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Okładka: Polowanie na lisa, fot. Marek Matysek
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Z X sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie
W dniu 29 września 2011 r. odbyła się X sesja Rady 
Miejskiej w Bychawie. Podczas obrad sesji podjęto 
następujące uchwały:
• Zmiany Statutu Celowego Związku Gmin „PRO-

EKOB” z siedzibą w Bełżycach
• Wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nie-

ruchomości
• Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bychawie
• Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych
• Współpracy partnerskiej z Miastem Korzec 

(Ukraina)
• Zmian w uchwale budżetowej

Ponadto, Pani Danuta Adamek, Dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Bychawie przedsta-
wiła informację o funkcjonowaniu placówki.
W czasie sesji głos zabrała również Pani Bożena Szy-
mula, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Filia 
w Bychawie, omawiając temat „Aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu”.

A. Żminda

Podziękowania
Niniejszym składam dla Pana Jana Rząda, prowa-
dzącego firmę PRO – AGRO Sp. J., podziękowanie za 
realizację działań mających na celu wsparcie szkół 
wiejskich. Dzięki współpracy firmy Pana J. Rząda z 
Zakładami Azotowymi Puławy S.A. Publiczna Szkoła 
w Osowie otrzymała materiały szkolne związane z 
wyprawieniem dziecka do szkoły. 
Zakup wyprawki szkolnej dla wielu rodzin to znacz-
ny wydatek budżetu domowego. Tym bardziej cieszy 
fakt, że Pan J. Rząd w swojej działalności uwzględnia 
potrzeby drugiego człowieka. Dziękując za dotych-
czasową współpracę, liczę na pomyślną kontynuację 
oraz życzę Panu kolejnych sukcesów i ciągłego roz-
woju Firmy.

Burmistrz Bychawy

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bychawa uchwalonego Uchwa-
łą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 
30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr 
XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 
15 maja 2000 r. (II etap)  - obejmującego obszar w 
granicach administracyjnych miasta

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z późn. zmia-
nami oraz Uchwały Nr XLVIII/370/06 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 7 lipca 2006 r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bychawa uchwalonego  Uchwa-
łą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia  
30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr 
XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 
15 maja 2000 r. (II etap)  - obejmującego obszar w 
granicach administracyjnych miasta

w dniach od 05.10.2011 r. do 26.10.2011 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie (sala kon-
ferencyjna), ul. Piłsudskiego 22 w godz. od 11.00 do 
15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
25.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w By-
chawie (sala konferencyjna), ul. Piłsudskiego 22 o 
godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza By-
chawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 09.11.2011 r.

Janusz Urban 
Burmistrz Bychawy

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA BYCHAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997  roku o gospodarce  nieruchomo-
ściami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 ) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzan-
tów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w By-
chawie przy ulicy Mickiewicza 1 przeznaczonej do 
sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste.

Wyłożono do publicznego 
wglądu projekt zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Bychawa

z projektem można zapoznać się 

w godzinach 11-15 

w sali konferencyjnej UM w Bychawie 

do 26 października 2011

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Bychawy
Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  
1 i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  
roku o gospodarce  nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz.  U. z  2010 r.   Nr 
102, poz.  651)  informuję,  iż  na   tablicy   
ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miej-
skiego w Bychawie  przy ulicy Partyzan-
tów 1 został   wywieszony  na  okres  21  
dni  wykaz  nieruchomości położonej w 
Bychawie przy ulicy Sportowej  przezna-
czonej do oddania w najem.

•••
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. z późn. zm. Nr 
102, poz. 651 / informuję, iż na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej przy ul. P. Ście-
giennego w Bychawie przeznaczonej do 
sprzedaży.

•••
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. z późn. zm. Nr 
102, poz. 651 / informuję, iż na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej przy ul. A. 
Mickiewicza w Bychawie przeznaczonej 
do sprzedaży.
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Pamięci Posła Edwarda Wojtasa
SPZOZ

Dnia 30-09-2011 r. na budynku Szpitala 
Powiatowego w Bychawie odsłonięta została 
tablica upamiętniającą osobę śp. Edwarda 
Wojtasa - Posła na Sejm RP, Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego, orędownika rozbu-
dowy szpitala, który zmarł tragicznie w ka-
tastrofie samolotu prezydenckiego pod Smo-
leńskiem 10-04-2010 r. 

Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa Alina 
Wojtas, wraz z córkami. Obecny był także 
brat zmarłego.

Na tę niezwykłą i w swej treści wielce wy-
mowną uroczystość przybyli: Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, 
Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Radny Sej-
miku Województwa Henryk Dudziak, Staro-
sta Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula, Bur-
mistrz Bychawy Janusz Urban oraz Wójto-
wie sąsiednich gmin i pracownicy szpitala.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy, zapro-
szeni goście obejrzeli nowoczesny sprzęt 

RTG, endoskopowy i laboratoryjny, zakupio-
ny dzięki wsparciu Posła Edwarda Wojtasa.

Integralną częścią uroczystości była zor-
ganizowana przez Dyrekcję SPZOZ „Bia-
ła Sobota”, podczas której licznie przybyli 
mieszkańcy Bychawy i okolic mogli skorzy-
stać z porad lekarzy specjalistów: kardiolo-
ga, urologa, ortopedy, diabetologa, pulmu-
nologa, pediatry, alergologa, laryngologa, 
internisty, a także wykonać specjalistyczne 
badania USG, Doppler, Echo serca, badania 
laboratoryjne i EKG. 

Jeszcze raz potwierdziła się stara mak-
syma: „Tylko życie dla innych warte jest 
przeżycia”.

„Hubal” wciąż walczy!
mg

Idę na „Święto Szkoły” w Zespole Szkół im. 
Mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie i zasta-
nawiam się nad programem artystycznym, 
który zobaczę. To impreza na której bywam 
od kilku lat, poświęcona patronowi tej szko-
ły – majorowi „Hubalowi”, pierwszemu pol-
skiemu partyzantowi, połączona ze ślubo-
waniem pierwszych klas. Zastanawiam się, 
bo czy można tę samą historię dwudziesty 
któryś raz odkryć na nowo, i kogoś jesz-
cze zaskoczyć, wzruszyć… Jak przygotować 
program, by czegoś nie powtórzyć, by nie 
zrobić wytnij, kopiuj, wklej!

Wejście na salę od razu okazuje się nie-
spodzianką: wojskowe rekwizyty, mundury, 
kawaleryjskie (!) siodło, portrety polskich 
bohaterów, barwy narodowe. Sala dzię-
ki brzózkom przypomina leśną partyzanc-
ką kryjówkę w lesie. Wykonanie takiej de-
koracji w miejscu, która na co dzień speł-
nia funkcję hali sportowej (z drabinkami i 
sprzętem sportowym etc.) zasługuje na wy-
razy uznania.

Po Mszy świętej polowej odprawionej przez 
ks. M. Szlachtę, uroczystym przemówieniu 
dyrektora Jerzego Sprawki, który wprowa-
dza nas w historię szkoły i dzieje Patrona, 
po ślubowaniu uczniów pierwszych klas – to 
na co najbardziej czekam – część artystycz-
na. Młodzież na scenie jeszcze zdenerwowa-
na. Ale już sam początek programu zaska-

kuje czymś, czego tu jeszcze tutaj nie było: 
piosenką w języku angielskim z pogranicza 
heavy-metalu szwedzkiej grupy Sabaton. 
Piosenka „Uprising”, bardziej znana jako 
„Warszawo walcz!”.

Mówią że impreza w „Hubalu” to gwaran-
cja wzruszeń. Rzeczywiście. Dla mnie osobi-
ście nieznany, ale bardzo piękny list Majora 
do córki (wyciska łzy z oczu nawet najwięk-
szym twardzielom). Ocierając oczy ukrad-
kiem, nie mogę nie zauważyć, że robią to 
wszyscy.

Za chwilę znowu powód do wzruszeń – 
piosenka Lecha Makowieckiego „Katyń 
1940” w wykonaniu młodzieży przy gitaro-
wym akompaniamencie nauczyciela.

Tyle słów powiedzianych o Patronie, tyle 
nowych zdjęć, piosenek, obrazów multime-
dialnych… i męski mocny śpiew! Część ar-
tystyczna kończy się piosenką, która lubię 
najbardziej - „Hubalowa legenda”.

Potem jeszcze wręczenie nagród dla 
uczniów w tzw. konkursach hubalowych 
(wiedzy o Patronie i w biegach przełajowych), 
słowo końcowe prowadzącego imprezę wice-
dyrektora Andrzeja Pietrzaka, potem zwie-

dzanie wystawy wy-
szperanych w Inter-
necie nieznanych 
zdjęć mjr. Henry-
ka Dobrzańskie-
go, pyszny obiad i, 
niestety, powrót do 
domu.

Wychodząc ze 
szkoły słyszę jesz-
cze w uszach „Hu-
balową legendę”... 
Już nie mogę się do-
czekać następnego 
spotkania z Majo-
rem”. A ono za rok!

Chyba.
Są niestety pogło-

ski, że dalsze losy 
tej szkoły nie są do 
końca pewne. Na-

wet sam Pan Poseł w czasie przemówienia, 
dyplomatycznie urwał w połowie zdania. 
Kryzys demograficzny, konkurencja ze stro-
ny innych szkół, niski status kształcenia za-
wodowego, błędna, moim zdaniem, polityka 
oświatowa, i pewnie jeszcze inne czynniki 
robią swoje.

W tym roku naukę w „Hubalu” rozpoczę-
ło 68 pierwszoklasistów. Uczniowie ci two-
rzą dwie duże klasy technikum i liceum. 
Od tego roku nie ma też tzw. zawodówki, 
bo w czerwcu, gdy pierwszy nabór dla or-
ganu prowadzącego, tj. Powiatu Lubelskie-
go, okazał się niewystarczający, podjęto de-
cyzję o likwidacji klasy zawodowej. Czy do-
brze? Niekoniecznie. Nauczyciele mówią, że 

z uczniów tworzących dwie bardzo liczne 
klasy dałoby się jeszcze dodatkowo utwo-
rzyć klasę zawodową.

Jest bezsporne, że nie wszyscy uczniowie 
są na tyle zdolni by kończyć technikum, li-
ceum czy studia. Dla niektórych najlepszym 
wyjściem jest szkoła zawodowa. Ktoś kto ma 
tzw. fach w ręku często łatwiej znajdzie pra-
cę, niż ktoś z tytułami akademickimi. Tylu 
mamy bezrobotnych absolwentów liceów, 
studiów wyższych (tzw. kierunki nietrafio-
ne). Tymczasem specjalistów brakuje. Szko-
ła zawodowa daje zawód (i często zatrud-
nienie) już po trzech latach nauki. Kto chce 
kontynuuje naukę dalej.

Szkoła „na Woli” posiada wyśmienitą bazę 
dydaktyczną, zwłaszcza dla nauki zawo-
du, której zazdroszczą Bychawie lubelskie 
szkoły. Ma profesjonalne wyposażenie za-
kupione za pieniądze z projektów unijnych. 
Realizuje liczne (i bardzo ciekawe) projekty 
edukacyjne. Prowadzi ożywioną współpra-
cę międzynarodową (projekty Sokrates, Co-
menius). Nie raz na ten temat pisano na ła-
mach „GZB”.

Mam nadzieję, że przy zaangażowaniu za-
rządzających szkołą, staraniom dyrekcji, i 
przede wszystkim, przy dobrej woli rodzi-
ców, którzy poślą do niej swoje dzieci, szko-
ła przetrwa kryzys i jeszcze „zawodówka” na 
„Wolę” wróci. Taką nadzieję mają nauczycie-
le tej szkoły, taką mam ja. Bo „Hubal” wciąż 
walczy!

„Święto Szkoły” w ZS im. Mjr. H. Dobrzań-
skiego w Bychawie (30 września 2011 r.) 
przygotowali: P. Joanna Mendykowska, P. 
Anna Prajsnar, P. Katarzyna Maciejczyk, P. 
Łukasz Sobaszek oraz uczniowie klasy IV 
technikum informatycznego z wychowawcą, 
P. Tomaszem Stoczkowskim.

Serdecznie dziękuję w imieniu „GZB” za 
zaproszenie!
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Nawiązano partnerstwo z miastem KORZEC

Współpraca międzynarodowa
Burmistrz Bychawy uznając wagę kon-

taktów międzynarodowych oraz dążąc do 
zapewnienia warunków sprzyjających roz-
wojowi miast Bychawy i Korca dołoży wszel-
kich starań, aby w najbliższej przyszło-
ści podpisać umowę partnerską między 
samorządami.

Po obu stronach mają być podjęte dzia-
łania, aby skutecznie prowadzić wymia-

nę informacji o funkcjonowaniu 
naszych miast oraz wymianę do-
świadczeń w różnych dziedzinach 
działalności, a w szczególności za-
rządzania gospodarką komunalną, 
oświatą, służbą zdrowia, turysty-
ką oraz promowaniem działań uła-
twiających współpracę kulturalną.

Na dzień dzisiejszy w ramach 
współpracy przygranicznej 
złożony został Gminę By-
chawa wniosek „Selektywna 
zbiórka odpadów w trosce o 
środowisko naturalne Gmi-
ny Bychawa i miasta Korzec” 
realizowanego w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina 2007-2013.

W ramach tego wniosku po obu stro-
nach przewiduje się zakup specjali-
stycznego samochodu do zbiórki se-
gregowanych odpadów z indywidual-

nych gospodarstw rolnych, pojemników do 
segregowania odpadów dla gospodarstw in-
dywidualnych i dla osiedli mieszkalnych.
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Ludmiła Dmitruk - Burmistrz Miasta Korzec oraz 
Borys Dytsyak - Głowa Administracji Rejonu Korzec
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Święto Edukacji
Janusz Urban

14 października 1773 roku mocą decyzji 
sejmowej powołano do życia Komisję Eduka-
cji Narodowej – pierwsze z prawdziwego zda-
rzenia ministerstwo oświaty.

Oświecenie serc i umysłów naszych roda-
ków było wtedy jednym z najważniejszych 
zadań, których realizacja miała służyć na-
prawie i ocaleniu upadającej Rzeczpospoli-
tej. Pomimo bardzo trudnych realiów, udało 
się wprowadzić wiele istotnych zmian: no-
woczesne programy nauczania i podręczni-
ki, nowe przedmioty, lepszy system kształ-
cenia nauczycieli. Stworzono też wewnętrz-
nie spójny organizacyjnie system szkolnic-

twa z wyższymi uczelniami Krakowa i Wil-
na na czele. Reformy KEN były w zasadzie 
jedynymi, jakie przetrwały katastrofę roz-
biorów i zagłady państwa. W okresie naro-
dowej niewoli polska oświata była jednym 
z najważniejszych środków utrzymania na-
rodowej tożsamości przygotowując jedno-
cześnie młodych Polaków do dalszej wal-
ki o odzyskanie państwowej suwerenności. 
W II Rzeczpospolitej zmagano się z dość po-
wszechnym jeszcze analfabetyzmem dążąc 
również do dostarczenia młodemu państwu 
jak największej ilości dobrze wykształco-
nych kadr technicznych i kierowniczych. 
Lata wojny i okupacji przyniosły powrót 
praktyki tajnego nauczania jako jedynej for-
my politycznego kształcenia Polaków.

W Polsce Ludowej kształcono i wychowy-
wano kolejne pokolenia, ale działalność ta 
była obciążona ideologicznym piętnem pa-
nującego systemu.

Dziś możemy przyjrzeć się naszej eduka-
cji po 21 latach jej funkcjonowania w wolnej 
III Rzeczpospolitej. Za nami szereg reform, 
zmianie uległy: struktura sieci szkolnej, 
podstawa programowa, programy naucza-
nia i podręczniki, sposób przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 
i wielce utrudniająca normalne funkcjono-
wanie szkoły - biurokracja. Pomimo licz-
nych postulatów ciągle zbyt mało środków 
finansowych nasze państwo przeznacza na 
oświatę – za kolejnymi zmianami i wymaga-
niami nie idą, niestety wystarczające pienią-
dze. A szybko rozwijająca cywilizacja stawia 
naszej szkole coraz to nowe wyzwania...

Tym większe słowa uznania należą się 
wszystkim pracownikom bychawskiej 
oświaty, którzy mimo wielu obiektywnych 
trudności, starają się jak najlepiej wypeł-
niać swoją misję. Będziemy wspierać ich 
wysiłki w miarę posiadanych możliwości or-
ganizacyjnych i finansowych – dużo pracy 
trzeba będzie włożyć w poprawę stanu tech-
nicznego obiektów oraz dostosowania ich do 
wymogów stawianych przez władze oświato-
we. Promować będziemy działania na rzecz 
podniesienia atrakcyjności i efektywności 
procesu nauczania i wychowania, jak choć-
by te oparte o fundusze UE.

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz zło-
żyć wszystkim nauczycielom i pracownikom 
obsługi szkół serdeczne życzenia: zdrowia, 
spełnienia marzeń i aspiracji zawodowych 
oraz, co nie mniej ważne, uznania w oczach 
uczniów i ich rodziców.

Podsumowanie 

Wybory 2011

Lista nr 1 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 2 
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
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Lista nr 3 
 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista nr 4 
Komitet Wyborczy Ruch Palikota

Lista nr 7 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Lista nr 10 
Komitet Wyborczy Prawica

Lista nr 9 
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Lista nr 5 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 6 
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

Liczba głosów oddanych w dniu 2011-10-09
Z uprawnionych do głosowania 9 771 osób, głos 
oddało 4 018, Frekwencja wyniosła 41,11%
Więcej informacji na stronie  
www.wybory2011.pkw.gov.pl
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Egzotyczne Danie dla Mola 2011

Ratatuj i „Uśmiechnięty tuńczyk”
baj_ka

Egzotycznie dla Mola… oznacza potrawę, 
której recepturę, Mol – ten książkowy, od-
nalazł w literaturze pięknej. Pytanie tylko 
czy dzisiaj w ogóle istnieje coś takiego jak 
potrawa egzotyczna? Czyż nie wystarczy po-
jechać do najbliższego supermarketu aby 
po powrocie oddawać się rozkoszom dowol-
nej kuchni świata: chińskiej, meksykań-
skiej, greckiej, francuskiej… albo po prostu 
gdy przyjdzie ochota  wybrać odpowiednią 
restaurację, specjalizującą się w daniach 
kuchni z różnych zakątków świata… ?

Uczestnicy 9. edycji literacko-kulinarnego 
konkursu z cyklu „dla Mola” pojęcie egzotyki 
w kulinariach zinterpretowali na różne spo-
soby, przysparzając tym samym kłopotów 
jurorom a gościom baru „U Saszy”  przyjem-
ności  czytania podniebieniem.  Nie było ła-
two wybrać jedno danie spośród kilkunastu 
zgłoszonych do konkursu. Ostatecznie  jury 
w składzie: Anna Chrząstowska, Marta Wo-
łoszyn, Marta Nakielska, Leszek Szewczyk 
zadecydowało o przyznaniu zaszczytnego 
tytułu „Egzotyczne Danie dla Mola roku 
2011” dwóm potrawom: ratatuj i „uśmiech-
nięty tuńczyk”, które wprost z kart książek 
trafiły na talerze uczestników imprezy.  

Ratatuj
to pyszne danie rodem ze słonecznej Pro-

wansji, z duszonych warzyw, według wska-
zówek zaczerpniętych z bajki dla dzieci, przy-
rządzone przez „bychawską rodzinę szczur-
ków”, czyli Ilonę, Marysię i Oskara Mitu-
łów smakowało wybornie. Mimo, że przez 
chwilę powiało grozą… wszyscy wstrzymali 
oddech, gdy Pani Ilona wyznała z rozbraja-
jącą szczerością: ”ale ja nigdy nie gotowałam 
ratatuj”, zaś szef kuchni dodał „ja też nie!”.  

Przepis na ratatuj czyli egzotyczne danie 
dla Mola

Składniki:
• 1 papryka 
czerwona

• 1 papryka żółta
• 2 cukinie 

• 1-2 małe 
bakłażany

• 4 pomidory
• 3 cebule
• ząbek czosnku

• przyprawy: sól, 
pieprz, bazylia, 
tymianek lub inne 
według własnego 
uznania

Sposób przyrządzania
Bakłażany pokroić (ze skórką) w plastry, 

delikatnie posolić i odstawić na sitko na kil-
ka minut. Cukinie (również ze skórką) po-
kroić w grubą kostkę, paprykę w paski.

Na małym ogniu rozgrzać oliwę i delikatnie 
przyrumienić cebulę. Do tego dodać drob-
no posiekany czosnek, a następnie doda-
wać stopniowo pokrojone warzywa, pamię-
tając o tym aby sparzone, obrane ze skórki 
i pokrojone pomidory dodać na samym koń-
cu. Całość doprawić solą, pieprzem i inny-
mi przyprawami według uznania i dusić do 
miękkości (ok. 15 min).

Ważna uwaga: Ratatuj smakuje tylko 
i  wyłącznie z bagietką kupioną w piekarni 
na rogu, u państwa Kowalskich!

„Uśmiechnięty tuńczyk”
czyli coś, czym Beata Pawlikowska za-

chwycała się podczas swojej podróży do 
Peru  a Pani Lucyna Papiernik odnalazła w 
książce Blondynka śpiewa w Ukajali, przy-
rządziła i nakarmiła armię wygłodniałych 
Moli. 

Jak przygotować „uśmiechniętego tuńczyka”?
Składniki:

• makaron, np. 
świderki

• 4 łyżki oliwy z 
oliwek 

• 8 ząbków czosnku
• cebula, drobno 
posiekana

• papryka czerwona 
pokrojona w kostkę

• 5 łyżeczek koncen-
tratu pomidorowe-
go rozmieszanego 
z wodą

• puszka tuńczyka w 
sosie własnym

• sól, pieprz, orega-
no, tymianek lub 
inne zioła

Sposób przyrządzania
Rozgrzać patelnię z oliwą, zeszklić cebu-

lę i czosnek, dodać paprykę, chwilę razem 
podsmażyć. Dodać koncentrat pomidoro-
wy. Doprawić do smaku solą i pieprzem oraz 
odrobiną cukru. Gotować aż sos zgęstnieje, 
przez około 5 - 7 minut.

Makaron ugotować al dente w osolonej 
wodzie.

Do sosu dodać świeże zioła i tuńczyka. 
Doprawić solą i pieprzem. Wymieszać z ma-
karonem. Podobno najlepiej smakuje na wy-
szczerbionym talerzu

Danie proste w przygotowaniu, ale orygi-
nalne w smaku. Uczestnicy imprezy stwier-
dzili zgodnie: „to niemożliwe żeby coś tak 
prostego było aż tak pyszne!”. Jeżeli sza-

nownych czytelników zastanawia nazwa po-
trawy - „uśmiechnięty tuńczyk” – polecam 
lekturę książki Beaty Pawlikowskiej „Blon-
dynka śpiewa w Ukajali”. 

Bar „U Saszy” nad zalewem Podzamcze. 
To tutaj, 23 września 2011 wspólnie czyta-
liśmy podniebieniem, delektując się sma-
kiem przywoływanych kolejno literackich 
receptur

Wino z podbychawskiej winnicy… czy to 
możliwe? Pytano z niedowierzaniem? A jed-
nak! Wino „Regent” inspirowane fraszka-
mi Jana Kochanowskiego powstało w win-
nicy Sucha Dolina Wojciecha Ejankow-
skiego w Krzczonowie Trzecim. Każdy, 
kto znalazł się tego dnia w barze „U Sa-
szy” mógł delektować się jego smakiem. 

By się nie snuły po głowie myśli błahe… 
najlepiej chyba będzie wychylić kielich czy-
stej ryżowej sake taką receptę wyszukała 
w zbiorze 13 pieśni o sake Justyna Pawlik

O smaku potraw japońskich opowiadała 
Monika Głazik. Monika Szwaja Zupa z ryby 
fugu
 

 
Czy ktoś ma ochotę na fondue? pytała 

słowami Małgorzaty Musierowicz z Kwiatu 
kalafiora Julita Kusy…

Zupę z granatów z powieści Marshy Meh-
ran pod tym samym tytułem przywoływała 
przez Maria Dębowczyk

Potrawka z jagnięcych jelit wg Elizabeth 
Gilbert Jedz, kochaj i módl się nie nadawa-
ła się do przyrządzenia z prozaicznej przy-
czyny, tj, braku jagnięcych jelit. Tak przy-
najmniej dowodził Marek Kuna, a goście, 
z ochotą przystali na samo słuchanie. 

Zupa z małży inspirowana prozą Virginii 
Woolf (Do latarni morskiej) i Birgit Vanderbe-
ke (Małże na kolację), kulinarny popis szefa 
kuchni Mariusza Sawickiego. Podczas pod-
noszenia do ust pierwszej łyżki tej egzotycz-
nej zupy na wielu twarzach widać było wy-
raźne wahanie i niepokój zaś kolejne wywo-
ływały uśmiech zadowolenia. Potrawa znaj-
duje się w menu baru „U Saszy” i jest przy-
rządzana na specjalne życzenie klientów. 

Psiocha, danie z ziemniaków, wspomnie-
nie z dzieciństwa, którego proces powsta-
wania opisał Stanisław Wierzchowski 
w utworze własnym.

Tanie i smaczne
Smaczny posiłek wszystkim znany
Ostatnio jakby zapomniany

Różnie też to nazywają
W zależności gdzie mieszkają

Mówią na nią parzybrody
Czy lemieszka dla wygody

Teraz państwu opowiemy 
Jak ją przygotowujemy

Na dogotowujące kartofelki
Sypiemy stożek mąki niewielki

W czasie gotowania
Woda mąkę pochłania

Tworzą się kluseczki
Podobne do beczki

Kartofelki się dogotowały
Kluski wodę zabrały

Całość z ognia zdejmujemy
I dokładnie wałkiem tłuczemy

Otrzymujemy dziwną trochę
Taką dość gęstą kitochę.

Na patelnię kroimy słoninę
Tak by starczyło na rodzinę

Psiochę na talerz wykładamy
Całość tłuszczem polewamy

Czasem barszczem popijamy
Wszystko z apetytem zjadamy

No i dla zawiązania słoninki 
Robimy drzemkę pół godzinki

Placek z bananami, istne „cudo! Ame-
ryka!”, przysłał w apetycznym liście Mar-
cin Wolski, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej 
w Bychawie

Szanowna Pani!
Piszę do Pani, dlatego,
Że mimo zaproszenia imiennego
Na „Daniu dla Mola” się nie stawię,
Bowiem będę w Warszawie.
O której wrócę? Już po spotkaniu,
Wyruszając tuż po świtaniu.

Ale jakbym mógł być, proszę Pani
Wtedy bym jadł razem z Wami
Te wszystkie dania i napoje,
I wszystko, co się znalazłoby na stole!

Ach gdybym mógł być z Wami…!
Może bym upiekł placek z bananami?
Kakao, banan, mąka, mleko, miód
I powstaje istny cud!
Dodać mleka, margaryny
I w piekarnik, i już finisz!

Nie mogę – inna sprawa.
Gdzie będę? – Kopernik, Warszawa.
Chciałbym być, ale nie mogę,
Lecz jak, pomyślę sobie,
O tych wszystkich smakołykach
Myślę sobie „cudo! Ameryka!.
Więc przepraszam, że się nie stawię.
Przykro mi, będę w Warszawie.

Organizatorzy, tj. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Bychawie i bar „U Saszy”  
dziękują: 

• Uczestnikom konkursu za „smak lite-
ratury na języku”

• Piekarni Państwa Kowalskich za do-
starczenie chrupiących bagietek, bez 
których smak ratatuj byłby niepełny

• Piotrowi Gębie, dyr. BCK za 
nagłośnienie

• Gościom baru „U Saszy” za pełną 
temperamentu obecność

• Mediom: „Przegląd Gastronomiczny”, 
„Radio Lublin”, „Dziennik Wschodni”, 
„Głos Ziemi Bychawskiej” za patronat 
nad imprezą

65 URODZINY 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

w BYCHAWIE

1946-2011
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Hubertus 2011

Andrzej Frączek

Święty Hubert obchodzi swoje święto 3 li-
stopada. W okolicach tej daty, co roku or-
ganizowane są jeździeckie pogonie za li-
sem – mówiąc w przenośni, ponieważ „lis” 
to skrawek futra ukryty na przestrzeni pól, 

np. przy drzewie, który jeźdźcy mają za za-
danie odnaleźć. Komu się to uda, zostaje 
zwycięzcą!

16 października br. w Leśniczówce na po-
siadłości Państwa Ożgów, dzięki organiza-
torom, takim jak: Polskie Stowarzyszenie 
Użytkowników Koni Roboczych w Bycha-

wie oraz PKHK Lublin, Hubertus ruszył peł-
ną parą! Kilkudziesięciu uczestników wzię-
ło udział w konkurencji, a zwycięzcą został 
Pan Hubert Jędrejek z Bogucina, który z 
tego tytułu otrzymał pamiątkowy puchar. 
Gratulujemy!

VII Festyn Rodzinny w Kwiatku
Monika Kot

Festyn Rodzinny już po raz siódmy spo-
tkał się z pozytywnym odbiorem lokalnej 
społeczności. 18 września br. amfiteatr Ze-
społu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkow-
skiego licznie zgromadził nie tylko rodziców, 
którzy przybyli na wywiadówkę, ale i miło-
śników muzyki, tańców i dobrej zabawy.

Coroczna impreza to przede wszystkim do-
skonały sposób na lepsze poznanie się i ada-
ptację uczniów, którzy od tego roku szkolne-
go rozpoczęli naukę w klasach pierwszych 
gimnazjum i liceum. Podczas tej nietypowej 
wywiadówki rodzice mieli okazję obejrzeć 
popisy artystyczne swoich dzieci. Przygoto-
wania do występów pozwoliły poznać talen-
ty aktorskie, wokalne, muzyczne czy recy-
tatorskie, jakie wnieśli w życie szkoły nowi 
uczniowie.

Publiczność podziwiała wspaniałe wystę-
py Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henrycz-
ki”, Zespołu Pieśni i Tańca „Leszczyniacy” 
ze Świdnika, rodzeństwa Katarzyny i Bar-

tłomieja Kawałko z Piotrowic oraz kapeli 
„Wygibusy” z Biłgoraja. W programie znala-
zły się także utwory operowe i operetkowe 
w wykonaniu artystów z Teatru Muzyczne-

go w Lublinie. Festyn zakończyła dyskoteka 
z zespołem „Heaven” i zachwycający pokaz 
sztucznych ogni. 

Występom artystycznym towarzyszyły za-
wody motocrossowe, turniej piłki plażowej, 
turniej szachowy, wesołe miasteczko dla 
dzieci i ogródek gastronomiczny.

Festyn Rodzinny odbył się w scenerii nowo 
zagospodarowanego ogrodu – między halą 
sportową, a amfiteatrem urządzono pięk-
ną alejkę z ławeczkami, fontanną oraz no-
wymi nasadzeniami. Nowe i odświeżone ob-
licze szkolnego ogrodu sprawia imponujące 
wrażenie.

Impreza została zorganizowana przez dy-
rekcję szkoły przy wspierciu Starostwa Po-
wiatowego w Lublinie oraz Urzędu Miejskie-
go w Bychawie. 

Pierwsza wywiadówka w nowym roku 
szkolnym wypadła pomyślnie. Życzymy so-
bie i uczniom, abyśmy o kolejnych mogli po-
wiedzieć to samo. 
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Biblioteka? Jaka jest każdy widzi,  
jaka była nie każdy pamięta!

Elżbieta Winiarczyk  • Barbara Cywińska

Biblioteka to miejsce szczególne, jedyne 
w swoim rodzaju, niepowtarzalne i niezbęd-
ne. Może tu przyjść każdy, niezależnie od 
wieku, wykonywanego zawodu, wykształce-
nia, statusu materialnego, stanu zdrowia, 
poglądów czy preferencji, aby nieodpłatnie 
uzyskać informację na dowolny temat, za-
spokoić ciekawość, przygotować do zajęć 
w szkole, skorzystać z zasobów interneto-
wych, spotkać interesujących ludzi, pody-
skutować, wypić filiżankę kawy, przejrzeć 
prasę, obejrzeć wystawę, wypożyczyć książ-
kę, itp.  

Jaka jest dzisiejsza Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie każdy może sam zo-
baczyć, ocenić, natomiast jaka ona była na 
przestrzeni 65 lat swojego istnienia nie każ-
dy pamięta, bo np. nie było go jeszcze wte-
dy na świecie… Sięgając do dokumentów 
wyszperanych w Archiwum Państwowym 
w Lublinie trafiamy na preliminarz budże-
towy  gminy Bychawa z 1946 roku, a w nim  
pierwszą  wzmiankę o Gminnej Bibliotece 
Publicznej, na działalność której wyasygno-
wano 15 000 złotych.

Na przestrzeni lat Biblioteka przeszła wie-
le przeobrażeń bo taka jest kolej rzeczy.  Peł-
niła funkcję instytucji gminnej, powiato-
wej, miejskiej i powiatowej, miejskiej, miej-
sko-gminnej,  funkcjonowała w strukturze 
ośrodka kultury.  Z niewielkiej instytucji 
o jednoosobowej obsadzie, z czasem prze-
kształciła się w podstawowe ogniwo sieci bi-
bliotek na terenie byłego powiatu bychaw-
skiego. Z chwilą odzyskania przez Bycha-
wę prawa miejskiego w 1958 r., istniejąca 
Biblioteka Powiatowa awansowała do rangi 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Placówka pełniła rolę biblioteki miejskiej, 
obsługującej czytelników miasta powiato-
wego, jak również ośrodka instrukcyjno - 
metodycznego dla bibliotek gromadzkich 
w Jabłonnej, Krzczonowie, Skrzynicach, 
Dębinie, Piotrowicach i Starej Wsi. Zbiory 
Biblioteki liczyły wówczas 5560 wol., zareje-
strowano 704 czytelników. 

W kolejnych latach tworzono następne bi-
blioteki gromadzkie. W 1973 r. pod opieką 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bychawie pozostawało 17 placówek. 
Na koniec tegoż roku księgozbiór osiągnął 
liczbę 13 000 wol. Biblioteka zarejestrowa-
ła 1494 czytelników, którzy wypożyczyli po-
nad 23 000 zbiorów.

Reorganizacje administracyjne jakie na-
stąpiły w latach 1973 i 1975, spowodowały 
zmiany w sieci bibliotek publicznych. Pierw-
sza, przyjmowała gminę za podstawową jed-
nostkę podziału terytorialnego. W jej konse-
kwencji na terenie gminy powstawała jedna 
biblioteka gminna, zaś pozostałe placówki 
przekształcono w filie biblioteki gminnej. I 
tak, Biblioteka w Bychawie, stała się jed-
nostką macierzystą dla czterech filii biblio-
tecznych zlokalizowanych w Bychawce, Ga-
łęzowie, Starej Wsi i Olszowcu. Jednocze-
śnie pełniła rolę jednostki nadrzędnej dla 
bibliotek gminnych w Zakrzewie, Jabłon-
nej, Krzczonowie, Wysokiem, Strzyżewicach 
wraz z ich filiami.

Rok 1975 przyniósł likwidację powiatów, 
wprowadzono dwustopniowy podział admi-
nistracyjny kraju. To z kolei spowodowało 
konieczność dostosowania struktury biblio-
tek do nowego podziału. Biblioteka w By-
chawie została Miejską Biblioteką Publicz-
ną, jednakże w dalszym ciągu sprawowa-
ła funkcje opiekuńcze w stosunku do wy-
znaczonego obszaru, tj. gmin ościennych: 
Krzczonowa, Jabłonnej i Strzyżewic.

W 1983 r. otrzymała nazwę Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej, pod któ-
rą funkcjonowała do 2001 roku. W gestii 
MGBP pozostały te same biblioteki gminne 
wraz z filiami, które wcześniej znajdowały 
się w sferze oddziaływania MBP. Na koniec 
1985 r. Biblioteka liczyła 39 016 wol., 2 448 
czytelników, którym udostępniła blisko 39 
500 książek. Z czasem nastąpiły zmiany w 
strukturze organizacyjnej Biblioteki. Likwi-
dacji uległa filia w Olszowcu, a wykaz sta-
nowisk pracy powiększono o plastyka.

W wyniku reformy samorządowej z 1990 r. 
zasięg oddziaływania Biblioteki uległ zawę-
żeniu do terenu Miasta i Gminy Bychawa. 
Biblioteka prowadziła wypożyczalnię dla 
dzieci, dla dorosłych, czytelnię w mieście, 
3 filie biblioteczne na terenie gminy: w By-
chawce, Gałęzowie i Starej Wsi oraz punk-

ty biblioteczne w miejscowym przedszkolu i 
Szkole Podstawowej w Starej Wsi. W 1995 r. 
odnotowano rekordowe wyniki czytelnicze: 
ponad 2 500 tys. czytelników i blisko 60 
000 wypożyczeń. Zbiory liczyły 43 000 wol.

Z dniem 1 lipca 2001 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Bychawie Miejsko-Gminną Bi-
bliotekę Publiczną połączono z Bychawskim 
Domem Kultury tworząc nową instytucję 
pod nazwą Bychawskie Centrum Kultury 
a na stanowisko dyrektora powołano Ma-
riusza Nawłatynę.

W tej strukturze organizacyjnej jednost-
ka funkcjonowała  przez osiem lat tj. do 31 
grudnia 2008 r. 

Na mocy  kolejnej uchwały  Rady Miejskiej 
z dnia 1 stycznia 2009 r. rozpoczęła  kolejny 
etap swojej działalności, znowu jako samo-
dzielna instytucja kultury. Przyjęła  nazwę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie i 
sprawuje opiekę nad dwiema filiami biblio-
tecznymi w Bychawce i Starej Wsi.

Lokale
Biblioteka Publiczna w Bychawie  od po-

czątku swego istnienia borykała się z pro-
blemami lokalowymi. Zawsze mieściła się 
we wspólnych obiektach z innymi instytu-
cjami. Zmiany lokalu były dokonywane kil-
kakrotnie. Z przekazu ustnego dowiaduje-
my się, iż przez kilka pierwszych lat zloka-
lizowana była w starym budynku Urzędu 
Gminy, zajmując tam niewielkie pomiesz-
czenie. Natomiast Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna zajęła lokal o powierzchni 18 m2 w 
siedzibie banku spółdzielczego. Było to ma-
leńkie pomieszczenie bez okna. Źródłem 
światła były żarówki elektryczne i niewielka 
ilość światła dziennego docierającego przez 
przeszklone drzwi. Z Biblioteki wychodzi-
ło się bezpośrednio na ulicę. Wyposażenie 
placówki stanowiły „dwa regały na książki 
i wieszak”. W tych nader skromnych warun-
kach egzystowała aż do 1962 r., kiedy to zo-
stała zlokalizowana w nowo wybudowanym 
budynku domu kultury. 

Uzyskanie przez PiMBP nowych po-
mieszczeń, stwarzało możliwość rozwo-
ju i stanowiło niejako moment przełomowy 
działalności. 

Dalsza poprawa warunków pracy nastąpi-
ła w latach osiemdziesiątych wraz z zaopa-
trzeniem w nowy sprzęt biblioteczny. Wów-
czas przeprowadzono również filię w Sta-
rej Wsi do nowego budynku OSP. Wszystko 
dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Danu-
ty Sprawki. Sprzęt biblioteczny z powodze-A
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niem służył obu placówkom przez długie 
lata. Na przełomie wieków, w latach 1997-
1998 i 2001 w Bibliotece przeprowadzono 
generalny remont. Było to możliwe dzięki 
przekazaniu dodatkowego pomieszczenia 
przez Bychawski Dom Kultury. Biblioteka 
zyskała czytelnię. Wcześniej w obu wypoży-
czalniach funkcjonowały kąciki czytelnicze, 
niezaspokajające potrzeb użytkowników. 
Odnowiono sprzęt biblioteczny, zaopatrzono 
księgozbiór w nowe tabliczki informacyjne. 

W 2010 r. zrealizowano zadanie „Remont 
i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Sta-
rej Wsi Pierwszej”  w ramach działania 
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju PROW 2007-2013 dla operacji, któ-
re odpowiadają warunkom przyznania po-
mocy w ramach działania Odnowa i rozwój 
wsi przy wsparciu finansowym Gminy By-
chawa. Realizacja tego projektu umożliwiła 
spełnienie  marzenia o  bibliotece jako ta-
kiej kolorowej wyspie na mapie Starej Wsi, 
miejscu, w którym każdy znajdzie swój „ka-
wałek podłogi”. Maluchy – kącik z koloro-
wymi książeczkami, miękkimi pluszakami, 
książkami – zabawkami; młodzież swój za-
ułek, w którym rozgrywając, np. turniej te-
nisa stołowego czy skrable,  cały czas będzie 
miała przed oczami najróżniejsze książki, 
popularnonaukowe i beletrystykę, stosow-
nie do wieku, i od samego patrzenia będzie 
nabierała apetytu na czytanie; wszyscy - 
kącik prasowy z wygodnymi fotelami, gdzie 
z filiżanką kawy w dłoni można zatopić się 
w lekturze; czytelnia internetową z trzema 
stanowiskami komputerowymi z nieodpłat-
nym dostępem do Internetu. I coś co w wiej-
skich bibliotekach się nie zdarza - mini gale-
rię o wdzięcznej nazwie: „Starowiejska Gale-
ryjka „Lazur”, wymyślonej  przez uczniów i 
nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej, 
z możliwością prezentacji twórczości arty-
stycznej i spotkań ze sztuką.  Filia biblio-
teczna w Starej Wsi zmieniła swoje oblicze 
stając się nowoczesnym centrum informa-
cyjno-kulturalnym wsi. Filia Biblioteczna 
w Bychawce z budynku remizy OSP zosta-
ła przeniesiona do pomieszczeń tzw. starej 
szkoły , w której mieści się również kawia-
renka internetowa 

Kadra
Wizerunek, jak i efekty pracy zależą w du-

żym stopniu od kadry, jej fachowego przy-
gotowania, solidności, osobistego zaangażo-
wania i kultury obsługi. Bychawska Biblio-
teka może się poszczycić wysoko wykwalifi-
kowaną kadrą, pełną zaangażowania i od-
dania pracy bibliotecznej. Świadczy o tym 
cały 65 letni okres jej istnienia. 

Pierwszym bibliotekarzem GBP w Bycha-
wie była prawdopodobnie pani Elżbieta Ho-
łownia. W 1952 r. pracę w Bibliotece podjęła 
śp. Janina Mączka, nauczycielka miejscowej 
szkoły powszechnej, zatrudniona w niepeł-
nym wymiarze godzin. Dopiero powołanie 
Powiatowej Biblioteki Publicznej spowodo-
wało konieczność zatrudnienia dodatkowe-
go pracownika. Kierownikiem PBP została 
Maria Kasperek, legitymująca się wykształ-
ceniem wyższym humanistycznym. Funk-
cję tę objęła 1 maja 1956 r. Rok później do 
zespołu dołączyła Maria Dziadosz (Janik). 

W roku 1958, kiedy Bychawa uzyskała sta-
tus miasta, kierownikiem  Biblioteki zosta-
ła Irena Rymarz. Funkcję kierownika a póź-

niej dyrektora sprawowała  nieprzerwanie 
przez 25 lat. W roku 1963 pracę w Bibliotece 
podjęła Danuta Poniewozik (Sprawka), któ-
ra w 1982 r. została dyrektorem placówki. W 
latach sześćdziesiątych w Bibliotece zosta-
ła zatrudniona Krystyna Sobczak, związa-
na w swej pracy z czytelnikiem dziecięcym.  
W roku 1978 do zespołu dołączyła Elżbieta 
Winarczyk (Stefańczyk), dyrektor  Biblioteki 
w latach 1991 – 2001, w 1988 pracę podjęła 
Joanna Marek – Stanicka a w 1992 Barbara 
Cywińska (Fijołek), kierownik Biblioteki od 
2001 r., dyrektor od 2009 r.

Z placówkami filialnymi nierozerwalnie 
wiążą się nazwiska: Heleny Mazurek i Le-
okadii Ponieważ. Pierwsza kierowała Bi-
blioteką w Starej Wsi aż do 1988 r., choro-
ba uniemożliwiła jej dalszą pracę. Następ-
nie na „krótkie chwile” z filią w Starej Wsi 
związali swoje losy: Zofia Kowalczyk, Anna 
Tudrujek, Anna Bojarczuk, Roman Dyś, od 
2003 r. Krzysztof Dyś. Leokadia Ponieważ 
pracowała w Filii Bibliotecznej w Bychawce 
do 1992 r., Bożena Grzywa do 2001 r., okre-
sowo: Elżbieta Boczek, Anna Mendykowska  
a obecnie Ewa Sprawka

Na 8 lat z bychawską Biblioteką związa-
ła swe losy Elwira Bartoszek, repatriantka 
ze ZSRR (1970-1978), później migrowała do 
Gdyni. Jej profesjonalizm i duża znajomość 
literatury na trwałe pozostała w pamięci 
czytelników, a dla młodych pracowników 

stała się niedoścignionym wzorem. 
Kadra, w większości, zdobywała przygoto-

wanie bibliotekarskie na poziomie średnim 
i wyższym. Podnoszenie kwalifikacji, naby-
te przez lata pracy, doświadczenie oraz wiel-
kie zaangażowanie wydały plony – pozytyw-
ny wizerunek. 

Pierwsze dziesiątki lat funkcjonowania 
to prace na rzecz rozbudowania i rozwoju 
sieci bibliotek publicznych, doskonalenia 
pracy zawodowej bibliotekarzy i warsztatu, 
gromadzenie księgozbiorów, prowadzenie 
działalności kulturalno – oświatowej, akcji 
czytelniczych. Niekwestionowanym dorob-
kiem tego okresu są placówki biblioteczne 
funkcjonujące do dzisiaj, ich księgozbiory 
i  użytkownicy. 

Zbiory
Zbiory MBP w Bychawie, pieczołowicie 

gromadzone od lat, to duży wartościowy 
księgozbiór mający charakter uniwersalny, 
który  jest,  w miarę możliwości ekonomicz-
nych, systematycznie uzupełniany a publi-
kacje zaczytane i przestarzałe - selekcjono-
wane. Na koniec 2010 r. księgozbiór liczył-
blisko 36 500 wol. 

Promocja czytelnictwa 
i biblioteki
Działalność popularyzatorska i kultural-

no – edukacyjna Biblioteki Publicznej w By-
chawie zasługuje na oddzielne omówienie. 
Podatnym gruntem na podjęcie inicjatyw w 
tym kierunku było powołanie PBP w 1956 
r., a później PiMBP w Bychawie. Początkowo 
Biblioteka włączała się do ogólnopolskich 
akcji czytelniczych. Do ważniejszych nale-
żały: Dni Kultury, Oświaty, Książki i Pra-
sy, będące swojego rodzaju świętem polskiej 
książki i polskiej kultury, obchodzone co-
rocznie w miesiącu maju. W późniejszym 
okresie doszły ponadto akcje propagando-
we książki specjalistycznej: Miesiąc Książki 
Rolniczej, Dni Książki i Prasy Technicznej, 
Dekada Książki Społeczno – Politycznej, re-
alizowana pod hasłem Człowiek – Świat – 
Polityka. Oprócz tych kompleksowych akcji 
Biblioteka realizowała ogólnopolskie kon-
kursy czytelnicze jak np.: Bliżej książki 
współczesnej, Wiedza pomaga w życiu, Zło-
ty kłos ; czytelniczo – plastyczne, np. Gdy-
bym był malarzem i pisarzem. 

Lata 1991-2001 wyznaczyły inny kieru-
nek działań w tym zakresie. Z racji zawę-
żenia terenu oddziaływania do gminy By-
chawa, MGBP podjęła inicjatywy na rzecz 
promocji Biblioteki w środowisku i gminy 
Bychawa w regionie. Służyły temu przeróż-
ne formy pracy takie jak: duże wystawy te-
matyczne i plastyczne, konkursy i turnie-
je wiedzy, lekcje biblioteczne i tematyczne, 
spotkania literacko – muzyczne, kulturowo 
– literackie, autorskie, z ciekawymi ludźmi, 
promocje książek. 

Ważnym dorobkiem Biblioteki jest do-
rocznie realizowany konkurs na małą for-
mę literacką - opowiadanie. Pomysł zrodził 
się w 1992 roku. Wówczas konkurs realizo-
wano pod hasłem Wakacyjna przygoda. Te-
matykę utrzymano przez dwa lata. W roku 
1994 była to Humoreska rodzinna (w ra-

mach lubelskiego konkursu Korzenie na-
szych rodzin, a w następnych latach kolejno: 
Na ratunek Ziemi, Bohater Sienkiewiczow-
ski, Książka mojego dzieciństwa, Gdybym 
był burmistrzem (w ramach wojewódzkiego 
konkursu  Promocja gminy), Wiosną skrzy-
dła dzieciom rosną, Dziecięce marzenia. 

W roku 1995 pracownicy MGBP zebra-
li i opracowali informator o Bychawie, któ-
ry został wydany drukiem i do dzisiaj służy 
mieszkańcom gminy. Tegoż roku założono 
Fototekę Bychawy, liczącą 300 dokumen-
tów fotograficznych oraz Fototekę Biblioteki, 
która zawiera 250 zdjęć. 

Rok 1999 okazał się dużym sukcesem dla 
bychawskiej placówki. Joanna Marek - Sta-
nicka  została laureatką prestiżowej nagro-
dy im. Anny Platto, przyznawanej dorocznie 
od 1995r., bibliotekarce z województwa lu-

belskiego, wyróżniającej się w pracy z dzieci.
Świetną lekcję regionalizmu i wiedzy 

o przeszłości środowiska była wystawa Daw-
ne sprzęty i przedmioty użytkowe gospodar-
stwa wiejskiego, przygotowana przy współ-
pracy Bychawskiego Towarzystwa Regional-
nego, w ramach III Międzygminnych Spo-
tkań Regionalnych, w maju 2000 r. Zwień-
czeniem wystawy było wydanie katalogu. 
Jego współwydawcą jeż również Biblioteka.

Lata 2001-2008 to czas funkcjonowania 
w strukturze Bychawskiego Centrum Kul-
tury. Możliwość korzystania z bazy lokalo-
wej, technicznej oraz kadry ośrodka kul-
tury umożliwiły podejmowanie przedsię-
wzięć kulturalnych na większą skalę.  Były 
to, m.in. wspólnie organizowane wernisaże 
wystaw, np. twórczości Jana Pawła II Po-
ezja słowem i światłem pisana … (2003), 
gdzie otwarcie wystawy połączono z monta-
żem słowno muzycznym w wykonaniu mło-
dzieżowego teatru Odmieniec, działającego 
przy BCK, Dotyk światła – wystawa foto-
grafii otworkowej Ryszarda Karczmarskie-
go (2008), Odbicia – wystawa rzeźb Jerzego 
Trafisza z miniaturą teatralną wyreżysero-
waną przez Monikę Głazik, instruktora te-
atru w BCK (2005); promocje książek, np. 
Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kower-
skich  Marii Dębowczyk i Urszuli Pytlak 
wreszcie imprezy  takie jak  Danie dla Mola, 
prowadzone od 2008 r. cieszące się nieusta-
jącą popularnością  . 

Współpraca
Analizując z perspektywy miniony okres 

nie można ominąć działalności instrukcyj-
no-metodycznej Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 
na rzecz bychawskiej biblioteki. Prace ze-

społu instruktorów, później Działu pogłębi-
ły się wraz z powstaniem PBP w Bychawie. 
Pierwsze działania związane były z organi-
zacją placówki, polityką gromadzenia zbio-
rów, planową selekcją księgozbiorów. Wresz-
cie - pośrednią pomocą w realizowaniu im-
prez kulturalnych, poprzez opracowywa-
nie wzorcowych scenariuszy różnorodnych 
form pracy, zwłaszcza konspektów wystaw 
i lekcji bibliotecznych, cieszących się du-
żym powodzeniem w środowisku biblioteka-
rzy. W późniejszych latach, po 1975r., WBP 
w Lublinie stała się dla Biblioteki w Bycha-
wie, podobnie jak dla większości placówek 
bibliotecznych województwa lubelskiego, 
centrum doskonalenia zawodowego. Sys-

tematycznie organizowane specjalistyczne 
szkolenia dla poszczególnych grup bibliote-
karzy: udostępniania, gromadzenia i opra-
cowywania zbiorów, pracujących z czytelni-
kiem dziecięcym, były niezbędnym ogniwem 
poznawania i doskonalenia warsztatu pracy 
bibliotecznej. Jednocześnie spotkania szko-
leniowe umożliwiały wymianę doświadczeń 
i sprzyjały umacnianiu więzi ze środowi-
skiem bibliotekarskim. Od 2001 roku funk-
cje te,  z powodzeniem,  pełni Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Lublinie. 

Integralną częścią działalności MGBP 
była współpraca z innymi instytucjami z te-
renu miasta i gminy Bychawa, zwłaszcza 
miejscowym przedszkolem i szkołami, dy-
rekcją tych placówek i nauczycielami, a tak-
że nauczycielami – bibliotekarzami. Z per-
spektywy lat można stwierdzić, że z ofert 
proponowanych przez Bibliotekę najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się: lekcje 
biblioteczne, wycieczki, wystawy, konkursy 
i międzyszkolne turnieje wiedzy. 

Ostatnie lata przyniosły również efekty 
wspólnej pracy Biblioteki z Bychawskim To-
warzystwem Regionalnym, zwłaszcza przy 
organizacji  Gminnych Spotkań Regional-
nych, realizowanych od 1998 r.  czy imprez 
okolicznościowych. Biblioteka zainicjowała 
w 1999 r. i prowadzi do dziś,  promocje  ksią-
żek wydanych przez stowarzyszenie  bądź 
związanych z naszym regionem.  Wystarczy 
wymienić  Stare cmentarze rzymskokatolic-
kie w Bychawie i Bychawce pod red. Marii 
Dębowczyk, Muzyczny pejzaż Lubelszczy-
zny. Dworki  i dwory Mieczysławy Demskiej 
- Trębacz, Zmierzch Gałęzowa Konstantego 
Rostworowskiego, Studia nad ziemiaństwem 
w XIX wieku pod red. Albina Koprukownia-
ka i Zofii Gołębiowskiej, Między profesją 
i pasją. Życie i Twórczość Bohdana Krauzego 
Elżbiety Błotnickiej – Mazur.  

Omawiając historię Biblioteki Publicznej 
w Bychawie nie można ominąć kwestii fi-

nansowania placówki. Jak już wspomnia-
no na wstępie Biblioteka została powołana 
do życia w strukturze gmin i to właśnie na 
gminie ciążyło jej utrzymanie. W 1950 r. 
wprowadzono system rad narodowych, któ-
re przejęły odpowiedzialność organizacyjną 
nad bibliotekami. Fundusz dla bibliotek był 
przydzielany centralnie, a ich rozdział na 
poszczególne placówki biblioteczne dokony-
wał się początkowo w Wydziałach Oświaty 
PWRN, a później w Wydziałach Kultury.

Momentem zwrotnym w zakresie finanso-
wania bibliotek publicznych było utworzenie 
Funduszu Rozwoju Kultury. Gmina Bycha-
wa do 1990 r. nie ponosiła kosztów zaopa-
trywania bibliotek w książki i inne mate-
riały biblioteczne. Łożyła jedynie na bieżą-
ce potrzeby placówki, utrzymanie i wyna-
grodzenie pracowników. Sytuacja zmieniła 
się w 1991 r., kiedy to zlikwidowano FRK, 
a gminy ponownie przejęły całościowe fi-
nansowanie placówek bibliotecznych. Tak 
więc budżet Biblioteki  w Bychawie uzależ-
niony jest od wysokości dotacji przyznawa-
nej przez gminę Bychawa, a wielkość tej do-
tacji od możliwości finansowych gminy i ak-
tualnych priorytetów inwestycyjnych. 

Użytkownicy i darczyńcy
Przez wszystkie lata swojego funkcjono-

wania bychawska Biblioteka z troską po-
zyskiwała nowych czytelników i użytkow-
ników, wzbogacając warsztat biblioteczny 
i oferując nowe usługi. Wokół niej powięk-
sza się grupa osób blisko z nią związanych, 
która kształtuje przekonanie o konieczności 
jej istnienia i potrzebie wspomagania w pra-
cy. Dzięki wsparciu swoich użytkowników 
Biblioteka pozyskała dużą liczbę książek 
i  sprzęt komputerowy. Dary w postaci war-
tościowych książek w ostatnich latach prze-
kazali, m.in. Zamek Królewski w Warszawie 
(ponad 170 tytułów),  Muzeum Książąt Po-
morskich, Muzeum Lotnictwa w Krakowie , 
Wydawnictwo  Agora  kolekcje książek Ga-
zety Wyborczej, ponadto Minister Kultury 
ufundował  kolekcję Kanon na koniec wieku.
Krzysztof Mroziewicz ofiarował cześć swo-
jego prywatnego księgozbioru. Krakowska 
firma Herbewo International S.A.  od 2003 
funduje prenumeratę Tygodnika Powszech-
nego. Wiele darów  to efekt  zabiegów na-
szego czytelnika, bychawianina Jacka Maja, 
który jest „dobrym duchem” Biblioteki. Z ko-
lei dzięki Danielowi Hanajowi  i firmie Sy-
mantec z Warszawy Biblioteka powiększy-
ła  zasoby o dodatkowy sprzęt  komputero-
wy. Cieszy ogromnie fakt, że  działania pro-
mujące książki i czytanie są coraz chętniej 
wspierane przez firmy i  właścicieli podmio-
tów gospodarczych z terenu gminy. Pięknie 
dziękujemy WSZYSTKIM za pomoc  i wspar-
cie, instytucjom, firmom, wydawcom, au-
torom, osobom prywatnym, Przyjaciołom 
i Darczyńcom, dzięki którym, zasoby Biblio-
teki wzbogacają się o cenne nabytki  a im-
prezy kulturalne nabierają coraz ciekawsze-
go wymiaru. 

Lata sześćdziesiąte. Biblioteka w nowej siedzibie 
Bychawskiego Domu Kultury. 

Jubileusz 55-lecia Biblioteki. Otrzymują kwiaty, od lewej  
Maria Kasperek, pierwszy kierownik Biblioteki i Janina 
Mączka, długoletni pracownik , 2001

Kapłan dobroci i pokornego serca - ks.kan. D. Maj - 
wystawa, 1996

Dawne sprzęty i przedmioty użytkowe gospodarstwa 
wiejskiego



Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie już działa 

Nie krzywdź Rodziny
W dniu 16.09.2011 roku w Bychawie roz-

począł pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r., Nr 180, 
poz.1493 z późn. zm.) do zadań własnych 
gminy należy w szczególności tworzenie 
gminnego systemu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, w tym między innymi two-
rzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ze-
społu odbyło się 16.09.2011 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Piłsudskiego 22.

Przed przystąpieniem do pracy Zespo-
łu Interdyscyplinarnego, musiały zostać 
spełnione trzy formalne warunki do jego 
powstania. 

W dniu 22 lutego 2011r. Rada Miejska 
w Bychawie podjęła uchwałę Nr IV/28/2011 
w sprawie określenia trybu i sposobu po-
woływania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.

W następnym etapie zostały podpisane 
porozumienia o współpracy pomiędzy Bur-
mistrzem Bychawy p. Januszem Urbanem, 
a podmiotami, których przedstawiciele we-
szli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Końcowym etapem tworzenia Zespołu 
było powołanie jego członków Zarządzeniem 
Nr 58/OW/2011 Burmistrza Bychawy z dnia 
9 sierpnia 2011 r. 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Przewodnicząca Zespołu: Pani Elżbieta 

Wasiela, sekretarz Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bychawie,

2. Zastępca Przewodniczącej: Pani Renata 
Moroniak, członek Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bychawie

3. Pani Maria Frączek, starszy specjalista 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,

4. Pan Dariusz Fijołek, aspirant szt. Komi-
sariatu Policji w Bychawie, 

5. Pani Anna Bartnik, nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Bychawce,

6. Pani Agnieszka Drąg, pedagog szkolny 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie,

7. Pani Marzena Kasperek, pedagog szkolny 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,

8. Pani Anna Pietrzak, dyrektor Samorzą-
dowego Przedszkola w Bychawie,

9. Pani Grażyna Rakuś, nauczyciela Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,

10.Pani Dorota Stelmach, nauczyciel Szko-
ły Podstawowej w Zaraszowie, 

11. Pan Mirosław Stoczkowski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej,

12. Pani Ewa Cichocka, kurator Sądu Re-
jonowego Lublin-Wschód z siedzibą 
w Świdniku

13. Pani Maria Kusiak, pielęgniarka 
specj. Samodzielnego Publicznego ZOZ 
w Bychawie

14. Pani Justyna Siek, przedstawiciel By-
chawskiego Stowarzyszenia „Podkowa” 
w Bychawie, psycholog Ośrodka Inter-

wencji Kryzysowej. 
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarne-

go ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie jest koordynowanie i integracja dzia-
łań przedstawicieli różnych podmiotów oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a w szczególności: 
1. diagnozowanie problemu przemocy 

rodzinie; 
2. podejmowanie wszelkich działań w śro-

dowisku zagrożonym przemocą w rodzi-
nie mającym na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku do-
tkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnienie informacji o instytu-
cjach, osobach i możliwościach udziela-
nia pomocy w środowisku lokalnym; 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie; 

6. ocena i weryfikacja prowadzonych dzia-
łań, w tym działań grup roboczych; 

7. omawianie bieżących problemów wyma-
gających rozstrzygnięcia przez Zespół; 

8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac 
Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawoz-
dania z realizacji działań, wnioski itp. 
W celu rozwiązania problemów związa-

nych z wystąpieniem przemocy w rodzi-
nie w indywidualnych przypadkach Zespół 
może tworzyć grupy robocze.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespo-
łu Interdyscyplinarnego zapewnia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie tel.: 815 660 127

Motocross w Hubalu
Jadwiga Grzesiak

Przed społecznością Bychawy otwiera się 
szansa na realizowanie ciekawego hobby. 
Otóż przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr Henryka Dobrzańskiego, „Huba-
la”, powstał klub motorowy. W związku z 
tym, wszystkich chętnych zapraszamy do 
członkowstwa!

Pomysłodawcą przedsięwzięcia, czyli za-
łożenia klubu motorowego „Cross”, jest pan 
Jarosław Bartoszek. Szkoła udostępniła 
bazę techniczną, a w działalność klubu za-
angażowana jest kadra zawodowa „Hubala”. 
Z inicjatywą powstania klubu w szkole wy-

stąpiła dyrekcja, której przedstawiciel, pan 
Andrzej Pietrzak – Zastępca Dyrektora, re-
prezentował szkołę w czasie pierwszego spo-
tkania dnia 20 lipca 2011 roku.

Spotkanie, które odbyło się w Bychawskim 
Centrum Kultury, uświetnili swoją obecno-
ścią następujący goście: Prezes Lubelskie-
go Klubu Motorowego „Cross” p. Piotr Więc-
kowski, Poseł na sejm RP p. Magdalena Gą-
sior-Marek, Zastępca Burmistrza Bychawy 
p. Marta Wołoszyn, Radny p. Mateusz Wró-
blewski. Licznie zebrani miłośnicy zawodów 
motocrossowych, obejrzeli prezentację mul-
timedialną, która ukazała sukcesy lubel-
skich sportowców. Z zachwytem obserwo-
wali rajd Paryż – Dakar oraz rajd w Maroku, 
w których uczestniczył p. Piotr Więckowski. 

Nasza szkoła, zakładając klub motoro-
wy, chce wskazać młodzieży właściwą dro-
gę sportową, bo „Motocross” to frajda zarów-
no dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. W 
szkolnym klubie jest dostęp do sprzętu spor-
towego, możliwość korzystania z toru oraz 
zapewniona pomoc trenerów. Dzięki funk-
cjonowaniu klubu, jego sukcesy mogą odbić 
się głośnym echem, rozsławiając nasze mia-

sto nie tylko w województwie, ale i w całym 
kraju oraz zagranicami naszego państwa.

W niedzielę 18 września 2011 roku odby-
ły się zawody motocrossowe o puchar Mar-
szałka Województwa Lubelskiego. Członko-
wie klubu zaprezentowali się w klubowych 
koszulkach, wioząc baner z nazwą: „Klub 
motorowy przy Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 w Bychawie”.

„Motocross” ruszył pełną parą, grono 
uczestników wciąż się powiększa, zdobywa-
my coraz więcej fanów. Zapraszamy miłośni-
ków motorów do zapisywania się do klubu!

Nowy rok w akademii 
poziomkowej

Elżbieta Sobaszek

Wprawdzie minął już ponad miesiąc od 
rozpoczęcia roku szkolnego, ale niektórzy do 
tej pory pamiętają początek września. Wła-
śnie wtedy przekroczyli próg… przedszkola. 
Tak, również przedszkolaki rozpoczęły nowy 
rok szkolny. Niektórzy po raz pierwszy, inni 
już po raz kolejny zawitali do kolorowych po-
mieszczeń „Akademii Poziomkowej”.

„Pszczółki” i „Biedronki” to dwie grupy 
dzieci, które codziennie przychodzą do pla-
cówki, aby się uczyć, rozwijać, poznawać no-
wych ludzi, a przy tym miło spędzać czas.

Oferta zajęć naszego przedszkola jest 
bardzo różnorodna. Pozwala na wszech-
stronny rozwój każdego dziecka. Oprócz 
codziennych zajęć, wynikających z przyję-
tego do realizacji planu pracy dydaktycz-
no – wychowawczej i opiekuńczej, zapew-
niamy milusińskim szeroki wachlarz zajęć 
wspomagających.

Na ich czele stoją te, które rozwijają dzie-
ci pod względem manualnym, „oswajają” je 
z pismem i zwracają uwagę na poprawną ar-
tykulację. Są to, odbywające się dwa razy w 
tygodniu, zajęcia artykulacyjno – grafomo-
toryczne, podczas których dzieci uspraw-
niają układ oddechowy i aparat artykula-
cyjny, korygują wady wymowy oraz uczą 
się czytania i pisania. Ciekawe propozycje 
tematyczne zajęć zachęcają wychowanków 
„Akademii Poziomkowej” do podejmowania 
kolejnych wyzwań i wyruszania w nieco-
dzienne podróże balonem, w świat baniek 
mydlanych, baśni i „Literkolandii”. Ponadto, 
każdy z przedszkolaków ma możliwość ko-
rzystania z dodatkowych, popołudniowych 
zajęć logopedycznych, które odbywają się 
z częstotliwością i długością zaproponowa-
ną przez rodziców dziecka.

Równocześnie z nauką języka polskiego, 
młodzi adepci Akademii zdobywają umiejęt-
ności komunikowania się w języku obcym 
– angielskim. Ale jak wszystkim wiadomo, 
nie zawsze „język giętki powie wszystko, co 
pomyśli głowa”. Dlatego zapewniamy też na-
szym podopiecznym kontakt ze sztuką, aby 
przez obraz, taniec i muzykę umieli wyrazić 

to, co myślą i czują.
Kredki, pędzle i farby. Gra kolorów i świa-

tła, to oczywiście zajęcia plastyczne, które 
pozwalają na rozwój wyobraźni i ujawnie-
nie talentu plastycznego. Ciekawe pomysły 
i prace powstające podczas zajęć, są wyko-
rzystywane podczas uroczystości oraz zdo-
bią ściany przedszkola.

O tym, że „piosenka jest dobra na wszyst-
ko” dzieci przekonują się podczas zajęć ryt-
miczno – muzycznych, na których uczą się 
nowych piosenek i wyczucia rytmu, jedno-
cześnie relaksując się i odpoczywając.

Zajęcia taneczne, których nie zabrakło 
w ofercie przedszkola, pozwalają dzieciom 
na naukę rytmicznego poruszania się oraz 
poznawania kultury swojego regionu i kraju 
od strony tanecznej. W ofercie zajęć znajdują 
się narodowe, jak i towarzyskie.

Aktywizująca proces wspomagania i roz-
woju dzieci objętych wychowaniem przed-
szkolnym, podstawa programowa w „Akade-
mii Poziomkowej” realizowana jest w opar-
ciu o program „Kolorowa Tęcza”. Jednak 
dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatko-
wych, nabywanie określonych umiejętno-
ści kształtowane jest w placówce w kontek-
ście zapewnienia dzieciom najlepszych form 
edukacyjnych, poprzez wspieranie ich cieka-
wości, aktywności i samodzielności, a tak-
że kształtowanie wiedzy, która jest ważna 
w edukacji szkolnej. 

Pasowanie na przedszkolaka przez 
Panią Dyrektor Wiolettę Rak

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w „Akademii Poziomkowej” 

Pan Marszałek
Już go widać
juź jedzie
pytasz synku
kto to
to Pan Marszałek
na przedzie
Nagle
swą kasztanke
spiął ostrogami
uniósł głowę
i wykrzyknął
pokój między
narodami

Tadeusz Tomasiak 
ŚDS - Bychawa

Nowe wspomnienia 
o Bychawie
www.zaczarowana-bychawa.blogspot.com

Przyjmiemy każdą ilość starych zdjęć, 
a także wspomnień, refleksji, uwag...pisz-
cie na adres liber.liber@o2.pl

Bezpłatne szkolenie 
motorowe dla dzieci

Klub Motorowy, Cross Ekoklinkier 
Lublin zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat 
na najbliższą sobotę, 29 października 
o  godzinie 11, na teren Zespołu Szkół Za-
wodowych w Bychawie przy ul. Reymonta 
4, na szkolenie w jeździe na motocyklu. 
Jedynym warunkiem wzięcia udziału 
w bezpłatnym szkoleniu jest przyby-
cie dziecka wraz z rodzicem lub opie-
kunem. Klub zapewnia cały sprzęt (kask, 
ochraniacze, buty) i motocykl. Szkolenie 
poprowadził trener Kamil Walczak, ak-
tualny wicemistrz Polski w wyścigach 
cross country, posiadający uprawnienia 
instruktora sportów motocyklowych z ra-
mienia Polskiego Związku Motorowego.
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„Orlik” dziękuje!
R.12

Orlik powstał w ekspresowym tempie, jed-
nak o paru istotnych szczegółach nie pomy-
ślano. Gdy nadchodzi jesień lubimy obser-
wować kolorowe liście spadające z drzew. 
Jednak na obiekcie tworzą one spore kom-
plikacje – przez ich nawał niemożliwe jest 
korzystanie z boiska. Usunięcie takiej ilości 
liści to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, 
że mieliśmy do dyspozycji jedną szczotkę, 
która nie zawsze była dostępna.

Opiekunowie obiektu: p. Tracz i p. Szmit 
oraz użytkownicy boisk podjęli wspólne sta-
rania, aby ten problem skutecznie rozwią-
zać – zakup odpowiedniego sprzętu stał 
się sprawą priorytetową. Kryzys finansowy 
stanowił pułapkę w realizacji przedsięwzię-

cia. Zakupu dokonano, sprzęt sprawdzono 
i zwrócono się do gospodarza obiektu Pani 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Bychawie, Bo-
żeny Toporowskiej oraz do Radnego, Mate-
usza Wróblewskiego, o pomoc w pozyskaniu 
pieniędzy. Miłe zaskoczenie: Pani Dyrektor 
wyraziła zgodę na sfinansowanie zakupu 
dmuchawy, a sponsor pozyskany przez Rad-
nego, firma EURORAP Andrzej Rapa Za-
krzówek Nowy 31, na sfinansowanie prze-
dłużacza i piłek do tenisa. Mieszkaniec By-
chawy, a zarazem tenisista z Warszawy, Pan 
Bogdan Mazur, zakupił kilkanaście piłek 
i kosz.

Dziękujemy bardzo w/w sponsorom za 
szybką pomoc i skuteczne rozwiązanie 
problemu!

r
ys

zA
r

d
 G

r
u

d
zi

e
ń

Wyniki Turnieju o Puchar Burmistrza Bychawy

Lech J. – Kot W. 6:7, 6:1, 7:5
Mazurkiewicz Ł. – Rapa I. 6:1, 6:3 
Flis J. – Mazur B. 6:2, 6:4 
Flis M. – Smit P. 6:1, 6:7, 7:5
Lech J. – Mazurkiewicz M. 1:6, 4:6
Flis J. - Misiakowski A. Wo 6:0, 6:0
Flis M. – Gański R. 3:6, 1:6
Grudzień R. – Mazurkiewicz Ł. 2:6, 2:6
Smit P. – Gański R. 2:6, 1:6
Kot W. – Mazurkiewicz M. 3:6, 3:6
Grudzień R. – Rapa I. 0:6, 6:1, 5:7 
Mazur B. – Misiakowski A. Wo 6:0, 6:0
Grupa A 

1. Mazurkiewicz M. 4 pkt. 
2. Lech J. 2 pkt. 
3. Kot W. 0 pkt. 
Grupa B
1. Flis J. 4 pkt.
2. Mazur B. 2 pkt.
3. Misiakowski A. 0 pkt.
Grupa C 
1. Gański R. 4 pkt. 
2. Flis M. 2 pkt. 
3. Smit P. 0 pkt.

Grupa D 
1. Mazurkiewicz Ł. 4 pkt.
2. Rapa I. 2 pkt. 
3. Grudzień R. 0 pkt.

Faza Pucharowa
Ćwierćfinały:
1 A – 2 B Mazurkiewicz M. - Mazur B. 3:6, 1:6
2 A - 1 B Lech J. - Flis J. 1:6, 3:6 
1 C – 2 D Gański R. - Rapa I. 6:0, 6:0
2 C – 1 D Flis M. - Mazurkiewicz Ł. 2:6, 2:6

Półfinały:
1. 1 A / 2 B - 2 A / 1 
B Mazur B. - Flis J. 5:7, 0:6
2. 1 C / 2 D - 2 C / 1 D 
Gański R. - Mazurkiewicz Ł. 6:0, 4:6, 14:16 

III Miejsce
Gański Robert : Mazur Bogdan 6:0, 6:0

Finał
Mazurkiewicz Łukasz : Flis Janusz 
6:2, 2:6, 7:3

Turniej tenisa o Puchar Burmistrza

Puchary Rozdane
PS & MT

Boisko „Orlik” to nie tylko miejsce gdzie 
gra się w piłkę nożną. Równie popularną 
dyscypliną sportu, uprawianą przez miesz-
kańców Bychawy i okolic, jest tenis ziemny. 
Od wiosny aż do jesieni, kort na „Orliku” do-
syć często jest zajęty przez miłośników te-
nisa. Widząc zainteresowanie tą dziedziną, 
miejscowi animatorzy sportu – Paweł Smit 
i Mieczysław Tracz, postanowili zorganizo-
wać Turniej o Puchar Burmistrza Bychawy.

Do turnieju rozgrywanego w weekend 10 
i 11 września, zgłosiło się 12 zawodników. 
Postanowiono, że mecze pierwszej fazy będą 
rozegrane w czterech trzyosobowych gru-
pach w sobotę, natomiast druga faza – pu-
charowa, w niedzielę. Do „niedzielnej” czę-
ści turnieju awansowali zawodnicy, którzy 
w swoich grupach zajęli I i II miejsce.

Pierwszy mecz turnieju, już o godzinie 8, 
rozegrali Jarosław Lech i Waldemar Kot (wy-
grana J. Lecha). Sobotnie mecze trwały do 
późna, więc od godziny 18 rozgrywano je 
przy sztucznym oświetleniu. Po ostatnim 
meczu utworzono pary ćwierćfinałowe wg 
klucza: 1A z 2B, 1B z 2A itd.

Ćwierćfinały rozpoczęły się o godzinie 
8. Zwycięzcy awansowali do półfinałów, 
które utworzyli Bogdan Mazur z Januszem 
Flisem oraz Robert Gański z Łukaszem 
Mazurkiewiczem. Bardzo interesujący 
okazał się drugi półfinał, gdzie zwycięzcę 
wyłonił zacięty tie break. Po rozegraniu 
półfinałów, bój o trzecie miejsce w małym 
finale stoczyli przegrani półfinaliści - tu R. 
Gański pokonał bez straty gema B. Mazura.

Do walki o główne trofeum przystąpili Ja-
nusz Flis i Łukasz Mazurkiewicz. Mecz był 
zacięty, obfitował w długie wymiany i cieka-
we zagrania z obu stron. Wynik rozstrzygnął 
tie break. Zwycięzcą okazał się najmłodszy 
uczestnik turnieju, 18-letni Łukasz Mazur-
kiewicz. Mecz finałowy obserwował fundator 
turniejowego trofeum, Burmistrz Bychawy 

pan Janusz Urban. 
Po meczu finało-
wym Burmistrz 
wręczył puchary 
dla trzech najlep-
szych zawodników 
turnieju oraz pa-
miątkowe dyplomy 
dla pozostałych 
uczestników.

Na uwagę zasłu-
guje atmosfera, 
która panowała w 
czasie rozgrywania 
turnieju. Każdy z zawodników wykazywał 
się kulturą gry oraz postawą fair play. Or-
ganizatorzy i zawodnicy zauważyli, że taka 
inicjatywa powinna mieć ciąg dalszy - zro-

dził się pomysł, aby Turniej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Bychawa na stałe zagościł 
w kalendarzu imprez sportowych naszego 
miasta.

Grali o Puchar Premiara
Paweł Smit

Z początkiem września w całym kraju ru-
szyła II edycja Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera, Donalda Tuska. Po raz drugi udział 
w tej imprezie wzięła bychawska młodzież. 
Miejscowi animatorzy sportu na Orliku – 
Paweł Smit i Mieczysław Tracz od marca 
br. prowadzili zajęcia z piłki nożnej, dzię-
ki czemu wyselekcjonowali zawodników na 
turniej.

Drużyna „Orlik” Bychawa zgłosiła swój 
udział w dwóch kategoriach wiekowych: 
chłopcy starsi (rocznik 1998/99) i chłopcy 
młodsi (rocznik 2000/01). Zgodnie z regula-
minem rozgrywek, w każdej drużynie mogło 
być 3 zawodników zgłoszonych do struktur 
PZPN. W obu zespołach „Orlika” Bychawa 
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Bychawie (12), Gimnazjum nr 1 im. Obroń-
ców Ojczyzny (6) oraz Gimnazjum przy Z.S. 
im. ks. A. Kwiatkowskiego (2).

Jako pierwsi do turnieju przystąpili chłop-
cy starsi pod opieką Pawła Smita. O awans 
do ćwierćfinału wojewódzkiego „Orlik” By-
chawa walczył na boisku w Świdniku. W 
skład bychawskiego zespołu wchodzili: Ka-
mil Kukuryk, Arystydes Krukar, Paweł Pod-
górski, Konrad Marek, Kacper Mendykow-
ski, Paweł Brzezina, Andrzej Kasperek, Ma-
teusz Popławski, Michał Grabczyński i Piotr 
Olesiński.

Los przydzielił nam jako rywali drużyny: 
FC Wożonko i Szkołę Podstawową nr 4 w 
Świdniku. Z obiema ekipami „Orlik” wygrał 
odpowiednio 2:0 i 3:0 awansując do półfi-
nału gdzie za przeciwnika był „Wicher” By-
strzejowice. Tak jak w meczach grupowych, 
tak i w półfinale, bramki padły w drugiej po-
łowie. Wynik 2:0 dzięki bramkom M. Grab-
czyńskiego dał Bychawie finał, w którym 
już czekała groźna drużyna Zespołu Szkół 
nr 2 ze Świdnika. Po pierwszej połowie „Or-
lik” prowadził 1:0. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich zgromadzonych, po zaciętej walce „Or-
lik” Bychawa zajął I miejsce wygrywając fi-
nał 3:1!

Warto wyróżnić dwóch zawodników: 
bramkarza, Kamila Kukuryka (przepu-
ścił tylko jedną bramkę w turnieju, a w in-
nych sytuacjach bronił wprost fenomenal-
nie) oraz Michała Grabczyńskiego (strzelec 
6 bramek).

W ćwierćfinale woj. chłopcy starsi walczyli 
na tym samym boisku, a ich rywalami było 
Gimnazjum z Poniatowej oraz Niedrzwica 
Duża. Będąc lepszą drużyną, „Orlik” prze-
grał mecz z Poniatową 0:1. O awansie do 
półfinału miał przesądzić mecz z Niedrzwicą 
Dużą. Po zaciętym meczu, wynik 2:2 (dwie 
bramki kapitana P.Olesińskiego) oznaczał II 
miejsce i awans bychawskiego „Orlika”.

W turnieju półfinałowym udział wzięły 
3 drużyny: gospodarz - ZSO nr 6 w Lubli-
nie, Gimnazjum z Poniatowej oraz bychaw-
ski „Orlik”. W pierwszym meczu nasz zespół 
przegrał z „szóstką” 0:2 w fatalnym stylu, 
proste błędy i brak woli walki. Za punkt ho-
noru P. Smit i drużyna objęli rewanż na ze-
spole z Poniatowej za porażkę w Świdniku. 

Mimo prowadzenia 1:0 w pierwszej połowie, 
znowu o sobie dały znać proste błędy w grze, 
przez co drużyna p. Waśki zdołała doprowa-
dzić do remisu, który premiował jego druży-
nę do finału woj. wraz z gospodarzami.

Chłopcy młodsi zaczęli udział w turnieju 
od ćwierćfinałów, które rozegrali w Łukowie. 
„Orlik” Bychawa, pod wodzą Pawła Smita, 
reprezentowali uczniowe Szkoły Podstawo-
wej: Łukasz Krzysztoń, Damian Woźniak, 
Piotr Baran, Bartłomiej Milanowski, Łu-
kasz Marzec, Michał Król, Michał Piwnicki, 
Konrad Rożenek, Kacper Budzyński i Paweł 
Ostrysz.

Pierwszy mecz turnieju rozegrały druży-
ny „Orlika” Bychawa i Szkoły Podstawowej z 
Adamowa. Mimo naszej sporej przewagi, tyl-
ko kapitan drużyny M. Król strzelił bramkę. 
W drugim, a zarazem najciekawszym spo-
tkaniu turnieju, „Orlik” grał ze Szkołą Pod-
stawową w Łukowie. Po pierwszej połowie 
prowadziliśmy 1:0, dzięki bramce najlepsze-
go na boisku M. Króla. Druga połowa cią-
gle trzymała w napięciu, czego dowodem 
był rzut karny dla Łukowa, na nasze szczę-
ście przestrzelony! Wynik 1:0 utrzymał się 
do końca i oznaczał pewne I miejsce. Trze-
ci mecz „o nic” z Miedzyrzecem Podlaskim 
skończył się remisem 1:1. Ponownie bramkę 
strzelił M. Król.

Na półfinał woj. chłopcy młodsi mieli je-
chać do Radzynia Podlaskiego. Niestety mu-
sieliśmy odwołać udział drużyny w turnieju 
z powodu wyjazdu w tym samym dniu na 
wycieczkę do Warszawy większości zawod-
ników. Szkoda, uciekła spora szansa na wy-
stęp w finale!

Przed rozpoczęciem turnieju, wraz z p. 
Mieczysławem Traczem wzięliśmy za cel 
walkę o półfinały wojewódzkie. Cel został 
zrealizowany, ale pozostał niedosyt, bo była 
to wielka szansa awansu z obiema druży-
nami „Orlika” do finału na szczeblu woje-
wództwa. Mimo tego uważamy, że udział w 
II edycji Turnieju o Puchar Premiera okazał 
się wielkim sukcesem naszej młodzieży!
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Funkcjonowanie ŚDS w Bychawie
Danuta Adamek

Środowiskowy Dom Samopomocy w By-
chawie to jednostka budżetowa utworzona 
15 lat temu przez Radę Miejską w Bychawie, 
jako zadanie zlecone gminie.

Celem działalności Domu jest wspie-
ranie osób z zaburzeniami psychiczny-
mi i ich rodzin oraz kompensowanie skut-
ków niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego.

ŚDS w Bychawie prowadzi działalność w 
dwóch budynkach przy ul. Pileckiego 20 i 
12. Dla osób z chorobą psychiczną i innymi 
przewlekłymi zaburzeniami  psychicznymi 
- 30 miejsc, oraz dla osób z upośledzeniem 
umysłowym -20 miejsc. Łącznie posiadamy 
50 miejsc. 

Z usług naszego Domu korzystają również 
mieszkańcy gmin: Strzyżewice, Jabłonna, 
Zakrzew. Na dzień 30 sierpnia posiadamy 
61 decyzji kierujących do nas, w tym: z gmi-
ny Bychawa - 36 osób, z gminy Strzyżewice 
-15 osób, z gminy Jabłonna - 5 osób, z gmi-
ny Zakrzew - 5 osób.  Pierwszy raz tego roku 
trafiło 5 osób.

Z chorobą psychiczną mamy 27 osób, z 
upośledzeniem umysłowym - 21 osób, ze 
sprzężeniami - 13 osób. Na decyzję oczeku-
ją 2 osoby.  

ŚDS realizuje Roczny Plan Pracy w 2011 r. 
w oparciu o następujące zadania:
I  Aktywizowanie uczestników, rozwijanie 

ich inwencji twórczej oraz motywowa-
nie do działania – kontynuacja.

II Poszerzanie świadomości w społeczności 
lokalnej w zakresie wiedzy na temat 
choroby psychicznej.

Zadania dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną:
I Działania wspierające nawyk celowej ak-

tywności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

II Podtrzymywanie nabytych umiejętności 
życiowych, motywacyjnych i społecz-
nych osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną - kontynuacja.

W roku 2011 zorganizowaliśmy w ramach 
naszej działalności: 3 spotkania edukacyj-
ne dla rodzin uczestników; konferencję po-
nadlokalną połączoną z obchodami 15-lecia 
utworzenia naszego Domu i poświęconą te-
matyce Rola rodziny w zdrowieniu pacjen-
ta psychiatrycznego, zorganizowaną przy 
współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicz-
nego; 2 spotkania edukacyjne z młodzieżą 
szkolną, w tym z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Woli Gałęzowskiej (wizyta uczest-
ników podczas szkolnej uroczystości, re-
wizyta uczniów SP w Woli Gałęzowskiej 
z przedstawieniem przygotowanym przez 
uczniów i wychowawców); odwiedził nasz 
Dom również teatr z Krakowa. Uczestni-
cy biorą udział w różnych imprezach inte-
gracyjnych, np.: kiermasze, wystawy. Włą-
czamy się aktywnie w organizację różnych 

imprez integracyjnych zarówno lokalnych i 
ponadlokalnych. Uczestnicy wyjeżdżają do 
innych ŚDS-ów, np. na przeglądy twórczo-
ści artystycznej, imprezy sportowe, m.in. 
do Tarnogrodu, Końskowoli, Lublina itp. W 
najbliższym czasie włączymy się w organi-
zację Wojewódzkich Obchodów Zdrowia Psy-
chicznego pod hasłem: Schizofrenia otwórz-
cie drzwi w Świdniku. Efektem pracy ze-
społu aktywizująco-wspierającego jest fakt, 
iż 2 osoby założyły rodzinę, a jedna podję-
ła naukę. W kilku przypadkach poprawiły 
się relacje w rodzinach osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

Dzięki przychylności władz samorządo-
wych, tj. Pana Burmistrza oraz Starosty 
lubelskiego, grupa uczestników i pracow-
ników mogła wyjechać do La Chapelle, by 
zaprezentować swoją działalność sportową, 
twórczość artystyczną oraz zapoznać się z 
działalnością tamtejszych placówek zajmu-
jących się pracą z osobami niepełnospraw-
nymi. Zorganizowano również wyjazd do 
Warszawy (Centrum Nauki Kopernika) i 
do ZOO oraz wyjazd do Wąwolnicy z księ-
dzem. W miesiącu wrześniu, dzięki współ-
pracy z PCPR w Lublinie, grupa 40 uczest-
ników wyjechała na turnus rehabilitacyjny 
do Zakopanego.

W imieniu uczestników i pracowników 
pragnę podziękować wszystkim instytucjom 
i władzom za współpracę.

SpongeBob wśród pierwszaków
Dorota Drążek i Elżbieta Małecka

W środowe przedpołudnie - 5 październi-
ka 2011r., policjanci z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Lublinie spotkali się z najmłod-
szymi uczestnikami ruchu drogowego ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawie. Głównym 
celem wizyty funkcjonariuszy było przy-
pomnienie zasad bezpiecznego poruszania 
się po drodze ( będąc zarówno pieszym, ro-
werzystą czy też pasażerem) i zwiększenie 
bezpieczeństwa najmłodszych w okolicach 
szkoły. 

W przyswajaniu wiadomości pomagała 
dzieciom znana postać „SpongeBoba”.

Dzięki filmowi ,,Bezpieczna droga z rada-
mi SpongeBoba”, dzieci w prosty i wesoły 
sposób przyswoiły wiedzę z zakresu zasad 
bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowe-
go. Mogły same decydować jak powinna za-
chować się postać filmowego Filipa podczas 
poruszania się po drodze. W chwili, gdy bo-
hater filmu – Filip stoi przed wyborem jak 
ma się zachować, dzieci miały możliwość 
zaznaczenia jednej poprawnej odpowiedzi z 
trzech wyświetlanych na ekranie. W przy-
padku zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi 
postać „SpongeBoba” chwaliła dzieci, a gdy 
odpowiedź była zła, w wesoły sposób infor-
mowała je o tym. 

Agnieszka Łoś - policjantka z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Lublinie, przypomniała uczniom rów-
nież o zagrożeniach, jakie czyhają na nie w 
drodze do szkoły i o sposobach ich unikania. 
Dzieci utrwaliły sobie umiejętność bezpiecz-
nego przechodzenia przez jezdnię na przej-
ściu dla pieszych. Opowiedziano im też o 

pracy policjanta i przekonała pierwszaki, że 
policjant to ich przyjaciel i mogą skorzystać 
z jego pomocy w wielu różnych sytuacjach. 

Pierwszaki bardzo aktywnie uczestniczy-
ły w zajęciach, chętnie zadawały różne pyta-
nia. Spotkanie bardzo się podobało.

Oprócz przekazanej wiedzy i prezentacji 
filmu, p. Agnieszka Łoś przekazała pierw-
szakom płytę dvd z filmem „Bezpieczna dro-
ga z radami SpongeBoba” i plakaty, a dzie-
ciom rozdała naklejki-odblaski, dzięki któ-
rym będą bardziej widoczne na drodze po 
zapadnięciu zmroku.

Nauka przez zabawę to wspaniała oka-
zja do wpajania podstawowych zasad bez-
pieczeństwa, a wszystko po to, by nasze 
dzieci potrafiły unikać niebezpiecznych sy-
tuacji, a  chwili ich zajścia – odpowiednio 
reagować..

Polsko-Ukraiński mecz towarzyski 

BYCHAWA vs LAPAIWKA
Monika Kot

Przyjaźń to najpiękniejsze, co można dać 
drugiemu człowiekowi. Tym bardziej, gdy 
taką postawę można rozbudzać w sercach 
młodych ludzi. W imię tej myśli, od trzech lat 
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkow-
skiego w Bychawie współpracuje ze szkołą 
w Lapaiwce, powiat Pustomyty, na Ukrainie. 
Poprzez różne formy spotkań polsko-ukra-
ińskich uczymy się wzajemnego szacunku, 
poznajemy obyczaje, kultury i kraje. 

23 września, w piątek, wyruszyliśmy w 
podróż za wschodnią granicę. Piękna po-
goda towarzyszyła piłkarskiej reprezentacji 
naszej szkoły, która pod opieką pana Dy-
rektora Henryka Dudziaka, nauczycieli i 
w towarzystwie aktywnych osób Samorzą-
du Uczniowskiego wyjechała na Ukrainę, 
aby rozegrać mecz piłki nożnej z drużyną 
szkoły w Lapaiwce. Po długiej podróży spo-
tkaliśmy się z niezwykle serdecznym przy-
jęciem. Pierwszy wie-
czór zapisał się w na-
szej pamięci tajemni-
czym urokiem Lwo-
wa. Przepiękne mia-
sto wywarło ogromne 
wrażenie, zwłaszcza, 
że większość była tu 
po raz pierwszy. Pod 
okiem przewodnika 
odbyliśmy spacer po-
między najciekawszy-
mi zabytkami mia-
sta: Operą Lwowską, 
Rynkiem, katedra-
mi, kościołami, cer-
kwiami i pięknymi 
kamienicami. 

Sobotni dzień, 24 września, rozpoczęliśmy 
od wyjścia na Kopiec Unii Lubelskiej, tzw. 
Wysoki Zamek, skąd można było podziwiać 
panoramę budzącego się do życia miasta 
oraz spaceru po parku etnograficznym pod 
czujnym okiem samego Bohdana Chmiel-
nickiego. Mieliśmy tu okazję obejrzeć typo-
wą zabudowę i sposób życia ukraińskiej wsi 
z XVIII wieku. 

Po południu przyszedł czas na punkt kul-
minacyjny. Najpierw nastąpiło posadze-
nie „drzewka przyjaźni”. Przyjechało ono z 

Polski jako symbol owocnie rozwijającej się 
współpracy polsko-ukraińskiej. Wraz z nim 
zakopano pamiątkę, która kryje podpisy dy-
rektorów szkół i władz powiatu Pustomyty. 
Będzie to niezwykły dowód przyjaźni dla po-

tomnych, którzy kiedyś ją odnajdą. Po tym 
sympatycznym geście i przemówieniach na-
stąpiła „Inauguracja Euro 2012”: mecz By-
chawa – Lapaiwka w piłkę nożną. Pierwsza 
połowa – spokojniejsza - zakończyła się 1:0 
dla drużyny z Lapaiwki. Była to silna moty-
wacja dla piłkarzy trenowanych przez pana 
Konrada Maciejczyka, którzy po gwizdku 
rozpoczynającym drugą połowę pokazali 
przeciwnej drużynie na co ich stać. Uwagi 
pana trenera, mające natychmiastowe za-
stosowanie na boisku, wspaniała obrona 

bramkarza –
Marka Pachulca i 

dynamika gry dostar-
czyły kibicom wie-
lu emocji. Walka o 
zwycięstwo trzymała 
w napięciu do ostat-
niej chwili. Remisowa 
bramka została strze-
lona w 68. minucie 
przez Konrada Wójcic-
kiego. Mecz zakończył 
się wynikiem 1:1.

Dyrektor Henryk 
Dudziak ufundował 
okolicznościowy pu-
char, który wręczył 

drużynie szkoły w Lapaiwce.
Nagrodą dla sportowców była dyskote-

ka, podczas której wielu spotkało się z do-
brze już znanymi przyjaciółmi z ukraińskiej 
szkoły. Wspólna zabawa to najlepsza okazja 

do nawiązywania nowych zna-
jomości i zacieśniania więzi.

Niedziela, 25 września – 
dzień powrotu do Polski nad-
szedł bardzo szybko. Niezwy-
kle gościnne i serdeczne przy-
jęcie sprawiło, że weekend na 
Ukrainie pozostawił bardzo 
pozytywne wspomnienia. Już 
niedługo będziemy mogli od-
wdzięczyć się za gościnę, gdyż 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, delegacja nauczycieli z 
Lapaiwki odwiedzi nas w By-
chawie. Będzie to okazja do 
zapisania kolejnych wspólnych 
wspomnień.

Z Operą Lwowską w tle

Po meczu

Na tle panoramy miasta

Wokół drzewka przyjaźni

Inauguracja Euro 2012
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Konkurs plastyczny 

Moja miejscowość coraz piękniejsza
Zapraszamy do udziału w Konkursie 

plastycznym pt. „Moja miejscowość co-
raz piękniejsza”. Konkurs  skierowany jest 
do uczniów szkół podstawowych klas I-VI, 
mieszkańców obszaru LGD „Kraina wo-
kół Lublina”, a jego celem jest poszerze-
nie wiedzy na temat naszej LGD oraz roz-
wój tożsamości ze środowiskiem lokal-
nym wśród najmłodszych mieszkańców.  
Prace na konkurs można składać od 1 paź-
dziernika do 1 grudnia br.

REGULAMIN
konkursu plastycznego pt. „Moja miejsco-

wość coraz piękniejsza”
I. Organizator.

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Roz-
woju Gmin Powiatu lubelskiego „Kraina wo-
kół Lublina”.
II. Cele konkursu.
1. Poszerzenie wiedzy na temat obszaru 

LGD „Kraina wokół Lublina”.
2. Promocja walorów przyrodniczych, hi-

storycznych i kulturowych obszaru LGD 
„Kraina wokół Lublina”.

3. Promocja działalności LGD „Kraina wokół 
Lublina” oraz programu LEADER.

4. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem 
lokalnym wśród najmłodszych mieszkań-
ców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.

III. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół 

podstawowych klas I-VI – mieszkańców
obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
2. Technika prac: praca może być wykonana 

techniką dowolną.

3. Format prac plastycznych: A4 lub A3
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkur-

su 1 pracę .
5. Każda praca powinna zawierać na od-

wrocie: imię i nazwisko autora, miejsce 
zamieszkania, wiek, szkołę, klasę, numer 
telefonu kontaktowego oraz oświadczenie:

„Oświadczam, że jestem autorem pracy na-
desłanej na konkurs plastyczny pod na-
zwą „Moja miejscowość coraz piękniejsza” 
oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek 
praw osób trzecich, ani obowiązujących 
przepisów prawa. Wyrażam zgodę na prze-
niesienie praw autorskich na Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
wokół Lublina” podpisane przez ucznia 
oraz jego rodzica

V. Termin i miejsce nadesłania prac.
1. Prace należy składać w kopercie z dopi-

skiem „Konkurs plastyczny” w terminie 
od 1 października do 1 grudnia 2011 roku 
w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. 
Karłowicza 4, lok. 100, 20-027 Lublin, 
osobiście lub pocztą, decyduje data wpły-
wu do biura LGD.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 

dnia 15 grudnia 2011 r.
2. Przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz 

dyplomy:
1) Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w 

dwóch kategoriach:
Kategoria I - Uczniowie klas od I do III
Kategoria II - Uczniowie klas od IV do VI
2) Zwycięzcy konkursu w obydwu z po-

wyższych kategorii otrzymają nagrody 
rzeczowe:

I miejsce o wartości do 200zł.
II miejsce nagrodę o wartości do 150 zł.
III miejsce o wartości do 100 zł
3. Wyniki konkursu zostaną podane 

do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej

Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 
Lublina” www.krainawokolllublina.pl

4. Nadesłane na konkurs prace będą oce-
niane przez komisję konkursową powoła-
ną przez organizatora.

5. Decyzja komisji konkursowej o przyzna-
niu nagrody jest ostateczna i nie przysłu-
guje od niej odwołanie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
zmiany Regulaminu.

7. Osoby nagrodzone zostaną powiadomio-
ne osobnym pismem lub telefonicznie o 
miejscu i godzinie uroczystego rozdania 
nagród.

8. W imieniu organizatora prawidłowy prze-
bieg konkursu nadzoruje Biuro LGD,

ul. Karłowicza 4, lok. 100 , 20-027 Lublin, 
tel. 81 532 30 65

e-mail:biuro@krainawokollublina.pl

Informacja z działalności Koła LOK Bychawa za III kwartał 2011 r.

Jak strzelać to w dziesiątkę
Zarząd Koła LOK Bychawa

10.07.2011 r. – dwubój strzelecki o puchar 
Prezesa BPK Bychawa w kategorii juniorów 
(karabinek sportowy SM2 i pistolet mcm) i 
seniorów (karabin kpkak kal. 7,62 i pistolet 
CZ kal. 9,0). Liczba uczestników: 41.

Zwycięzcy (juniorzy): Samol Weronika – 
Kraśnik, Flis Mateusz – Bychawa, Pawłow-
ski Michał – Bychawa

Zwycięzcy (seniorzy): Rosiński Michał – 
Poniatowa, Drąg Marian – Bychawa, Samol 
Dariusz – Kraśnik

17.07.2011 r. – zawody w strzelectwie spor-
towym „Ligi Strzeleckiej 2011”, rozegrane 
jako dwubój strzelecki w kategorii juniorów 
(karabinek sportowy SM2 i pistolet mcm) i 
seniorów (karabin kpkak i pistolet CZ). Licz-
ba uczestników: 28.

Zwycięzcy (juniorzy): Pawłowski Michał – 
Bychawa, Flis Mateusz – Bychawa, Młynek 
Julia – Bychawa.

Zwycięzcy (seniorzy): Drąg Marian – By-
chawa, Horodyjewicz Piotr – Bychawa, Ro-
siński Michał – Poniatowa

Najbardziej wartościowy wynik w strzela-
niu z pistoletu C2-99 puntów zdobył Horo-
dyjewicz Piotr.

24.07.2011 r. – dwubój o puchar „Strzel-
ców Przodowych” Lublin, w kategorii junio-
rów (karabinek sportowy i pistolet mcm) i 
seniorów (karabin kpkak i pistolet CZ). Licz-
ba uczestników: 49.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa, Pawłowski Michał – Bychawa, Samol 
Klaudia – Kraśnik

Zwycięzcy (seniorzy): Drąg Marian – By-
chawa, Horodyjewicz Piotr – Bychawa, Ro-
siński Michał – Poniatowa

7.08.2011 r. – dwubój o puchar sklepu 
spożywczego, rozegrany w kategorii junio-
rów (karabinek sportowy i pistolet mcm) i 
seniorów (karabin kpkak i pistolet CZ). Licz-
ba uczestników: 36.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa, Młynek Julia – Bychawa, Mysyk Fi-
lip – Lublin

Zwycięzcy (seniorzy): Drąg Marian – By-
chawa, Pulik Anna – Bychawa, Horodyje-
wicz Piotr – Bychawa.

W lipcu i sierpniu prowadzono ponad-
to szkolenia z młodzieżą i seniorami, 
przygotowując ich do startu w zawodach 
wojewódzkich.

4.09.2011 r. – dwubój o puchar Dyrekto-
ra Z.D.P. w Bełżycach, w kategorii seniorów 
drużynowo i indywidualnie (karabin kpkak 
i pistolet CZ). Liczba uczestników: 58, w 
tym16 drużyn.

Zwycięzcy (drużynowo): LOK Bychawa 
(Drąg Marian, Pulik Anna, Horodyjewicz 
Piotr, Rolek Sławomir), Snajper Poniatowa, 
KŻR LOK Bełżyce.

Zwycięzcy (indywidualnie): Samol Dariusz 
– Kraśnik, Rolek Sławomir – Bychawa, Ję-
drys Konrad – Poniatowa.

11.09.2011 r – dwubój w kategorii junio-
rów (karabinek sportowy i pistolet mcm) 
i seniorów (karabin kpkak i pistolet CZ) o 
puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Bychawie. Liczba uczestników: 39.

Zwycięzcy (juniorzy):
Pawłowski Michał – Bychawa, Flis Mate-

usz – Bychawa, Dworak Piotr – Bychawa.
Zwycięzcy (seniorzy): Pawłowski Jarosław 

- Bychawa, Hordyjewicz Piotr – Bychawa, 
Jaworski Rafał – Bychawa.

18.09.2011 r. – wojewódzkie zawody strze-
leckie o puchar Dyrektora Biura Z.W. LOK w 
Lublinie, rozegrane drużynowo i indywidu-
alnie w kategorii seniorów ((karabin kpkak i 
pistolet CZ). Liczba drużyn: 21. 

Drużynowo: I miejsce – LOK Bychawa (Pu-
lik Anna, Horodyjewicz Piotr, Jaworski Ra-
fał, Drąg Marian)

Indywidualnie w dwuboju: II miejsce – 
Drąg Marian.

Indywidualnie pistolet C.Z: I m. – Jawor-
ski Rafał, III m. – Drąg Marian.

23.09.2011 r. – Wojewódzkie Mistrzostwa 
LOK młodzików i juniorów (broń sportowa: 
kbks i mcm). Liczba drużyn: 19.

Drużynowe: II miejsce – drużyna młodzi-
ków reprezentująca LOK Bychawa

Karabin sportowy: I miejsce – Flis Mate-
usz, II miejsce – Dunaj Kuba.

Drużynowe (juniorzy): V, VI miej-
sce – drużyny z Zespołu szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego.

25.09.2011 r. – dwubój strzelecki w kate-
gorii juniorów (karabinek sportowy i pisto-
let mcm) i seniorów (karabin kpkak i pisto-
let CZ) o puchar Hurtowni „WIKOR” Lublin. 
Liczba uczestników: 27.

Zwycięzcy (juniorzy): Flis Mateusz – By-
chawa, Mysyk Filip – Lublin, Pawłowski Mi-
chał – Bychawa

Zwycięzcy (seniorzy): Drąg Marian – By-
chawa, Pulik Anna – Bychawa, Woźnicki 
Mirosław – Bychawa.

Zarząd Koła LOK Bychawa informuje, że 
zawody na strzelnicy Bychawa odbywają się 
w prawie każdą niedzielę od godziny 9:30. 

Tel: 515071644, 
strona www.grytatadeusz.pl

Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu

Bożena Szymula

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w 
Bychawie realizuje zadania z zakresu akty-
wizacji lokalnego rynku pracy, poprzez wy-
korzystanie aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu, polegających na oddzia-
ływaniu na rynek pracy za pomocą instru-
mentów wspierających podstawowe usługi 
urzędu.

Realizacja aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu, finansowana jest ze środ-
ków Funduszu Pracy, przyznanych algoryt-
mem oraz środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego z poddziałania 6.1.3, w ra-
mach projektu „Moje perspektywy”. Otrzy-
mane środki na realizację aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone 
zostały na: staże, prace interwencyjne, ro-
boty publiczne, dotacje na podjęcie działal-
ności gospodarczej przez osoby bezrobotne, 
szkolenia, prace społecznie użyteczne, po-
radnictwo zawodowe. Ze względu na ogra-
niczoną ilość środków finansowych na ak-

tywne formy przeciwdziałania bezrobociu, 
urząd w roku bieżącym nie zawierał umów 
o refundację kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy dla skierowa-
nego bezrobotnego. Ograniczona ilość środ-
ków Funduszu Pracy powoduje, że urząd nie 
jest w stanie zrealizować wszystkich potrzeb 
osób bezrobotnych w zakresie refundowane-
go zatrudnienia, organizacji staży, dotacji 
na podjęcie działalności gospodarcze. 

W roku bieżącym szkolenia osób bezro-
botnych w ramach środków Funduszu Pra-
cy realizowane są tylko w formie szkoleń in-
dywidualnych pod potrzeby rynku pracy, 
nie organizowano, jak w latach ubiegłych, 
szkoleń grupowych. W ramach środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego zaplano-
wano i przeprowadzono jedno szkolenie gru-
powe oraz dwa szkolenia indywidualne. Po-
zostałe szkolenia prowadzone są w ramach 
projektu systemowego „Outplacement - naszą 
szansą” z działania 8.1. realizowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w part-
nerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lu-

blinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lubli-
nie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamo-
ściu, Powiatowym Urzędem Pracy w Puła-
wach, Powiatowym Urzędem Pracy w Łuko-
wie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Ja-
nowie Lubelskim. 

Projekt skierowany jest do osób zwolnio-
nych (pozostających bez zatrudnienia, któ-
rych stosunek pracy wygasł lub został roz-
wiązany w przyczyn niedotyczących pracow-
nika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesię-
cy przed dniem przystąpienia do projektu), 
przewidzianych do zwolnienia lub zagrożo-
nych zwolnieniem z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, zatrudnionych u praco-
dawców przechodzących procesy adaptacyj-
ne i modernizacyjne.

W ramach aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu przy kierowaniu do pracy 
priorytetowo traktowane są osoby długo-
trwale bezrobotne, do 25 roku życia, powyżej 
50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Nowa lokalna 
strona www 

www.km.bychawa.pl

Plac
zabaw 
dla 
Bychawki

już za kilka dni! Gło-
sujmy dalej, a w naszej 
gminie powstanie, spon-
sorowany przez firmę Ni-
vea, plac zabaw!
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USC informuje
w okresie od 8.09.2011 r. do 18.10.2011 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Kowalczyk  Mariusz  i  Wilczyńska  Joanna
2.  Wiater  Adam  i  Kostruba  Renata
3.  Kowalski  Cezary  i  Duda  Małgorzata
4.  Zyguła  Piotr  i  Szwałek  Natalia
5.  Gajur  Dominik  i  Kusa  Celestyna
6.  Waszczyński  Michał  i  Rakuś  Katarzyna
7.  Michałek  Tomasz  i  Rakuś  Sylwia
8.  Piekarz   Łukasz   i  Kryk   Magdalena
9.  Puchala  Piotr  i  Widomska  Agata
10.  Mikuła  Mariusz  i  Kuśmirek  Aleksandra
11.  Perestaj  Bartłomiej  i  Trzcińska  Milena
12.  Podleśny  Janusz  i  Staniec  Aneta
13.  Sidor  Leszek  i  Rymarz  Agnieszka
14.  Klimek  Marek  i  Pudełko  Izabela
15.  Marczyński  Grzegorz  i  Siwek  Małgorzata
16.  Młynarski  Przemysław  i  Ziętek  Ewelina
17.  Majdan  Paweł  i  Topyła  Beata

Akty zgonów

1.  Tkaczyk  Franciszek Polanówka lat 86
2.  Zawiślak  Anna Kosarzew  Stróża lat 93
3.  Kucharczyk   Maria Bychawa   lat 81
4.  Lichota  Barbara Bystrzyca  Stara   lat 43
5.  Wińska  Irena Bychawa    lat 83
6.  Dolecki  Ryszard Stara  Wieś  Pierwsza  lat 77
7.  Mazur  Czesław Wola  Gałęzowska  lat 65
8.  Furgał  Wanda Zaraszów     lat 82
9.  Pawlak  Helena Gierniak      lat 88 
10.  Dudzik  Wanda  Wola  Gałęzowska   lat 87
11.  Mulak  Maria   Lublin     lat 73
12.  Hanaj  Aleksandra  Bychawa   lat 87
13.  Makuch  Janina  Stara  Wieś  Druga   lat 89
14.  Wziątek  Krystyna Bychawa     lat 69
15.  Augustynek  Stanisław Chrzanów  Trzeci   lat 81
16.  Tudrujek  Stanisława Gałęzów    lat 80
17.  Maj  Leon   Kosarzew  Dolny lat 85
18.  Paździor  Adela  Głuszczyzna  lat 90
19.  Wilczyńska  Jadwiga Piotrków  Drugi   lat 60
20.  Pielechowski  Henryk  Lublin    lat 76
21.  Nawrocki  Adam Zdrapy  lat 79
22.  Gołąb  Jan    Kiełczewice Górne   lat 83
23.  Gustaw  Marianna  Krzczonów Pierwszy lat 81
24.  Misiakowski  Józef  Bychawa   lat 63
25.  Złotek  Marianna  Kolonia  Kiełczewice  Dolne lat 88
26.  Janik  Stanisława  Stara  Wieś  Druga lat 84
27.  Mazurkiewicz  Zofia  Kurów  lat 84
28.  Kieliszek  Czesława  Lublin  lat 98
29.  Korba  Stanisława  Gałęzów-Kolonia Pierwsza  lat 73
30.  Rak  Natalia Bychawa   lat 79
31.  Pawelec  Stanisław Kosarzew  Dolny  lat 74
32.  Sztorc  Bogusław Żuków  Drugi  lat 60
33.  Litwinek  Seweryna  Miastkówek  lat 84

Opracowała Regina Soczylas – Kierownik USC  w Bychawie

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się na 

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

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

Państwu

Frączkom
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

SYNA 
składają przyjaciele z Olszowca

Konkurs historyczny „Epizody stanu 
wojennego – trudne wspomnienia”

Jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół w województwie.
Termin nadsyłania prac na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jaku-

ba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin (z  dopiskiem „konkurs 
historyczny”) to 28 października 2011 r. Wyniki konkursu zostaną umiesz-
czone na stronie interneto-
wej i przekazane mediom 
do dnia 15 listopada 2011 r. 
Rozdanie nagród odbędzie 
się nie później niż 13 grud-
nia 2011 r.

Informacje na temat kon-
kursu udzielane są przez: 
Piotr Gawryszczak – koor-

dynator Konkursu, 
tel. 693 910 883

Info: www.epizodystanu-
wojennego.pl

Adresy e-mail: obserwa-
torlublin@wp.pl, piotrgaw-

ry@poczta.onet.pl
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BAJART Agnieszka Ozimek

MTU

Szukamy sponsora!
Zarząd „BLKS Granit”

Zarząd Klubu, 
trenerzy, a przede 
wszystkim młodzież 
grająca w drużynach 
„Granitu” zwracają się 
z gorącym apelem do 
firm, instytucji, osób 
prywatnych o wparcie 
finansowe bychaw-
skiego Klubu. Obec-
nie „Granit” to 130 za-
wodników grających 
w drużynie siatkówki 
oraz pięciu sekcjach 
piłki nożnej (seniorzy 
– liga okręgowa, dru-
ga drużyna – B klasa oraz dru-
żyny młodzieżowe: junior młod-
szy, trampkarz starszy, młodzik 
starszy).

Środki, które Klub otrzymuje 
w formie dotacji z budżetu Gmi-
ny Bychawa, w wysokości od kil-
ku lat niezmiennej - 70 tys. zł 
rocznie, niestety nie wystarczają 
na pokrycie wszystkich potrzeb. 
Drużyny prowadzą rozgrywki na 
terenie całego województwa lu-
belskiego, co wiąże się z dużymi 
kosztami transportu. Od dłuż-
szego czasu Klub boryka się więc 
z poważnymi trudnościami fi-
nansowymi, czego konsekwencją 

może być zmniejszenie oferty za-
jęć sportowych. 

Czekamy na odpowiedź wszyst-
kich ludzi kochających sport! 
Każda kwota jest dla nas bardzo 
ważna. Miejsca na koszulkach 
mamy dużo!

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne sponsoringiem proszone są o 
kontakt z prezesem Klubu – Bog-
danem Tylusem (tel. 609 456 222) 
lub Redakcją.

Podajemy numer kon-
ta Klubu „Granit” : 
91868500010000014320000010. 

Serdecznie prosimy o pomoc.
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