organizatorami Spotkań było, jak co roku,
Bychawskie Towarzystwo Regionalne oraz
partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna,
Bychawskie Centrum Kultury, redakcja”
Głosu Ziemi Bychawskiej”, a wszystko
przy wsparciu finansowym Województwa
Lubelskiego i Gminy Bychawa.
W spotkaniu wzięli udział: Starosta
Powiatu P. Pikula, Burmistrz Bychawy
J. Urban, jego zastępca M. Wołoszyn, skarbnik E. Dworak, sekretarz J. Cajzer, licznie
zebrani radni, dyrektorzy szkół, sponsorzy,
członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz
przedstawiciele lubelskich mediów.
Szczególnie ciepło został przywitany
pierwszy przewodniczący BTR, obecnie członek honorowy i znany na Lubelszczyźnie kolekcjoner odznaczeń i medali p. Stanisław
Sawecki oraz autor książki wznowionej staraniem bychawskiego stowarzyszenia pt.
„Lokalna społeczność gminy bychawskiej
i jej aktywność 1864 - 1918”, emerytowany
profesor UMCS, Albin Koprukowniak.
Uroczystość rozpoczęła grupa młodzieży ZS im. S. Staszica w Wysokiem, prezentując widowisko „Wesele chłopskie
z XIX w.” opracowane na podstawie „Wesela
od Bychawy (Gałęzów, Wola Gałęzowska)
z 1856 r.” i zapisu obrzędu wg Oskara
Kolberga.

Barbara Cywińska (sekretarz BTR), Alicja Tracz, Wanda Dolińska (księgowa), Stanisław
Sawecki (pierwszy prezes), Maria Dębowczyk (wieloletnia prezes), Henryk Krajewski

Po co żeście przyjechali, stanęliście
w sieni? Ej po to, po to, moja Marysiu, abyśmy cię wzieni – śpiewali z wielką werwą
młodzi artyści, a przygrywała im siarczyście kapela ludowa CYJA w składzie:
K. Mendykowski, M. Trzciński, J. Oszust
i M. Wąsik. Pomysłodawczynią spektaklu była A. Misztal-Trzcińska. Widownia,
wprowadzona w weselny nastrój, rzęsistymi
oklaskami nagrodziła młodych wykonawców i ich opiekunów.
Dwudziestoletnią historię Bychawskiego
Towarzystwa Regionalnego doskonale zilustrowała prezentacja multimedialna przygotowana przez p. K. Kostrzewską oraz
jubileuszowa wystawa wykonana przez
Magdalena Lipiec (Radio Lublin), Maria Dębowczyk
J. Marek-Stanicką i E. Winiarczyk.
(wiceprezes), Teresa Tracz (prezes)
Jubileusz był doskonałą okazją, aby podziękować osobom szczególnie
zaangażowanym
w działalność stowarzyszenia. Mam tu na myśli
pierwszych
inicjatorów,
pomysłodawców,
którzy
zapoczątkowali ideę regionalizmu w naszym mieście. Po założeniu BTR-u
stali się pierwszymi członkami Zarządu. Należą
do nich: Wł. Gromek –
współzałożyciel,
ówczesny kierownik Miejskiego Burmistrz Bychawy, Janusz Urban wręcza jubileuszowy adres Teresie Tracz

Marek Matysek

Bychawskie Towarzystwo Regionalne
miało w tym roku co świętować. Od roku
1986, czyli daty założenia stowarzyszenia przez grupę społeczników – zapaleńców, do roku 2011 minęło dokładnie 25
lat. Zarząd BTR-u postanowił więc zorganizować XIV Spotkania Regionalne
o charakterze jubileuszowym dla członków i sympatyków naszego stowarzyszenia oraz sponsorów i innych zaproszonych gości, aby przedstawić bogaty dorobek Towarzystwa, tudzież uhonorować
ludzi, dzięki którym BTR powstało i pracuje do dziś.

2012/02/02
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Grupa młodzieży z ZS im. S. Staszica w Wysokiem i kapela „Cyja” przedstawiła widowisko „Wesele chłopskie z XIX w.”

Krystyna Kostrzewska przygotowała prezentację o historii BTR

Nowa książka i inne publikacje o dawnej Bychawie

Od lewej: Paweł Pikula (Starosta Lubelski) , Grzegorz Szacoń (Przewodniczący RM
w Bychawie), Jolanta Cajzer (Sekretarz Gminy), Elżbieta Dworak (Skarbnik Gminy), Janusz
Urban (Burmistrz Bychawy) oraz Profesor Albin Koprukowniak (autor książki o Bychawie)

Marek Matysek
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Kandydat
na pomnik
przyrody!

Książkę

Monika Głazik

Wielki finał literacko-kulinarnego konkursu tuż tuż…

Smak literatury na języku
Barbara Cywińska

.
M

• XIV Spotkania Regionalne „25-lecie
Bychawskiego
Towarzystwa
Regionalnego”. „Obrzęd wesela z XIX w.
według O. Kolberga” - występ młodzieży
z ZS im. St. Staszica w Wysokiem pod
kierunkiem M. Trzcińskiego z towarzyszeniem kapeli ludowej „CYJA”; prezentacja multimedialna ilustrująca 25 lat
działalności BTR przygotowana przez
K. Kostrzewską i T. Tracz; konkurs „Czy
na pewno znasz swoją miejscowość?” –
z wykorzystaniem zdjęć J. Kulika;
• Wydanie książki prof. A. Koprukowniaka
„Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918”.

Miłośników muzyki lat 70’ i 80’ zapraszamy na kolejną już karnawałową imprezę „koszyczkową” do BCK. Koszt 30 zł
od pary! Zapisy w Bibliotece Publicznej
(p. Cywińska) lub w Gimnazjum nr 1 (p.
Zarzycka). „Karnawałówka” odbędzie się
18 lutego od godz. 20.
Zaprasza organizator – Bychawskie
Towarzystwo Regionalne

oż
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• Walne Zebranie Członków, wybór nowego Zarządu w składzie: T. Tracz – prezes, M. Dębowczyk – zastępca prezesa,
B. Cywińska – sekretarz, A. Chemperek
– skarbnik, D. Sprawka – kronikarz, W.
Dolińska – rachunkowość, członkowie:
M. Głazik, M. Kuna, Z. Sak, M. Grzesiak,
W. Boguta, I. Fijołek-Mituła.
• XII Spotkania Regionalne pod hasłem
„Tu żyję, tu mieszkam… - multimedialny spacer po mojej miejscowości”; rozstrzygnięcie konkursu – prezentacja
nagrodzonych prac; promocja albumu
„Bychawa i okolice w grafice i fotografii” autorstwa M. Matyska i G. Sztyraka
• Promocja książki „Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku” pod redakcją
A. Koprukowniaka i Z. Gołębiowskiej
• Udział w realizacji filmu realizowanego przez TVP3 „Wakacyjne spotkania
z Bychawą”

• XIII Spotkania Regionalne pod hasłem
„W atmosferze dawnych wierzeń i przesądów”. Prezentacja scenek rodzajowych obrazujących przesądy, gusła, zabobony związane z wyborem partnerów
życiowych, oczekiwaniem na potomka,
opieką nad niemowlęciem – przygotowanych przez uczniów szkół gminnych:
„Przygotowanie do chrztu” – widowisko
w wykonaniu zespołu „Gałęzowiacy”
pod kierunkiem M. Dębowczyk; „Na psa
urok” – scenka w wykonaniu M. Głazik
i I. Mituły
• Wydanie przewodnika turystycznego
„Doliną Kosarzewki” (szlak rowerowy)
autorstwa M. Kuny
• M.
Dębowczyk
została
laureatką plebiscytu Bene Meritus Terrae
Lublinensi czyli Dobrze Zasłużony dla
Lubelszczyzny

R
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• XI Spotkania Regionalne pod hasłem „W
kręgu ludowych tradycji”: inscenizacja
obrzędów tradycyjnego wesela ludowego inspirowana zapisem pieśni obrzędowych i nut według O. Kolberga w wykonaniu zespołu ludowego „Gałęzowiacy”
pod kierunkiem M. Dębowczyk; tradycje ludowe (kiszenie kapusty, piórnia,
rózgowiny) w wykonaniu uczniów szkół
z terenu gminy; wystawa „Krzczonowski
strój ludowy”; warsztaty rzemiosła ludowego – Koło Gospodyń Wiejskich
z Krzczonowa

Py

2008

Profesora
Albina Koprukowniaka pt. „Lokalna
społeczność gminy bychawskiej
i jej aktywność 1864-1918” można
otrzymać w redakcji „Głosu Ziemi
Bychawskiej” i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bychawie po złożeniu
darowizny na cele statutowe
Towarzystwa. Zapraszamy!

Monika Głazik

Na południowym skraju lasu „Niwka”,
przy drodze gruntowej, kilkaset metrów od
drogi prowadzącej do Łęczycy (patrz mapka) rośnie wspaniały dąb szypułkowy. Drzewo
jest przepiękne: majestatyczne, z dziuplami
tak ogromnymi, że można się w nich ukryć.
Może liczyć nawet 300 lat! Wyobraźmy sobie, jakie może opowiedzieć historie: pamięta upadek naszego państwa, powstania narodowe, wojny światowe. Udało mu się przetrwać wiele dziejowych zawieruch. Jest stary i milczący.
Obwód jego pnia na wysokości tzw. pierśnicy czyli 1,30 m wynosi 4 m! Dąb wydaje
się więc idealnym kandydatem na pomnik
przyrody. Może warto byłoby go objąć tą formą opieki? Nasza gmina należy do terenów
mało zalesionych, a drzew starych, okazałych, a tym bardziej dębów mamy niewiele.
Wydaje się że jest to najgrubszy dąb w okolicy: jego średnica jest o ponad metr większa
od średnicy pomnikowego dębu w Skawinku
(zobacz nr 1/2011 GZB).
Dąb z Łęczycy mógłby stać się chlubą
gminy. Otrzymałby imię i stał się miejscem
odwiedzanym podczas szkolnych wycieczek
i spacerów. O ile oczywiście przetrwa próbę
czasu. Trzymam za niego kciuki!
Trzeba powiedzieć, że w tym niewielkim
obszarze leśnym rośnie nadspodziewanie
dużo starych drzew, przeważnie dębów. Są
znacznie młodsze od naszego seniora i znajdują się w lepszej kondycji, ich wiek można
ocenić na ponad 100 lat.

Marek Matysek
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• Udział w realizacji audycji Radia Lublin
„Apetyt na radio” nadawany na żywo
z Bychawy
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Prawdopodobnie najstarszy dąb w okolicy

W 2006 r. BTR obchodziło swoje dwudziestolecie i w jubileuszowym numerze gazety lokalnej wydanej pod tytułem
„Bychawskie Rocznice” zamieściliśmy kalendarium zawierające znaczące daty z historii i działalności Towarzystwa, dlatego
w tym wydaniu ograniczymy się do podania najważniejszych przedsięwzięć przeprowadzonych przez nasze Towarzystwo
w ostatnim pięcioleciu:

• X Spotkania Regionalne pod hasłem
„Uczyć o regionie” – rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą lekcję (zajęcia
dydaktyczne) o treści regionalistycznej
• Promocja
książki
autorstwa
M. Dębowczyk „Ks. Antoni Kwiatkowski
(1861-1926). Kapłan z wiary uczynny”

Głos Ziemi Bychawskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
i kawiarnia artystyczna „Złota Lira” zapraszają każdego kto ma odwagę przekonać się,
że książki nie tylko się czyta, ale także smakuje, na Wielki Finał literacko-kulinarnego
konkursu „Przed Ucztą dla Mola”. 10 lutego
(piątek) 2012 r. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury
rozpocznie się wspólne czytanie, gotowanie
i smakowanie…
Od początku roku zachęcamy Czytelników
do udziału w kolejnej edycji literacko-kulinarnego konkursu   z cyklu „… DLA MOLA”.

Jeszcze tylko do 6 lutego można zgłaszać
odnalezione w literaturze pięknej opisy
przygotowywania, serwowania lub delektowania smakiem potraw: napojów, deserów,
przekąsek, dań, słowem wszystkiego co da
się wypić lub zjeść i zaspokoić apetyt każdego Mola. W przypływie weny twórczej można też napisać własny utwór (np. opowiadanie, bajkę, wiersz), w którym znajdzie się
taki opis.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.
bychawa.pl

Olimpia Koziej

Kalendarium 2007-2011
Bychawskiego Towarzystwa
Regionalnego
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Tomasz Hanaj
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Beata Stelmach, opiekun Samorządu
Uczniowskiego w SP w Zaraszowie
Aktywni i odpowiedzialni. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie młodych samorządowców, czyli przedstawicieli Rad Samorządów Uczniowskich ze
Szkół Podstawowych w Starej Wsi Drugiej,
Kosarzewa i Zaraszowa.
Już w szkole staramy się kształtować u
uczniów postawy aktywnego uczestnictwa

w życiu szkoły, umiejętności podejmowania
słusznych decyzji i wyborów. Piastowanie
najwyższych
funkcji
w
społeczności
uczniowskiej wiąże się z wieloma obowiązkami, którym nie każdy potrafi sprostać.
Dobra Rada Samorządu Uczniowskiego
powinna mieć w swoich szeregach uczniów
aktywnych, chętnych, otwartych, kulturalnych i pomysłowych. Do takich wniosków
doszli uczestnicy pierwszego spotkania

„Młodych
Samorządowców”
w
Szkole
Podstawowej w Zaraszowie.
Bardzo dziękujemy opiekunom SU: Pani
Barbarze Balwierz ze SP w Starej Wsi
Drugiej i Panu Tomaszowi Kalinowskiemu
ze SP w Kosarzewie oraz przybyłym na spotkanie uczniom pełniącym ważne funkcje w swoich szkołach. Dziękujemy również
uczniom z naszej szkoły, będącymi gospodarzami spotkania; Kamilowi Ciężakowi,
Annie Stanickiej i Natalii Rachwał.

Anna Mazurek, szkolny koordynator
ds. placu zabaw

SP ZARASZÓW

Zabawa w jasełka
Tradycją naszej szkoły stało się wystawianie bożonarodzeniowych jasełek.
Przedsięwzięcie to budzi zawsze sporo emocji, a kolejka po rolę diabła ustawia się wiele
tygodni wcześniej. W przyszłym roku może
zrobimy casting?
W tym roku wykorzystaliśmy dość oryginalny scenariusz inscenizacji, której akcja
rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych; w ramy scen biblijnych ukazujących okoliczności cudownego narodzenia
Jezusa wpisane zostały realia ze współczesnego życia szkolnego. Tak więc Herod to
nie tylko straszny król, który zarządził rzeź
niewiniątek, ale też jednocześnie największy łobuz w szkole terroryzujący swoich kolegów. Anioł Stróż to dobry duch wskazujący
Pasterzom drogę do Betlejem i jednocześnie

opiekun każdego ucznia. Świadomym zamysłem autora scenariusza było „pomieszanie”
wydarzeń historycznych i biblijnych z wydarzeniami ze współczesnego życia szkolnego,
co miało na celu uświadomienie odbiorcy,
że świat – ten dawny i ten obecny jest nieustanną walką Dobra ze Złem.
Inscenizacja jasełek była dla naszych aktorów próbą sprawdzenia swoich artystycznych umiejętności: ekspresyjnego wygłaszania tekstów z pamięci, pięknego, harmonijnego śpiewania, trudnej sztuki zachowania
się na scenie, opanowania stresu i tremy.
Dodajmy, że wiele znanych gwiazd swoją zawodową karierę zaczynało na deskach
szkolnego teatrzyku. Kto wie, może ktoś
z naszych małych aktorów…

Od grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej
w Zaraszowie mogą wreszcie w pełni cieszyć
się pięknym placem zabaw z zestawem domków, zjeżdżalni, poręczy gimnastycznych,
karuzeli, który z pewnością uatrakcyjni zajęcia na świeżym powietrzu i umożliwi dzieciom doskonałą i jednocześnie bezpieczną rozrywkę. Przez zabawę nauka stanie
się przyjemniejsza. Plac zabaw, wprawdzie
jeszcze nie używany ze względu na pogodę, już sprawił wiele radości na twarzach
wszystkich dzieci, a w przyszłości, jesteśmy
o tym przekonani, stanie się przyjaznym
miejscem rodzinnych spotkań. Ponieważ
jest on ogólnodostępny, będą z niego korzystali nie tylko nasi uczniowie, ale również
dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły.

Potrzeba zorganizowanego, dobrze wyposażonego miejsca do zabawy pozostawała
od dawna w sferze marzeń lokalnej społeczności, Pan Burmistrz wychodząc naprzeciw
naszym potrzebom wyraził zgodę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy
placu z programu Lider za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wokół
Lublina”. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób: Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie,
Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wokół
Lublina”, Pani Dyrektor i pracowników
szkoły, rodziców oraz mieszkańców lokalnej
społeczności wymarzony plac zabaw stał się
rzeczywistością.
19 grudnia 2011 roku w budynku SP
w Zaraszowie miało miejsce wyjątkowe spotkanie – uroczyste Otwarcie Placu Zabaw
połączone ze Spotkaniem Opłatkowym.

Świąteczny czas w przedszkolu!
Świąteczny czas był bardzo pracowity, a zarazem niezwykle wyjątkowy
dla przedszkolaków z grupy „Motylki”
z Samorządowego Przedszkola nr 1
w Bychawie. Jest to grupa z oddziału
przedszkolnego mieszczącego się w bychawskiej szkole podstawowej. Już od
początku grudnia dzieci wspólnie z wychowawczynią i katechetką pracowały nad jasełkami. Nauka tekstów, kolęd, przygotowanie strojów, liczne próby
– wszystko to wymagało od dzieci wiele
pracy i zaangażowania.
Jakże wielka była radość, gdy nadszedł
dzień 15 grudnia, gdy dzieci zadebiutowały przed rodzicami na przedszkolnej scenie. Ten grudniowy wieczór był zarówno dla
dzieci, jak i wszystkich przybyłych gości
bardzo wyjątkowy, bowiem dzięki zaangażowaniu rodziców odbyła się grupowa wieczerza wigilijna. Na to spotkanie dzieci zaprosiły wszystkich rodziców oraz gości, a wśród
nich m.in.: Panią Dyrektor Przedszkola –
Annę Pietrzak, Panią Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej – Elżbietę Sobaszek, Panią
Katechetkę – Monikę Ziętek. Wigilijny wieczór dzieci rozpoczęły od zaprezentowania
jasełek. Piękne recytacje, śpiewy, wspaniałe,

wszystkim rodzicom za zaangażowanie i pracę, którą włożyli
w przygotowanie tak wspaniałego spotkania. Dziękuję również
za przygotowanie przepięknych
strojów jasełkowych dla swoich
pociech. Podziękowania te składam na ręce Pani Anny Szacoń
i Pani Edyty Sękuły. Serdecznie
Przedstawienie jasełkowe podczas wspólnej Wieczerzy wigilijnej
dziękuję również Pani Monice
robiące niesamowite wrażenie stroje, boga- Ziętek i Pani Kamili Krawczyk za wszelką
ta dekoracja – to wszystko sprawiło, że wi- pomoc okazaną podczas przygotowania jadzowie byli pełni podziwu dla małych ar- sełek. W sposób szczególny dziękuję „moim
tystów. Po gromkich brawach, jakie zebrali małym artystom” – Kochanym Dzieciom,
„mali aktorzy” nastąpiła uroczysta chwila – które każdego dnia wkładały mnóstwo praPani Katechetka odczytała fragment Pisma cy i energii w przygotowanie przedstawienia
Świętego, a następnie przekazała wszyst- bożonarodzeniowego.
Dzieci przedstawiły jasełka także na
kim przybyłym opłatek. Wychowawczyni
grupy – Pani Agnieszka Sobaszek w imieniu przedszkolnym spotkaniu opłatkowym,
swoim i dzieci, złożyła świąteczne życzenia. w którym uczestniczyli nauczyciele, praWszyscy połamali się opłatkiem, zaś dzieci cownicy i dzieci. Po prezentacji nastąpiwręczyły każdemu z przybyłych osób świą- ła wspólna modlitwa, dzielenie się opłatteczny upominek – kolorową własnoręcznie kiem i kolędowanie. Każda grupa otrzymawykonaną gwiazdkę. Po części oficjalnej ła także drobny, gwiazdkowy prezent – tanastąpiła równie przyjemna chwila, wszy- lerz świątecznych pierniczków, które przyscy usiedli do wspólnej wieczerzy. Czerwony gotowały dzieci z grupy „Motylki” wraz
barszcz z uszkami, śledź, smażona ryba, ra- z wychowawczynią.
Grupa „Motylki” zaprezentowała jasełcuchy, pierniczki i inne smakołyki – wszystkie te pyszności mogliśmy skosztować dzięki ka także na Gminnym Przeglądzie Jasełek
Naszym Kochanym Rodzicom. W tym miej- w Bychawskim Centrum Kultury w dn. 15
scu pragnę złożyć serdeczne podziękowania stycznia br.

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych – Pani Agnieszka
Szacoń, naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej – Pani Jolanta
Puła-Dziewiątkowska, specjalista Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
– Pani Renata Jankowska, wiceprezes
LGD ,,Kraina wokół Lublina” – Pan Artur
Płaza, kierownik Biura LGD ,, Kraina wokół Lublina – Pani Małgorzata Olechowska.
Wstęgę przecięli również przedstawiciele lokalnej społeczności: sołtys Zaraszowa
– Pan Jacek Łyś, sołtys Zaraszowa Kolonii
– Pan Henryk Kowalczyk, sołtys Urszulina
– Pan Stanisław Ziarkowski; przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego
oraz dyrektor Szkoły – Pani Bożena Koziej.
Poświęcenia placu dokonał ks. Krzysztof
Łaszcz.
Z przemówienia sołtysa Zaraszowa –
Pana Jacka Łysia.
Do czego nam potrzebny jest plac zabaw?
Dla mnie jak i podejrzewam dla wszystkich
dorosłych najwięcej szczęścia w życiu przynosi radość naszych dzieci. Nic tak nie cieszy
jak uśmiech i radość naszych pociech. Niech
zatem ten plac zabaw poprzez dzieci wnosi
w nasze zabiegane i zatroskane życie więcej
radości. Tej radości dziecka, szczerej i pełnej
miłości oraz takiej siły do życia i działania,
jaką będziemy obserwować na tym placu zabaw życzę nam wszystkim.
Podziękowania przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego:
W imieniu wszystkich uczniów naszej
szkoły chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym
powstał ten piękny i wspaniały plac zabaw –
dziękujemy, że pomyśleliście o nas i spełniliście nasze marzenie. DZIĘKUJEMY!!!

Dzień Babci i Dziadka
Regina Kloc, wychowawca

SP WOLA GAŁĘZOWSKA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

Agnieszka Sobaszek
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Nowy plac zabaw w Zaraszowie
SP ZARASZÓW

SP ZARASZÓW

Spotkanie młodych samorządowców

Głos Ziemi Bychawskiej

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt inny
nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia dla dużych i małych problemów dzieci. Wnuczęta to wiedzą, dlatego zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków do
swojego przedszkola na najcieplejsze ze
wszystkich świąt, aby podziękować za
ich dobro i wyrazić swoją miłość.
Dzieci
z
przedszkola
przy
Szkole
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej od samego rana 25 stycznia 2012 r. z niecierpliwością czekały na zaproszonych gości, aby złożyć życzenia, zaśpiewać piosenki i wyrecytować wiele pięknych wierszy. Maluchy cieszyły się, że mogą w tak odświętny sposób
wyrazić swoją miłość i szacunek dla babci
i dziadka.

Seniorzy byli bardzo wzruszeni i niejedna
łezka zakręciła im się w oku. Goście z dumą
i podziwem patrzyli na swoje wnuczęta, które przygotowały dla nich uroczystość.

Po występach dzieci obdarowały swoich
bliskich upominkami i zaprosiły na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Miejmy nadzieję, że w tak wspaniałym gronie spotkamy się za rok.
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Projekt „Pomagamy sobie” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowaliśmy projekt „Pomagamy
sobie”
mgr Marta Nakielska, starszy specjalista
pracy socjalnej
28 grudnia 2011 r. w Bychawskim
Centrum Kultury w sali Blue Orange Gallery
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pomagamy sobie”.
W spotkaniu wzięli udział: Pani Marta
Wołoszyn – zastępca burmistrza Bychawy,
Pan Grzegorz Szacoń – przewodniczący Rady
Miejskiej w Bychawie, Pani Anna JaroszDudzińska – przewodnicząca Komisji ds.
pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy, Pani Anna
Wójcik – doradca ds. realizacji projektów
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Lublinie, Pani Grażyna Adamczyk –
przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie Filia w Bychawie, Pani Mariola
Sobiegraj – sołtys Osowy, a także uczestnicy
Projektu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bychawie.
Omówiono oraz przedstawiono w formie
prezentacji multimedialnej działania zrealizowane w ramach tegorocznego projektu,

a także od początku jego realizacji, tj. od roku 2008. Dokonano
także prezentacji zrealizowanego w Osowie w 2011 r. Programu
Aktywności Lokalnej.
Zostały omówione założone cele, sposoby ich realizacji; przedstawiono korzyści płynące z realizacji projektu dla
Ośrodka, a także jego klientów;
podsumowano dotychczas prze- Teresa Szopa, kierwnik OPS
prowadzone szkolenia i ich efektywność. Uczestnicy Projektu
otrzymali gadżety promocyjne. Kierownik OPS Pani Teresa
Szopa podziękowała gościom za
przybycie, zaprezentowała plany
związane z realizacją projektu
w 2012 r.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania: „Promocja
projektu” i zostało sfinansowane ze środków EFS w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Nowy nabór do projektu
W projekcie mogą wziąć udział osoby
w wieku aktywności zawodowej (bezrobotne, rolnicy, osoby niepełnosprawne (z aktualnym orzeczeniem), samotni rodzice, osoby
nieaktywne zawodowo np. z powodu kontynuowania nauki) oraz osoby nieaktywne zawodowe (kobiety 60+, mężczyźni 65+), które
zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia
po zakończeniu udziału w projekcie.
Uczestnicy
projektu
muszą
spełniać
wymagania:

• zamieszkują na terenie gminy Bychawa,
• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej – stale lub na czas udziału w projekcie,
• są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub są osobami nieaktywnymi
zawodowo, lub są rolnikami,
• są zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Osobom biorącym udział w projekcie
zapewniamy:
• atrakcyjne, nieodpłatne szkolenia,
• miłą atmosferę szkoleń,

Kolędowanie zakończone
Piotr Gęba Dyrektor BCK
Narodzi się Wam zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla Was.
Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie.
Tradycją stało się, że przed Bychawskim
Centrum Kultury znajduje się stajenka żłóbek i dziecię w pieluszkach. Mieszkańcy
corocznie świętują ten cudowny okres narodzenia Pańskiego wspólnym kolędowaniem. Ta wspaniała tradycja corocznie skupia uwagę coraz większej liczby ludzi, za
co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za
przybycie, śpiewanie i oczywiście oklaski.
Szczególne podziękowania należą się również wszystkim występującym: Klubowi
Seniora z BCK, scholi „Źródełko”, zespołowi

Unikalni, zespołowi Aster, Chórowi BCK,
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Z.S im.
Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, dzieciom
i młodzieży z: Samorządowego Przedszkola,
Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej
w Bychawce.
Tegoroczna szopka nie wyglądałaby
tak pięknie gdyby nie wkład i pomoc wielu ludzi. Dziękuję więc: Państwu Danucie
i Andrzejowi Niedźwiedziom za przekazane
choinki, Panu Wiesławowi Mazurkowi i kucharkom z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej
za pyszny bigos, ks. Grzegorzowi Kolasie za
poświęcenie Szopki, oraz szczególne podziękowania dla Prezesa i wszystkich pracowników Bychawskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego za pomoc w budowie szopy
i transport choinek. Dziękuję raz jeszcze.

• wyżywienie,
• ubezpieczenie w trakcie trwania szkoleń,
• profesjonalną pomoc psychologiczną, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
• w ramach Programu Aktywności Lokalnej
interesujące działania środowiskowe.
Szczegółowych informacji o projekcie
„POMAGAMY SOBIE” udzielamy w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, ul.
Piłsudskiego 22, tel. 81 566 01 27 od poniedziałku do piątku w godz.7.15-15.15

Nowa lokalna
strona www

gspot.com
www.m-wroblewski.blo
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Narciarska Bychawa = dobra zabawa
Artur Płaza
Chcesz się sprawdzić? Wygrać cenne nagrody? Zobaczyć szefa w „zjeździe
na byle cym”? Zjeść kiełbaskę z ogniska, czy zażyć „tlenu”? A może po prostu mile spędzić czas? Powinieneś 11 lutego zajechać pomiędzy 9.00 a 12.00 do
Batorza. Tam odbędzie się druga edycja
zawodów narciarskich i snowboardowych
dla bychawian z urodzenia, wyboru lub
sympatii.
Zawody sportowe dla narciarzy i snowboardzistów w poniższych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn,
rozpoczną się o godzinie 8.00 od zapisów (w
tym czasie rozgrzewka na stoku gratis):
Narty
1. ur. do 2001 r. (do lat 11)
2. ur. w latach 2000 – 1997 (12-15 lat)

3. ur. w latach 1996-1993 (16-19 lat)
4. ur. w latach 1992-1972 (20-40 lat)
5. ur. w roku 1971 i wcześniej (41 lat
i więcej).
Snowboard
1. ur. do 1997 r. (15 lat
i mniej)
2. ur. w 1996 r. i wcześniej (16 lat i więcej).
Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary
m.in.: Marszałka Województwa, Starosty
Lubelskiego,
Burmistrza
Bychawy.
Przewidziano nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, a także najliczniej reprezentowanej szkoły (puchar Poseł na Sejm RP Pani Magdaleny
Gąsior-Marek). W tym roku po raz pierwszy zawody odbędą się w nowej konkurencji – VIP-ów, którzy mogą zjeżdżać „na byle
czym”. Na starcie zmierzą się nasi lokalni:

politycy, samorządowcy, dyrektorzy i sponsorzy, którzy garnitury zmienią tego dnia na
kombinezony i gogle.
Wszyscy startujący wezmą udział w loterii
rzeczowej i będą mogli wygrać około 200 nagród, w tym m.in.: kaski, google, pokrowce na sprzęt narciarski, bilety do SPA i wiele innych. Każdy startujący zostanie nakarmiony grochówką, bigosem lub kiełbasą
z ogniska
Więcej nagród i nowych atrakcji, tylko organizatorzy – ci sami: M. Krzyżak
i A. Miszczak.
Szczegółowe
informacje
na
temat
„Narciarskiej Bychawy” na stronach:
Bychawskiego Centrum Kultury, Bychawy
oraz stoków narciarskich „Wotex-u”.
Wypada życzyć uczestnikom i obserwatorom dobrej zabawy i do zobaczenia na stoku!

Kalendarium Koła LOK w IV kwartale 2011
9.10.2011 r. – drugie zawody „Liga Strzelecka
2011”, rozegrane jako dwubój strzelecki w
kategorii juniorów i seniorów. Liczba zawodników: 27.
Zwycięzcy – juniorzy (karabinek sportowy + pistolet kal. 5,6):
1. Flis Mateusz – Bychawa
2. Samol Weronika – Kraśnik
3. Samol Klaudia – Kraśnik
Zwycięzcy – seniorzy (karabinek sportowy + pistolet C.Z kal. 9,0):
1. Drąg Marian – Bychawa
2. Hordyjewicz Piotr – Bychawa
3. Pawłowski Jarosław – Bychawa
23.10.2011 r. – zawody o puchar firmy L.T.S.S
i A Lublin, rozegrane jako dwubój strzelecki
w kategorii juniorów i seniorów. Liczba zawodników: 28.
Zwycięzcy – juniorzy (karabinek + pistolet
sportowy)
1. Flis Mateusz – Bychawa
2. Mysyk Filip – Lublin
3. Młynek Julia – Bychawa
Zwycięzcy – seniorzy (karabinek sportowy + pistolet C.Z):
1. Hordyjewicz Piotr – Bychawa
2. Drąg Marian – Bychawa
3. Koziński Jan – Poniatowa
6.11.2011 r. – zawody o puchar Wójta Gminy
Krzczonów, rozegrane jako dwubój strzelecki w kategorii juniorów i seniorów. Liczba zawodników: 43.
Zwycięzcy – juniorzy (karabinek sportowy +
pistolet):
1. Flis Mateusz – Bychawa
2. Jędrys Sebastian – Poniatowa
3. Koziński Szymon – Poniatowa
Zwycięzcy – seniorzy (karabin kbkak + pistolet
C.Z):
1. Drąg Marian – Bychawa
2. Pawłowski Jarosław – Bychawa
3. Hordyjewicz Piotr – Bychawa
20.11.2011 – zawody o puchar Wójta
Gminy Strzyżewice, rozegrane jako dwubój

strzelecki w kategorii juniorów i seniorów.
Liczba zawodników: 42.
Zwycięzcy – juniorzy (karabinek sportowy + pistolet MCM kal. 5,6):
1. Flis Mateusz – Bychawa
2. Mysyk Filip – Lublin
3. Lis Sebastian – Lublin
Zwycięzcy – seniorzy (karabin kbkak + pistolet
C.Z):
1. Woźniak Mirosław – Lublin
2. Rosiński Michał – Poniatowa
3. Hordyjewicz Piotr – Bychawa
27.11.2011 r. – trzecie zawody „Liga
Strzelecka 2011”, rozegrane jako dwubój
strzelecki w kategorii seniorów (karabin
kbkak + pistolet CZ). Liczba zawodników: 23.
Zwycięzcy:
1. Pawłowski Jarosław – Bychawa
2. Drąg Marian – Bychawa
3. Hordyjewicz Piotr – Bychawa
Po zawodach odbyło się zebrania członków organizacji LOK Bychawa. Omówiono całokształt
pracy w roku 2011 i przyjęto plan działania
na rok 2012. Dokonano zmiany nazwy na:
Koło Żołnierzy Rezerwy – Liga Obrony Kraju
Bychawa.
Wybrano zarząd w składzie: Prezes – Drąg
Marian, I V-ce Prezes – Gryta Tadeusz, II V-ce
Prezes – Młynek Tomasz, Skarbnik – Topyła
Tadeusz, Sekretarz – Centkiewicz Roman.
4.12.2011 r. – zawody o puchar zarządu KŻRLOK Bychawa, rozegrane jako dwubój strzelecki w kategorii seniorów (karabin kbkak +
pistolet CZ). Liczba zawodników: 39.
Zwycięzcy:
1. Hordyjewicz Piotr – Bychawa 2. Topyło
Szymon – Bełżyce 3. Brześciński Mariusz
– Bełżyce
11.12.2011 r. – zawody o puchar firmy „Pion”
Strzyżewice, rozegrane jako dwubój strzelecki w kategorii juniorów i seniorów. Liczba
zawodników: 31.
Zwycięzcy – juniorzy (karabinek sportowy + pistolet MCM):

1. Flis Mateusz – Bychawa
2. Małyska Bartek – Lublin
3. Mysyk Filip – Lublin
Zwycięzcy – seniorzy (karabin kbkak + pistolet
CZ):
1. Drąg Marian – Bychawa
2. Pawłowski Jarosław – Bychawa
3. Małyska Artur – Lublin
Działalność Koła jest możliwa dlatego, że posiadamy dość liczną grupę sponsorów. To dzięki nim
przez strzelnicę przewinęło się w 2011 roku około 450 nazwisk zawodników. Chciałbym podziękować i życzyć dalszej współpracy w roku 2012
naszym sponsorom: Burmistrzowi Bychawy,
Januszowi
Urbanowi;
Przewodniczącemu
Rady Miejskiej w Bychawie, Grzegorzowi
Szaconiowi; Staroście Powiatu Lublin – Pawłowi
Pikuli; Wójtowi Gminy Krzczonów: Marianowi
Podsiadłemu; Wójtowi Gminy Strzyżewice,
Janowi Dąbrowskiego; Dyrektorowi Banku PKO
BP, Henrykowi Krajewskiemu; Dyrektorowi ZS,
Henrykowi Dudziakowi; Dyrektorowi Z.D.P.
Bełżyce, Januszowi Watrasowi; Prezesowi
BPK, Sylwestrowi Krusińskiemu; P.W. „FAMI”
Bychawa, Michałowi Famielcowi; Wiesławowi
Lenartowi, Hurtownia Elektryczna w Bychawie;
„AUTO-MAR”, Andrzejowi Migrytowi; Hurtowni
„WIKOR” Lublin, Witoldowi Mysykowi; Marcie
Jaworskiej, Sklep Spożywczy Bychawa;
Dyrektorowi GZRKiOR Bychawa, Andrzejowi
Sprawce.
Mamy nadzieję, że w 2012 roku lista będzie dłuższa. Organizowanie imprez strzeleckich jest możliwe dzięki zaangażowaniu
miłośników strzelectwa: P. Hordyjewicza, T.
Młynka, T. Gryty, T. Topyły, R. Centkiewicza,
J. Pawłowskiego. Ponadto w IV kwartale odbyło się 9 imprez szkoleniowych z zakresu strzelectwa sportowego dla młodzieży szkół średnich i studentów z Janowa Lubelskiego, Lublina
Kraśnika i Bychawy.
Prezes LOK Bychawa Marian Drąg
Telefon kontaktowy: 515071644
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Lubisz gry komputerowe?
Chcesz uczyć się
angielskiego?
Masz 6-12 lat?

Angielski
w bibliotece
Obecnie w Bychawskim Centrum Kultury trwa napięty
program zajęć dla dzieci i młodzieży.
Mamy za sobą:
• Akcję fotografowania Bychawy przy
pomocy ręcznie wykonanych aparatów (camera obscura)
• I Młodzieżową Noc Filmową organizowaną przez Młodzieżową Inicjatywę
Kulturalną
• Wyjazd na lodowisko

•

A co przed nami?

Tomasz Hanaj

• 3 lutego (piątek) oraz 6 lutego (poniedziałek) zapraszamy młodzież do
uczestnictwa w zajęciach sztuk walki
Ju-Jitsu oraz MMA. Ruszamy od godz.
15.00 grupa 12-16l oraz godz.17.00
grupa 17-25l. Zajęcia poprowadzi zdobywca prestiżowych nagród w obu
dyscyplinach, posiadacz czarnego
pasa w Ju-Jitsu.
• 6 i 7 lutego – Kolejne akcje fotografowania Bychawy… puszkami! Akcja budzi
w mieszkańcach ciekawość. Dlatego
zapraszamy zainteresowaną młodzież
na godz.11 w poniedziałek i wtorek.
Celem jest stworzenie wystawy bychawskiej scenerii przy pomocy
fotografii otworkowej! Prowadzenie
Szczepan Kasiura
• Magiczne
Popołudnie
z
Harry
Potterem- wtorek 7 lutego o godz. 17.00
• Środa, 8 lutego. NOC w BCK, czyli
kolejna odsłona Młodzieżowej Nocy
Filmowej- startujemy o godz.20.00.
Seanse do białego rana. Ambitnie,

•

•
•

•

•
•

Śmiesznie i Strasznie, wyjście
o wschodzie słońca. MIK zaprasza!
W ostatni czwartek i piątek tegorocznych
ferii
(9.02;10.02)
otwieramy się na inne kultury!
W tych dniach od godz. 15.00 będziemy gościć wolontariuszy programu
Across the Skyline. Zaproszeni goście opowiedzą i pokażą w praktyce
naszej młodzieży jak wygląda kultura innych krajów.
Odwiedzą nas przedstawiciele m.in.
Chin, Kolumbii, Rosji, Ukrainy,
Tajlandii, Węgier, Tanzani, Turcji,
Tajwanu, Indonezji, Brazylii.
Zapraszamy szczególnie młodzież!
Oferujemy możliwość poznania egzotycznych kultur oraz mnóstwo dobrej
zabawy i miłych doświadczeń przy
okazji sprawdzenia umiejętności języka angielskiego. Zapraszamy!
Dzięki uprzejmości Dyrekcji ZSZ
im. mjr H. Dobrzańskiego zapraszamy dzieci i młodzież do gier na symulatorze samochodowym.
Wtorek(07.02) i Piątek(10.02) od
godz.13.00-15.00
W sobotę-11 lutego Młodzieżowa
Inicjatywa
Kulturalna
zaprasza
na finalną dyskotekę. Zagra DJ
SilentDistrubtor!
Opracowanie programu ferii:
Tomasz Hanaj

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
oraz Filia Biblioteczna w Starej Wsi Pierwszej
zapraszają wszystkie dzieci w wieku 6-12
lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on
zabawę i naukę z korzystaniem z komputera.
Każde
dziecko
może
korzystać
z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak
na co dzień korzysta z gier komputerowych.
Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy
w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu
kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze
efekty nauki.

KOMPUTEROWY KURS
ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE
Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się
z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów,
piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych
przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.
pl przeżywają przygody wraz z bohaterami
gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native
speakerów.
Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim.
FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku
angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są
znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach
nauczania.
Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych
na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały
kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez
cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników biblioteki. A po jego
zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny
certyfikat.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish
w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która
prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Więcej
informacji
można
uzyskać
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie
oraz Filii Bibliotecznej w Starej Wsi Pierwszej
lub znaleźć na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.bychawa.pl
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Od 2012 roku bezpłatne ogłoszenia drobne w GZB i www.bychawa.pl

Nowe zasady zamieszczania reklam
i ogłoszeń drobnych
Pojęcia ogólne

Wydawca
miesięcznika
„Głos
Ziemi
Bychawskiej” i strony internetowej www.
bychawa.pl – Gmina Bychawa z siedzibą
przy ul. Partyzantów 1 23-100 Bychawa.
Reklamodawca – osoba fizyczna, prawna
lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację reklamy w miesięczniku
„Głos Ziemi Bychawskiej”.
Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia drobnego
w miesięczniku „Głos Ziemi Bychawskiej”
i/lub w na stronie internetowej www.bychawa.pl.
Reklama – usługa polegająca na publikacji
ogłoszenia w formie modułu o wymiarach
235 mm (szer.) x 335 mm (wys.), w „Głosie
Ziemi Bychawskiej”, na dowolnie wybranej stronie z wyłączeniem stron: 1, 2, 3
i przedostatniej.
Ogłoszenie drobne – usługa polegająca na
publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy
do 160 znaków (ze spacjami) na przedostatniej stronie miesięcznika „Głos Ziemi
Bychawskiej” i/lub na stronie internetowej
www.bychawa.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Zasady przyjmowania i zamieszczania reklam i ogłoszeń
1. Publikacja reklamy dokonywana jest na
podstawie zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia złożonego bezpośrednio w redakcji „Głosu
Ziemi Bychawskiej” przy ul. Partyzantów
1, 23-100 Bychawa lub przesłanego pocztą
na adres redakcji. Załącznik nr 1 jest dostępny na stronie internetowej www.bychawa.pl w dziale „Głos Ziemi Bychawskiej”.
2. Wydawca przyjmuje do publikacji wyłącznie reklamy przygotowane według
specyfikacji technicznej zamieszczonej
w załączniku nr 2 na stronie internetowej www.bychawa.pl w dziale „Głos Ziemi
Bychawskiej”. Redakcja nie opracowuje
projektów reklam.
3. Reklamodawca zobowiązany jest uregulować należność za zamówioną reklamę
w terminie do 14 dni po wystawieniu faktury przez Wydawcę. W przypadku reklam
publikowanych cyklicznie, Wydawca wystawia fakturę po każdorazowym ukazaniu się reklamy.
4. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie dostarczenia
Formularza ogłoszenia, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”
przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
lub przesłania go pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres redakcji: reklama@bychawa.pl. Załącznik nr 3 dostępny jest na stronie internetowej www.

bychawa.pl w dziale „Głos Ziemi
Bychawskiej” oraz w Punkcie
Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Bychawie.
5. Warunkiem publikacji ogłoszenia drobnego w „Głosie Ziemi
Bychawskiej” jest dostarczenie
formularza ogłoszenia do redakcji 7 dni przed wydaniem
numeru. Informacja o planowanej dacie kolejnego wydania
będzie zamieszczana na stronie
internetowej www.bychawa.pl.
Ogłoszenia drobne na stronie
internetowej www.bychawa.pl
będą zamieszczane na okres 30
dni, w ciągu 2 dni roboczych od
dostarczenia formularza przez
Ogłoszeniodawcę.
6. Ogłoszeniodawca, zamieszczający ogłoszenia w miesięczniku „Głos Ziemi Bychawskiej”,
może, ale nie musi skorzystać
z oferty zamieszczania ogłoszeń
na stronie internetowej www.
bychawa.pl.
7. Ogłoszenie drobne publikowane są bezpłatnie zarówno na
stronie internetowej www.bychawa.pl jak i w miesięczniku
„Głos Ziemi Bychawskiej”.

Treść ogłoszeń drobnych

USC informuje

w okresie od 21.12.2011 r. do 31.01.2012 r.

zarejestrowano:
Akty małżeństw

1.
2.
3.
4.

Ostrysz Piotr i Karaś Angelika
Wójcik Piotr i Wartacz Justyna
Rybołowicz Michał i Dworak Anna
Mazur Ireneusz i Blacha Renata

Akty zgonów
1. Sirko Mieczysław
2. Sztorc Zofia
3. Krzykała Paweł
4. Godula Irena
5. Korba Stanisław
6. Szpringer Zygmunt
7. Grudzień Władysław
8. Sidor Zofia
9. Sosnowska Janina
10. Grabowska Krystyna
11. Jachymek Wacław
12. Strzelec Aleksandra
13. Trzciński Wacław
14. Szymończyk Genowefa
15. Ziętek Stanisława
16. Skrzypek Feliksa
17. Łagód Janina
18. Bednarz Stefania
19. Kosiarczyk Janina
20. Foc Andrzej
21. Wróbel Julianna
22. Jaworska Krystyna
23. Stefaniak Stefania
24. Frączek Janina
25. Sprawka Józef
26. Lis Jan
27. Hejno Leontyna
28. Sitański Józef
29. Dobrowolski Henryk

1. Ogłoszenie drobne zostanie
opublikowane, o ile jego treść
ma charakter lokalny.
2. Wydawca nie opublikuje ogłoszeń drobnych, które są sprzeczne z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów.
3. W przypadku stwierdzenia, że treść reklamy lub ogłoszenia drobnego narusza
postanowienia niniejszego zarządzenia,
Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia w miesięczniku „Głos Ziemi Bychawskiej” i na stronie
www.bychawa.pl.
4. Wydawca ma prawo dokonywania zmian
w sposobie zapisu treści ogłoszenia drobnego, jeśli jest ono napisane niezgodnie
z zasadami pisowni polskiej.

Cennik reklam
1. Koszt publikacji reklamy w miesięczniku „Głos Ziemi Bychawskiej” wynosi 560
zł netto przy jednorazowej publikacji, zaś
przy zamówieniu reklamy na przynajmniej
sześć kolejnych numerów – 490 zł netto za
każdorazowe ukazanie się publikacji.
2. Za umieszczenie reklamy na ostatniej
stronie (pełny kolor) miesięcznika „Głos
Ziemi Bychawskiej” występuje dopłata
100%.
Na podstawie Zarządzenia
nr 1/OW/2012 Burmistrza Bychawy
z dnia 23 stycznia 2012 r.

Stara Wieś Trzecia
Krzczonów Folwark
Zadębie
Kosarzew Górny
Bychawa
Markiewiczów
Skawinek
Policzyzna
Lublin
Osmolice Pierwsze
Lublin
Pawłówek
Bychawka Pierwsza
Bychawa
Bychawa
Piotrków Pierwszy
Maciejów Stary
Kiełczewice Górne
Jabłonna Pierwsza
Bychawa
Kolonia Kiełczewice Dolne
Puławy
Jabłonna Pierwsza
Wincentówek
Wola Gałęzowska
Sobieska Wola Druga
Bychawa
Olszowiec-Kolonia
Skrzynice Kolonia

lat 92
lat 85
lat 72
lat 70
lat 69
lat 79
lat 56
lat 85
lat 86
lat 74
lat 52
lat 85
lat 87
lat 62
lat 88
lat 79
lat 84
lat 91
lat 90
lat 79
lat 81
lat 65
lat 87
lat 85
lat 66
lat 83
lat 90
lat 69
lat 83

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Rodzinie Pęcaków i Tylusów
z Woli Dużej
z powodu śmierci Syna i Brata

Roberta Pęcaka
składają:
M. i S. Głazik

