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Okładka Ogólnopolski Festyn „W krainie pierogów” w Bychawie, 30 maja 2010 r., Fot. Marek Matysek

Monika Głazik

Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pie-
rogów, konkurs „pierogowe trio” dla 
kucharzy, wybory Miss Festynu, mnó-
stwo pierogów oraz dużo dobrej muzy-
ki – takie atrakcje czekały w Bychawie 
podczas XI Ogólnopolskiego Festynu 
„W krainie pierogów” (30 maja).

W ostatnią niedzielę maja w Bychawie 
ugotowano prawie sto tysięcy pierogów. 
Na przygotowanych przez szkoły i lokalne 
gospodynie stoiskach, można było spróbo-

wać tradycyjnych bychawskich i gałęzow-
skich pierogów, tj. z kaszą i serem; na sto-
iskach lubelskich restauratorów, w mniej 
typowych smakach np. z czosnkiem, rybą, 
soczewicą...

Najlepiej „szły” tradycyjne pierogi: ru-
skie z ziemniakami i serem, z kapustą 
i grzybami oraz te z podróbek – mówi Ma-
riusz Sawicki, („Bar u  Sa-
szy”, Bychawa), który na 
festynie sprzedał 4,5 
tys. pierogów, czy-
li wszystkie, które 
ugotował... Podob-
nie, o smakach 
uczestników festy-
nu, wypowiada się 
Marek Mazur z „Karcz-
my pod Strzechą” w  Lublinie.

W tym roku na festynie „W krainie 
pierogów” odbyły się po raz pierwszy 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierogo-
we Kucharzy. Do konkursu przystąpiło 
sześć zespołów kucharzy (Zamek w Ba-
ranowie Sandomierskim, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gałęzowa, „Bar u Saszy”, 
„Karczma pod Strzechą” z Lublina, Willa 

Rosa Włodzimierzów, Zamek 
w Krasiczynie). Każda z grup 
zaprezentowała tzw. trio pie-
rogowe czyli pierogi w trzech 
smakach. Danie musiało zo-
stać wykonane na żywo na stanowi-
sku konkursowym w czasie 60 minut.

Nad przebiegiem konkursu czuwał 
współorganizator tego wydarzenia, znako-
mity kucharz, Waldemar Hołówka z Ka-
pituły Klubu Szefów Kuchni, tj. z ogólno-
polskiej organizacji non-profit zrzesza-
jącej kucharzy, zajmującej się promocją 
sztuki kulinarnej w kraju i zagranicą. 
W skład komisji oceniającej weszli: Wal-

demar Hołówka, Mirosław Drewniak 
(kucharz, członek Kapituły Klub Szefów 
Kuchni), Janusz Pyra (szef kuchni i dy-
rektor gastronomii w Zamku w Dubiecku), 

Bychawa  
raj dla pierogożerców

Pierogi od jedenastu lat
Pomysł na festyn, na którym serwuje 

się pierogi wpadł w 2000 roku do głowy 
dyrektora Bychawskiego Domu Kultu-

ry (obecnie Bychawskiego Centrum 
Kultury), Mariusza Nawłatyny, 
na organizację DNI BYCHAWY 
w nowej formule. Pomysł, dla nie-
których śmieszny, stał się ogrom-

nym przedsięwzięciem, i stanowi 
świetną promocję miasta w kraju 

i zagranicą. Pierwszy Festyn „W krainie 
pierogów” nie był dużą imprezą: na sce-
nie wystąpiły głównie lokalne zespoły, zaś 
główną gwiazdą wieczoru był zespoł Boys. 
Z roku na rok impreza przygotowywana 
jest na coraz większą skalę, a liczba ser-
wowanych pierogów rośnie. Na pierwszej 
festynie w 2000 roku zjedzono tylko 5 tys. 
pierogów, w 2009 r. 50 000, w tym roku – 
100 000!

Uczestnicy i organizatorzy I Ogólnopolskich Mistrzostw Pierogowych Kucharzy 
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Waldemar Sulisz (dziennikarz, Radio Lu-
blin i „Dziennik Wschodni”) i Danuta Gryta 
(przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bycha-
wie). Komisja oceniając pierogi, korzystała 
z profesjonalnych arkuszy oceny wg stan-
dardów międzynarodowych WACS. Oprócz 
smaku pierogów, ocenie poddawano ich wy-
gląd i sposób podania oraz organizację pra-
cy kucharzy.

Jury uznało, że najlepiej to zadanie wyko-
nali kucharze z restauracji Zamku w Bara-
nowie. Drugie miejsce zajęła Villa Rosa Wło-
dzimierzów, trzecie „Bar u Saszy”.

Festyn, to oprócz ty-
sięcy pierogów oczywiście 
dobra muzyka. O 13.00 
imprezę rozpoczęły finalist-
ki bychawskiego festiwalu piosen-
ki Kamerton 2010: Ada Nawłatyna, Aneta 
Krusińska, Ania Holweg, Weronika Dudziń-
ska, Dagmara Sprawka, Ola Płaza, Maria 
Ziętek.

Potem zagrali: zespół Aster, Klub Seniora 
z Bychawy oraz znany discopolowy zespół 
Akcent. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Hen-
ryczki” z Bychawy wystąpiła z nowym ka-
pelmistrzem, Dominikiem Pytko.

Nie obyło się bez naszych lokalnych de-
biutów: na scenie po raz pierwszy wystąpiły 

grupy taneczne z Bychawskiego Centrum 
Kultury: młodzieżowa tańca towarzyskiego 
zaprezentowała trzy tańce (walc, meksyk, 
cha-cha) pod kierunkiem Agnieszki Łako-
ty. Dwie, różne wiekowo formacje tańca no-
woczesnego, przygotowane przez Gabrielę 
Łupinę, instruktorkę tańca, przedstawiły 
inscenizacje taneczne.

Od 17.30 na bychawskiej scenie, z bar-
dzo energetycznym koncertem wystąpił się 
zespół Video, a następnie grupa o gorącej 
nazwie The Fever zaprezentowała w dwóch 
wyjściach piosenki w stylu retro oraz disco. 
The Fever to również jeden z tegorocznych 
debiutów muzycznych Bychawskiego Cen-
trum Kultury, opiekunem zespołu jest Mar-
cin Mączka.

Publiczność, bawiąc się kulturalnie i pijąc 
z umiarem, oczekiwała na koncert gwiazdy 
wieczoru, którą w tym roku był zespół Pec-
tus. Nie nadaremno. Koncert rozpoczął się 
punktualnie o 21.00, i trwał z bisami pra-
wie 1,5 godziny. Muzyka, którą gra Pectus 
przypadła większości do gustu (a o to, raczej 
trudno na imprezie masowej). Po koncercie 
ucieszył oczy i serce uradował wspania-
ły pokaz fajerwerków, przygotowany przez 
pirotechników z Chełma. Koncerty na by-
chawskiej scenie oraz cały festyn zakończył 
DJ Hiszpan. 

Oczywiście, festyn to nie tylko smaczne 
pierogi i dobra muzyka, ale również 

inne atrakcje. To dzień oczekiwany 
z niecierpliwością przez wszystkie 
dzieci w Bychawie. W tym roku 
zbiegł się prawie z Dniem Dziec-
ka, więc dzieci miały niezłe uży-
wanie: wesołe miasteczko, smako-

łyki i stoiska z zabawkami, moto-
cykle, quady, autodrom, dmuchane 

zamki...
Na festynie nie zabrakło również pięknych 

dziewczyn. W konkursie Miss Festynu wzię-
ło udział 12 kandydatek (w tym trzy dziew-
czyny z Bychawy i okolic). Wybory zostały 
już po raz drugi zorganizowane przez profe-
sjonalną agencję modelek i hostess MagMar 
Models z Lublina.

- Na festynie w Bychawie spotyka się bar-
dzo ładne i, co najważniejsze, bardzo odważ-
ne dziewczyny. Nie wstydzą się brać udziału 
w konkursie, zaś publiczność chętnie głosu-
je. Razem do urn zostało wrzuconych ponad 

700 głosów – konkurs podsumowała Magda 
Turlewicz z MagMar Models.

Miss Festynu Bychawa 2010 została wy-
brana Anna Poturaj. Pani Anna ma 20 lat 
i jest z Lublina. Na co dzień jest student-
ką analityki chemicznej, uczy też dzieci 
w przedszkolu języka angielskiego, a także 
pracuje jako modelka.

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Świata 
w Zjadaniu Pierogów ubiegłoroczny Mistrz 
Tadeusz Drozda obronił tytuł. Pobił rów-
nież rekord: zjadł 10 pierogów w czasie 
90 sekund.

Festyn organizowany jest przez pracowni-
ków Bychawskiego Centrum Kultury.

Oni gotowali pierogi
Gospodynie z Gałęzowa• 
Gospodynie z Olszowca• 
Nauczyciele i rodzice uczniów z gmin-• 
nych szkół podstawowych (Bychawka, 
Bychawa, Wola Gałęzowska, Stara Wieś 
Druga)
Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. • 
Dobrzańskiego w Bychawie
„Bar u Saszy” z Bychawy• 
Restauracja „Kresowa” z Lublina• 
„Karczma pod strzechą” Braci Mazur • 
z Lublina
Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” • 

Dziecięca formacja tańca nowoczesnego z BCK, insceniza-
cja „Torreador”

Kucharki z „Zamku” w Baranowie wygrały konkurs

Zespół tańca towarzyskiego z BCK

PECTUS nie skąpił autografów, nie to co DODA...
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Monika Glazik
Rozmowa z Markiem Kwiatkowskim, 
kapitanem jachtowym i instruktorem 
żeglarstwa.

Ktoś na lubelskim żeglarskim forum 
napisał: Nie ma nic lepszego w letnie 
weekendy niż woda, wiatr, łajba, ża-
gle, przyjaciele, muzyka... i to wszystko 
na przepięknej Lubelszczyźnie. Panie ka-
pitanie, czy Bychawa ma szanse stać się 
kiedyś ośrodkiem żeglarskim?

Jak najbardziej! Bychawa posiada bardzo 
atrakcyjny akwen – Zalew Podzamcze, któ-
ry stwarza możliwość rozwinięcia aktywne-
go wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez 
uprawianie żeglarstwa. Osobiście propono-
wałbym zorganizowanie takich zajęć w By-
chawie już podczas tych wakacji.

Jak wyglądałby taki kurs?
Program aktywnych wakacji pod żaglami 

mógłby przyjąć taką formę, jak nad Zale-
wem Zemborzyckim. Dzieci dzieli się na gru-
py wiekowe chłopców i dziewcząt. Uczest-
nicy pływają na jednoosobowych jachtach 
Optymist, najmniejszej klasie jachtów prze-
znaczonych dla dzieci i młodzieży do lat 
12, oczywiście pod kierunkiem instruktora 
żeglarstwa.

Optymist to jacht rasowy i bardzo cenio-
ny, jest dobry dla juniora, klasa idealna dla 
początkujących. Uczestnicy nie muszą mieć 
swojego sprzętu żeglarskiego, nie muszą 
też potrafić pływać. Rolą instruktora jest 
zabezpieczenie im sprzętu oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa. 
Dzieci mogłyby uczestniczyć 
w takich zajęciach np. w sobo-
ty i niedziele lub też można by 
pokusić się o zorganizowanie 
takiego dwutygodniowego kur-
su np. po cztery godziny zajęć 
dziennie. 

Czy posiada Pan uprawnie-
nia do organizowania takich 
szkoleń?

Posiadam uprawnienia In-
struktora Żeglarstwa do szkole-
nia w zakresie stopni żeglarskich 
Polskiego Związku Żeglarskiego. 
Jestem również zrzeszony w Lu-
belskim Okręgowym Związku 
Żeglarskim, który obejmuje 
swoim działaniem obszar woje-
wództwa lubelskiego.

Czy Pan mógłby spróbować 
zorganizować takie zajęcia 
w Bychawie już podczas tych 
wakacji?

Mógłbym spróbować zna-
leźć taką grupę chętnych dzie-
ci i młodzieży. Oczywiście, taki 

projekt nad bychawskim zalewem mógłby 
zostać zrealizowany tylko przy poparciu 
władz Bychawy. Dzięki takim zajęciom, 
dzieci zostałyby wprowadzone w świat ża-
gli i mogłyby przeżyć wspaniałą sportową 
przygodę.

Czyli byłoby to takie swoiste przed-
szkole żeglarskie?

Byłoby to szkolenie podstawowe, obejmu-
jące naukę samodzielnego obsługiwania 
i poprawnego żeglowania na jednostce kla-
sy Optymist (znak charakterystyczny tych 
jachtów to symbol lizaka na grocie), oraz na-
ukę przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
etyki i etykiety jachtowej. Optymist to naj-
liczniejsza klasa regatowa i w klasie tej od-
bywają się najważniejsze zawody, w tym mi-
strzostwa Europy i świata. Na optymistach 
zaczynali późniejsi mistrzowie np. Mateusz 
Kusznierewicz, Karol Jabłoński. W trakcie 
wakacji przeszkolone dzieci z Bychawy mo-
głyby rywalizować o trofea sportowe z dzieć-
mi ze Szkoły Żeglarstwa Regatowego z nad 
Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Dla młodzieży starszej mogę zorganizować 
szkolenie żeglarskie na państwowy stopień 
żeglarza jachtowego. 

Mam nadzieję, że już wkrótce na zalewie 
pojawią się małe „stateczki”. Dziękuję za 
rozmowę! Z żeglarskim pozdrowieniem...

Osoby zainteresowane nową formą waka-
cyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
w Bychawie prosimy o kontakt z p. Markiem 
Kwiatkowskim tel. 691 501 206.

Aktywne wakacje 2010

Czy w Bychawie 
może powstać 
ośrodek żeglarski?

Spotkanie orga-
nizacyjne dzieci 
oraz rodziców za-
interesowanych 
szkółką żeglar-
ską, odbędzie 
się 27 czerwca 
nad bychaw-
skim zalewem. 
Zapraszamy!

Zawody pożarnicze 
Serdecznie zapraszamy na MIĘDZYGMINNE 
ZAWODY W SPORTACH POŻARNICZYCH 
27 czerwca br. W turnieju wezmą udział drużyny 
OSP z czterech gmin: Bychawa, Strzyżewice, Jabłon-
na, Krzczonów. Początek godz. 9.00 na stadionie 
miejskim w Bychawie. Będą dodatkowe atrakcje: 
ogródki gastronomiczne i z napojami, przejażdżki 
quadami. Zapraszamy!

Sławomir Rolek 

Szkoła Podstawowa 
w Bychawie dziękuje...
30 czerwca 2010 r. w naszym niewielkim miasteczku 
odbył się więc już po raz 11. festyn ,,W krainie piero-
gów”.  Szkoła  Podstawowa w  Bychawie  już  od  kil-
ku  lat włącza  się  czynnie w organizację tego wyda-
rzenia. Zadaniem szkoły było ulepienie i sprzedanie 
pierogów kilku tysięcy pierogów. Ku naszej uciesze 
w lepienie pierogów zaangażowało się mnóstwo ludzi 
dobrego serca. Ich praca odniosła ogromny sukces: 
pierogów były tysiące i smakowały wszystkim. Środ-
ki, które pozyskaliśmy z ich sprzedaży, w całości zo-
stały przekazane na Radę Rodziców, działającą przy 
Szkole Podstawowej w Bychawie.

Dyrektor Szkoły, nauczyciele i uczniowie oraz Za-
rząd Rady Rodziców pragną serdecznie podziękować 
za zaangażowanie i duży wkład pracy przy pierogach 
następującym osobom: Mariusz Nawłatyna, Joan-
na Grabczyńska, Anna Dworak, Justyna Pawlik, 
Alina Doroszewska, Urszula Pytlak, Ewa Soba-
szek, Marianna Doroszewska, Agnieszka Klimek, 
Ewa Toruń, Irena Wolska, Barbara Boguta, Bar-
bara Olesińska, Anna Rzucidło, Małgorzata Lech, 
Zbigniew Lech, Katarzyna Fijołek Kmieć, Robert 
Kmieć, Anna Niedźwiadek, Halina Sprawka, Bar-
bara Frączek, Iwona Sulowska, Bożena Mazurek, 
Henryk Szymczak, Aneta Lenart, Anna Woźniak, 
Natalia Chomiak, Lucyna Zyguła, Janusz Dal-
mata, Anna Skoczylas, Ewa Piętko, Iza Semen, 
Karolina Woźniak, IrenaMaj, Agata Maj, Sylwia 
Bielecka, Agnieszka Łupina, Iza Michalewska, 
Katarzyna Jakubowska, Iwona Głaz, Beata Stel-
mach, Agnieszka Łopucka. 
Serdeczne  podziękowania  kierujemy również  pod  
adresem naszych  wspaniałych sponsorów, którzy 
już od kilku lat są niezawodni, i na których  zawsze 
możemy liczyć: ciastkarnia MEGA, OSM Bychawa, 
GS Bychawa, Sklep Rafał Dzwonowski, Sklep Boni-
facy Dawidczyk, Bychawskie Centrum Kultury, Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Polecamy!
Galerię zdjęć z festynu „W Krainie Pierogów” zoba-
czysz na www.ebck.pl.

Zaproszenie do współpracy
Kombatancki Zespół Wokalny „Leśna Serenada” 
zaprasza do współpracy. Wyraża chęć wzięcia udzia-
łu i zaprezentowania swoich talentów wokalnych na 
przeróżnych imprezach. Grupa grywa również na we-
selach oraz na życzenie Państwa Młodych w kościele. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Józef Rak, By-
chawa, ul. Piłsudskiego 55A/31.

Bychawa

?

Czy w Bychawie powstanie szkółka żeglarska?
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ks. Tomasz Gap 

Już po raz dziewiąty w By-
chawie odbędzie się święto-
wanie Muzykowania. W tym 
roku spotkamy się 27 czerw-
ca o 14.00 na placu przyko-
ścielnym, by posłuchać mu-
zyki chrześcijańskiej, pre-
zentowaną przez zespoły, 
schole i solistów z całej Ar-
chidiecezji Lubelskiej. 

W ubiegłym roku Muzykowanie, pomi-
mo obfitego deszczu, zgromadziło wielu 
artystów i bychawskich parafian, którzy 
jak zwykle nie zawiedli i pojawili się, by 
wspólnie poprzez muzykę chwalić Boga. 
W tym roku chcemy wyjątkowo mocno 
oddawać chwałę Panu, śpiewając, grając 
i biorąc udział w loterii, z której dochód 
będzie przeznaczony na pomoc powo-
dzianom. Główną nagrodą tegorocznej 
loterii będzie Wieża CD. Warto zazna-
czyć, że każdy los jest wygrany! 

Bychawskie Muzykowanie przy Św. 
Janie od 9 lat odbywa się corocznie oko-
ło odpustu parafialnego. W tym roku 
spotkamy się 27 czerwca w niedzielę, 
gdyż jest to pierwsza niedziela wakacji. 
Wydarzenie to ma charakter przeglądu 
piosenki religijnej. Udział w przeglądzie 
biorą schole, zespoły parafialne, chó-

ry oraz soliści z naszej diecezji, a tak-
że spoza niej. Każdy zespół prezentuje 
3 utwory o tematyce religijnej. Jeśli masz 
ukryte zdolności muzyczne, talent, któ-
ry czeka na ujawnienie, Muzykowanie 
jest specjalnie dla Ciebie!

Gwarantujemy dobrą zabawę, nie-
zapomniane przeżycia i wiele atrakcji 
przez cały czas trwania Bychawskiego 
Muzykowania przy św. Janie. 

Wieczorem zagra zespół POROZU-
MIENIE. Jest to kapela chrześcijańska 
o brzmieniu rockowym. Zadowoli wielu 
młodych Bychawian ostrym brzmieniem 
oraz pozytywnym, pełnym wiary prze-
kazem. Pochodzą z różnych stron Polski: 
od Gdańska po Parczew. Jednoczy ich 
wspólnie przeżywana wiara i potrzeba 
świadczenia o niej wobec bliźnich. Wie-
le można powiedzieć o ich koncertach, 
ale na pewno nie pozwalają przejść obok 
siebie obojętnie. Bychawa nie przeżywa-
ła dotąd takich emocji, jakie wzbudza 
zespół Porozumienie. Warto będzie ich 
zobaczyć, posłuchać, razem z nimi się 
pomodlić. Szczegółowe informacje oraz 
próbkę ich muzycznych możliwości moż-
na odsłuchać w internecie pod adresem: 
www.porozumienieband.com.

Organizatorem Muzykowania jest Pa-
rafia pw. św. Jana Chrzciciela w By-
chawie oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży „Altitudo” w Bychawie. Aby 
poczuć przedsmak tego, co będzie się 
działo w Bychawie 27 czerwca należy 
obejrzeć filmik w internecie. Wystarczy 
na stronie youtube.pl w wyszukiwarce 
wpisać słowa: Bychawa Muzykowanie.

Nie może Cię zabraknąć pośród nas 
27 czerwca! Dołącz do nas! Serdecznie 
zapraszamy. 

Szczegółowe informacje dostępne 
na stronie internetowej naszej Parafii: 
www.parafia.bychawa.pl

Bychawskie Muzykowanie przy św. Janie, w niedzielę 27 czerwca

Radość, Entuzjazm, Muzyka

Wybory prezydenckie 2010 - I tura

Wyniki 
wyborów 
w gminie 
Bychawa

Prezentujemy wyniki wyborów z 14 obwodów w gmi-
nie Bychawa. Frekwencja wyniosła 47,68%. Głosy 
wyborców rozłożyły się w następujący sposób:
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25 maja w Bychawskim Centrum Kul-
tury obchodzono Dzień Pracownika Sa-
morządowego. W tym roku uroczystości 
połączono z jubileuszowymi uroczysto-
ściami dwudziestolecia odrodzonego sa-
morządu terytorialnego. Imprezę zorga-
nizował Urząd Miejski w Bychawie.

- Jubileusz jest okazją do obejrzenia się 
wstecz i jednocześnie podziękowania tym, 
którzy w minionym dwudziestoleciu w nim 
pracowali – powiedział Andrzej Sobaszek, 
burmistrz Bychawy, wręczając pamiątkowe 
statuetki oraz podziękowania pracownikom 
Urzędu w uznaniu ich zasług dla rozwoju 
samorządności.

W imprezie wzięli udział pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Bychawie, obecnie zatrud-
nieni, jak również ci emerytowani, m.in. 
Wiesława Gomuła, Cecylia Rachwał, Kry-
styna Chadaj, Janina Klimek, Sabina 
Łatwińska, Danuta Denko, Julian Kwiat-
kowski, Henryk Sionkowski, Krzysztof 
Ziętek (na zdjęciu obok). Swoją obecnością 
zaszczycił burmistrz Ryszard Sprawka.

Duże wrażenie na urzędnikach zrobi-
ła część artystyczna przygotowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej. W baśniowej inscenizacji młodzi 
aktorzy przedstawili, że lepiej być dobrym 
człowiekiem niż złym. Morał został ukaza-
ny z dowcipem, więc historia nieznośnego 
chłopca na długo zapadła gościom w pa-

mięć. W tym miejscu należy 
pochwalić kunszt aktorski 
i kreatywność dzieci, a także 
profesjonalizm nauczycielek 
– Grażyny Rakuś i Beaty 
Szmit – oraz zaangażowa-
nie dyrekcji szkoły. Dzieci 
zakończyły przedstawie-
nie śpiewem piosenki „Na-
dzieja” z repertuaru Jana 
Pietrzaka.

Dzień Pracownika Samorządowego 
w Bychawie
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Młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie z Burmistrzem

Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie
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Jubileusz Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie

Dwadzieścia 
lat OPS

mgr Teresa Szopa

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bychawie, działający na terenie gmi-
ny Bychawa (12,5 tysiąca mieszkańców), 
obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Chwila ta składnia nas do refleksji. To 
czas wyjątkowy, czas na zatrzymanie się, 
wspomnienia, podsumowanie rezultatów 
pracy, osiągnięć... To czas na wyciągnięcie 
wniosków z obecnego funkcjonowania, ze 
zrealizowanych zadań i projektów. To pora 
na wyznaczanie nowych celów, jakie rzeczy-
wistość stawia przed pomocą społeczną.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 
ciągu 20 lat ulegała ciągłym zmianom, któ-
re podporządkowane były potrzebom i pro-
blemom otaczającej rzeczywistości. Lata 90. 
były czasem trudnym dla kadry pomocy 
społecznej. Uczyliśmy się stosować metody 
pracy socjalnej z najuboższymi mieszkań-
cami. Wówczas wsparcie mieszkańców po-
legało głównie na przyznawaniu środków 
finansowych, bez większych wymagań, bez 
oczekiwania zmian. Na pracę socjalną nie 
było wówczas czasu, gdyż w Ośrodku za-
trudnionych było zaledwie kilka osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej od począt-
ku swojego istnienia kilkakrotnie zmieniał 
swoją siedzibę. W lipcu 1995 roku nastąpiło 
przeniesienie OPS do lokalu zajmowanego 

obecnie (budynek Urzędu Miejskiego w By-
chawie przy ul. Piłsudskiego 22, I piętro), 
który wówczas wymagał gruntownego re-
montu i wyposażenia w podstawowe sprzęty 
i meble biurowe. Remont i przystosowanie 
pomieszczeń Ośrodka zostały wykonane 
w ramach własnego budżetu.

W 1995 roku, dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu ówczesnego kierownika Ośrodka 
Pani Marianny Szulowskiej, pozyskano ze 
środków z PFRON samochód osobowy Fiat 
126P dla potrzeb Ośrodka.

Prawdziwie rewolucyjne zmiany dla po-
mocy społecznej nastąpiły dopiero po 2000 
r., kiedy to przekazano Ośrodkowi wiele no-
wych zadań, tj. świadczenia rodzinne, za-
liczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyj-
ny i inne, które poprzez szeroki zakres i wy-
sokie koszty wymagały dokonania zorgani-
zowanych czynności służbowych w oparciu 
o konstruktywne zasady zarządzania. 

Wszystkie podejmowane działania i zada-
nia realizowane przez Ośrodek wpływają na 
dokonywanie pozytywnych zmian, obniża-
jąc natężenie występujących w gminie pro-
blemów społecznych. Aktywizują społecznie 
i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, integrują środowiska wycofane, 
uczulają na potrzeby osób mniej zaradnych, 
kształtują prawidłowe międzyludzkie sto-
sunki oraz motywują do dokonywania pozy-
tywnych, świadomych wyborów życiowych. 
Odejście od modelu państwa opiekuńczego 
wymusza na systemie pomocy społecznej 
wprowadzenie nowych rozwiązań. W moim 
odczuciu w zmianach tych bierzemy czynny 
udział. Dzięki otwartości na problemy spo-
łeczne i pracowitości kadry Ośrodka, podo-
łanie nowym zadaniom, które przed nami 
stawia rzeczywistość, jest realne.

Efektywność jest możliwa do osiągnięcia 
m.in. dzięki otwartej na wiedzę, kreatyw-
nej kadrze, która podnosi swoje kwalifika-
cje. Obecnie spośród 19 osób zatrudnionych 
w Ośrodku (m.in. pracowników socjalnych, 
pracowników administracyjnych, opiekunek 
domowych), sześć posiada wykształcenie 
wyższe, a większość chętnie korzysta z róż-
norodnych szkoleń i konferencji. Ta otwar-
tość na wiedzę i chęć poznawania nowych 
rozwiązań znacznie ułatwia zarządzanie 
kadrą i usprawnia realizację zadań.

Na uwagę zasługuje również fakt doskona-
le układającej się współpracy z placówkami 
oświaty oraz kultury i zdrowia, które zawsze 
chętnie angażują się w różne przedsięwzię-
cia Ośrodka.

Podsumowując powyższe rozważania, na-
leży stwierdzić, że tak intensywne dostoso-
wanie pomocy społecznej do nowych potrzeb 
oraz problemów społecznych i ich bieżące 
rozwiązywanie w gminie Bychawa było i jest 
możliwe dzięki przychylności wielu wrażli-
wych na krzywdę ludzką osób.

Bardzo dziękuję wszystkim byłym i obec-
nym pracownikom Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie za 20 lat wspaniałej 
służby. Bez Państwa osobistego zaangażo-
wania w niesienie pomocy bliźnim, otwarte-
go serca, wrażliwości oraz profesjonalizmu, 
nie udałoby się rozwiązać wielu spraw. Ży-
czę Wam, aby pomoc drugiemu człowieko-
wi była dla Państwa prawdziwym spełnie-
niem i dawała satysfakcję rekompensującą 
tę ciężką pracę.

Szczególne podziękowania składam pra-
cownikom Ośrodka, którzy łącznie z jubile-
uszem Ośrodka obchodzą własny jubileusz 
pracy zawodowej. Są to: Jadwiga Zawiślak, 
Anna Niedbała, Maria Frączek, Maria 

Mazur.
Pragnę również serdecz-

nie podziękować emeryto-
wanej kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w By-
chawie, która tworzyła pla-
cówkę po zmianach Ustawy 
o pomocy społecznej w 1990 
roku – Pani Irenie Dudek, 
byłym kierownikom – Pani 
Mariannie Szulowskiej, 
Panu Grzegorzowi Szaco-
niowi, Pani Marcie Woło-
szyn oraz burmistrzowi, 
Panu Andrzejowi Sobasz-
kowi, Panu Sewerynowi 
Gąbce, przewodniczącemu 
Rady Miejskiej oraz wszyst-
kim radnym, sołtysom, 
przedstawicielom oświaty, 
kultury, zdrowia, policji, 
sądownictwa oraz wszyst-
kim osobom wspierającym 
Ośrodek. 

Za zaangażowanie i wspar-
cie serdecznie wszystkim 
Państwu dziękuję.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Od lewej: Małgorzata Korba, Wioletta Kniaź, Maria Frączek, Danuta Jakubowska, Maria 
Mazur, Waldemar Kniaź, Krystyna Pietrzak, Anna Niedbała, Marta Nakielska, Katarzyna Chęć, Monika Zając, Teresa Szopa (kierownik), Jadwiga 
Zawiślak.

Telefon do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej: 815660127
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Jubileusz Marii Kostruby

20.02 br. Maria Kostruba, sołtys Olszowca Kolonii, 
obchodziła Jubileusz 15-lecia sprawowania funk-
cji sołtysa. Gratulacje i podziękowania, w imieniu 
własnym oraz społeczności gminy Bychawa, a także 
pamiątkową statuetkę przekazał podczas spotkania 
z mieszkańcami wsi, burmistrz Andrzej Sobaszek 
oraz jego zastępca. Były życzenia, tort i kwiaty...
Warto wspomnieć, że Maria Kostruba, pełniąc funk-
cję sołtysa kontynuuje rodzinną tradycję – jej ojciec, 
Paweł Zaręba był sołtysem Olszowca Kolonii przez 
30 lat.

Pierwszy Zjazd Absolwentów 
ZSZ nr 1 został przełożony 
na 2 października!
W związku z licznymi prośbami (okres wakacyjny, 
uroczystości rodzinne, wcześniej uzgodnione wyjaz-
dy za granicę itp.), Komitet Organizacyjny I Zjazdu 
Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 pod-
jął decyzję o przełożeniu tej uroczystości.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na 
Zjazd Absolwentów, który odbędzie się w dniu 
2.10.2010 r. Jednocześnie z radością informujemy, 
że koszt uczestnictwa w zjeździe został obniżony 
do100 zł/osoba. Wszyscy, którzy wpłacili dotychcza-
sową kwotę tj. 150 zł, będą mogli odebrać nadpłatę 
w dniu Zjazdu.
Mamy nadzieję, że fakt przełożenia terminu I Zjaz-
du Absolwentów nie wpłynie na decyzję uczestnic-
twa osób już zadeklarowanych, ale zachęci innych 
do udziału. Wierzymy, że dzięki takiej decyzji, znaj-
dziecie Państwo czas na spotkanie z koleżankami 
i kolegami z klasy.
Do zobaczenia 2 października 2010 roku na uro-
czystościach I Zjazdu Absolwentów z okazji 50-
lecia naszej Szkoły!
 

Sprawdź, kto już się zapisał
Lista Absolwentów, którzy potwierdzili udział 
w zjeździe oraz inne informacje na temat Zjazdu 
można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: 
www.zsz.bychawa.pl 

Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

W Bychawie 
zbieramy 
dary dla 
powodzian

Trwa zbiórka darów dla powodzian z gminy 
Wików, prowadzona przez Bychawskie Cen-
trum Kultury. 18 czerwca do czterech miej-
scowości, które dotknęła tragedia, zawiezio-
no pierwszą część darów z gminy Bychawa. 
Dary zbierane były także w naszych gmin-
nych szkołach. Nieodpłatny transport około 
trzech ton trwałej żywności, wody i środków 
czystości zorganizowali panowie: Wiesław 
Lenart (Hurtownia Elektryczna) oraz Adam 
Dyś (firma „Adachip”). Dary zostały przeka-
zane mieszkańcom czterech miejscowości 
– Brzozowej, Szczekarkowa, Zastowa Karcz-
miskiego, Zastowa Polanowskiego. 

- Do tej pory ludzie ci nie otrzymali prawie 
żadnego wsparcia. Dlatego nasza pomoc ab-
solutnie nie może się skończyć. Z apelem do 
mieszkańców naszej gminy zwróciła się soł-
tys wsi Brzozowa, Jadwiga Dzierzak – mówi 
Mariusz Nawłatyna, dyrektor BCK, który 
w zalanych miejscowościach był w ubiegły 
czwartek.

- Jestem przerażony tym, co zobaczyłem, 
mieszkańcy potracili wszystko. Trudno 
tu mówić o jakimś sprzątaniu, czy remon-
tach, jeśli jeszcze przez wiele dni nie będzie 
tam prądu ani wody. Zbiórkę w Bychawie 
będziemy prowadzili nadal. Prosimy wszyst-
kich o wsparcie. Mieszkańcy najbardziej 
proszą o: pościel, koce, poduszki, kołdry, 
sprzęt AGD nowy lub używany w dobrym 
stanie: pralki, lodówki, kuchenki gazowe, 
garnki. Potrzebne są również: zboże, pasze 
i karma dla zwierząt, chemia, środki czysto-
ści, trwałe artykuły spożywcze. 

Zbiórka prowadzona jest przez 
Bychawskie Centrum Kultury. 

Zainteresowane osoby oraz firmy 
prosimy o kontakt: 81 56-60-124.

Zdjęcia wykonane w gminie Wilków, 18 czerwca br. M
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Bychawa ma swoje rondo w La Chapelle
W dniu 9 maja 2010 r., podczas obec-

ności polskiej delegacji we francuskim 
mieście partnerskim Bychawy - La Cha-
pelle sur Erdre - zostało odsłonięte ron-
do o nazwie naszego miasta. Odbyło się 
to przy obecności władz naszego miasta: 
w La Chapelle był burmistrz A. Soba-
szek, przewodniczący S. Gąbka, bur-
mistrz R. Sprawka. Ze względów zdro-

wotnych do La Chapelle nie opojechał 
Artur Płaza, przewodniczący Komitetu 
Współpracy. 

Oprócz delegacji oficjalnej, w La Cha-
pelle gościli uczniowie Gimnazjum nr 1 
wraz z dyr. B. Toporowską oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z dyr. H. Dudzia-
kiem. Było to wspólne świętowanie 10-
lecia zbliźniaczenia naszych miast. 

Uczeń bychawskiej szkoły - 
laureatem w słynnym 
międzynarodowym 
konkursie matematycznym

Najdłuższy 
skok 
kangura 

Zofia Fijołek, szkolny organizator konkursu

18 marca 2010 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie przystąpili do Mię-
dzynarodowego Konkursu „Kangur Ma-
tematyczny”. Konkurs odbywa się co roku 
w trzeci czwartek marca. Według organiza-
torów, główną umiejętnością badaną przez 
Kangura jest logiczne myślenie, a nie tylko 
czysta wiedza i znajomość wzorów. Kangur 
jest najpopularniejszym szkolnym konkur-
sem matematycznym, w niezawodny sposób 
integruje młodzież, bowiem w tym samym 
dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują 
te same zadania, a laureaci mają możliwość 
wędrówek po świecie.

W Polsce głównym organizatorem Kon-
kursu jest Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. 

Konkurs ma charakter jednorazowego te-
stu. Zadania oraz termin są ustalane przez 
międzynarodową komisję. 

,,Kangur Matematyczny” w naszej szkole 
jest popularyzowany od kilku lat. W bieżą-
cym roku szkolnym brało w nim udział aż 
86 uczniów i już niemal tradycyjnie wyło-
niona została grupa bardzo zdolnych mate-
matyków. Zostaną oni nagrodzeni w czerw-
cu przez regionalnego organizatora. Najwyż-
szą nagrodę – tytuł laureata i wycieczkę do 
Legolandu zdobył uczeń klasy III b Marcin 
Wolski. Wyróżnienia otrzymali: Marek Lip-
ka z klasy IV d, Barbara Lech z klasy IV b 
i Marcin Dziadosz z klasy V c. Gratuluje-
my! Dodam, że tylko w okręgu lubelskim do 
Kangura przystąpili uczniowie z 232 szkół 
podstawowych, a laureatów jest zaledwie 
kilku.

Konkurs Kangur, który jak nazwa wska-
zuje wywodzi się z Australii, szybko stał się 
symbolem matematyków. W Kangurze bie-
rze udział około 30 krajów (ponad 4 miliony 
uczniów, w tym ponad 400 tysięcy w Polsce). 
Specjalne nagrody przyznawane są za „naj-
dłuższy skok kangura” (największa liczba 
dobrych odpowiedzi). Laureaci zostają na-
grodzeni poprzez wyjazd na wycieczkę lub 
kolonie zagraniczne, w czasie których miło 
spędzają czas z matematyką, wspólnie zgłę-
biają matematyczne ciekawostki.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej 
matematycznej przygodzie!

Najwyższą nagrodę w konkursie Kangur 
Matematyczny czyli tytuł laureata 

i wycieczkę do Legolandu zdobył Marcin 
Wolski, uczeń klasy III b SP Bychawa.

Marcin Wolski Marek Lipka, Basia Lech, Marcin Dziadosz
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Barbara Cywińska, dyrektor MBP

Niewielka karta, która bez trudu zmieści 
się w portfelu. Elegancka, kolorowa, z sym-
boliczną ilustracją płomieni wiedzy wydoby-
wających się z otwartej księgi. Wszak cała 
mądrość świata zamknięta w książkach jest 
do naszej dyspozycji, wystarczy wybrać od-
powiednią, otworzyć  i czerpać garściami. 
Rolę nawigatora po różnorodnych źródłach 
wiedzy i pośrednika pomiędzy odbiorcą 
a książką pełni biblioteka.

Drodzy Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bychawie! Już wkrótce, 1 wrze-
śnia zetkniecie się z nową czyli komputero-
wą formą udostępniania zbiorów. Dotych-
czas w powiecie lubelskim tylko biblioteka 
w Niemcach i PBP w Lublinie, a w całym wo-
jewództwie lubelskim tylko 30 na 6001 biblio-
tek udostępnia w taki sposób swoje zbiory. Słowem, 
jest to dla nas skok w nowoczesność.

Wdrożenie takiego systemu wypożyczeń niesie ze 
sobą wiele praktycznych korzyści, zarówno 
dla użytkowników, jak i dla bibliote-
karzy: Oto tylko niektóre: 

Możliwość przeglądania zasobów 
bychawskiej biblioteki z dowolnego 
miejsca, w dogodnym dla użytkownika 
czasie – dzięki umieszczeniu bazy zbio-
rów biblioteki w Internecie, co nastąpi 
niebawem.

Możliwość obsługi własnego konta bi-
bliotecznego bez wychodzenia z domu, 
poprzez www lub SMS. Będzie można np. 
sprawdzić stan konta, prześledzić historię 
wypożyczeń, prolongować wypożyczone 
materiały, rezerwować książki i otrzymy-
wać powiadomienia (SMS-em, wiadomością 
na konto e-mail), że zamówiona książka już 
czeka w bibliotece.

Zapominalskim system automatycznie 
prześle przypomnienie o zbliżającym się ter-
minie zwrotu książek do biblioteki.

Automatyzacja procesu wypożyczania 
oznacza w praktyce więcej czasu na „do-
pieszczanie” czytelników, a w szczególności: 
pomoc w wyszukiwaniu informacji, tworze-
niu bibliografii, promocję czytelnictwa, or-
ganizację imprez itp.

Prace przygotowawcze do tego bardzo waż-
nego wydarzenia trwały kilka lat i obejmo-
wały, m.in. szkolenia pracowników, tworze-
nie elektronicznej bazy zasobów w programie 
MAK, dystrybuowanym przez Bibliotekę Na-
rodową. Oswajanie elektronicznego sposobu 
opracowywania zbiorów było dla nas biblio-
tekarzy zajęciem po części fascynującym 
i frustrującym. Fascynującym, bo małymi 
krokami przybliżało do wizji nowoczesnej 
biblioteki; frustrującym bo program często 
płatał nam figle i nie zawsze chciał nas słu-
chać. Wtedy z pomocą śpieszyli pracownicy 
działu instrukcyjno-metodycznego WBP im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie, głównie pani 
Krystyna Szubka, a później instruktor PBP w 

1  Informacja udostępniona przez Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

Lublinie – pani Urszula Kurek. Obu Paniom 
jesteśmy ogromnie wdzięczni. W związku 
z tym, że MAK jest programem DOSowym 
postanowiliśmy zastąpić go nowym progra-
mem na bazie Windows o wdzięcznej nazwie 
Mateusz. Kiedy, jakieś 4 lata temu, wtedy 
jeszcze wspólnie z Mariuszem Nawłatyną – 
dyrektorem BCK, wizytowaliśmy bibliotekę 
w Wesołej (pod Warszawą), pracującą wła-
śnie w systemie Mateusz, wówczas zachwy-
ciły nas jego możliwości. 

Najwięcej czasu przy różnego rodzaju 
trudnościach zajęło wprowadzenie opisów 
książek do bazy komputerowej. Przy jedno-
osobowej obsadzie stanowisk w bibliotece 
było to nie lada wyzwanie. Ale udało się! Od 
20 kwietnia intensywnie poznajemy tajniki 
nowego programu, z każdym dniem zaprzy-
jaźniając się z nim coraz bardziej. Przed nami 
jeszcze wydruk i oklejenie książek 
naklejkami z koda-

mi kreskowymi 
oraz drobne prace „kosmetycz-

ne”, i możemy zaczynać nowy etap w historii 
bychawskiej biblioteki. Nie jest to może do 
końca taki start jaki sobie wymyśliliśmy. 
Jak sami Pastwo wiedzą, wszelkie zmiany 
wiążą się najczęściej z wydatkami. Tak i w 
tym przypadku: wdrażanie systemu pocią-
gnęło za sobą szereg, z pozoru drobnych, 
inwestycji, np. konwersja bazy zbiorów bi-
bliotecznych z systemu MAK do Mateusza; 
zakup serwera niezbędnego dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa przechowywanych in-
formacji o zbiorach i użytkownikach, zakup 
kart dla czytelników, w roku ubiegłym za-
kupiliśmy czytnik kodów kreskowych oraz 
papier do ich wydruku. W niedalekiej per-
spektywie musi znaleźć się wymiana sprzę-
tu komputerowego na nowszy o większych 
parametrach, a już palącą potrzebą jest wy-
miana lad bibliotecznych na dostosowane 
do komputerów. Póki co, będziemy maksy-
malnie wykorzystywać sprzęt, którym ak-
tualnie dysponujemy bo – jak mówią – nie 
można mieć wszystkiego i to od zaraz. Bu-
dżet w roku bieżącym nie pozwala na wiel-
kie „szaleństwa”.

Wracając do komputerowego udostępnia-
nia zbiorów w bibliotece w Bychawie i odpo-
wiedzi na pytanie: co się zmieni?

Każdy użytkownik za symboliczną opła-
tą zostanie zaopatrzony w kartę czytelnika, 

która będzie swoistą przepustką do nieod-
płatnego korzystania ze zbiorów bibliote-
ki, zasobów internetowych i innych źródeł 
informacji. A także do wszelkiej pomocy 
świadczonej przez bibliotekarzy w zakresie 
poszukiwania potrzebnych materiałów czy 
informacji. Karta jest też kluczem do zdal-
nej obsługi swojego konta bibliotecznego za 
pomocą sieci Internet. Jest to karta indywi-
dualna, z niepowtarzalnym kodem charak-
terystycznym dla danego czytelnika, który 
ponosi odpowiedzialność za operacje wyko-
nywane przy jej wykorzystaniu. W związ-
ku z planowanymi zmianami proszę Was, 
Szanowni Czytelnicy, o wyrozumiałość, tak 
bardzo potrzebną, zwłaszcza w pierwszych 
dniach wdrażania nowego systemu. Jedno-
cześnie proszę o zwrot wypożyczonych ksią-
żek do 27 sierpnia. 

Poza tym pod koniec wakacji, 
tj. w dniach 30-31 sierpnia pojawi się 
drobna niedogodność, biblioteka w tych 
dniach będzie nieczynna Jest to ko-
nieczne, aby bez przeszkód, 1 wrze-
śnia, rozpocząć pracę w nowym sys-
temie. Za te utrudnienia wszystkich 
bardzo przepraszam. Zaś wszystkich 
zaniepokojonych zapewniam, że wy-
korzystywanie systemów kompute-
rowych w pracy biblioteki nie będzie 
miało żadnego (czytaj: niekorzyst-
nego) wpływu na dotychczas panu-
jący klimat w Waszej Bibliotece. Na-

dal będzie można usiąść na wygod-
nej kanapie z gazetą czy książką i filiżanką 
kawy, podyskutować o literaturze, życiu, 
wymienić poglądy z innymi czytelnikami.

Miła niespodzianka czeka 
czytelników filii bibliotecz-
nej w Starej Wsi

Jeszcze w tym roku filia biblioteczna 
w Starej Wsi Pierwszej, zostanie wyre-
montowana i wyposażona w nowe meble 
i sprzęt komputerowy z dostępem do In-
ternetu. Zyska tym samym nowy wizeru-
nek i większe możliwości zaspokajania po-
trzeb kulturalnych, edukacyjnych, czytel-
niczych mieszkańców Starej Wsi i okolic. 
Środki na ten cel pochodzą z projektu re-
alizowanego w ramach Działania 4.1/413 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 przy wsparciu finan-
sowym Gminy Bychawa. Początek prac 
zaplanowany jest na koniec czerwca. Ko-
rzystając z okazji, dziękuję Panu Burmi-
strzowi oraz Radzie Miejskiej w Bychawie 
za zrozumienie potrzeb filii bibliotecznej 
i jej użytkowników, wyrażone stosow-
ną dotacją na realizację przedsięwzięcia 
oraz Zarządowi OSP Stara Wieś Druga 
za udostępnienie pomieszczenia na czas 
remontu.

Komputerowe udostępnianie zbiorów, elektroniczna baza danych, konto biblioteczne, prze-
glądanie zasobów i rezerwacje książek przez Internet, nowoczesna karta biblioteczna

Czy to początek nowej ery w bibliotece?

Karta Biblioteczna
www.biblioteka.bychawa.pl
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Irena Zarzycka, Waldemar Kot

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bychawie w dniach 1-12 
maja br. odwiedzili swoich 
kolegów w La Chapelle sur 
Erdre we Francji. 

1 maja bladym świtem wyruszyliśmy 
w długą podróż do La Chapelle sur Erdre. 
Tym razem nie jechaliśmy sami. Przyjacie-
le z zaprzyjaźnionego miasteczka zaprosi-
li dużą grupę mieszkańców Bychawy, by 
wspólnie świętować 10-lecie podpisania 
aktu współpracy. W 65-osobowym autoka-
rze (że też kierowcy potrafili taką „stonogą” 
pokonywać ostre zakręty!) znalazła się rów-
nież Młodzieżowa Orkiestra Dęta z ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego oraz mieszkańcy By-
chawy, którzy przyjmowali w swoich domach 
gości La Chapelle. Delegacja oficjalna, w tym 
i nasza pani dyrektor, poleci samolotem.

Piękna pogoda towarzyszyła nam w 
czasie podróży aż do Karlowych Warów, 
gdzie spędziliśmy noc. Następnego dnia 
mogliśmy pospacerować po tym niezwy-
kle urokliwym uzdrowisku i zrobić zdję-
cia przed zabytkowymi pijalniami wód 
oraz zatykającą dech w piersiach olbrzy-
mią magnolią.

We Francji nie było już tak ładnie. Wer-
sal powitał nas przejmującym zimnem, 
silnym wiatrem, a nawet deszczem. Jako 
że w poniedziałki pałac jest zamknięty, 
„przegalopowaliśmy” przez królewskie 
ogrody, a potem… Uratował nas Mac Do-
nald – ciepły i przytulny.

Po południu odjazd do La Chapelle. Im 
bliżej celu, tym bardziej można wyczuć 
napięcie i lekki niepokój. Czy poradzimy so-
bie w kontaktach z francuskimi rodzinami? 
Niektórzy zaczynają żałować, że nie przykła-
dali się bardziej do nauki języków obcych. 
Krótkie powitanie, „przydział” rodzin rozjeż-
dżamy się do domów.

Następne cztery dni spędzimy w szkole 
(i nie tylko) z francuskimi kolegami. Nauczy-
ciele i uczniowie zadbali o ciekawy program. 
Wycieczka do Nantes, prezentacja prac mło-

dzieży, rajd po La Chapelle, rejs po rzece Er-
dre czy wyprawa do Parku Briere – to tylko 
niektóre atrakcje. Wieczory i dni wolne też 
były zagospodarowane: koncerty w Capelii 
i klubie Jam, koleżeńskie spotkania, wy-
jazdy nad ocean z francuskimi rodzinami. 
Czas mijał nieubłaganie.

Rano codzienna wymiana wrażeń. Jakoś 

się „dogadujemy” (czasami bolą ręce). Nie-
którzy trochę głodni – słodkie, francuskie 
śniadania nie wszystkim przypadły do gu-
stu. Ale to też część wyjazdu – poznawanie 
różnic kulturowych. Omawiamy też plany 
na następny rok. Rewizyta w maju. Mamy 
więc czas, by przygotować równie ciekawy 
program.

Sobota i niedziela to oficjalne uroczystości 
związane z rocznicą zakończenia II wojny 

światowej oraz 10-leciem podpisania 
„aktu zbliźniaczenia” miast. Jedno 
z miejskich rond staje się rondem 
Bychawy.

Poniedziałkowy ranek. Na parkin-
gu przed szkołą tłok. My, goszczące 
nas rodziny, góry bagażu (wywozimy 
więcej niż przywieźliśmy). Jakoś uda-
je się wszystko zapakować do luków. 
Ostatnie uściski, ukradkowe uciera-
nie łez i… odjeżdżamy. Znów pada.

W drodze powrotnej tradycyjnie 
zwiedzanie Paryża. Miła niespodzian-
ka – wejście do Luwru dla młodzie-
ży bezpłatne. Niech żałują ci, którzy 
zostali na placu i oglądają jedynie 

fontannę.
Galeria robi wrażenie. Czy to naprawdę 

oryginały? – pyta jedna z uczestniczek. Ktoś 
podziwia posągi, na których artysta tysiące 
lat temu wyrzeźbił nawet drobne żyłki na sto-
pach. Oczywiście sesja fotograficzna przed 
Mana Lisą Leonarda (taka mała?) i Wenus 
z Milo. Potem katedra Notre Dame, dłuuugi 

spacer nabrzeżem Sekwany i jest! 
Wieża Eiffla. Ci, którzy już tu byli 
zostają na dole, a reszta w górę… 
Szkoda, że deszcz, który zaczął 
padać, trochę psuje panoramę.

Powrót do autokaru odbywa 
się w strugach deszczu. Ale lito-
ściwi kierowcy włączyli wcześniej 
ogrzewanie, więc nie jest źle. Ko-
lacja (Fuj, kanapka z rybą!), wy-
miana wrażeń i odjazd do Pragi. 
Dosyć szybko większość zmorzył 
sen.

Po długiej podróży docieramy 
do stolicy Czech i odnajdujemy 
na obrzeżach sympatyczny ho-
telik. Szybki prysznic i jedziemy 

do centrum. Tym razem bez pośpiechu spa-
cerujemy po starówce, robimy zdjęcia na 
Moście Karola, w małych grupkach różnie 
spędzamy kilka godzin. Coraz częściej sły-
chać rozmowy o Bychawie. Czyżby tęsknota 
za szkołą?

Rano, po obfitym śniadaniu, wyruszamy 
do Polski. Jeszcze tylko (!) z 15 godzin i bę-
dziemy w domu.

Z wizytą u francuskich przyjaciół

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bychawie Uchwa-
ły Nr XLVIII/370/06 z dnia 7 lipca 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bychawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Par-
tyzantów 1 w terminie do dnia 23 lipca 
2010 r. (termin nie przekraczalny).

 
 

Wniosek powinien zawierać: 
nazwisko, imię, nazwę i adres • 
wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku • 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.• 

Burmistrz Bychawy
  Andrzej Sobaszek

 WAŻNE!!!

Urząd przystąpił do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa
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Przyjazd
BYCHAWA – słowo to zawiera wielki ładu-

nek emocjonalny dla dzieci i wnuków Jana 
Luterka, które w okresie powojennym gro-
madnie zjeżdżały tu na wakacje, wpadając 
w jego szeroko otwarte ramiona oraz cioci 
Waci i wujka Antosia Milanowskich.

Gościnność domu przerastała wszelkie 
wyobrażenia. Do rodzinnego gniazda ścią-
gały w okresie urlopowym całe ro-
dziny z różnych stron Polski – War-
szawy, Częstochowy, Puław, Za-
mościa i Gdańska. Niewielki dom 
mieszkalny pomieścił każdą liczbę 
gości, przyjeżdżających najczęściej 
niespodziewanie, wywołując tym 
większą radość gospodarzy. W re-
zerwie pozostawała zawsze stodoła, 
w której noclegi należały do bardzo 
atrakcyjnych, niestety, zastrzeżone 
były głównie dla dorosłych.

Nasza podróż z Gdańska do By-
chawy, z przesiadką w Warszawie 
i Lublinie, była długa i męcząca, 
zważywszy na letnią aurę oraz nie-
miłosierny tłok w pociągach. Wy-
prawy te kojarzą mi się ze sztur-
mem na nadjeżdżający pociąg, z 
wrzucaniem nas, dzieci i tekturo-
wych walizek przez okna pociągu 
do przedziału, z krzykiem i kłót-
niami o miejsca. Przerażała mnie 
zawsze wtaczająca się na peron 
ogromna, czarna lokomotywa i jej 
dym cuchnący siarką. Z Lublina 
do Niedrzwicy pociąg był bardziej 
przyjazny. Wagony miały cały sze-
reg drzwi, którymi prosto z peronu 
wchodziło się do przedziałów. Przez po-
otwierane wąskie okna w drzwiach wpadało 
świeże powietrze, zapach dojrzałego zboża i 
śpiew ptaków. Pasażerów było niewielu, ale 
za to bardzo chętnych do rozmowy, szcze-
rych i otwartych. Z Niedrzwicy przyszło 

nam podróżować przygodnie spotkanymi 
furmankami, ponieważ ostatni autobus do 
Bychawy dawno odjechał. W miarę zbliża-
nia się do celu podróży udzielało się nam 
podniecenie taty. Obserwowałam ukrywane 
wzruszenie, objawiające się rozbieganiem 
jego czarnych oczu, penetrujących rodzinne 
strony, a potem wyszukujących znajomych 
na głównej ulicy Bychawy, prowadzącej od 

kościoła w kierunku targowicy, przy której 
mieszkał dziadek. Nie trzeba było długo cze-
kać na radosne powitania, pozdrowienia, 
oglądanie dzieci Józia – czyli siostry i mnie. 
Po wymianie grzeczności i uwag na temat 
rodzinnego podobieństwa ruszaliśmy dalej, 

mijając po drodze szumiącą jak ul knajpę, 
której bały się wszystkie żony, matki i sio-
stry, a największym jej wrogiem była zawsze 
ciocia Wacia.

Ulica Turobińska, obecnie Marszałka 
J. Piłsudskiego, na wysokości skrzyżowania 
z drogą do Gałęzowa dochodziła do rozległe-
go placu obudowanego od strony północnej 
budynkami mieszkalno-usługowymi, w tym 

najbardziej reprezentacyjnymi obiektami 
miasteczka - banku i spółdzielni „Jedność”. 
Od strony południowej plac był ograniczony 
parterową zabudową zagrodową, za którą 
kryły się budynki gospodarcze, sady i pola 
uprawne ciągnące się w głąb działek po kil-

Część pierwsza wspomnień Jadwigi Luterek-Cholewskiej z Bydgoszczy

WAKACJE U DZIADKA JANA W BYCHAWIE

Chata pradziadków Ignacego i Agaty Łuszczewskich z XIX w. Stan z 1940 r.

 

Jadwiga Luterek-Cholewska, córka 
Józefa, wnuczka Jana Luterka, bliskiego 
współpracownika ks. Antoniego Kwiatkow-
skiego, urodzona 15.08.1945 r. w Bychawie. 
W latach 1946-1969 mieszkanka Gdań-
ska-Wrzeszcza, z wykształcenia architekt 
urbanista po Politechnice Gdańskiej. Po-
studiach pracowała w biurach planowania 
przestrzennego w Świeciu nad Wisłą, Byd-
goszczy, Elblągu i ponownie w Bydgoszczy. 

Od 1998 r. wraz z mężem Andrzejem Cho-
lewskim uczestniczy w pracach wydawni-
czych Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły 
z siedzibą w Grucznie koło Świecia, a od 
kilku lat współpracuje również z Bychaw-
skim Towarzystwem Regionalnym. Związki 
emocjonalnie z Bychawą, poznaną w dzie-
ciństwie podczas spędzanych tu wakacji, 
zaowocowały wspomnieniami zilustrowa-
nymi zdjęciami rodzinnymi. 
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kaset metrów. Od strony zachodniej plac 
zamykał okazały, dwukondygnacyjny budy-
nek urzędu miasta i gminy, zbudowany tuż 
przed wojną, w czasie gdy wójtem był nasz 
stryj Władysław Luterek. Zachowały się zdję-
cia Zarządu Gminnego lustrującego budowę 
siedziby urzędu. Idąc do domu dziadka Jana 
przecinało się park, założony w czasie oku-
pacji przez żonę ówczesnego wójta, tuż przy 
nowym urzędzie. Z parkiem sąsiadowała 
rozległa targowica wydzielona drewnianym 
ogrodzeniem. Przy jej południowo-zachod-
nim narożniku znajdowała się upragniona 
furtka. Niezapomniane było wzruszenie to-
warzyszące jej otwarciu i wejściu do ogrodu. 
Do domu prowadziła ścieżka wy-
sypana jasnym piaskowcowym 
tłuczniem. Po jej lewej stronie 
wyrastał zielony łan kukurydzy 
lub bobu, zwany tutaj bobrem, 
(obok czarnych trześni najwięk-
szego przysmaku naszego taty). 
Wzdłuż ogrodzenia od strony 
ulicy panował niepodzielnie gę-
sty maliniak dwukrotnie od nas, 
dzieciaków, wyższy. Następna 
fala wzruszenia wywołana była 
widokiem przeszklonej weran-
dy okolonej girlandami pną-
cych róż i widokiem ukochane-
go dziadzia Jana, pochylonego 
nad stołem zegarmistrzowskim. 
Następowały radosne powita-
nia z gospodarzami i wszystki-
mi, którzy już wcześniej zdążyli 
ściągnąć do rodzinnego gniaz-
da. Echem niosła się wieść po 
ogrodzie, że przyjechał Józio, 
nazywany przez dzieci słodkim 
wujkiem z racji zatrudnienia w 
Zakładach Przemysłu Cukierni-
czego „Bałtyk”, znanej w Polsce 
fabryce cukierków i czekolady.

dom w ogrodzie
Parterowy murowany dom mieszkalny, 

cofnięty w głąb ogrodu, został usytuowany 
na granicy działki od strony Kostrzewów. 
Według pierwotnych zamysłów budynek 
miał pełnić funkcję gospodarczą, a dom 
mieszkalny miał powstać na miejscu sta-
rej chaty pradziadków Łuszczewskich, któ-
ra jeszcze na początku okupacji stała przy 
ulicy, obok chaty Żmindów. Zachowało się 
jej zdjęcie, na odwrocie którego stryj Stefan 
nazywa ją pieszczotliwie letnią rezydencją. 
Zbudowana została prawdopodobnie tuż po 
wielkim pożarze Bychawy w 1877 r. (notabe-
ne roku urodzenia dziadka Jana). Bychawa 
spaliła się wtedy doszczętnie. Ocalał jedynie 
kościół oraz budynek mieszczący kancela-
rię i sąd gminny. Trzeba pamiętać, że w tym 
czasie zabudowa miasta prawie w całości 
była drewniana, kryta strzechą. Chata pra-
dziadków miała bardzo proste, tradycyjne 
rozplanowanie wnętrza. Pośrodku znajdo-
wała się sień dostępna od ulicy i z ogrodu. 
Po jednej stronie sieni była obszerna kuch-
nia, po drugiej duża izba.

Jedyna córka Ignacego i Agaty Łuszczew-
skich - Maria (młodsza Stanisława zmarła 
w wieku 15 lat) poślubiła na początku 1903 

r. Jana Luterka, wybranego spośród kilku 
starających się o jej rękę. Sakramentu mał-
żeństwa udzielił prawdopodobnie ksiądz 
Antoni Kwiatkowski, proboszcz bychawski 
od 1900 r., postać opatrznościowa w życiu 
Bychawy i jej mieszkańców, w tym i naszej 
rodziny. Niedługo po ślubie zaczęły przycho-
dzić na świat dzieci: Władysław, Leokadia, 
Stefan, Zachariasz, Stanisław, Zofia, Anto-
ni, Józef, Wacława, Wojciech i Kazimierz. 
Dzieci musiały być silne i zdrowe, ponieważ 
poza Zachariaszem, zmarłym w chłopięcym 
wieku, wszystkie oparły się epidemiom dzie-
siątkującym ludność jeszcze na początku 
XX w. Wszystkie urodziły się i wychowały w 

tej drewnianej chacie.
 W obecnym, murowanym domu zamiesz-

kali po wojnie wujostwo Milanowscy i dzia-
dek Jan. Drewniana weranda dobudowana 
do szczytu domu była jego pracownią ze-
garmistrzowską. Tykające i dzwoniące ze-
gary, budziki, biurko z narzędziami zegar-
mistrzowskimi, imadełko przytwierdzone do 
blatu przyciągały ciekawską dzieciarnię.

Lubiliśmy wysiadywać na werandzie w 
deszczowe dni słuchając wielogodzinnego 
jazzowania naszego kuzyna Tadeusza na 
stojącym w kącie fortepianie. Te improwi-
zacje wzbudzały w młodszych słuchaczach 
podziw i szacunek dla mistrza, wnuka by-
chawskiego organisty Wincentego Onuszkie-
wicza, po którym niewątpliwie odziedziczył 
zdolności muzyczne. Najczęściej śpiewanym 
utworem (chóralnie) był znany standard 
jazzowy, „John Brown hodował lilie”, przy 
czym słowo „lilie” było wymawiane przez „y”. 
Z czasem talent poetycki wziął górę nad mu-
zycznym, czego dowodem mogą być wiersze 
kuzyna publikowane w różnych lokalnych 
czasopismach. Tadeusz, również spędza-
jący wakacje u dziadka Jana, był naszym 
„kulturalno-oświatowym”, organizując poza 
koncertami turnieje warcabowe w ogrodo-
wej altanie.

Na lewo od werandy królowały wysokie 
tuje i żeliwna pompa z fantazyjnie podrzeź-
bionym kranem i wodą tak twardą, że nie 
rozpuszczało się w niej żadne mydło (nie był 
to jednak wystarczający argument dla wuj-
ka Antosia, który wypatrzywszy wystające 
spod pierzyny brudne pięty pędził bezlito-
śnie zasypiającego już delikwenta do mycia). 
Nieco dalej stała altana porośnięta fasolą 
kwitnącą na pomarańczowo, później już wi-
noroślą, ze stołem i ławkami, pozwalający-
mi na spożywanie tu posiłków, na ucieczkę 
przed letnimi upałami. Panował w niej przy-
jemny chłód, dlatego tutaj przed południem 
obierane były ziemniaki, jabłka czy ogórki 

na mizerię, tutaj wieczorem siedzieliśmy 
nad warcabami, a starsi nad szachami. Na 
wprost altany znajdowały się drzwi wejścio-
we do domu i dalej, przez sionkę wejście do 
kuchni - królestwa niepowtarzalnych sma-
ków i zapachów, artystycznego warsztatu 
kulinarnego  cioci Waci. Kuchnia była naj-
ważniejsza, co do tego nie było i nie ma 
żadnej wątpliwości. Stolnica z cieniut-
kim makaronem, miska pełna aro-
matycznej mizerii, zabielana zupa 
z trześni, blacha jeszcze ciepłej 
szarlotki z jabłek przed chwilą  
zebranych - to widoki i smaki 
niezapomniane dla takiego 
łasucha jak ja. Były to 
potrawy proste, powsta-
wały z tego co było pod 
ręką, ale właśnie na t y m 
polegało mistrzo- s t w o 
cioci. Do dzi- siaj jej 
przepisy na cia- sta są 
przekazywane z poko- lenia na 
pokolenie, przepisywane krążą po 
Polsce. 

CDN.

Dom Jana Luterka oraz Wacławy i Antoniego Milanowskich. Lata 70. XX w.
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Mieczysława Demska-Trębacz

W roku 2010 cały świat w chopinowskie 
rytmy się wsłuchuje. Polska – od przed-
szkola, szkoły, poprzez media, koncerty, 
spotkania – czci dwustulecie jego uro-
dzin. Chopin na to z pewnością zasługu-
je. To, że Bychawa wpisuje się w te uro-
czystości jest głęboko osadzoną tradycją 
tego miejsca. Wszak fascynatów muzyki 
Chopina w regionie bychawskim nie bra-
kowało, poczynając od lat dwudziestych 
XIX stulecia. Byli nimi mieszkańcy Woli 
Gałęzowskiej i Gałęzowa, Bychawy i Pio-
trowic; ci z urodzenia i z zamieszkania. 
Mam powody, by do tego kręgu fascyna-
tów dołączyć: zachowana w pamięci mo-
jej starowiejskiej rodzinie informacja, że 
w pobliskim wolańskim dworze były prze-
chowane cenne egzemplarze utworów 
Chopina być może legła u źródeł i mojego 
głębszego zainteresowania się dziełem 
genialnego muzyka.

Zwięzłą i nadzwyczaj trafną charaktery-
stykę Chopina pozostawił nam C.K. Norwid: 
Rodem warszawianin, sercem Polak, a ta-
lentem świata obywatel. Był bowiem Chopin 
rodem z Mazowsza: jako człowiek i muzyk. 
Z perspektywy życia artystycznego pobyt w 
Warszawie do roku 1830, czyli lata młodo-
ści, jawi się jako okres dla tego kompozyto-
ra najważniejszy. A przypadło mu dorastać 
i zdobywać wiedzę w centrum życia kultu-
ralnego i politycznego Królestwa Polskiego. 
Wszystko to, co nad Wisłą poznał, czego 
doświadczył, wycisnęło piętno na jego oso-
bowości, jako twórcy rodzimych mazurków 
i polonezów, ale też jako autora uniwersal-
nych koncertów i sonat.

Zaduszki 1830 roku w życiu dwudziesto-
letniego absolwenta stołecznej Szkoły Głów-
nej Muzyki były momentem przełomowym: 
Fryderyk opuszczał wówczas miasto mło-
dości, jak się okazało na zawsze. W ocze-
kiwaniu na przyjazd pocztowego dyliżansu 
w oberży na warszawskiej Woli zgromadzili 
się jego przyjaciele. A gdy „na pocztę czeka-
li” odśpiewali przy akompaniamencie gitary 
kantatę „Zrodzony w polskiej krainie”. Mu-
zykę do słów Ludwika Dmuszewskiego na 
tę okazję napisał profesor Józef Elsner, on 
także dyrygował chórem kolegów Chopina 
z klasy kompozycji, którzy śpiewali: „Choć 
opuszczasz nasze kraje, lecz serce Twoje 
wpośród nas zostaje”. 

W bagażu Fryderyk wiózł sporą porcję 
własnych utworów, a także pamiętnik ozdo-
biony akwarelą przedstawiającą kolumnę 
Zygmunta. To ona, ta kolumna na akware-
li, miała Fryderykowi przypominać miasto 
dzieciństwa i młodości, lata szkolne i stu-
denckie. Sięgał po ten sztambuch nie jeden 
raz w chwilach osamotnienia. Cieszył się 
wówczas, że mógł „odtworzyć widok króla 
Zygmunta”. Jego przywiązanie do nadwi-

ślańskiego miejsca i do rodzinnego domu 
było ogromne, pozostało punktem odniesie-
nia na całe Fryderyka dalsze życie. „Jestem 
zawsze jedną nogą u Was” – zwierzał się 
jeszcze w roku 1845 swoim bliskim, matce, 
ojcu i dwóm żyjącym siostrom, Ludwice Ję-
drzejewiczowej i Izabeli Barcińskiej. 

„Warszawę czasów Chopina” wyróżniała 
najdziwniejsza zabudowa. Jak to opisywał 
świadek z tamtej epoki, Oskar Kolberg: „wieś 
wchodziła omal w środek, w city, a miasto 
nie kończyło się właściwie nigdzie, ale po 
prostu rozpływało, rozrzedzało we wsiach. 
Gościńce, czyli szosy, spotykały się w cen-
trum, a przytulone miasteczka czy wsie pa-
triarchalnie zagarniała stolica”. Na oczach 
młodego Chopina następowała przebudo-
wa stolicy, jak pisano „zdejmowała syrena 
ugniatający ją stary gorset i wpuszczała 
kraj do środka”.

* * *
Dwudziestoletni muzyk jechał w niezna-

ne, bo w Warszawie nie znalazł mecenasów, 
takich jak choćby wiedeńscy opiekunowie 
muzyków. Bywał wprawdzie w niejednym 
arystokratycznym salonie, ale tylko jako 
„muzykus”. Trzeba mu było zatem ruszyć w 
świat. Nie chciały go w tym zamiarze wspo-
móc urzędy Królestwa Polskiego. Na list „naj-
niższego sługi Mikołaja Chopina, profesora 
Lyceum Warszawskiego” z 13 kwietnia 1829 
przyszła odpowiedź negatywna. A wystąpił 
on „do Pana Ministra Tadeusza Mostowskie-
go z najpokorniejszą prośbą, ażeby raczył u 
Rady Administracyjnej z funduszu, do dys-
pozycji Namiestnika zostawionego, pewien 
zasiłek na podróż syna wyjednać”. Syna, 
który „ukończył już wszelkie poprzednie na-
uki, […]  potrzeba mu tylko teraz, aby mógł 
zwiedzić zagraniczne kraje, zwłaszcza Niem-
cy, Włochy i Francję, ażeby się na dobrych 
wzorach dostatecznie mógł ukształcić”. Ry-
chło przyszła odpowiedź z Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Policji, która „mia-
ła honor zwrócić uwagę, iż nie może dzie-
lić zdania, ażeby fundusze publiczne były 
przeznaczone na zachęcanie [do wyjazdu] 
tego rodzaju artystów”. Nie mogła Komisja 
zapewnić „profesorowi Chopin po 5 zł co-

rocznie w celu wojażowania za granicę [jego 
syna] przez dwa lata i udoskonalenia talentu 
grania na fortepianie, którym się odznacza”. 
Nie pomógł młodemu muzykowi minister. 
Nie zgłosiły chęci, aby go wspierać, ordyna-
torowe i wojewodziny. Nie dopomogły żad-
ne warszawskie „adorantki” i  „filantropki”, 
w których apartamentach od dzieciństwa 
produkował się dobroczynnie. Nie wsparł go 
książę Radziwiłł, u którego gościł w Antoni-
nie, ani Luiza ks. Czetwertyńska, która rolę 
jego „matki” w stołecznych salonach chętnie 
przyjmowała.

* * *
Choć „rodem warszawianin”, jak pisał 

Norwid, to na świat przyszedł na wsi nad 
Utratą. To miejsce urodzenia, Żelazową 
Wolę, wspominał nie jeden raz w dorosłym 
życiu. Miał utrwalone w pamięci pobyty na 
mazowieckiej wsi; wieczory, gdy przed dwór 
hrabiów Skarbków wynoszono fortepian, 
a gość z Warszawy siadał przy instrumencie 
pod świerkiem i improwizował. W Żelazowej 
Woli był ostatni raz latem 1830 roku. W pa-
miętniku Chopin zapisał myśl: „zieloność 
uwielbiam – zapach wiosny – ta niewinność 
w naturze przypominała mi dziecinne uczu-
cia moje”. Urodzony na wsi, naturę i wieś 
kochał, a w owej wsi tkwią korzenie jego 
twórczej odrębności i oryginalności. W ko-
respondencji niejeden raz o tym pisał, jak 
z kujawskiego Kowalewa latem roku 1825: 
„Powietrze świeże, słonko ślicznie świeci, 
ptaszki świergocą, strumyka nie ma, […], 
ale za to jest staw i żaby prześlicznie śpiewa-
ją! – Ależ najzabawniejszy jest kos, co przed 
oknami awantury wyśpiewywa”.

Zapewne nie stanowiła dla Fryderyka 
niewiadomej data jego urodzin: czy był to 
1 marca 1810, czy też może 1809 roku, czy 
prawdziwy był zapis w księdze kościelnej 
z dopełniającej ceremonii chrztu, udzielo-
nego wcześniej z wody – te kwestie później 
zajmowały uwagę niejednego chopinologa. 
Można dziś powiedzieć, że zapis metrykalny 
z 23 kwietnia 1810 roku w księdze parafii 
św. Rocha w Brochowie sprawił wiele kłopo-
tu badaczom biografii Chopina. Mianowicie 
w akcie chrztu jest zawarta nieprecyzyjna 
informacja o dacie przyjścia na świat dziec-
ka, Fryderyka Franciszka, urodzonego „ze 
szlachetnych rodziców” 22 lutego. Jednak-
że w tradycji rodzinnej wymieniano 1 mar-
ca jako datę urodzin chłopca. Do dziś obie 
daty urodzin genialnego muzyka stanowią 
przedmiot sporów, tym bardziej, że obcho-
dzono w rodzinie Chopinów jego imieniny na 
świętego Fryderyka, czyli 5 marca. 

* * *
Nie długo jednak dane było Fryderykowi 

mieszkać w majątku hrabiów Skarbków, 
gdzie ojciec Mikołaj był guwernerem, a mat-
ka, Justyna z Krzyżanowskich rezydentką u 
swoich kuzynów. Już 1 października 1810 
roku rodzina przeniosła się do Warsza-
wy. Mikołaj został wykładowcą literatury 

FRYDERYK CHOPIN

Rodem warszawianin, sercem Polak…
Część pierwsza
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i języka francuskiego w Liceum Warszaw-
skim. Prowadził też prywatny pensjonat dla 
uczniów z rodzin ziemiańskich. To właśnie 
na tej pensji mieszkał dozgonny przyjaciel 
Chopina z podhrubieszowskiego Poturzyna, 
Tytus Woyciechowski, o dwa lata starszy od 
Fryderyka. Mieszkał tu również Jan Scipio 
del Campo z Bychawy, który choć urodzony 
w Dzikowie, dzieciństwo spędzał w posiadło-
ści ojca Karola, właśnie w Bychawie. Guwer-

nerem na pensji Chopinów był lublinianin, 
Antoni Barciński, który wkrótce został ich 
zięciem. Barciński w Lublinie się urodził i tu 
został ochrzczony. W 1834 poślubił Izabelę 
Chopin. W latach 40-50. Barcińscy na tere-
nach Lubelszczyzny byli obecni, gdy Antoni 
był dyrektorem Żeglugi na Wiśle, czyli pry-
watnej spółki Andrzeja Zamoyskiego.

Liceum Warszawskie początkowo mieściło 
się w pałacu Saskim, ale niebawem zostało 
przeniesione do pałacu Kazimierzowskiego, 
a wraz z nim przeprowadzili się Chopinowie 
(mieszkali w prawej oficynie pałacu, w tzw. 
pawilonie, a potem w pałacu Krasińskich).

Warszawski dom rodziców Fryderyka 
był miejscem spotkań wielu osobistości. 
W czwartkowych spotkaniach salonowych 
brali udział: Kazimierz Brodziński, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Bogumił Linde. Poja-
wiali się tu muzycy, pedagodzy konserwa-
torium: Elsner i Würffel. Oboje rodzice Fry-
deryka byli muzykalni: matka śpiewała i 
grała na fortepianie, a ojciec grał na flecie 
i skrzypcach. 

Wrodzone zdolności 
muzyczne Fryderyka 
były rozwijane w spo-
sób ze wszech miar pra-
widłowy. Kształceniem 
ogólnym dzieci zajmował 
się ojciec Mikołaj. Jako 
sześciolatek Fryderyk 
rozpoczął naukę gry na 
fortepianie u 61-letniego 
wówczas Wojciecha Żyw-
nego, oryginała, kulty-
wującego muzykę Bacha 
i Mozarta. W kwestii oce-
ny umiejętności dydak-
tycznych „Adalbertusa” 
(czyli Wojciecha Żywne-
go) zdania były podzie-
lone. Wspominając owe-
go „dobrego staruszka”, 

który go „także uczył i nie nauczył grać na 
fortepianie” Andrzej Koźmian z Piotrowic – 
chyba niesłusznie – uważał, że „był to może 
jeden z najpośledniejszych nauczycieli mu-
zyki w Warszawie”. I uzupełnił tę opinię 
komentarzem: „aby być w swoim rodzaju 
Aleksandrem Wielkim, nie trzeba mieć Ary-
stotelesa za mistrza”. Uczyła się u Żywne-
go grać na fortepianie Zofia Koźmianówna 

z Woli Gałęzowskiej, ale w jej pamiętnikach 
krytycznych uwag o nauczycielu nie znajdu-
jemy. Z okresu nauki u Żywnego pochodzą 
pierwsze kompozycje Fryderyka: Polonez 
g-moll dedykowany Wiktorii Skarbek, a tak-
że Polonezy: B-dur i As-dur (ten dedykowany 
Żywnemu).

Ośmiolatkiem był, gdy rozpoczął publicz-
ne koncerty. Datą pamiętną okazał się 
24 luty 1818, gdy na rzecz Towarzystwa Do-
broczynności koncertował w pałacu Radzi-
wiłłowskim. Imprezę tę organizowała ordy-
natowa Zofia z ks. Czartoryskich hr. Zamoy-
ska. Młody fortepianista otrzymał wówczas 
wiele gratulacji. Wkrótce Fryderyk stał się 
atrakcją warszawskich salonów arystokra-
tycznych. Wówczas to Anna Tańska nazwa-
ła Fryderyka „następcą Mozarta”. Grał też 
w Belwederze przed Wielkim Księciem Kon-
stantym, a skomponowany „Marsz wojsko-
wy” książę polecił zinstrumentować i wyko-
nać podczas parady na Placu Saskim. 

Występy w salonach były dla chłopca 
szkołą dobrych manier, taktu i konwersa-

cji. Od okresu dzieciństwa salon stał się 
jego naturalnym środowiskiem, to już wów-
czas nabrał przyzwyczajenia do herbatek, 
wieczorów, bali. Niejeden raz był Fryderyk 
zmęczony ciągłym koncertowaniem, co wy-
raził w liście do przyjaciela Tytusa Woycie-
chowskiego: „jadę na drugi dziś wieczór do 
Panny Kickiej. Wiesz, jak to wygodne, kiedy 
się spać chce, a tu proszą o improwizację...” 
Jednak pracował, grał i tworzył, przede 
wszystkim na użytek salonu, i w Warszawie, 
i w Paryżu.

* * *
Dla rozwoju osobowości młodego muzy-

ka ważkie były domowe spotkania w kręgu 
rówieśników. Wspomina je świadek tam-
tych dni, Eustachy Marylski: Mając wolne 
chwile od nauki, opowiadaliśmy wypadki 
z historii polskiej, jak śmierć króla Warneń-
czyka, Żółkiewskiego, stoczone bitwy przez 
wodzów naszych i to wszystko młody Cho-
pin wygrywał na fortepianie, czyli improwi-
zował. Wspomnienia z tych lat zachował też 
Andrzej Edward Koźmian z Piotrowic, który 
mieszkał w sąsiedniej stancji u profesora fi-
zyki Matuszewskiego, a lekcji francuskiego 
udzielał mu Mikołaj Chopin. On też słyszał 
Fryderyka grającego na imieninach swoje-
go ojca, Mikołaja. Bywał zresztą Fryderyk 
na ul. Bielańskiej w apartamencie Kaje-
tanostwa Koźmianów, rodziców Andrzeja 
Edwarda. 

Wspomnieć wypada, że czas o którym 
mowa, był momentem ogromnego zaintere-
sowania przeszłością Polski, jej bohaterami 
i przejawami chwały. Uczyły tej historii rów-
nież świeżo wydane – w roku 1816 – Śpiewy 
historyczne Niemcewicza. Wpływ polskich 
śpiewów powszechnych okazał się dla twór-
czości Chopina znaczący, ujawniony np. 
w Fantazji na tematy polskie op. 13, gdzie 
znalazł się ulubiony romans sentymental-
ny jego matki „Już miesiąc zeszedł, psy się 
uśpiły”. 

Część druga w następnym numerze.

Sprostowania
W wierszu Tadeusza Luterka „Powroty i zbli-

żenia”, zamieszczonym w poprzednim numerze 
„Głosu Regionalistów” na s. 9, zabrakło jednej 
linijki. Po czwartym wierszu od góry, po słowach 
Obok organistówka stoi wśród ukrytych znaczeń 
powinno być: Dźwięczny głos sygnaturki, godzi-
nek śpiewanie Oznajmia dnia początek, wzywa na 
śniadanie.

Autora wiersza gorąco przepraszamy!

***
Z winy redakcji w artykule „Wszystko 

dla Polski” (GR z dn. 4 maja 2010 r. s. 11) za-
miast zdjęcia Jerzego Chmielewskiego 
zamieszczono zdjęcie Jego ojca, Józe-
fa Chmielewskiego. Pana Jerzego prze-
praszamy za pomyłkę. Właściwe zdjęcie 
zamieścimy w drugiej części wspomnień, 
w następnym numerze.

Redakcja

Rękopis Chopina przechowywany w dworze w Woli Gałęzowskiej 
do II wojny światowej

Dwór w Woli Gałęzowskiej - lata przedwojenne



200. 
urodziny 
Fryderyka 
Chopina
Rok 2010 to Rok Chopina. 
W całym kraju rozbrzmie-
wa muzyka, odbywają się 
koncerty, wystawy, wykła-
dy, konkursy... Także u nas. 
12 maja 2010 r. na 200. uro-
dzinach Chopina w sali By-
chawskiego Centrum Kultu-
ry spotkali się: bibliotekarze 
powiatu lubelskiego, władze 
samorządowe (powiatowe 
i gminne), czytelni-
cy, młodzież szkol-
na i mieszkańcy 
Bychawy.

Barbara Cywińska

Podczas urodzinowej gali, 
prowadzonej przez Magdalenę 
Kędrę, dyrektora PBP w Lu-
blinie (na zdjęciu obok), mu-
zyka Chopina w wykonaniach 
światowej sławy artystów pie-
ściła ucho uczestników impre-
zy. Uwielbiana przez bycha-
wian, prof. dr Mieczysława 
Demska-Trębacz z Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie przed-
stawiła multimedialny wy-

kład „Rodem Warszawianin…” (Obszerne 
fragmenty wykładu w artykule w Głosie Re-
gionalistów s. 14-15.) Rozpierające uczucie 
dumy, autentyczne zainteresowanie, ale też 
radość i wzruszenie towarzyszyły chyba 
wszystkim, słuchającym w skupieniu 
informacji o największym polskim 
kompozytorze, nazywanym po-
etą fortepianu, a zwłaszcza o 
jego związkach zziemią by-
chawską i całą Lubelszczy-
zną, płynących z ust prof. 
Demskiej-Trębacz.

Z kolei Urszula Kurek – au-

torka wystawy „Chopin 
i jego muzyka”, podą-
żając śladami artysty 
odkrywała powiązania 
rodzinne, tajniki naro-
dzin muzycznego ge-
niuszu, źródła inspira-
cji, młodość w Warsza-
wie, pobyt w Paryżu, 
burzliwą znajomość 
z George Sand i tra-
giczny koniec – śmier-
telną chorobę.

Wielki tort w kształ-
cie fortepianu, urodzi-

nowe świeczki, fantazyjne desery, delikatna 
nuta fiołków, ulubionych kwiatów Frydery-
ka, i długie salonowe rozmowy – prawie jak 
przed wielu laty u Państwa Chopinów.

Organizatorzy Urodzin Chopina w By-
chawie czyli Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Lublinie i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Bychawie serdecznie dziękują: Pani 
Profesor Demskiej-Trębacz za „prezent dla 
Bychawy” w postaci niezwykłego wykładu; 
Mariuszowi Nawłatynie, dyrektorowi BCK 
i pracownikom za udostępnienie sali i po-
moc techniczną, Agnieszce i Mariuszowi 
Sawickim, właścicielom „Baru u Saszy” za 
przygotowanie fantazyjnych deserów.

Zagrają Chopina 
w parku Bychawie

Muzyka najwybitniejszego polskiego kompozytora zabrzmi w czwar-
tek (24.06) w parku miejskim w Bychawie, podczas corocznego Wieczo-
ru z Księdzem Kwiatkowskim – BENE MERITUS. Mamy nadzieję, że 
impreza promująca wielkiego bychawianina, znów zaczaruje Bychawę 
i jej mieszkańców. W ubiegłym roku, w związku z deszczem zmuszeni 
zostaliśmy przenieść imprezę do budynku BCK. Teraz patrzymy z opty-
mizmem w niebo, może tym razem się uda!

Rozpoczęcie Bene Meritus o godz. 19.00. W programie imprezy m.in. 
koncert pianistyczny młodego muzyka, Jacka Bondaruka, laureata 
wielu nagród, związanego z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej. 

Zapraszamy również do zwiedzania wystawy o dawnej i obecnej By-
chawie „Co było, a nie jest”.
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Było, jest 
i będzie…

Tomasz Hanaj

Projekt „Co było, a nie jest” trwał przez 
okres sześciu miesięcy. W tym czasie po-
zyskiwaliśmy informacje na temat najstar-
szych mieszkańców Bychawy, a także zbie-
raliśmy archiwalne fotografie miejsc, które 
istnieją tylko w pamięci najstarszych bycha-
wian lub miejsc obecnie mających zupełnie 
inny charakter, aniżeli było to dawniej.

Założeniem projektu było skontrastowa-
nie historii Bychawy z perspektywy dwóch 
grup wiekowych. Stąd też dzieci w wieku 
przedszkolnym, wykazując się niezbadaną 
fantazją opowiedziały o dawnej Bychawie. 
Natomiast o faktach z życia, z okupacji, 
o relacjach ówczesnych mieszkańców oraz 
o osobach zasłużonych opowiedzieli ludzie, 
którzy uchylili czoła ciężkiej egzystencji, 
jaką niosły tamte czasy. W większości byli 
to ludzie, którzy na co dzień są zamknięci 
w czterech ścianach. Zwykli szarzy miesz-
kańcy Bychawy, ludzie, którzy w narodowe 
święto – 3 maja 2010 stali się lokalnymi bo-
haterami i w świadomości młodszych pozo-
staną zapamiętani.

Tym razem to nie książka szkolna była for-
mą ukazania dawnych dziejów, lecz uczest-
nicy projektu. Tu należą się podziękowania 
dla osób, które zgodziły się na opowieść 
o Bychawie i jej mieszkańcach: Dziękujemy: 
Stanisławie Jezierskiej, Janinie Chanaj, 
Mariannie Doroszewskiej, Wiesławie Gąb-
ce, Ludwice Frączek, Jadwidze Perestaj, 
Janinie Mączka, Helenie Jachacz, Edwar-
dowi Michalakowi, Ferdynandowi Lute-
rekowi. Dziękujemy także rodzicom, którzy 
wyrazili zgodę oraz chęć zaprezentowania 
niżej wymienionych dzieci: Dorotka Chyża, 
Agnieszka Wójcik, Kaja Szewczyk, Oliwia 
Toruń, Gabrysia Golik, Gabrysia Sawicka, 
Michał Pasztaleniec, Mikołaj Kowalski, 
Kacper Dudek, Mateusz Owczarek.

Forma pokazu, jak i ekspozycji wysta-
wy była stworzona na zasadzie kontrastu. 
Stąd też Święto Konstytucji 3 Maja było 
odpowiednim czasem na zaprezentowanie 
archiwalnych fotografii naszego miasta, ze-
stawionych z aktualnymi zdjęciami Bycha-
wy. Również było pretekstem do przyjazdu 
do Bychawy Agnieszki Pajączkowskiej 

– koordynatorki ogólnopolskiego programu 
Młodzi Menedżerowie Kultury Towarzystwa 
Inicjatyw Twórczych „ę”, którego efektem 
był ów projekt, a także menedżerów, którzy 
również podjęli się organizacji swoich autor-
skich przedsięwzięć z cyklu MMK czyli Ilony 
Madejczyk oraz Tomasza Byliny. 

Całość finału prowadzona była przez 
mieszkankę Bychawy – Aleksandrę Kryskę 
oraz zapatrzonego w nasze miasto, twórcę 
poezji – Piotra Szczukę. Oboje przedstawi-
li cel, jak i pomysł projektu. Wykład doty-
czący życia kulturalnego dawnej Bychawy 
przygotował Pan Marek Kuna z Bychawskie-
go Towarzystwa Regionalnego – organizacji 
wspierającej projekt. Wstępem do pokazu 
multimedialnego była recytacja wiersza 
pt. „Las” wykonana przez autora, Marcina 
Wolskiego. 

Pokaz zdjęć z opowieściami spotkał się 
z ogromnym poparciem. Począwszy od salw 
śmiechu, skończywszy na wspomnieniach 
z lat szkolnych oraz wzruszeniu publiczno-
ści. Dlatego też aktualnie tworzone jest wy-
danie DVD z pokazem, które pojawi się pod 
koniec czerwca w punktach wyznaczonych 

na blogu internetowym www.cobyloaniejest.
blogspot.com

Wystawa zdjęć z opisami nadal jest prezen-
towana w holu Bychawskiego Centrum Kul-
tury. Zapraszam do zwiedzania. Niebawem 
stanie się również tłem wydarzenia poświę-
conego ks. Antoniemu Kwiatkowskiemu.

Projekt „Co było, a nie jest” skierowany był 
do młodszego pokolenia, w celu wzbudzenia 
inspiracji do pozyskiwania, archiwizowa-
nia oraz prezentowania zasobów dziedzic-
twa kulturowego miasta Bychawy. Projekt 
w miarę możliwości będzie kontynuowany. 
Nadal będą pozyskiwane informacje na te-
mat przeżyć środowiska lokalnego w odnie-
sieniu do dawnych czasów. Dlatego, jeżeli 
ktoś byłby zainteresowany współpracą oraz 
promowaniem dziedzictwa kulturowego i 
walorów turystycznych Bychawy, to zapra-
szamy do współpracy.

Dziękujemy wszystkim za wartościowe 
opowieści, uśmiechy, wspaniałe przyjęcie, 
a także zaakceptowanie idei projektu!

Zapraszam na blog: www.cobyloaniejest.
blogspot.com

Odtworzenie samorządu terytorialnego 
w 1990 roku było jedną z najważniejszych 
decyzji ustrojowych, kształtujących niepod-
ległą Rzeczpospolitą, budowaną po upadku 
systemu PRL.

Dnia 6 czerwca 1990 roku ukształtowa-
ły się nowe władze samorządowe gminy 
Bychawa.

Po 20 latach transformacji warto sięgnąć 
do kart z historii i powspominać…jak to było 
z samorządem lokalnym naszej gminy? Kto 
stał u jego początków? Jak zafunkcjonowa-
ła lokalna samorządność? Jakie były pro-
blemy po wejściu w życie Ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym, dzięki której staliśmy się 
gospodarzami naszej małej ojczyzny? 

O tym wszystkim na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Bychawie (30.06), na 
którą serdecznie zapraszam mieszkań-
ców naszego miasta i całej gminy.

Seweryn Gąbka
Przewodniczący Rady Miejskiej

ZAPROSZENIE

20 rocznica odrodzenia samorządu 
terytorialnego w Polsce
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XXXVI

Leszek Asyngier Jr

Kłaniam się wszystkim w przedwaka-
cyjnym wydaniu rubryki poświęconej 
gimnastykowaniu ojczystej mowy. W tym 
numerze gpj odnajdziemy wiersz kiero-
wany głównie do młodszych czytelników, 
którego tytuł oddaje w pełni przesłanie 
zeń płynące. Jest ono z pewnością pro-
ste w odbiorze, co nie umniejsza wartości 
i zasług tytułowych …bohaterek. I choć 
dla niektórych są one oczywiste, to nie 
zaszkodzi jeszcze raz je podkreślić. O 
czym mowa, przekonajcie się sami!

Oda do Literek 
– Bohaterek 

Miały start swój na tym świecie,
Cóż, w niejednym alfabecie,

A ich życie w wielu mowach
Nieustannie kwitnie w słowach.

Kształty ich są w piśmie śliczne – 
Tylko te kaligraficzne:

Obłe, proste i kanciaste,
Byle zawsze wyraziste.

Niosą miarę czyichś myśli,
Chyba, że ktoś coś tam zmyśli.

Znają Kropkę i Przecinek,
Średnik, Myślnik i Dwukropek;

Z Wykrzyknikiem nieraz wiernie
Wykrzyczały coś tam, biernie,

A ze Znakiem Zapytania
Różne...  współtworzyły zdania.
Każdy urok ich docenia,
Rangę, wagę ich znaczenia – 
Młodszy, starszy, ksiądz, atleta,
Tylko  nie analfabeta!

Nie chcę

Nie chcę niczego od ciebie
prócz dotyku
poczucia obecności
wspomnień schowanych 
w szufladzie

Nie chcę nic od ciebie
prócz spokoju
braku ciebie w myślach
pamięci i sercu

Chcę tylko poczuć
brak nadziei na ,,nas”
wtedy będę pewna
całego świata

B.B.

Kącik poezji własnej

OGŁOSZENIA 
Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi /tekst jednolity: Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. 
z późn. zm. informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 
w Bychawie przeznaczonej do wynajęcia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi /tekst jednolity: Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. 
z późn. zm. informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej w Bychawie przezna-
czonej do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami /tekst jednolity: Dz.U. Nr 261, poz. 2603 
z 2004 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości położonej w miejscowości 
Bychawka Druga Kolonia gm. Bychawa przezna-
czonej do wydzierżawienia.

Nieruchomość do sprzedaży 
w Starej Wsi Pierwszej

Urząd Miejski w Bychawie informuje, że zgodnie 
z zarządzeniem Nr 33/OW/10 Burmistrza Bychawy 
z dnia 9 czerwca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 
Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 307/3 o po-
wierzchni 0,81 ha położona w miejscowości Stara 
Wieś Pierwsza gmina Bychawa. W planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy Bychawa działka 
przeznaczona jest pod teren upraw polowych bez 
prawa zabudowy /symbol planu RP/.

Rodzice dziękują!
Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy 
przekazali 1% podatku na leczenie naszego syna – Ja-
sia.
Jesteśmy ponadto wdzięczni wszystkim osobom, któ-
re poprzez różnorodne formy pomocy aktywnie nam 
pomagały.
Po dwóch latach doświadczeń wiemy już, że szanse 
na postępy w rozwoju naszego syna, bez Waszej po-
mocy, byłyby minimalne. 
Życzymy dużo zdrowia.

Z wyrazami wdzięczności
Agnieszka i Piotr Barszcz

PS
Spodziewamy się, na podstawie ubiegłorocznych 
doświadczeń, że informacje na temat środków finan-
sowych przekazanych na subkonto Jasia (pochodzą-
cych z 1% podatku), otrzymamy w listopadzie 2010 
r. Mamy więc nadzieję, że w tym okresie będziemy 
mogli Państwa poinformować o wymiernych rezulta-
tach naszych wspólnych starań.

Wyrazy szczerego współczucia

dla

Pana Stanisława 
Lipca

ze Starej Wsi Drugiej

z powodu śmierci 

ŻONY 
Śp. Danuty Lipiec

składają
sołtysi z terenu gminy Bychawa
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Piotr Dworak

22 września 2009 roku zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego wybrał wniosek Nr 
01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-015/09 pt. 
„Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśni-
czówka” do dofinansowania ze środków 
Programu Regionalnego Narodowej Stra-
tegii Rozwoju w ramach Osi Prioryteto-
wej V: Transport, Działania 5.2 Lokalny 
układ transportowy. 

Po złożeniu wszystkich niezbędnych do-
kumentów umowa o dofinansowanie projek-
tu została zawarta w dniu 23.12.2009 roku. 
Projekt budowy drogi  gminnej Gałęzów – Le-
śniczówka jest elementem poprawy dostęp-
ności komunikacyjnej obszarów o zabudo-
wie mieszkaniowej zagrodowej i mieszkalnej 
poprzez doprowadzenie istniejącej drogi do 
parametrów technicznych przewidzianych 
obecnie obowiązującymi przepisami.

Stan istniejącej drogi powoduje wiele 
utrudnień dla mieszkańców miejscowości 
Gałęzów i Leśniczówka. Problemy miesz-
kańców wynikają z okresowej trudności 
w komunikacji związanych z sezonowymi 
zjawiskami atmosferycznymi: jesień – opady 
deszczu, zima – trudności z odśnieżaniem 
drogi gruntowej, przedwiośnie – okresowe 
podtopienia.

Istniejąca droga nie spełnia standardów 
bezpieczeństwa. Liczne trwałe ubytki i znie-
kształcenia nawierzchni, zbyt wąska jezd-
nia, brak uregulowanych poboczy, zjazdów 
i właściwego oznakowania niekorzystnie 
wpływają na bezpieczeństwo pieszych, ro-

werzystów i zmotoryzowanych uczestników 
ruchu drogowego.

Obecny stan drogi utrudnia mieszkań-
com, rolnikom i przedsiębiorcom dojazd do 
terenów położonych przy drodze. Stanowi to 
barierę dla rozwoju zarówno produkcji rol-
nej, jak i małej przedsiębiorczości oraz tury-
styki, zwłaszcza agroturystyki. Fatalny stan 
nawierzchni oraz niska przepustowość są 
przyczyną uszkodzeń pojazdów i nadmier-
nego zużycia paliwa, co przyspiesza eksplo-
atację pojazdów i zwiększa koszty pracy. Ni-
ski standard drogi zniechęca do lokowania 
nowych inwestycji i uniemożliwia wykorzy-
stanie potencjału lokalnego.

Przedmiotem projektu jest komplekso-
wa budowa drogi o długości 1,20903 km, 
biegnącej przez teren zabudowany w miejsco-
wościach Gałęzów i Leśniczówka, w tym:

Wykonanie robót przygotowawczych: • 
wytyczenie punktów wysokościowych 
i sytuacyjnych trasy, usunięcie drzew 
i krzaków,
Roboty ziemne,• 
Remont przepustów,• 
Wykonanie podbudowy,• 
Wykonanie warstw konstrukcyjnych • 
nawierzchni jezdni,
Wykonanie zjazdów,• 
Przebudowa linii napowietrznej (branża • 
elektryczna),
Umocnienie dna rowów płytami betono-• 
wymi, obsianie trawą,
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa • 
ruchu – oznakowanie pionowe.

Projekt obejmuje budowę drogi o dłu-
gości 1,20903 km (szerokość jezdni – 
5,0 m, szerokość utwardzonych poboczy 
– 2 m x 1,25 m). Zostaną wykonane remon-
ty przepustów, podbudowa i warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni jezdni. W wyniku 
realizacji projektu zostaną zmodernizowane 
dwa skrzyżowania, łącznie z wykonaniem 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznako-
waniem pionowym.

Okres realizacji projektu to marzec – 
wrzesień 2010 roku:

Zaplanowana całkowita wartość projektu 
wynosi 2.142.577,76 zł, z czego:

1.071.288,88 zł•  to kwota dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego
1.071.288,88 zł•  środki budżetu Gmi-
ny Bychawa 

Dzięki realizacji projektu zostaną osią-
gnięte następujące rezultaty:

Nośność wybudowanej drogi wzrośnie • 
z 60 kN/oś do 100 kN/oś;
Skrócenie czasu przejazdu wybudo-• 
wanymi/zmodernizowanymi odcinka-
mi dróg o 5 minut 26 sekund;
Poprawa jakości wewnątrzregional-• 
nych połączeń komunikacyjnych, 
w wyniku czego nastąpi zwiększe-
nie atrakcyjności obszaru objętego 
projektem;
Poprawa dostępu do drogi powiato-• 
wej Nr 2288L i drogi wojewódzkiej 
Nr 834; 
Poprawa warunków dojazdu do zabu-• 
dowań, zlokalizowanych na obszarze 
objętym projektem;
Redukcja emisji zanieczyszczeń oraz • 
poziomu hałasu (teren zabudowany);
Zwiększenie bezpieczeństwa miesz-• 
kańców poprzez zapewnienie lepszych 
warunków dojazdu pojazdów służby 
zdrowia, straży pożarnej oraz policji;
Wzrost poziomu bezpieczeństwa użyt-• 
kowników drogi oraz pieszych (budo-

wa poboczy utwardzonych);
Poprawa komfortu jazdy;• 
Mniejsze koszty użytkowa-• 

nia samochodów i maszyn rol-
niczych (oszczędności w zużyciu 
paliwa i eksploatacji pojazdów).

W pierwszym kwartale 2010 r. 
w trybie przetargu nieograni-
czonego zostali wyłonieni wy-
konawcy tego zadania. Obo-
wiązki Inspektora nadzoru peł-
nić będą pracownicy Dyrekcji 
Inwestycji Miejskich Sp. z o.o., 
z którymi w dniu 3.03.2010 r. 
Gmina Bychawa podpisała 
umowę. Wykonawcą będzie 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. w Zamościu. 
W dniu 12.03.2010 r. podpisa-
no umowę na roboty budowla-
ne, a 30.03.2010 r. przekazano 
plac budowy i rozpoczęto prace 
budowlane.

O budowie drogi  
Gałęzów – Leśniczówka
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Barbara Jargiełło, wychowawczyni kl. I

Drugi etap projektu ,,Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy”, 
współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny i budżet państwa, 
został zakończony. 8 czerwca w szkole 
odbyła się uroczysta prezentacja efektów 
pracy uczniów.

Uczniowie pracowali w trzech ośrodkach 
zainteresowań bez podręczników i zeszy-
tów, wykorzystując pomoce zgromadzone 
w klasie. Praca skoncentrowana była wokół 
tematu „W krainie wiedzy i radości”. Dzie-
ci korzystały z bogatego zestawu środków 
dydaktycznych, otrzymanych przez szkołę 
w ramach realizacji projektu. Były to m.in. 
zestawy Logico, bajki na płytach, pacynki, 
teatrzyk dziecięcy, mozaiki, zestaw instru-
mentów perkusyjnych, gry planszowe, ak-
cesoria sportowe, chusta animacyjna, ser 
szwajcarski. Z okazji Dnia Rodziny, dzieci 
przygotowały również dla rodziców część ar-

tystyczną pt. ,,Kochamy swoich rodziców”.
Uczniowie złożyli swoim rodzicom ży-

czenia i wręczyli własnoręcznie wykonane 
upominki. W przedstawieniu: ,,Jak mała 
żabka rodziców nie słuchała” zaprezento-
wali umiejętności zdobyte podczas realizacji 
projektu.

Dodatkową atrakcją prezentowanych sce-
nek był wykonanie przez uczniów dwóch tań-
ców: poleczki i krakowiaka. Licznie zgroma-
dzeni rodzice mieli okazję podziwiać popisy 
zręcznościowe swoich pociech: żonglowanie 

talerzami, obręczami, woreczkami, spacer 
na szczudłach oraz zabawę z serem szwaj-
carskim. Za swój występ uczniowie otrzy-
mali gromkie brawa. Na pamiątkę uczest-
nictwa w projekcie każde dziecko otrzymało 
maskotkę – myszkę. W przyszłości wykorzy-
stamy je do przygotowywania inscenizacji. 
Będą nam przypominać te ciekawe i inspi-
rujące zajęcia.

Spotkanie umilił poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.

W Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

Dzieci 
umieją 
więcej

Nowości w szkole w Woli Ga-
łęzowskiej: duże, kolorowe 
i miękkie klocki, materace, 
tunele, różnorodne zestawy 
do zabaw konstrukcyjnych.

Sala pełna 
radości

Elżbieta Kursa

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzow-
skiej wzbogaciła się o nowe wyposażenie 
sali zabaw dla uczniów klas młodszych. 
Dzięki udziałowi w projekcie „Radosna 
Szkoła”, finansowanym przez Europejski 
Fundusz Społeczny, dzieci mają wspania-
łe miejsce do zabaw. Wszystko to sprzy-
ja wesołej zabawie i wszechstronnemu 
rozwojowi.

Staraniem dyrektora szkoły i przy pomocy 
funduszy Rady Rodziców i gminnych, urzą-
dziliśmy salę zabaw, która spełnia wymogi 
bezpieczeństwa i zachwyca estetycznym wy-
glądem. Dekoracje stałe wykonały nauczy-
cielki klas młodszych.

W dniu 14 maja 2010r. odbyło się oficjalne 
otwarcie sali. Uświetnili je swoją obecnością 
burmistrz Andrzej Sobaszek, Seweryn Gąb-

ka, przewodniczący Rady Miejskiej, ksiądz 
Leszek Żelazny, proboszcz tutejszej parafii 
oraz członkowie Rady Rodziców.

Już wkrótce na terenie przyszkolnym po-
wstanie nowoczesny plac zabaw z drabinka-

mi, zjeżdżalnią i piaskownicą. Dzięki temu 
szkoła staje się miejscem coraz bardziej 
nowoczesnym i atrakcyjnym dla naszych 
uczniów.
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Prośba Akademii Medycznej

ICE - Tak oznakuj 
w komórce numer bliskiej 
Ci osoby
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszy-
scy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, 
wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą 
kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodo-
wanych.
Powyższe służby zaproponowały, abyśmy w specjalny 
sposób oznakowali w swojej komórce numer służący 
w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby 
poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy 
jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej 
osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyska-
nie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane 
leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy za-
proponowali, aby każdy w swoim telefonie umie-
ścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się 
skontaktować w nagłych wypadkach. Numer ta-
kiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym 
skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie 
więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wy-
magałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, 
ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby 
prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest 
łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić ży-
cie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer 
teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie!

Zwycięstwo 
„Old Granit” 
w Puławach 

12 czerwca w Puławach odbył się turniej 
siatkówki oldbojów, rozgrywany z okazji 
Dnia Chemika. Do udziału w turnieju orga-
nizatorzy („Chemik” Puławy) zaprosili dru-
żyny: TKKF „Skarbek” Bogdanka, repre-
zentację Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
z Lublina oraz drużynę naszych oldbojów 
z Bychawy – „Old Gra-
nit” Bychawa. Zespół 
z Bychawy wystąpił 
w składzie: Jarosław 
Pawłowski, Leszek 
szewczyk, Piotr 
Skórka, Mirosław Gu-
tek, Grzegorz Kmieć 

i Roman Kamiński. Mecze odbywały się do 
dwóch setów, w setach do 25. 

Wygrał zespół z Bychawy, wyprzedzając 
wojskowych i górników. Okazałe puchary 
dla drużyn wręczyli, reprezentujący Zarząd 
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Zenon 
Pokojski i Marek Kapłucha. Oprócz pucha-
rów za wyniki drużynowe, były również na-
grody indywidualne. Pamiątkowe statuetki 
dla wyróżniających się zawodników otrzy-
mali: Grzegorz Góra (Lublin), Leszek Szew-
czyk (Bychawa), Michał Łukawski (Bogdan-
ka) i Henryk Turbiasz (Puławy).

Źródło: www.tkkf-chemik.azoty.pulawy.pl

Przygotowania 
do Powszechnego Spisu 
Rolnego
Urząd Miejski w Bychawie przygotowuje się 
do przeprowadzenia Spisu Rolnego, który roz-
pocznie się na początku września i potrwa dwa 
miesiące. Właśnie został zakończony nabór na 
rachmistrzów spisowych. Spośród 30 kandydatur 
wylosowano 10 osób.

Rachmistrze spisowi rozpoczną spisywanie 8 wrze-
śnia 2010 r. i zakończą w dniu 31 października 2010 r. 
W czasie spisu rachmistrz będzie zobowiązany do 
odwiedzenia i do spisania wszystkich gospodarstw 
rolnych na określonym obszarze według wykazu 
otrzymanego przez dyspozytora. Otrzymane pod-
czas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do prze-
nośnych urządzeń elektronicznych typu hand-held. 
Udzielanie informacji przez mieszkańców rachmi-
strzowi jest obowiązkowe.
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym 
spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Dane zebrane w spisie rolnym 
dostarczą szczegółowych informacji o rolnictwie, sy-
tuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rol-
ników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.
W połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu 
metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Po-
wszechnym (w 2011 r.) dadzą odpowiedź na wiele 
pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiej-
skiej, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich 
oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Na Lubelsz-
czyźnie zostanie przebadanych blisko 248 tys. 
Gospodarstw, w gminie Bychawa ponad 3600.

mg

W szkolnym 
ogrodzie jak 
w raju

Samorząd Uczniowski SP w Zaraszowie

Jak wiadomo w różnych religiach świata 
wyobrażenie raju przybiera kształt ogrodu, 
cudownego miejsca, gdzie rosną piękne ro-
śliny. W takiej to właśnie scenerii umieścił 
Bóg człowieka i z pewnością tak powinno 
być do dziś. W wielu kulturach posiadanie 
ogrodu staje się wskaźnikiem zamożności 

właściciela. Rzeczą fascynującą jest być 
stwórcą kawałka ziemi, bo od człowieka za-
leży, czy będą na nim rosły„ciernie i osty” 
czy też urzekające urodą, barwą, kształtem, 
zapachem i swoją finezją kwiaty.

My – uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Zaraszowie wybraliśmy ten dru-
gi wariant. Od lat nasza placówka otoczona 
była rosłymi okazami świerków, cisów i tui.

Kolejny etap zagospodarowywania terenu 
zaczął się od złożenia projektu ogrodu, któ-
ry zdobył wyróżnienie w konkursie „Jestem 
architektem mojego otoczenia” zorganizowa-
nym pod patronatem Burmistrza Bychawy. 
Projekt został zrealizowany, a ogród wyty-
powany do VI edycji konkursu „Kształtuje-
my tożsamość krajobrazu”. Spodobał się or-
ganizatorom, a my zdobyliśmy tytuł „Szkoły 
Rozumnie Kształtującej Krajobraz” i... dla 
nas rzecz bardzo cenną – kosiarkę oraz 
krzewy. O zwycięstwie zdecydowały głownie 
funkcje edukacyjne ogródka. Rosną bowiem 
w nim zwiastuny wiosny oraz rośliny chro-
nione. Uczniowie mogą zobaczyć w naturze 
przylaszczki, przebiśniegi, krokusy i bogac-
two odmian tulipanów (pełne, papuzie, lilio-
kształne) i narcyzów. Latem i wiosną kwitną 
inne gatunki, np. dalie, aksamitki....

I mówiąc bez ogródek, każdy mógłby 
założyć sobie taki ogródek.
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USC informuje
w okresie od 12.02.2009 r. do 17.06.2010 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

Bartosek Piotr  Świdnik lat 371. 
Hałas Roman Krzewica lat 502. 
Łobodziński Władysław Tarnawka Pierwsza lat 903. 
Szmidt Władysława Bychawa lat 784. 
Korzeniewska Pelagia Poniatowa lat 945. 
Mróz Aleksander Stara Wieś Pierwsza lat 916. 
Gustaw Edward Czerniejów lat 867. 
Wąsik Helena Piotrowice lat 968. 
Baraniuk Józefa Liski lat 739. 
Borowska Katarzyna Osowa lat 7610. 
Skrzypek Władysław Piotrkówek lat 9211. 
Krzpiet Walery Bychawa lat 8612. 
Małys Wanda Osmolice Pierwsze lat 8213. 
Matyjaszek Stefania Baraki lat 8214. 
Okapa Józef Piotrkówek lat 8715. 
Burzak Zofia Bychawa lat 8116. 
Jankowska Stanisława Lublin lat 8217. 
Ciszkowska Zofia Stare Załubice lat 7518. 
Jaskowska Bronisława Boża Wola lat 9619. 
Pawlak Kazimiera Olszowiec – Kolonia lat 7720. 
Gul Anna Truszków lat 8921. 
Sprawka Stanisław Osmolice Pierwsze lat 7022. 
Placha Marianna Wola Gałęzowska lat 8523. 
Frączek Aleksander Urszulin lat 8424. 
Mazurek Marian Bychawka Pierwsza lat 7725. 
Wajrak Helena Czerniejów – Kolonia lat 8826. 
Nowak Czesława Zaraszów – Kolonia lat 6627. 
Żydek Władysław Sporniak lat 7928. 
Duda Janina Bychawka Druga lat 9129. 
Furmaga Marian Maciejów Stary lat 8330. 
Potępska Irena Rybczewice Drugie lat 8431. 
Lenart Irena Rudnik Pierwszy lat 8132. 
Paździor Jerzy Tuszów lat 7033. 
Małecka Marianna Lublin lat 8634. 
Mazur Halina Bychawa lat 5035. 
Sobiech Władysław Piotrkówek lat 8636. 
Flis Marianna Strzyżewice lat 9437. 
Szada Janina Maciejów Stary lat 8838. 
Tubek Janina Krzczonów Pierwszy lat 8439. 
Oksiejuk Krystyna Biała Podlaska lat 5840. 
Dobosz Krystyna Wysokie lat 7641. 
Suszek Leokadia Policzyzna lat 9542. 
Rapa Henryk Bychawa lat 8743. 
Kowalczyk Tadeusz Niemce lat 7244. 
Bargieł Stanisław Krzczonów Sołtysy lat 7645. 
Sidor Marianna Gałęzów – Kolonia Druga lat 7846. 
Rzepiela Stanisław Kosarzew Dolny – Kolonia lat 8647. 
Nizioł Krystyna Pszczela Wola lat 7048. 
Kosidło Krystyna Tarnawka Druga lat 7349. 
Chodun Helena Jawidz lat 7750. 

Grzegorczyk Stanisława Olszanka lat 8251. 
Małysz Leokadia Zdrapy lat 8852. 
Pietraś Janina Bychawa lat 8353. 
Rzucidło Witold Podzamcze lat 7154. 
Ciężkal Jan Krzczonów Folwark lat 8055. 
Jaszczuk Paulina Kolano lat 8356. 
Bystrek Janina Świdnik lat 7957. 
Bartosiak Henryk Bychawa lat 7058. 
Owczarek Genowefa Bychawa lat 8759. 
Nojek Klementyna Dęblin lat 8560. 
Tylus Janina Pawłów lat 8861. 
Wójtowicz Józef Sobieska Wola Pierwsza lat 8762. 
Basiak Henryk Radomirka lat 7763. 
Pawłaszek Edward Boża Wola  lat 8564. 
Kuśmierz Danuta Łosień lat 7365. 
Kamińska Janina Motycz – Józefin lat 8666. 
Skrzypek Jan Stara Wieś Pierwsza lat 8667. 
Tudorowska Stanisława Piotrkówek lat 7668. 
Chromczak Piotr Wandzin lat 6069. 
Król Leontyna Stolnikowizna lat 8170. 
Pidek Stefania Kiełczewice Górne lat 8371. 
Dutkiewicz Krystyna Wincentówek lat 8472. 
Wlaźnik Natalia Leśniczówka lat 8373. 
Piskorek Krystyna Bychawka Trzecia lat 7974. 
Mazurek Henryk Lublin lat 6275. 
Ciuraj Janina Piotrków – Kolonia lat 8476. 
Grzesiak Marianna Bychawa lat 8177. 
Grudzień Stefan Giełczew Pierwsza lat 8878. 
Kawczyńska Janina Stryjno Drugie lat 9179. 
Kwiatkowska Karolina Borkowizna lat 9580. 
Flis Helena Zaraszów – Kolonia lat 9081. 
Saran Stanisław Sadurki lat 7482. 
Gromba Zdzisław Lublin lat 5483. 
Staszczak Jadwiga Stasin lat 6584. 
Kula Feliksa Podzamcze lat 7985. 
Wójtowicz Tadeusz Bychawa lat 9086. 
Moląg Zofia Bychawka Druga lat 8887. 
Wójtowicz Czesława Wólka Ponikiewska lat 8488. 
Małek Stanisława Czerniejów lat 7889. 
Kaźmirska Łucja Bychawka Trzecia-Kolonia lat 8490. 
Kołtun Wanda Bychawka Druga lat 8891. 
Niedźwiadek Józefa Czerniejów – Kolonia lat 8392. 
ałek Maria Bychawa lat 5893. 
Wyka Władysława Bystrzyca Nowa lat 8494. 
Lipiec Danuta Stara Wieś Druga lat 6095. 
Gęba Leokadia Bychawa lat 8496. 

Akty małżeństw
Mazurek Robert i Moroniak Agnieszka1. 
Boguta Grzegorz i Słowińska Magdalena2. 
Twardowski Krzysztof i Woch Joanna3. 
Poleszak Rafał i Fijołek Paulina4. 
Ziętek Paweł i Szczygielska Paulina5. 
Duda Tomasz i Krawczyk Izabela6. 
Zięba Bartosz i Markiewicz Marta7. 
Jarzyna Krzysztof i Kasperek Iwona8. 
Babula Marcin i Skrzypek Magdalena9. 
Madej Sławomir i Sajecka Wioleta10. 
Bartyzel Przemysław i Kałużna Anna11. 

Marta Nakielska

W ramach projektu wsparcie (w postaci 
opłacenia badań profilaktycznych, szkoleń 
i kursów zawodowych, warsztatów z dorad-
cą zawodowym, pracy socjalnej oraz pomocy 
finansowej) otrzyma 12 osób. Osiem z nich 
od kwietnia br. bierze udział w pracach spo-
łecznie użytecznych, które potrwają 7 mie-
sięcy. Ich celem jest aktywizacja zawodowa 
beneficjentów ostatecznych projektu. 

Ponadto Ośrodek, dzięki wsparciu finan-
sowemu z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego mógł zatrudnić pracowników so-
cjalnych, by spełnić wymagania ustawowe, 
doposażyć stanowiska pracy w niezbędny 
sprzęt komputerowy oraz meble.

Głównym celem projektu jest pomoc oso-

bom mającym trudności ze znalezieniem 
pracy z uwagi na niskie kwalifikacje za-
wodowe, bądź niedostosowane do wymo-
gów rynku pracy. Pomoc ta polega między 
innymi na sfinansowaniu szeregu szkoleń 
i kursów zawodowych oraz rozwoju osobi-
stego, aktywizację zawodową, pracę socjal-
ną. Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Ośrodka w działania związane z realizacją 
projektu, a także wysiłkowi samych zainte-
resowanych cele postawione w projekcie zo-
staną osiągnięte. 

Od 2008 r., kiedy to OPS w Bychawie 
rozpoczął realizację projektu systemowe-
go, 13 osób ukończyło wybrane przez siebie 
szkolenia, zdobywając w ten sposób nowe 
umiejętności i wiedzę. Każda z nich otrzy-
mała wszechstronne wsparcie i pomoc, dzię-

ki czemu zwiększyła swoje szanse na zdoby-
cie zatrudnienia.

Projekt systemowy, realizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
nosi tytuł „POMAGAMY SOBIE”. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, 
Działanie VII.1. Poddziałania VII.1.1. 

W kolejnych latach, aż do 2013 r. Ośrodek 
będzie aplikował o wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dzięki czemu więcej 
osób będzie mogło skorzystać z oferowanego 
w ramach projektu wsparcia. 

Zainteresowanych zapraszamy więc 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bycha-
wie przy ul. Piłsudskiego 22, w godzinach 
7.15 – 15.15.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

POMAGAMY SOBIE
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www.barusaszy.bychawa.pl
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OTWARCIE SZLAKU ROWEROWEGO
„Doliną Kosarzewki”

18
Lipca
2010

Patronat medialny

www.bychawa.pl
www.ebck.pl

Sponsorzy

„Bar u Saszy” • 
Pizzeria „Dragon” • 
„Auto - Mar” Andrzej Migryt• 
Pokoje do wynajęcia „Parkowe • 
Zacisze” Aneta Popławska
Kawiarnia „Złota Lira”• 

Zapraszamy wszystkich miłośników 
dwóch kółek do Bychawy, na otwarcie 

nowego szlaku rowerowego „Doliną Kosa-
rzewki”. Start: most na Bystrzycy w Osmo-
licach, 18.07.2010 r. godz. 13.00. 

Przewodnik poprowadzi nas po szlaku, 
do Bychawy. Dla wytrwałych upominki 
oraz podwieczorek w „Barze u Saszy”.

zapraszają orgaNizatorzy: urząd Miejski w Bychawie oraz Bychawskie ceNtruM kultury
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