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Promocja turystyki: opłaca się innym, 
spróbujmy i my
�� Tego lata nasza 
gmina reklamuje 
się turystycznie. 
Co ważne, za 
unijne pieniądze. 
Od czerwca br. 
Urząd Miejski 
w Bychawie 
realizuje projekt 
pt. Kampania 
reklamowa 
lokalnego produktu 
turystycznego – 
szlaku rowerowego 
Doliną Kosarzewki.

Turystyka dla wielu samorządów to 
nie piąte koło u wozu, ale siła na-
pędowa lokalnej gospodarki. Niesie 
nadzieję na dodatkowe źródła do-
chodów, przynosi aktywizację lo-
kalnego rynku, nowe miejsca pra-
cy, a tym samym poprawia sytuację 
materialną mieszkańców. Tak może 
być i u nas. Nie jest to jednak łatwe, 
gdyż w tym kierunku istnieje wśród 
miast i regionów duża konkurencja. 
Ogromnym wyzwaniem dla władz 
samorządowych staje się więc zapro-
ponowanie potencjalnym turystom 
niepowtarzalnej i atrakcyjnej oferty  
oraz wyróżnienie danej miejscowości 
na rynku.
Wydawałoby się, że Bychawa, w star-
ciu z takimi potentatami na lubel-
skim „bazarze” turystycznym jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Zamość 
czy nawet Janów Lubelski, nie ma 
szans. Bo nie mamy muzeów, hoteli, 
kąpieliska, parku linowego, garnca-
rzy, kowali i dinozaurów… Bo mamy 
za mało lasów… Bo tak w ogóle to 
nasza infrastruktura turystyczna 
kuleje – ktoś zapyta: a jest jakaś? – 
i brakuje nam tego wszystkiego, co 
turyście do szczęścia potrzebne.
Mamy za to niepowtarzalną atmos-
ferę małej miejscowości. Jest u nas 
cicho, jest czyste powietrze, nieska-
żona woda, zdrowe jarzyny z ogród-
ka i otacza nas naturalna, niezindu-
strializowana przestrzeń. Dla roz-
woju turystyki to ogromne plusy. 
Niewielkie nasilenie masowego ru-
chu turystycznego może sprawić, że 
wędrówka u nas będzie dawała wię-
cej satysfakcji niż w jakimkolwiek 

innym miejscu. Przecież sami wy-
jeżdżając, coraz częściej unikamy 
zatłoczonych szlaków. Przykład: za-
chwycają Was Krupówki? Nie, mnie 
też nie.
Coraz częściej np. do chodzenia po 
górach wybieramy mniej oblegane 
szlaki Tatr Zachodnich, Bieszczadów 
czy Beskidów. I tam też jest tłoczno.
Również pewna odległość Bychawy 
od dużych arterii komunikacyjnych 
może okazać się zaletą – ruch na na-
szych lokalnych drogach w stosun-
ku do lubelskich szos nie jest bardzo 
nasilony. Jednocześnie, stolica woje-
wództwa znajduje się na tyle blisko, 
żeby turysta „lubelak” bez problemu 
do Bychawy trafił. Może np. przyje-
chać rowerem. Z pewnością ułatwi 
to ścieżka rowerowa, która powsta-
je w Dąbrowie, no i nasz szlak tu-
rystyczny Doliną Kosarzewki, który 
przybysza z Lublina poprowadzi pro-
sto do Bychawy.
Jak więc wspomniałam, od tego 
lata reklamujemy się turystycz-
nie. Co prawda na razie tylko na 
Lubelszczyźnie, nie w całej Polsce. 
Na to przyjdzie pora. Projekt wspo-
mniany we wstępie realizowany jest 
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Całkowita jego wartość wyniesie 
30 912,76 zł, w tym dofinansowa-
nie z PROW – 18 094,00 zł, wkład 
pracy własnej – 3838 zł. Głównym 
jego celem jest rozwój turystyki i re-
kreacji poprzez promocję lokalnego 
produktu turystycznego. Kampania 
będzie prowadzona do 30.09.2013 r. 
czyli przez cały tegoroczny se-
zon i adresowana jest do turystów 
z Lubelszczyzny, przede wszystkim 
do mieszkańców Lublina.
Umowa między Gminą Bychawa 
a Samorządem Województwa 
Lubelskiego została zawarta 
15 kwietnia 2013 roku.

Projekt obejmuje zorganizowanie 
kompleksowej kampanii reklamo-
wej, na którą złożą się m.in.:
�» kampania telewizyjna w tele-
wizji regionalnej TVP Lublin od 
21 czerwca do 20 lipca.
�» Kampania radiowa w Radiu 
Lublin. 
�» Kampania internetowa „na ilość 
kliknięć” w wyszukiwarce inter-
netowej Google oraz prezentacja 
materiału graficznego.
�» Kampania billboardowa została 
zaplanowana również na lipiec 
�» Kampania bezpośrednia obej-
mie: wydanie przewodnika tury-
stycznego po szlaku rowerowym 
Doliną Kosarzewki (5000 egz.) 
oraz opracowanie i wykonanie 
materiałów promocyjnych z logo 
szlaku itp.
�» Kampania prasowa będzie pro-
wadzona przez cały czas trwania 
projektu. To wykorzystanie moż-
liwości bezpłatnych publikacji 
w prasie lokalnej, na turystycz-
nych i gminnych stronach inter-
netowych i Facebooku.

Więcej na temat projektu na stronie 
Bychawa.pl > dla turystów > projekt.

Monika Głazik

Jak się 
kręci spot 
w Bychawie 
o Bychawie?

Budżet produkcji niewielki, bo w zasa-
dzie zerowy – z projektu ledwo star-
czyło środków na emisję w telewizji. 
Więc tylko raz „zaszaleliśmy” i wydali-
śmy 60 zł netto na zawodowego lekto-
ra (Marcin Ryk). Swoich twarzy do na-
kręcenia spotu użyczyli za to bezpłat-
nie: Jagoda Szwajkowska i Przemek 
Syroka. Dzięki temu, że byli pozytyw-
nie nakręceni (mimo ofensywy namol-
nych komarów) jesteśmy bardzo zado-
woleni z efektów naszej pracy.
Miejsca zdjęć zupełnie naturalne, typu 
most i kładka na Kosarzewce, droga 
w Wincentówku. Spot nagrany „urzę-
dową” kamerą, metodą chałupni-
czą, bez profesjonalnych udogodnień 
używanych na co dzień przez ekipy 
filmowe.
Tak powstawał pierwszy z trzech spo-
tów reklamowych Szlak rowerowy. 
Doliną Kosarzewki. Powrót do źró-
deł. Efekt końcowy możecie obejrzeć 
w TVP Lublin (codziennie do 20 lipca 
przed i po „Panoramie Lubelskiej”) 
lub na Youtube. Wystarczy wpisać 
„Bychawa spot” lub „Bychawa szlak”.
Dziękujemy młodzieży oraz 
Przemysławowi Hanajowi za nieod-
płatne skomponowanie i nagranie 
do spotu profesjonalnego podkładu 
muzycznego.

Red.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt realizowany przez Gminę Bychawa pt. Kampania reklamowa lokalnego produktu 
turystycznego - szlaku rowerowego Doliną Kosarzewki współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
- 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. 

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Burmistrz Bychawy dziękuje
�» Zespołowi Szkół im. ks A. Kwiatkowskiego w Bychawie
�» Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
�» Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im mjr. H. Dobrzańskiego 

w Bychawie 
oraz Bychawskiemu Przedsiebiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. za udział 
w akcji sprzątania Bychawy, którą przeprowadzono w maju 2013 r.  

�� 1 lipca 2013 r. rozpoczęła się 
zbiórka odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy 
Bychawa na nowych zasadach. 
Zbiórką odpadów zajmuje się firma 
EKOLAND z Kraśnika, która została 
wybrana w drodze przetargu. 
W pierwszych terminach zbiórki 
przedsiębiorca dostarcza worki 
na tzw. frakcję suchą i zapoznaje się 
z terenem naszej gminy. Prosimy 
o wyrozumiałość i współpracę 
mieszkańców  w tych pierwszych 
dniach wprowadzenia ustawy 
„śmieciowej” życie 

Pojemniki: gdzie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Bychawa (Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie 
nr XXVI/179/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.) właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest do ustawienia  pojemników i worków na 
odpady komunalne w miejscach łatwo dostępnych dla ich użyt-
kowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie 
usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
mieszkańców i osób trzecich tj. do granicy nieruchomości.

Segregacja: jak?
Deklarując segregację śmieci należy: do worka przeznaczone-
go na tak zwaną „frakcję suchą” wrzucić papier i tekturę, me-
tale, szkło, tworzywa sztuczne wg tabeli umieszczonej obok. 
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych nienadające się do 

odzysku mogą być zbierane łącznie jako zmie-
szane odpady komunalne tzw. „frakcja mokra” 
do zielonego pojemnika.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone w zabudowie zagrodowej i jedno-
rodzinnej (w jednorodzinnej powyżej 5 arów) na-
leży poddać kompostowaniu lub dostarczyć do 
PSZOKU (Bychawa ul. A. Budnego). W zabudo-
wie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednoro-
dzinnej poniżej 5 arów odpady kuchenne ulega-
jące biodegradacji można umieścić w pojemniku 
na frakcję mokrą.
Z chwilą uruchomienia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  (tzw. PSZOK), 
będzie można do niego oddać bezpłatnie ta-
kie odpady jak: przeterminowane leki (można 

je również dodać do apteki), chemikalia (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte ba-
terie i akumulatory (można je również wrzucić 
do pojemników zamontowanych na budynkach 
szkół lub Urzędu), zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe (lub dwa razy do roku bezpłatnie wysta-
wiając na granicę posesji podczas organizowa-
nej zbiórki), odpady budowlane i rozbiórkowe pod 
warunkiem dostarczenia czystego gruzu, zużyte 
opony.

Odbiór odpadów: jak często?
1. Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna 

poza granicami administracyjnymi miasta 
Bychawa: 

�» zmieszane odpady komunalne – dwa razy 
w miesiącu
�» selektywnie zebrane odpady komunalne - raz 
w miesiącu

2. Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna w gra-
nicach administracyjnych miasta Bychawa:
�» zmieszane odpady komunalne – raz na 
tydzień
�» selektywnie zebrane odpady komunalne – 
raz w miesiącu

3. Zabudowa wielorodzinna
�» zmieszane odpady komunalne – dwa razy 
w tygodniu
�» selektywnie zebrane odpady komunalne – 
raz w tygodniu

4. Odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 

dwa razy w roku
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa razy 

w roku

Opłaty: kiedy i ile?
Właściciele nieruchomości położonych na tere-
nie Gminy Bychawa zobowiązani są uiszczać 
bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi raz na kwartał kalendarzo-
wy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalen-
darzowe, w terminie do 15 dnia każdego drugie-
go miesiąca kwartału kalendarzowego, gotówką 
w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na ra-
chunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym 
Banku Spółdzielczym w Bychawie Nr 34 8685 
0001 0017 3892 2000 0030. Opłaty zatem na-
leży wnosić do: 15 lutego, 15 kwietnia, 15 sierp-
nia, 15 listopada. Stawki opłat: 6 zł/osoba/mie-
siąc (śmieci segregowane), 12 zł/osoba/miesiąc 
(śmieci niesegregowane).

PLASTIK

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

�» butelki po płynach 
i napojach 
�» opakowania po chemii 
z gospodarstw domowych 
(np. po płynie do mycia 
naczyń)
�» kartony po sokach 
i produktach mlecznych

�» artykułów wykonanych z połączeń tworzyw 
z innymi materiałami
�» butelek po olejach i smarach
�» styropianu i gumy
�» opakowań po medykamentach
�» puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
�» opakowań po środkach chwastoi owadobójczych
�»worków po nawozach
�» sprzętu AGD
�» pieluch jednorazowych i innych artykułów 
higienicznych
�» butów, ubrań, pasków, torebek, plecaków,
�» folii czarnej oraz po kiszonce
�» części samochodowych
�»woreczków śniadaniowych i reklamówek
�» sznurków

METAL

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

�» puszki po napojach, sokach
�» drobny złom żelazny
�» drobny złom metali 
kolorowych

�» puszek po farbach, lakierach
�» pojemników po aerozolach

PAPIER

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

�» gazety, książki, zeszyty
�» katalogi, prospekty, foldery
�» torby i worki papierowe
�» tekturę i kartony oraz 
opakowania wykonane 
z tych materiałów 

�» papieru i tektury pokrywanych folią metalową
�» kalki technicznej
�» papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, 
papieru kopiowego
�» zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle, 
margarynie
�» niedopałków papierosów

SZKŁO

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

�» opakowania szklane 
bezbarwne i kolorowe, 
tj. butelki, słoiki wolne od 
zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami

�» luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych 
i samochodowych
�» fajansu i porcelany
�» ceramiki, zniczy
�» lamp jarzeniowych, żarówek, termometrów,
�» stłuczki szklanej
�» szkła nietłukącego typu: DURALEX, ARCOROC, 
VERECO
�» opakowań po lekach

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY BYCHAWA
Odbiorca odpadów: EKOLAND Sp. z o.o. Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3, tel. 818 251 489
Pojemniki i worki należy wystawiać do godz. 7.00
Frakcja mokra 2 razy w miesiącu,  frakcja sucha 1 raz w miesiącu

Łęczyca, Leśniczówka, Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Gałęzów – Kolonia Druga, 
Zadębie, Wandzin, Skawinek, Marysin, Gałęzów

Odpady zbierane są w poniedziałki
Rok 2013

Terminy odbioru odpadów
Rok 2014
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Podzamcze, Wincentówek, Zdrapy, Bychawka Druga, Bychawka Druga – Kolonia, 
Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia – Kolonia

Odpady zbierane są we wtorki
Rok 2013

Terminy odbioru odpadów
Rok 2014

Terminy odbioru odpadów
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Osowa, Osowa – Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Wola 
Duża, Romanów, Kosarzew Dolny – Kolonia, Zaraszów, Zaraszów – Kolonia, Urszulin

Odpady zbierane są w środy
Rok 2013

Terminy odbioru odpadów
Rok 2014

Terminy odbioru odpadów
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Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia, Wola Gałęzowska,
Wola Gałęzowska – Kolonia, Józwów, Kowersk

Odpady zbierane są w czwartki 
Rok 2013

Terminy odbioru odpadów
Rok 2014
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              Terminy odbioru odpadów segregowanych (frakcja sucha).

Worki na odpady selektywne dostarczone będą mieszkańcom przed pierwszym terminem ich zbiórki.

 
SPRZEDAŻ
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r.  nr 102, poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz  nieruchomości po-
łożonej przy ul. Grodzany w Bychawie prze-
znaczonej do sprzedaży.

SPRZEDAŻ
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz  nieruchomości położo-
nej w Gałęzowie Kolonii-Drugiej przezna-
czonej do sprzedaży.

NAJEM
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. Partyzantów w Bychawie 
przeznaczonej do oddania najem.

NAJEM
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. Podwale w Bychawie 
przeznaczonej do oddania najem.

Tabela segregacji odpadów - FRAKCJA SUCHA

WSZYSTKIE ODPADY MUSZĄ BYĆ CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Bychawa
Odbiorca odpadów: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. (podwykonawca)

Frakcja mokra Frakcja sucha 

Zabudowa jednorodzinna w każdy czwartek   
1 raz w tygodniu

ostatniego dnia roboczego miesiąca  
1 raz na miesiąc 

Zabudowa wielorodzinna w poniedziałki i piątki  
2 razy w tygodniu 

w każdą środę  
1 raz na tydzień

ekologia

Początek segregacji śmieci w naszej gminie
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�� Integracja w plenerze
16 maja w ruinach zamku nad 
bychawskim zalewem zorganizowano 
w ramach Obchodów Dni Godności 
Plenerową Integrację Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W obchodach wzięły udział osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie, 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” 
w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie oraz zaproszone dzieci niepełnosprawne i ich 
rodziny. 
Były obecne nasze władze samorządowe – burmistrz i za-
stępca, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
A. Łońska, dyrektor PCPR odczytała list w imieniu starosty.
Jedną z wielu atrakcji tego dnia był pokaz układania letnich 
fryzur. Dzięki życzliwości dyrekcji i wychowawców uczen-
nice ZSZ nr 1 w Bychawie zaprezentowały swoje umiejęt-
ności fryzjerskie na manekinach oraz na głowach chętnych 
uczestniczek. Osoby niepełnosprawne miały okazję zobaczyć 
i przekonać się, że ładna fryzura ma dobry wpływ na samo-
poczucie i wygląd. Z układem tańca towarzyskiego wystąpiła 
również grupa taneczna z tej szkoły. 
W trakcie integracji część osób z niepełnosprawnością in-
telektualną wzięła udział w plenerze malarskim pt: Ruiny 
zamkowe w moich oczach, kolejna zaś w zabawie tereno-
wej „podchody”. Uczestnicy pokonując różne przeszkody 

i wykonując określone zadania, mieli do przejścia ok. 2 km 
oznakowanej trasy. Dzięki temu mieli też okazję do po-
dziwiania pięknych zakątków. Na zakończenie tej zabawy 
pielęgniarka naszego ŚDS zademonstrowała opatrywanie 
ran i unieruchamianie kończyn po urazie. Tak na wszelki 
wypadek!
Były też różne słodkości, które przygotowały rodziny uczest-
ników. Po posiłku wręczono dyplomy oraz upominki i podzię-
kowano wszystkim za integrację.
Obchody Dnia Godności zakończyły się zabawą przy akom-
paniamencie zespołu muzycznego z ŚDS w Bychawie oraz 
młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy. 
W otoczeniu ruin zamku można było również dostrzec napi-
sy np. „Chcemy żyć godnie”, „Chcemy równego traktowania” 
itp., które wyrażały oczekiwania osób niepełnosprawnych 
intelektualnie wobec społeczności, w której mieszkają.

�� Zaraszow.pl 
w konkursie  
„SOŁECTW@ W SIECI”

Strona internetowa www.zaraszow.pl wygrała na 
Lubelszczyźnie i zajęła 12. miejsce w kraju w głosowaniu 
publiczności.
Była to druga część konkursu organizowanego przez 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, który odbywał się 
w kwietniu i maju br. Zgłoszono do niego ponad 230 wiej-
skich stron internetowych. 
W pierwszej części Konkursu decyzją jury najlepszą stroną 
Lubelszczyzny została strona wsi Sąsiadka z gminy Sułów 
www.sasiadka.info. Gratulujemy zwycięzcom życząc dal-
szych sukcesów. Tym bardziej, że w głosowaniu publicz-
ności ich Administrator apelował o oddawanie głosów na 
Zaraszów.
To tym wymowniejsze, że żadna z naszych lokalnych stron 
internetowych, tj. UM, BCK, i strony szkół ponadpodsta-
wowych nawet nie odpowiedziały na e-maila z prośbą 
o ogłoszenie o konkursie i apel o wsparcie naszej stro-
ny. Chyba ma rację nasz Administrator, że pewnie tytuł: 
SOŁECTW@ W SIECI wydał im się obciachowo pospolity?
Pozdrawiamy i deklarujemy dalsze wspieranie stron 
lokalnych.

W imieniu www.zaraszow.pl 
Krzysztof Łaszcz (moderator)

 © Marek Matysek

mieszkańcy mieszkańcy

�� U stop historycznego 
pagórka zwanego 
Grodziskiem doczekaliśmy 
się pierwszej w gminie 
Bychawa kwatery 
agroturystycznej.

Najprostsza, ale i najlepsza z możliwych nazwa 
–Agroturystyka „Pod Grodziskiem” – bez proble-
mu pozwala odnaleźć to miejsce. Zresztą, wła-
ściciel zadbał o tabliczki informacyjne i dro-
gowskazy. Spopularyzował też to miejsce na 
Facebooku i na agroturystycznych stronach in-
ternetowych. A my zadbaliśmy o to, by znalazło 
się także na stronie Bychawy.
Państwo Edyta i Jacek Igrasowie zapraszają go-
ści na Zdrapy do niedużego domu „po dziad-
kach”, a tam do dwóch ładnie urządzonych po-
koi. Dużego „kominkowego”, mogącego przeno-
cować 5 osób i mniejszego, w zależności od kon-
figuracji 2-3-4–osobowego – śmieje się właściciel. 
Pomiędzy pokojami sień z prawdziwą kuchnią 
węglową, ale do dyspozycji gości i z nowocze-
śniejszym kuchennym wyposażeniem. Oprócz 
tego duża, jasna łazienka z widokiem na pole 
i równie widny ganek.
Ogrzewanie domku i przytulną atmosferę za-
pewnia kominek z rozprowadzeniem powietrza 

do wszystkich pomieszczeń, ale dla wygody go-
ści jest też centralne ogrzewanie.
Właściciele urządzili tę kwaterę już w ubiegłym 
roku, ale w zasadzie dopiero od teraz zapraszają 
gości. Przenocować tu można za 30-35 zł, więc 
nie jest to cena absolutnie wygórowana. Oprócz 

noclegu można tu na życzenie dostać domowe je-
dzenie, które gotuje pani domu.
Ale to nie wszystko. W głębi podwórka znajduje 
się budynek, który kiedyś był stodołą, a teraz, po 
adaptacji i obłożeniu drewnem, może być wspa-
niałym miejscem imprez i eventów. Ale nazwę 

właściciel pozostawili tę samą: „stodoła”. Sala 
może pomieścić około 80 osób, jest wyposażona 
w kuchnię, zaś ogromny taras zapewnia prze-
stronne miejsce do tańców. Z prawdziwą modrze-
wiową podłogą!
Jest też stara drewutnia. W niej, a w zasadzie na 
niej, właściciele urządzili wiejskie minimuzeum 
– ze starymi grabiami, cepami, kosą, sierpem. 
Jak swojsko to swojsko, więc na płocie wiszą też 
stare żelazne garnki. Ze zwierzaków, gości witają 
trzy małe kociaki i kocica Biała.
Nie będę pisała wszystkiego, bo to miejsce trze-
ba zobaczyć. Nie tylko dom, stodołę, drewutnię, 
ale i źródło bijące nieopodal z wodą jak kryształ, 
i wierzby płaczące, i stary sad, i wiejski warzyw-
niak, no i grodzisko oczywiście.

Monika Głazik

wypoczynek

Agroturystyka „Pod Grodziskiem”

Agroturystyka 
„Pod Grodziskiem”
Zdrapy 36 
23-100 Bychawa
tel. 600 458 019
8 osób / 2 pokoje
noclegi od 30 zł 

Dysponuje salą na 
imprezy integracyjne 
do 80 osób, szkolenia, 
komunie, wieczory przy 
kominku, ogniska, kuligi

�� Zapraszamy na kolejną 
edycję Festiwalu 
„Śladami Singera”

Lublin, Lubelszczyzna i Bychawa były ulubionymi miejsca-
mi akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla –  
Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoją 
twórczością rozsławił nasz region. 
Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy 
takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Kraśnik, Józefów, 
Biłgoraj, Bychawa czy Lublin.
Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza 
świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni 
mieszkańcy? Te pytania skłoniły nas do wyruszenia w wy-
jątkową podróż – śladami I.B. Singera. 

23.07.2013 BYCHAWA
�» 18:00–18:30 przemarsz korowodu (liceum – park przy 

ul. Piłsudskiego)
�» 18:30–20:00 Sztafeta Pamięci – rozmowy z mieszkańca-

mi o historii miasta (Bychawskie Centrum Kultury)
�» 20:00–22:00 Kino festiwalowe – premiera filmu młodzie-

ży z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego i Gimnazjum 
nr 1 oraz pokaz filmów Śladami Singera w reż. Nataszy 
Ziółkowskiej-Kurczuk oraz Wszystko może się przytrafić 
i Poste restante w reż. Marcela Łozińskiego (Bychawskie 
Centrum Kultury)

24.07.2013 BYCHAWA
�» 10:00–12:00 gry i zabawy dla dzieci (park przy 

ul. Piłsudskiego )
�» 10:00–13:00 warsztaty cyrkowe i fireshow – żonglerka, 

chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka 
(park przy ul. Piłsudskiego )
�» 10:00–13:00 Radio w bibliotece – prezentacja reportaży 

radiowych (Miejska Biblioteka Publiczna)
�» 11:00–12:30 zwiedzanie synagogi (synagoga)
�» 11:00–12:30 Na spotkanie z JENTŁ – gra miejska (start – 

Bychawskie Centrum Kultury)
�» 11:00–12:30 warsztaty teatralne (Bychawskie Centrum 

Kultury)
�» 13:00–14:00 zabawy językowe – alfabety: hebrajski, ła-

ciński, cyrylica (park przy ul. Piłsudskiego)
�» 14:00–15:00 warsztaty bębniarskie (park przy 

ul. Piłsudskiego )
�» 15:00–17:00 warsztaty cyrkowe (park przy 

ul. Piłsudskiego )
�» 15:30–17:00 zwiedzanie synagogi (synagoga)
�» 18:00–21:30 Artyści dla Singera – w programie 

m.in. wspólne czytanie opowiadania I. B. Singera, 
muzyka, cyrk, teatr plenerowy, teatr ognia, happe-
ning Ulica Singera w wykonaniu artystów z Francji, 
Hiszpanii, Izraela, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy (park przy 
ul. Piłsudskiego)
�» 21:30–22:00 Opowieści synagogi (synagoga)

?Udział we wszystkich warsztatach i wydarzeniach 
jest bezpłatny. Zajęcia są prowadzone przez arty-
stów i wolontariuszy z Francji, Hiszpanii, Izraela, 

Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. W razie niepogody wyda-
rzenia odbędą się w Bychawskim Centrum Kultury.
Dziękujemy Antoniemu Wieczorkiewiczowi za udostęp-
nienie synagogi zwiedzającym.

�� Ponad 85 lat tradycji
Wizytówka naszego miasta 
w regionie, czyli Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie, 
obchodzi w tym roku 85-lecie. 
Z tej okazji 21 kwietnia br. 
odsłonięto pamiątkową tablicę 
oraz zorganizowano uroczystości 
jubileuszowe.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie to 85 lat 
tradycji. Tyle lat produkuje pyszny nabiał: masło, śmie-
tany i twarogi, wszystko w zgodzie z dawnymi zasadami 
sztuki mleczarskiej (tak czytamy w broszurze reklamowej 
mleczarni).
Jej początki były skromne. Spółdzielnia została za-
łożona 8 stycznia 1928 roku przez księdza Jozefa 
Barszczewskiego, który też był jej pierwszym prezesem. 
Następnie, przez długi okres szefem spółdzielni była wła-
ścicielka folwarku Skawinek – Waleria Skawińska.
Swój największy rozkwit spółdzielnia przeżyła w latach 
80. XX w. Wówczas liczyła 6,5 tys. członków, a skup mleka 
dochodził do 120 tys. litrów dziennie. Dziś OSM odbiera 
mleko od dwustu dostawców, zatrudnia 74 pracowników 
i przetwarza miesięcznie średnio 666 tys. litrów mleka.
W uroczystościach z okazji 85-lecia Spółdzielni 
Mleczarskiej wzięli udział licznie pracownicy i członko-
wie spółdzielni. Nie zabrakło gości: starosty lubelskiego 

Pawła Pikuli, burmistrza Bychawy Janusza Urbana, byłych 
prezesów spółdzielni: Jana Jankowskiego i Włodzimierza 
Romanowskiego. Byli obecni przedstawiciele Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich – Tadeusz Maliborski 
i Marian Kargul oraz Elżbieta Janeczko, prezes 
Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie, z którym 
spółdzielnia stale współpracuje.
Tablicę pamiątkową na budynku biurowca OSM odsłonił 
Henryk Baran, senior bychawskiego mleczarstwa, a po-
święcił ks. proboszcz Andrzej Kuś.
Zofia Popławska przedstawiła krótką historię spółdziel-
ni oraz wspomniała zasłużonych działaczy zgłoszonych 
do Złotej Księgi Spółdzielczości. W latach 50. XX wieku 
prezesem spółdzielni był Bolesław Kostrzewski, w kolej-
nych latach funkcję tę pełnili: Tadeusz Szulowski, Zenon 

Pikur, Henryk Kaczmarski, Zdzisław Brzuszek, 
Jan Jankowski, Zofia Popławska, Włodzimierz 
Romanowski oraz ponownie Zofia Popławska, 
która jest prezesem aktualnie.
Nie zabrakło wspomnień, listów gratulacyj-
nych i okolicznościowych przemówień gości. 
Podczas uroczystości kilkunastu pracowników 
OSM odebrało medale za wieloletnią pra-
cę w mleczarni oraz odznaczenia Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich, które wrę-
czył starosta P. Pikula.

Monika Głazik
 

©
M

ar
ek

 M
at

ys
ek

/U
M

 B
yc

ha
w

a

 
©

ŚD
S B

yc
ha

w
a

 
©

M
on

ika
 G

łaz
ik/

UM
 B

yc
ha

w
a

75/20136Głos Ziemi Bychawskiej

http://Www.zaraszow.pl/
http://www.naszekwatery.pl/cf/64/szkolenia
http://www.naszekwatery.pl/cf/70/komunie
http://www.naszekwatery.pl/cf/72/wieczory_przy_kominku
http://www.naszekwatery.pl/cf/72/wieczory_przy_kominku
http://www.naszekwatery.pl/cf/73/ogniska
http://www.naszekwatery.pl/cf/74/kuligi


�� KM Bychawa „na pudle”
Zasilony na wiosnę zawodnikami 
z Ukrainy Klub Motorowy Bychawa 
osiąga same sukcesy.

1 czerwca w zawodach rangi Mistrzostw Europy w Kijowie 
zawodnik reprezentujący barwy KM ZSZ Bychawa – 
Roman Morozov zajął 8. miejsce w ogólnej klasyfikacji.
30 czerwca Grzegorz Antoniak, również zawodnik KM 
Bychawa, na zawodach Mistrzostw Polski w Tymbarku za-
jął II miejsce w ogólnej klasyfikacji super enduro.
Obecnie zawodnicy przygotowują się do zawodów 3. run-
dy OML (Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny), które od-
będą się 14 lipca w Karolinie k. Łęcznej. Przypomnijmy, że 
runda 2. odbyła się 2 czerwca w Bychawie.
- Będzie niezłe widowisko, gdyż udział w zawodach za-
powiedział Roman Morozov. Także Bychawa zapowiada 
dominację „na pudle” w większości kategorii, niech kon-
kurencja drży! – zapowiada Jarosław Bartoszek, prezes 
bychawskiego klubu.

mg

�� Zawody strażackie
9 czerwca na stadionie miejskim w Bychawie piękny, sło-
neczny poranek przywitał 35 drużyn OSP reprezentują-
cych gminy: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów i Strzyżewic. 
Drużyny, które stanęły w szyku utworzyły szpaler na 
całą długość boiska. Taki widok możemy u nas oglądać 
tylko raz w roku, podczas międzygminnych zawodów 
sportowo-pożarniczych.
Drużyny OSP z naszej gminy zaciekle walczyły o jak najlep-
sze czasy, czego dowodem były wyniki po pierwszej konku-
rencji czyli sztafecie pożarniczej. Świetne wyniki osiągnę-
ły dwie drużyny, na czoło wysunęły się OSP z Zaraszowa 
Kolonii i Zaraszowa, za nimi była OSP Stara Wieś Druga. 
Ćwiczenie bojowe jako druga konkurencja zawodów miało 
wyłonić zwycięzcę, a że jest to koronna konkurencja i tu nie 
obyło się bez zaciekłej walki. Faworyci zawodów pokaza-
li co potrafią i w tym ćwiczeniu wykręcili czasy poniżej 50 
sekund, pokazując tym samym do kogo mają równać pozo-
stałe drużyny.
Po podsumowaniu wszystkich wyników z  zawodów rywa-
lizacja zakończyła się zwycięstwem OSP Zaraszów. Na dru-
gim miejscu uplasowała się drużyna z OSP z Starej Wsi 
Drugiej, a zaraz za nią na miejscu trzecim OSP Zaraszów 
Kolonia. Dalsze miejsca zajęły drużyny z OSP Bychawka 
Pierwsza, Gałęzów, Bychawka Druga, Wola Gałęzowska, 
Olszowiec, Wola Duża. A że sporty pożarnicze nie są tylko 
domeną mężczyzn wystąpiła jako jedyna w naszej gminie 
drużyna dziewczęca z Bychawki Drugiej, uzyskując porów-
nywalny wynik do czołowych drużyn męskich. 
Zawody były obserwowane i sędziowane przez strażaków 
z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, 
a nad zdrowiem zawodników i uczestników całej imprezy 
czuwali bychawscy ratownicy medyczni.

Paweł Winiarczyk

mieszkańcy mieszkańcy

�� Jak doszło do tego, 
że czternastoletni 
mieszkaniec Bychawy 
– Marek Lipka – 
zakwalifikował się 
w Ślesinie do Mistrzostw 
Polski w sportach 
motorowodnych, 
wywalczył 6. pozycję 
startową, a w końcowej 
klasyfikacji tychże 
eliminacji uzyskał 
pierwsze 237 punktów 
oraz puchar? Wyjaśniamy 
to poniżej.

W 2008 r. po raz pierwszy stopy Marka Lipki 
(wówczas miał 9 lat) dotknęły pokładu żaglów-
ki „Zefir” na Zalewie Zemborzyckim w Lublinie.
Pierwsze samodzielne pływanie Marek rozpo-
czął na łodzi klasy regatowej – OPTYMIST. W lip-
cu i sierpniu 2010 roku w Bychawie na zalewie 
Podzamcze, po zebraniu chętnych dzieci (a było 
ich siedmioro), odbyło się szkolenie żeglarskie 

„Wakacje pod Żaglami” zakończone wyścigiem 
– regatami żeglarskimi. Pierwsze miejsce zajęła 
Ala Krzyżak. Swoich sił spróbowali też rodzice 
tychże dzieci; okazało się, że nie jest to prosta 
sprawa, łódka jest wymagająca i nie toleruje błę-
dów dorosłych.
W trosce o wszechstronny rozwój dzieci i mło-
dzieży z Bychawy pani Marta Krzyżak zainicjo-
wała utworzenie UKS OPTYMIST w Bychawie.
W wrześniu tego samego roku Marek Lipka ry-
walizował w regatach na Zalewie Zemborzyskim 
wraz ze szkołą ŻEGLUJ pani Anny Rakowskiej. 
Dzieci z Bychawy wzięły również udział w rega-
tach „Pożegnanie Lata 2010” o Puchar Dyrektora 
Radia Lublin, gdzie triumfował Patryk Daśko 
zdobywając główną nagrodę. W 2011 r. na 

sport

Wodniackie przygody   Marka  Lipki z Bychawy

jeziorze Piaseczno w trakcie obozu szkolenio-
wego Marek uzyskał po zdaniu egzaminów 
pierwsze państwowe uprawnienia żeglarskie 
– Żeglarza Jachtowego, a w sierpniu zdobywał 
doświadczenie w pierwszym rejsie po Jeziorach 
Mazurskich dowodząc 8-metrowym jachtem 
kabinowym. 
Klub nasz rozwija się, wynajmujemy pomiesz-
czenia nad Zalewem Zemborzyckim. Rodziny 
wraz z dziećmi spędzają wolny czas weekendo-
wy pod żaglami.
W 2012 r. wyjechaliśmy do Skulska na 
Motorowodne Mistrzostwa Świata. Marek Lipka 
podpatrywał organizację, sprzęt i rozgrywające 
się międzynarodowe wyścigi motorowodne.

Kolejnym etapem wodniackiej przygody 
Marka Lipki było szkolenie, które odbyło się 
w Ślesinie koło Konina w dniach 27.04-02.05.
br. przed Mistrzostwami Polski w Sportach 
Motorowodnych.
Celem tego szkolenia, po kwalifikacyjnych ba-
daniach w przychodni sportowo-lekarskiej, 
było uzyskanie Licencji Zawodnika Sportów 
Motorowodnych. Marek Lipka po zdaniu egzami-
nów otrzymał licencję motorowodną z numerem 
startowym 16 w Polsce i prawo do ścigania się 
w klasie JT-250. Udział w szkoleniu brało jesz-
cze czworo dzieci z naszego lubelskiego terenu.
4 maja Marek Lipka brał udział w eliminacyj-
nych wyścigach do Motorowodnych Mistrzostw 
Polski i wywalczył 6 pozycję startową w czaso-
wym okrążeniu trasy. Uwzględniając krótki czas 
szkolenia, bardzo wymagającą trasę wyścigu 
oraz rywalizację z wyśmienitymi zawodnikami 
krajowej czołówki, pozycja ta to bardzo dobry 
wynik. W zawodach odbyły się 3 biegi, w końco-
wej klasyfikacji Marek Lipka uzyskał pierwsze 
237 punktów oraz puchar. Gratulacje!
W ramach Mistrzostw Polski czekają nas 
jeszcze starty w Chodzieży 31.05-02.06 br., 
w Międzyrzecu Podlaskim 12-14.07 oraz 
w Skulsku 23-25.08. Mam nadzieję, że po kolej-
nych treningach Marek Lipka zdobędzie następ-
ne punkty w generalnej klasyfikacji.

Marek Kwiatkowski UKS „Optymist”

Dossier

Marek Lipka

�» ur. 3.08.2013 r. w Bychawie 
�» posiada licencję motorowodną PZMiNW 
�» nr startowy – 16

______
Są jeszcze wolne miejsca do zamieszczenia re-
klamy na kombinezonie i łodzi wyścigowej 
Marka Lipki
Zapraszamy chętnych do dopingu naszego re-
prezentanta w Międzyrzecu Podlaskim 12-
14.07.2013 r. (ok. 100 km od Lublina), a sponso-
rów do wsparcia finansowego.

�� Streetball na hali? Tylko w Bychawie!
15 czerwca w Bychawie 
zorganizowaliśmy II Turniej 
Koszykówki Ulicznej. 
Tegoroczną edycję 
zapamiętamy szczególnie 
– był to chyba pierwszy 
w historii regionu turniej 
uliczny rozgrywany na 
parkiecie hali sportowej.

W II Turnieju Koszykówki Ulicznej udział 
19 drużyn (z Bychawy, Lublina, Krzczonowa, 
Krężnicy Jarej i Kocka). W trzech katego-
riach wiekowych łącznie wystąpiło 73 gra-
czy, reprezentujących zróżnicowany poziom 
umiejętności koszykarskich – od amatorów 
po zawodników profesjonalnych klubów 
sportowych.
O godzinie 9.00 burmistrz Janusz Urban 
ogłosił oficjalne rozpoczęcie zawodów. 
Honorowy patron turnieju, w ciepłych 
słowach wyraził poparcie dla inicjaty-
wy, z zadowoleniem podkreślając, że 
turniej na stałe wpisuje się w kalendarz 
cyklicznych imprez sportowych gminy. 
Uczestników turnieju, w imieniu orga-
nizatorów, przywitała także prezes UKS 
„Jedynka” – Ewa Cichocka. Jak na ironię, 
wraz z ostatnim zdaniem mów powitalnych 
na płytę boiska Orlik spadły pierwsze kro-
ple deszczu.

Po błyskawicznych przenosinach pod 
dach hali sportowej Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny i sprawnej reorgani-
zacji boisk, z niewielkim opóźnieniem roz-
poczęliśmy rozgrywki kategorii wiekowych 
12-15 lat i 16-18 lat. Zmagania koszyka-
rzy przyciągnęły rzeszę kibiców, hala mo-
mentalnie wypełniła się tłumem ludzi. Na 
szczęście, dzięki uprzejmości dyrekcji gim-
nazjum, widzowie mogli oglądać zawody 
także z galerii na piętrze.
W kategorii wiekowej 12-15 lat zwycięży-
ła drużyna podopiecznych bychawskiego 
UKS-u „Arystydesy”. Nagrodę dla najlep-
szego zawodnika w tej kategorii otrzy-
mał Maciej Sulenta, kapitan zwycięskiej 
drużyny. W kategorii wiekowej 16-18 lat 
zwyciężyła drużyna „Kosior Team” złożo-
na z juniorów Startu Lublin. Nagrodę MVP 
przyznano Arturowi Dojutrkowi z „Białych 
Czekoladek”. Dekoracji laureatów do-
konały: Renata Kryska – wicedyrektor 
Gimnazjum nr 1 oraz prezes Ewa Cichocka.
Rozgrywki kategorii OPEN toczyły się w go-
dzinach 13.20-15.20. Najlepszy warsztat 
koszykarskich umiejętności zaprezentowała 
bychawska drużyna „Błękitne Szerszenie” 
i ku uciesze publiczności w tym roku „pod-
kowa zwycięzców” została w Bychawie. 
Statuetkę najlepszego gracza turnieju jed-
nogłośnie przyznano Jaromirowi Łokajowi 
z „Błękitnych Szerszeni”. Finalistów 

udekorowała wiceburmistrz Bychawy – 
Marta Wołoszyn.
Spotkania sędziowali: Rafał Głowacki, 
Łukasz Grzesiak, Jakub Kuna, Mateusz 
Martyna oraz Artur Płaza. Oprawę muzycz-
ną wydarzenia zapewnił DJ WINIO.
Tytułem podsumowania. Bychawski turniej 
nabiera rozmachu. Doświadczenia zdobyte 
w poprzedniej edycji procentują w postaci 
wyraźnego wzrostu zainteresowania udzia-
łem wśród zawodników z różnych miejsco-
wości z terenu województwa, a także ro-
snącym gronem kibiców i sympatyków ko-
szykówki. Szczególnie cieszy coraz większa 
liczba zgłoszeń wśród najmłodszych oraz 
ogólny wzrost poziomu rozgrywek.

Inicjatywa nie powiodłaby się bez wsparcia 
ze strony Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”, Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie, Ośrodka Kuratorskiego, 
LGD „Kraina wokół Lublina”. Słowa podzię-
kowania należą się także dyrekcji i pracow-
nikom SP ZOZ w Bychawie oraz Komisariatu 
Policji, którzy zapewnili niezbędną opiekę 
medyczną i czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników. Dziękujemy sponsorom za 
ufundowanie wspaniałych nagród.
W imieniu organizatorów 

Jakub Kuna

Szczegóły rozgrywek oraz galeria zdjęć do 
zobaczenia na www.uks1.bychawa.pl.

�� Bychawski piknik 
motocyklowy
Nowe wydarzenie w bychawskim 
kalendarzu imprez miało miejsce  
22 czerwca. To już druga odsłona 
pikniku zorganizowanego przez 
motocyklistów zrzeszonych przy 
Lubelskim Forum Motocyklowym 
lublin.riders.pl, pierwszy odbył się 
w Chodlu w lipcu ubiegłego roku.

Przyjechało do nas kilkudziesięciu motocyklistów 
z regionu: Lublina, Kraśnika, Poniatowej, Dęblina. 
Niekomercyjna impreza przygotowana przez motocykli-
stów dla motocyklistów ma na celu wzajemne poznawa-
nie się, wymianę doświadczeń, jak również poprzez obco-
wanie ze społeczeństwem – co miało miejsce w Bychawie 
– zacieranie negatywnych stereotypów o motocyklistach. 
Dodatkowym jej celem była również integracja lokalnych, 
w tym przypadku bychawskich, pasjonatów motocykli. 
Niestety, ten cel nie został osiągnięty, gdyż na piknik do 
Bychawy nie przybyli motocykliści… z Bychawy.
Piknik rozpoczął się na parkingu przy stadionie miej-
skim godzinnym pokazem akrobacji motocyklowych wy-
konanym przez stunterów m.in. z Janowa Lubelskiego 
i Jabłonnej. Następnie wszyscy wzięli udział w motocyklo-
wej paradzie ulicami Bychawy i udali się w kierunku ruin 
zamku. Tam wielbiciele motocyklowych wrażeń pikniko-
wali do późnych godzin.
Zorganizowano również konkurencję w strzelectwie 
z broni pneumatycznej w kategoriach dla pań i dla pa-
nów. Motocykliści walczyli o nagrodę przechodnią „Złote 
Tłoki”, w tym roku nagroda została zdobyta przez Leszka 
Męczyńskiego i z Kraśnika (gdzie przebywała przez rok) 
przeszła do Lublina.
Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy pikniku zachwyca-
li się urokiem miejsca biwakowania, dlatego przekonani 
jesteśmy, że niektórzy z nich wkrótce znowu odwiedzą 
nasze miasto. 
Organizatorzy dziękują wszystkim sprzymierzeńcom za 
pomoc, w szczególności zespołowi muzycznemu Unikalni, 
zwłaszcza panu Marcinowi Krykowi, za nieodpłatne 
uprzyjemnienie biwakowania oraz panu Piotrowi Gębie, 
dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury za udo-
stępnienie sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego 
i namiotu.

Organizatorzy: Magda, Daniel, Sylwek, Marcin, Stanisław
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�� Młodzież kontra władze samorządowe. Co z tego wynikło?
Spotkanie młodzieży z władzami 
Bychawy zorganizowano 18 czerwca 
w bibliotece w ramach projektu 
Biblioteka jako przestrzeń dyskusji 
o sprawach lokalnych, realizowanego 
przez Fundację Civis Polonus 
w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek.

Byli obecni przedstawiciele samorządu: Marta 
Wołoszyn, zastępca burmistrza Bychawy, Agnieszka 
Szacoń, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych UM, Iwona Płaza, inspektor UM odpo-
wiedzialny za kulturę, radni: Alicja Dzwonowska, Marek 
Jackowski i Mateusz Wróblewski. Licznie przybyła mło-
dzież z MIK-u z opiekunem Tomaszem Hanajem oraz 
z Gimnazjum nr 1 z nauczycielką Elżbietą Korbą.
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie rozpoczęła dyskusję omówieniem interneto-
wej ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w wieku 
14-24 lata. Głównym jej tematem było zaangażowanie 
młodzieży w życie miasta i zwiększenie jego atrakcyjności.

Z analizy ankiety wynika, że młodzież chciałaby zrobić 
dużo, ale „brak ofert”.
Głównym źródłem informacji dla młodzieży jest 
Facebook. Plakaty ocenili jako mało widoczne. Brakuje też 
dostępu do nowych technologii, np. WiFi. Organizowane 
przez samorząd koncerty nie budzą zachwytu młodzieży. 
Zespoły występujące nie trafiają w gusta młodych osób, 
a ich dobór podyktowany jest dobrem finansowym i kwe-
stią komercyjną. Według młodych ludzi Bychawa zamyka 
się na nowe możliwości, na osoby spoza granic gminy oraz 
inicjatywy, które mogłyby się wpasować w działalność 
UM. Jednym z zarzutów stawianych samorządowcom było 
nadmierne finansowanie piłki nożnej ze szkodą dla innych 
dyscyplin, nie tylko sportowych. Oferując swoje zaanga-
żowanie w organizowanie wydarzeń i realizację pomy-
słów, chcieliby mieć pewność, że mogą liczyć na wsparcie 
finansowe i prawne ze strony instytucji i osób odpowiada-
jących za promocję i życie kulturalne miasta. I takie za-
pewnienie uzyskali.
Dlaczego młodzież nie uczestniczy w wydarzeniach ogól-
nych, na przykład w Festiwalu Singera, Pierogach czy 
też w wieczorach z ks. Kwiatkowskim – pytała pani bur-
mistrz. Zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta, jak i rad-
ni zwracali uwagę na ograniczone możliwości budżetowe 

i procedury formalne, które mogą niekiedy opóźniać lub 
uniemożliwiać realizację planów. Odnosząc się do spra-
wy bezpieczeństwa w mieście, która tez została poruszo-
na pani burmistrz obiecała, że porządek na głównej ulicy 
zapewnią weekendowe patrole policyjne. W najbliższej 
przyszłości władze Bychawy planują również zainstalowa-
nie monitoringu w centrum miasta.

W ofercie radnych znalazło się kilka pomysłów, któ-
re młodzież zainteresowały, m.in.: kino letnie (festi-
wal filmów artystycznych). Pełną akceptację – z okrzy-
kiem „nareszcie” – wzbudziła informacja radnego M. 
Wróblewskiego (który mówił w imieniu swoim i bur-
mistrza) o otwierających się możliwościach powsta-
nia skateparku w Bychawie. Jeżeli nie będzie przeszkód 

formalno-prawnych, to już we wrześniu można będzie 
złożyć odpowiedni projekt do LGD – Lokalnej Grupy 
Działania.
Młodzież zaproponowała zorganizowanie przeglądu ze-
społów rockowych i powstanie miejsca w przestrzeni 
miejskiej, gdzie mogliby się spotykać i realizować swoje 
pasje i tutaj zgodnie z radnym stwierdzili, że potrzebny 
jest skatepark.
Samorządowcy zwrócili uwagę na słaby udział młodzieży 
w wydarzeniach organizowanych przez miasto i na dy-
sonans między zaangażowaniem młodzieży a brakiem 
wsparcia ze strony rodziców, nauczycieli i urzędników. 
Zachęcali młodzież do zgłaszania propozycji i przypomi-
nania o swoich pomysłach. Liczą też na większy udział 
młodych ludzi w imprezach organizowanych w Bychawie.
Otwartość samorządu i zapał młodzieży daje nadzieję – 
tak optymistycznie zakończyła spotkanie, jednocześnie 
dziękując wszystkim za przybycie – gospodyni, Barbara 
Cywińska.

Maria Głębocka
Młodzież z Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej, działają-
cej przy Bychawskim Centrum Kultury zaprasza swoje ko-
leżanki i kolegów, którym „chce się chcieć” na spotkania 

w każdy piątek o g. 18.00 w BCK.

�� Nagroda dla animatorki 
kultury
W poprzednim numerze nasza 
gazeta pisała o wyróżnieniu 
Zasłużony dla Gminy Bychawa, 
którą otrzymał m.in. Klub Seniora 
z Bychawy, nie wspominając przez 
niedopatrzenie o innej ważnej 
nagrodzie. Tymczasem należy 
wspomnieć, że przewodnicząca 
Klubu, pani Otylia Adamczyk, 
otrzymała również Nagrodę Gminy 
Bychawa za upowszechnianie kultury. 

Z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia, wyjątkowe-
go, bo przyznawanego nie zawodowym a społecznym 
animatorom kultury, wystąpiło Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne. Komisja powołana zarządzeniem burmistrza 
pozytywnie zaopiniowała wniosek, zaś nagrodę wręczył 
pani Adamczyk burmistrz Janusz Urban podczas gminnych 
uroczystości patriotycznych 3 Maja.
Nagroda została przyznana za aktywną działalność spo-
łeczną w dziedzinie kultury w środowisku lokalnym oraz 
za promocję Bychawy. Pani Otylia Adamczyk od 23 lat 
nieprzerwanie pełni społecznie funkcję przewodniczącej 
Klubu Seniora w Bychawie. Jest jednocześnie członkiem 
zespołu śpiewaczego w tymże klubie oraz animatorką róż-
nych aktywnych form zagospodarowania wolnego czasu 
wśród bychawskich seniorów.
Organizuje wyjazdy Klubu Seniora poza Bychawę, pod-
czas których uczestnicy reprezentują nasze miasto i pro-
mują je w ramach przeglądów i eliminacji amatorskich 
zespołów artystycznych m.in. na Przeglądzie Zespołów 
Artystycznych w Dęblinie, Wojewódzkim Festynie Seniora 
w Kraśniku, w lubelskich domach kultury.
Pani Otylia współpracuje w lokalnym środowisku z wła-
dzami samorządowymi, instytucjami (szkoły, BCK), orga-
nizacjami (Związek Emerytów, Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne). Owocami współpracy są występy Klubu 
Seniora podczas lokalnych uroczystości i dożynek. 
Organizuje spotkania seniorów przy muzyce i śpiewie 
w okresie karnawału, współorganizuje wyjazdy członków 
Klubu Seniora na wycieczki krajowe i zagraniczne.
Nagrodę za upowszechnianie kultury Rada Miejska 
w Bychawie uchwaliła w 2005 roku. Warto wspomnieć, 
że do tej pory przyznała ją pięciokrotnie. Otrzymali ją: 
Maria Dębowczyk (2006), Wanda Dolińska (2008), Marek 
Kuna (2010), Magdalena Lipiec (2011), Otylia Adamczyk 
(2013). Nagroda przyznawana jest animatorom kultury 
promującym gminę Bychawa, z wyjątkiem pracowników 
etatowych jednostek organizacyjnych gminy. Laureaci 
otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną. Wnioski o przy-
znanie nagrody mogą składać: komisja Rady Miejskiej, 
dyrektorzy placówek kulturalnych, społeczne organizacje 
kulturalne, redakcje gazet i czasopism, organy administra-
cji państwowej i samorządu terytorialnego. Nominacje 
do nagrody przyjmowane są w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie do 31 marca każdego roku.

Monika Głazik

�� 12. poszukiwania 
smaków w literaturze
Rusza kolejna edycja literacko-
kulinarnego konkursu ph. Danie 
dla Mola czyli poezja smaków. 
Na smakowite opisy czekamy 
do 30 sierpnia 2013 r.

Zadanie wydaje się być proste. Wystarczy w książce z li-
teratury pięknej odnaleźć opis przyrządzania dowolnej 
potrawy, napoju, deseru, które można z przyjemnością 
określić mianem „poezja smaku”. Można też samodzielnie 
napisać utwór literacki (wiersz, opowiadanie itp.), zgłosić 
opis do konkursu, a potem, podczas imprezy finałowej 
owo danie zaprezentować, tj. przywołać literacki opis 
i przyrządzić smakowite danie z pomocą kucharza profe-
sjonalisty! Zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko zgła-
szającego, autora i tytuł książki z której pochodzi opis; 
skan lub kserokopię fragmentu z opisem, można przesłać 
mailem: biblioteka.bychawa@gmail.com lub pocztą tra-
dycyjną: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 34, 
23-100 Bychawa lub dostarczyć osobiście.
Tego jeszcze nie było! Bieżącą edycję konkursu prowa-
dzimy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Jabłonnej. A to oznacza, że Mole książkowe spotkają się 
dwukrotnie (tak, to nie żart!). Imprezy finałowe, podsu-
mowujące i zamykające 12. edycję literacko-kulinarnego 
konkursu ph. Danie dla Mola czyli poezja smaków odbędą 
się tuż po wakacjach w dwóch klimatycznych miejscach, 
tj. tradycyjnie w barze „U Saszy” nad zalewem Podzamcze 
w Bychawie, a także, po raz pierwszy w historii, by-
chawski Mol zagości w restauracji „Dworek Jabłonna” 
w Jabłonnej.

Barbara Cywińska

mieszkańcy mieszkańcy

�� Uroczo, klimatycznie: 
jezioro, ruiny zamku, 
przytulone pary na 
ławeczce na wyspie. 
Jak z ballad Mickiewicza – 
romantycznie. Jest woda, 
ogień, jest też muzyka. 
Prowokacyjne szanty 
w wykonaniu grupy 
Borkowski Band, rzadkość 
jakże sympatyczna!

Zapada zmierzch, rozpoczynają się obrzę-
dy sobótkowe, które zorganizowała i wykona-
ła Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna z BCK. 
Piękne dziewczyny w wiankach i białych su-
kienkach jak z ilustracji do Pieśni świętojańskiej 
o Sobótce J. Kochanowskiego. Poddajemy się uro-
kowi chwili. Pali się ognisko, na wodzie wianki, 
wszystko w zgodzie z tradycją. Misterium ognia 
i wody – powiedzieli goście tej sobótkowej nocy.
Jest i nowoczesność: premiera filmu Legendy 
bychawskie. To kolejny projekt BCK, po filmach 

Śladami Singera, dzięki którym Bychawa pięknie 
zaistniała na mapie kulturalnej Lubelszczyzny.
Publiczności bychawskiej trafił się „brylancik” 
w postaci zespołu Kipikasza, w tych okolicz-
nościach przyrody dziewczyny wybrzmiały re-
welacyjnie. Czarował nas również głos uroczej 
Oli Płazy. Trudno opisać całe bogactwo tej świę-
tojańskiej nocy, bo były jeszcze tańce z ogniami 
i kolorowe, płonące lampiony wypuszczone na 

tradycja

Czary-mary nad bychawskim zalewem

szczęście przez uczestników imprezy. Tańczyły 
też dziewczęta z zespołu „Podkowiacy”. I po-
myśleć, że wszystko to w bardzo dużym stop-
niu zawdzięczamy Młodzieżowej Inicjatywie 
Kulturalnej, a więc ludziom młodym, przeważnie 
gimnazjalistom!
Cieszymy się, że rośnie nam w Bychawie poko-
lenie aktywnych uczestników i twórców kultury. 
Gratulacje dla animatorów!

Jadwiga Grzesiak

�� Tuwim na wakacje 

Oto dom mój… wiersze 
Juliana Tuwima w ilustracjach 
najmłodszych to wakacyjna 
wystawa plastyczna, opracowana 
w ramach Roku Tuwima. 

Kolorowe prace to ilustracje do wierszy: „Murzynek 
Bambo”, „Zosia samosia”, „Dyzio marzyciel”, „Kotek”, 
„Ptak”, „Idzie Grześ”, „List do dzieci , „Lokomotywa”, 
„Ptasie radio”, „Słoń Trąbalski”, „Cuda i dziwy” (56 
prac). 
Zostały wykonane podczas zajęć literacko-plastycz-
nych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie. 
Są dziełem uczniów ze  szkół podstawowych w Starej 
Wsi Drugiej ( kl. I, II ) i Woli Gałęzowskiej ( kl. II, III ). 
Ekspozycję przygotowała Joanna Marek-Stanicka.
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�� Konkurs Piękne Miasto i Gmina 2013
Konkurs ma na celu poprawę estetyki i wyglądu miasta 
i gminy oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk 
na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Kategorie konkursowe:
1) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO
Więcej informacji na www.bychawa.pl

Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają udział 
do Urzędu Miejskiego w Bychawie tel. 81 56 60 144  
do 31 lipca 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
na Dożynkach Gminnych w Bychawie 26 sierpnia br.  
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�� Bychawa na Street View
Od maja nasze miasto 
i niektóre miejscowości 
w gminie możemy oglą-
dać na panoramicznych 
zdjęciach w formacie 
360 stopni. Taką możli-
wość daje przeglądanie 
map Google z funkcją 
Street View. Dzięki 
temu można zwiedzać 
świat (ten bliższy i dal-
szy) nie wychodząc 
z domu.

�� Bychawa rozbudowuje się...  w Google Maps
Od niedawna kilku lokalnych wolonta-
riuszy (Andrzej An11973, Marek) zaj-
muje się aktualizacją map Google z te-
renu Bychawy i okolic. W ostatnich ty-
godniach przybyło sporo dróg, nanie-
siono wiele budynków, dorysowano 
tereny zielone, chodniki, szlaki. W edy-
torze mapy można poprawiać geome-
trię dróg i kasować nie istniejące. Taką 
funkcję umożliwia kreator map Google 
– Map Maker. Dzięki mrówczej pracy 
kilku osób internetowa mapa gminy 
nabrała szczegółowości.

pomoc

Albertynki
�� Właśnie pod taką nazwą 
w środowisku bychawskim 
funkcjonuje Dom Opieki 
im. św. Brata Alberta. 
Prowadzony od lat przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Posługujących 
Ubogim, którego misją 
jest niesienie pomocy 
ludziom opuszczonym, 
samotnym, chorym. Siostry 
pracują zgodnie ze słowami 
świętego Brata Alberta: im 
więcej kto opuszczony, z tym 
większą miłością służyć im 
trzeba, gdyż samego Pana 
Jezusa zbolałego w osobie 
tego ubogiego ratujemy.

10 października 1986 roku siostry albertyn-
ki założyły w Bychawie schronisko dla ko-
biet. Po 25 latach, w myśl nowych przepisów 

(unijnych) schronisko nie miało już dalszej moż-
liwości funkcjonowania na starych zasadach, 
i 15 września 2011 roku placówka ta została 

przekształcona w Dom Opieki im. św. Brata 
Alberta. Wymogi prawne ograniczyły liczbę 
podopiecznych do 13. Kierownikiem tej placów-
ki opiekuńczej została wówczas siostra Izabela 
– Barbara Maćkowska, jednocześnie przełożona 
sióstr, która wprowadziła w życie placówki licz-
ne zmiany. 
Siostra Izabela przyjechała do Bychawy z Kutna. 
Jak wspomina, bała się trochę tej nieznanej od-
ległej miejscowości. Na szczęście, już po krót-
kim czasie poczuła się jak u siebie. Spotkała tu 
serdecznych, oddanych ludzi.
Kiedy w 2011 roku stanęła na czele Domu 
Opieki placówka ta ożyła i wypiękniała. Wokół 
domu pojawiły się kwiaty, w pokojach nowe 
meble i specjalne łóżka dla leżących mieszka-
nek. Trzeba było także odwodnić stary budy-
nek, wyłożyć plac wokół kostką. To wszystko 
było możliwe dzięki wsparciu wielu ludzi dobre-
go serca, m.in. ks. proboszcza A. Kusia, wika-
riuszy, sponsorów (p. Juryckich, Kowalskich, 
Dzwonowskich, Dawidczyków, Rządów, Dysiów).
Dzięki siostrom: Izabeli, Fabioli, Jadwidze 
i Dorocie w placówce panuje miła, rodzinna at-
mosfera. Funkcjonuje kuchnia, prowadzona 
przez siostrę Dorotę, z której mogą korzystać 
mieszkańcy Bychawy. Obiady wydawane przez 
kuchnię sióstr są tanie i bardzo smaczne (ja-
dłam i chwalę). Dom jest zradiofonizowany, co 
pozwala leżącym mieszkankom uczestniczyć we 

wszystkich uroczystościach parafii. Mieszkanki 
są odwiedzane przez członkinie Legionu Maryi, 
które z nimi rozmawiają, modlą się wspólnie, 
prosząc o łaski potrzebne dla naszego miasta, 
ojczyzny i świata.
Obecnie sytuacja finansowa Domu Opieki jest 
bardzo trudna, gdyż nie otrzymuje on żadnej 
dotacji od państwa. Siostry utrzymują zakład 
z emerytur i rent mieszkanek oraz swoich. Nie 
otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia.
Siostra Izabela dostrzega jeszcze wiele potrzeb 
dla domu, ale codzienność nakazuje płacić ra-
chunki za leki, energię elektryczną, wodę. Jeśli 
więc możemy, wesprzyjmy czym tylko możemy 
tę, jakże potrzebną w naszym mieście placów-
kę (żywnością, środkami czystości, odzieżą lub 
wpłatą na konto Domu Opieki im. św. Brata 
Alberta: PKO 51102031760000540201692813). 
Bądźmy dobrymi jak chleb – tak mówił św. Brat 
Albert.
W związku rejestracją Domu Opieki w Krajowym 
Rejestrze Przedsiębiorców firmy i osoby prywat-
ne mogą pomóc w jego funkcjonowaniu prze-
znaczając na ten cel darowiznę. 
Dom Opieki od 2013 roku posiada również sta-
tus organizacji pożytku publicznego OPP, więc 
od już w przyszłym roku będzie można przeka-
zać na jego cel 1 % podatku.

Grażyna Raganowicz

Siostra Izabela, kierownik Domu Opieki im. św. Brata Alberta w Bychawie

�� Pod napięciem
Profesjonalizm jest jak znak jakości 
w dziedzinie, branży, zawodzie 
jaki się uprawia. Wymaga ciągłej 
czujności, gotowości do pogłębiania 
wiedzy, zdobywania doświadczeń, 
śledzenia nowości, wymiany 
poglądów z innymi osobami z branży, 
ale też otwartego umysłu. 

Mając to na uwadze, właściciel bychawskiej hurtow-
ni elektrycznej, Wiesław Lenart, każdego roku organi-
zuje dla swoich klientów konferencję branżową. Biorą 
w niej udział przedstawiciele znanych firm, producentów, 
dostawców materiałów i urządzeń wykorzystywanych 
w branży elektrycznej, jak też i sami elektrycy, którzy 
w codziennej pracy testują dostępne na rynku produk-
ty. Są też obecni ludzie spoza branży. Oni, owe rynko-
we, elektryczne hity czasem wprowadzają np. do swoich 
własnych domów. Na tegorocznej konferencji prym wio-
dła firma ETI POLAM, specjalizująca się w produkcji za-
bezpieczeń instalacji elektrycznych i obsługi urządzeń. Jej 
ofertę prezentował dyrektor regionalny Krzysztof Furtak. 
Swoją obecność na konferencji zaznaczyły również ta-
kie firmy jak: SIMON KONTAKT, DOSPEL oraz LESZMA 
Leszek Małysz i LEGRAND. Atutem i wartością bezcen-
ną tego spotkania była możliwość konfrontacji: praktyki 
z teorią, doświadczenia z wiedzą, producenta z odbiorcą. 
Uczestnicy konferencji, elektrycy-praktycy, poza zapo-
znaniem się z nowymi możliwościami rynku, dodatkowo 
mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas 
eliminacji do tytułu „Elektryka Roku”. Nie było to łatwe, 
bo najpierw należało uruchomić szare komórki i wykazać 
się szeroką wiedzą, żeby rozwiązać test złożony z 10 py-
tań, misternie wręcz skonstruowanych przez Krzysztofa 
Zabielskiego. Tym samym „zdystansować” blisko 50 kon-
kurentów, by znaleźć się wśród trzech najlepszych, a po-
tem jeszcze bezbłędnie i w jak najkrótszym czasie wy-
konać zadanie praktyczne. Polegało ono na połączeniu 
układów sterowania stosowanych w inteligentnym domu. 
Tytuł najlepszego z najlepszych czyli Elektryka Roku 
2013 Ziemi Bychawskiej zdobył, po raz drugi w historii, 
Andrzej Wójcik z Bychawki.
Jak co roku, najwierniejsi klienci hurtowni elektrycznej 
LENART zostali wyróżnieni. I tak, w grupie klientów bizne-
sowych znalazły się firmy: ROL-TRANS Robert Czyżewski, 
EMARK Janina i Edward Skrzypkowie, Auto Gaz s.c. Beata 
i Mariusz Grodzińscy, zaś wśród klientów indywidualnych 
panowie: Adam Krzywicki, Marian Kula, Waldemar Cimek, 
Piotr Dolecki, Mirosław Kanikuła, Dariusz Kruszyński, 
Andrzej Laskowski, Marian Niewinny, Krzysztof Szwałek, 
Andrzej Wójcik. Dla gości spoza branży przygotowano 
liczne konkursy związane z elektrycznością z nagrodami 
w postaci elektrycznych (a jakże!) drobiazgów.

Barbara Cywińska
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�� Z życia projektu „POMAGAMY SOBIE” 
W projekcie systemowym 
realizowanym w 2013 
roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bychawie 
zaplanował udział 21 osób: 
11 w ramach kontraktów 
socjalnych oraz 10 osób 
w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej. 

Beneficjanci projektu to osoby bezrobot-
ne, nieaktywne zawodowo, rolnicy, a tak-
że ucząca się młodzież z rodzin niepeł-
nych (PAL). Jedna osoba kontynuuje udział 
w projekcie uzupełniając wykształcenie 

na poziomie średnim. W projekcie zosta-
ną wykorzystane 4 instrumenty aktywnej 
integracji z grupy: edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej, zdrowotnej.
W chwili obecnej został rozstrzygnię-
ty przetarg na zorganizowanie szko-
leń, kursów i terapii. Pierwsze szkolenie 
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej, rozpoczęło się dnia 31.05.2013 r. 
Uczestniczy w nim osiem osób. Kolejne 
szkolenia rozpoczną się wkrótce i planowy 
termin ich zakończenia przewidywany jest 
na 31.08.2013 r. Będą to: Kurs florysta/bu-
kieciarz dla 5 osób, Kurs kosmetyczno-fry-
zjerski, w którym uczestniczyć będzie jedna 
osoba, Kurs fotografii cyfrowej dla 10-oso-
bowej grupy Palowiczów. 

Ponadto kursanci skorzystają z zajęć gru-
powych z doradcą zawodowym (grupa 
20 osób), Zajęcia grupowe i indywidualne 
z psychologiem” dla 10 osób oraz „Zajęcia 
grupowe i indywidualne z pedagogiem” 
i „Indywidualna terapia psychospołeczna” 
dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczą-
cej w PAL-u pn. „W drodze do samodzielno-
ści”. W ramach działań o charakterze śro-
dowiskowym przewidziano zorganizowanie 
jednodniowego integracyjnego spływu ka-
jakowego dla młodzieży wraz z otoczeniem.
Jedna z osób realizujących kontrakty zo-
stanie skierowana na staż, gdzie będzie 
doskonalić w praktyce zdobyte na kursach 
umiejętności.

W dalszym ciągu pięć osób objętych kon-
traktami od 1 marca realizuje prace spo-
łecznie użyteczne, które trwać będą 
do października 2013 r. Środki finansowe 
na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy oraz 
wkładu własnego z jst.
Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Marta Nakielska

OPS w Bychawie
 

Projekt „Pomagamy sobie” jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

�� Nabór bezrobotnych do projektu
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach projek-
tu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” Priorytet VI 
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 
„Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia” PO KL prowadzi rekrutację:
�» odbiorców: tj. osób z wyższym wykształceniem z tere-

nu województwa lubelskiego, pozostających bez za-
trudnienia, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia 
szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia oraz posiadają 
wykształcenie wyższe potwierdzone uzyskaniem tytułu 
magistra/licencjata w jednym z następujących kierun-
ków: humanistyczny i pokrewny, techniczny i pokrew-
ny, matematyczno-przyrodniczy i pokrewny
�» użytkowników: tj. pracodawców z województwa 

lubelskiego

Uczestnikom w ramach projektu oferujemy:
�» Innowacyjne wsparcie w formie IPD, oparte przede 

wszystkim na spersonalizowanym i indywidualnym 
podejściu do osób z wykształceniem wyższym. IPD jest 
zogniskowaniem działań aktywizujących i bazuje na in-
formacjach, które wcześniej pozyskał doradca (wywiad 
wstępny, wywiad pogłębiony, bilans kompetencji). 

IPD  będzie zawierało:
�» coaching,
�» trening kompetencji społecznych
�» Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego 

osoba uzyska doświadczenie zawodowe pod opieką 
mentora w okresie od 3 do 6 miesięcy. Podczas trwania 
IPM wypłacane jest stypendium stażowe.

Kontakt z doradcą zawodowym:
Anna Kowalik - tel. 81 566 02 89 w. 19

Robert Antoń - tel. 81 517 37 70 w. 11
Anna Paszkowska-Bednarska - tel. 81 745 18 16 w. 276
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��Warsztaty ceramiczne w ŚDS
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie 21 maja miały 
miejsce kolejne warsztaty artystyczne z udziałem uczniów ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Bychawie. Tym razem młodzi arty-
ści poznali twórczość ceramiczną. Mieli okazję samodzielnie wykonać 
dowolne przedmioty z gliny, ale największym zainteresowaniem cie-
szyły się róże, które po późniejszym wykończeniu i ozdobieniu mogły 
służyć jako upominek np. na zbliżający się Dzień Matki. Uczestnicy 
kółek plastycznych ze swoimi opiekunami paniami G. Ozimek 
i E. Korbą pracowali pod kierunkiem terapeuty zajęciowego z ŚDS - 
Ewy Toruń. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji Gminnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Marzena Tylec, Renata Krusińska
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Niniejszy artykuł stanowi zachętę do przeczytania pracy magisterskiej Justyny Salasy pt. Projekt rewa-
loryzacji otoczenia ruin pałacu na Podzamczu w Bychawie, która od kilku miesięcy jest dostępna w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Bychawie. Praca powstała w 2011 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Opracowanie jest kreatywne, doskonale 
udokumentowane, pięknie ilustrowane i napisane literackim językiem. To gotowy projekt rewaloryzacji 
bliskiego nam Podzamcza (otoczenia ruin, zalewu, wyspy), po który w przyszłości mogłyby sięgnąć 
władze samorządowe.

Projekt rewaloryzacji otoczenia ruin pałacu 
na Podzamczu w Bychawie
�� Kilka lat temu znajomi 
zabrali mnie na spacer 
do bychawskich ruin. 
Nigdy wcześniej nie byłam 
w tym miejscu, jedynie 
znałam krążące o nim 
legendy. Wystarczyła ta 
jedna wizyta, by w ruinach 
zamku zakochać się i do 
nich wracać. A powrót 
okazał się bardzo szybki, 
ponieważ wybierając temat 
swojej pracy magisterskiej, 
postanowiłam zająć się 
opracowaniem projektu 
otoczenia ruin. Dzisiaj, 
pracując czynnie jako 
architekt krajobrazu, wiem, 
że podjęłam się ogromnego 
wyzwania, jakim jest 
przywrócenie miejscu 
historycznych walorów, 
a jednocześnie zachowanie 
jego współczesnych 
wartości.

Zbieranie materiałów archiwalnych nie było trud-
ne, ponieważ liczne opracowania o Bychawie do-
starczają mnóstwa wiedzy historycznej i źró-
deł ikonograficznych. Najważniejsza była jednak 
konfrontacja zdobytych wiadomości z obecną sy-
tuacją w terenie, czyli wykonanie szczegółowej 
inwentaryzacji krajobrazowej i dendrologicznej 
wzgórza zamkowego, a następnie przystąpienie do 
analiz, które pozwoliły wyciągnąć wnioski i sfor-
mułować zalecenia do projektu.

Bychawa, jako przykład typowego małego mia-
steczka Lubelszczyzny jest skarbnicą dziedzic-
twa kulturowego regionu, który kryje w sobie za-
chowane elementy po odległych czasach. Jednak 
transformacje ustrojowe w Polsce na przestrzeni 
lat doprowadziły do zniszczeń zabudowy folwarcz-
nej oraz zatarcia harmonijnej kompozycji krajo-
brazu. Jeszcze na początku XX wieku na rozle-
głych terenach dzisiejszego Podzamcza rozciągał 
się folwark z okazałą posiadłością, otoczony za-
łożeniem ogrodowym. Do dnia dzisiejszego zacho-
wały się liczne zabytki i cenne formy krajobrazo-
we, a najważniejszym elementem są pozostałości 
po pałacu objęte ochroną jako trwała ruina.
Dzisiejsze ruiny w przeszłości stanowiły okazałą 
rezydencję, a w pierwotnym kształcie w pierwszej 
połowie XVI w. były zamkiem obronnym. Burzliwa 
historia miejsca doprowadziła do pożaru majątku 
i dalszych zniszczeń, czego efekty widzimy dzisiaj 
w postaci ruin. Z cennych XIX – wiecznych zało-
żeń ogrodowych również niewiele się zachowało.
Z inwentaryzacji krajobrazowo-dendrologicznej 
wynika, że rozmieszczenie drzew jest przypadko-
we, większość z nich to samosiewy. Duża część 

drzewostanu jest w złym stanie zdrowotnym, za-
wiera duże fragmenty posuszu w koronie i kwali-
fikuje się do przeprowadzenia odpowiednich za-
biegów pielęgnacyjnych. U podnóża wzgórza zam-
kowego, przy pomoście na zalewie, okazale pre-
zentuje się grupa topól białych (Populus alba). 
W składzie gatunkowym drzew rosnących na zbo-
czu wzgórza przeważają klony zwyczajne (Acer 
platanoides) i jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) 
z niewielkimi grupami topoli białej (Populus alba) 
i wierzby białej (Salix alba). Największą wartość 
przyrodniczo-krajobrazową prezentują dęby szy-
pułkowe (Quercus robur) oraz kilka okazów lipy 
drobnolistnej (Tilia cordata) i jesionu wyniosłego 
(Fraxinus excelsior). Przypuszcza się, że właśnie 
te egzemplarze należą do drzew najstarszych, któ-
rych wiek jest szacowany na ponad 100 lat. Są 
to pojedyncze okazy ocalałe z wycinki przeprowa-
dzonej na początku XX wieku. Symetryczne usy-
tuowanie dębów szypułkowych względem bryły 
pałacu świadczy o regularności istniejącego tu 
założenia ogrodowego.
Niezwykle pomocne w odkrywaniu przeszłości 
pałacu w Bychawie okazały się ryciny pochodzące 

z XIX wieku nieznanego autora. 
W dość szczegółowy sposób przed-
stawiono otoczenie pałacu i znaj-
dującą się tam roślinność. Na pod-
stawie wspomnianych rycin moż-
na przypuszczać, iż tuż przy pa-
łacu znajdowały się mniejszych 
rozmiarów drzewa liściaste, które 
rozmieszczone były symetrycznie. 
Bardzo ważnym elementem widocz-
nym na rycinie jest otwarcie wido-
kowe na wzgórze miejskie z domi-
nującą bryłą kościoła parafialnego. 
Stanowi to dowód istnienia powią-
zań widokowych pałacu z miastem. 
Porównanie ruin i ich otoczenia 
z końca XIX w. ze stanem obecnym 
ukazuje wiele zmian, jakie nastą-
piły w przeciągu ostatniego wieku. 
Najważniejszą i najbardziej widocz-
ną różnicą jest zmiana wyglądu 
ruin. Widoczna jest również zmiana 
otoczenia pałacu. W terenie są nie-
liczne ślady ze starodrzewu będące-
go pozostałościami po zabytkowym 
założeniu parkowym. Samosiewy 
drzew i nieprzemyślane nasadze-
nia oraz ich niekontrolowany roz-
rost spowodował zatarcie osi wido-
kowych i przysłonięcie widoków na 
ruiny pałacu oraz powiązania wido-
kowe z miastem.
Na podstawie przeprowadzonych 
analiz i danych konserwatorskich, 
udało się ustalić przybliżony kształt 
i układ funkcjonalno-przestrzenny 
założenia pałacowo-parkowego ist-
niejącego w XIX wieku w Bychawie. 
Na tej podstawie opracowano zało-
żenia do projektu. Najważniejszy 
z nich to rewaloryzacja otoczenia 
pałacu przez uczytelnieniu kompo-
zycji przestrzennej oraz wyekspo-
nowanie pozostałości pałacu jako 
trwałej ruiny stanowiącej dominan-
tę krajobrazową.
W projekcie zaproponowano po-
większenie zalewu o tereny obecnie 
zajmowane przez łąki, na których 

w XIX w. istniał staw dworski. 
Projekt rewaloryzacji zakłada po-
prowadzenie linii brzegowej łagod-
ną formą nawiązującą do ukształ-
towania terenu. U podnóża wzgórza 
zamkowego, po obu stronach zalewu 
połączonych ze sobą drewnianym 
mostem, stworzono przestrzeń re-
kreacyjno – wypoczynkową z miej-
scami do siedzenia i atrakcyjnym 
placem zabaw dla najmłodszych. 
Zaprojektowano także wiatę dla ro-
werzystów i stojaki rowerowe, uzu-
pełniające infrastrukturę biegnącej 
przez opracowywany teren ścieżki 
rowerowej. Wzdłuż linii brzegowej 
zalewu poprowadzono  promenadę 

spacerową, a na jego brzegach 
drewniane stopnie schodzące do 
wody z których rozpościerają się 
niepowtarzalne widoki na wzgórze 
zamkowe z ruiną. Wprowadzono 
ponadto nową formę dwustopnio-
wych podestów dla wędkarzy.
Opracowywany teren ma niewąt-
pliwie duże znaczenie kulturowe 
i historyczne. Otoczenie zamku ma 
także istotne wartości przyrodni-
cze. Jednakże obszar jest zaniedba-
ny i zdegradowany, a jego zagospo-
darowanie ma charakter chaotycz-
ny i nieprzemyślany. Istniejąca 
trasa rowerowa, stanowiska dla 
wędkarzy to tylko niewielkie 

elementy istniejące na terenie, któ-
re przyczyniają się do atrakcyjno-
ści tego miejsca dla użytkowników. 
Rewaloryzacja otoczenia pałacu jest 
w moim odczuciu niezbędna, aby 
chronić wartości kulturowe, przy-
rodnicze i historyczne tego miejsca.

Justyna Salasa
architekt krajobrazu pracowni

Analiza dendrochronologiczna (wieku drzew) wzgórza zamkowego

Projekt tablicy informacyjnej 
i lampy oświetleniowej

Projekt stojaka 
na rowery

Projekt pomostu dla wędkarzy, 
widok perspektywiczny

Projekt drewnianej 
ławki z oparciem

Projekt drewnianego mostu, widok perspektywiczny
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�� U sąsiadów regionalistów
Z dawna wiadomo, że sąsiad nasz, gmina Krzczo-
nów jest dla folklorystów, antropologów kultury, 
etnografów i krajoznawców istnym zagłębiem 
badań naukowych. Decyduje o tym urozmaicony 
krajobraz, zachowujący wiele cech pierwotności, 
bogactwo kultury materialnej i duchowej miesz-
kańców, żywe tradycje i świadomość ich historycz-
nej wartości.

Wszystko to, a także gościnność i otwar-
tość mieszkańców sprawia, że pomiędzy 
badaczami kultury ludowej – naukowcami 
i studentami a nosicielami tejże kultury na-
wiązały się serdeczne więzi. Pierwsi potra-
fią stawiać istotne pytania i interpretować 
odpowiedzi, drudzy interesująco opowia-
dać o świecie, w którym wyrośli, a który nie 
wszystek przeminął.
Trudno w pełni wytłumaczyć fenomen mi-
kroregionu krzczonowskiego. Jednak war-
to zwrócić uwagę na szereg okoliczności 
warunkujących bieg jego dziejów i wynikłe 
stąd bogactwo kultury.
Po pierwsze: miejscowość była wsią kró-
lewską położoną wśród lasów, stąd znacz-
ne swobody i poczucie wolności u jego 
mieszkańców. Po drugie: dobre gleby 
i rozległe pastwiska dające rolnikom sto-
sunkową zamożność. Po trzecie: piękno 
przyrody inspirujące do tworzenia sztuki 
i życia w piękny sposób. Po czwarte i ko-
lejne: Krzczonów miał szczęście do ludzi 
którzy w ciągu XIX i XX wieku kulturę wiej-
ską tworzyli, opisywali, utrwalali i prze-
kazywali – światłych włościan, lokalnej 
inteligencji, autochtonów i przybyszów 

utożsamiających się ze swoim miejscem na 
ziemi. Stąd wyrośli twórcy kultury wyso-
kiej tej miary co Czesław Kwieciński – mu-
zyk czy Wojciech Siemion – aktor i wielu 
innych; piewcy krzczonowskiej tożsamości 
i znakomici ambasadorzy kultury ludowej. 
Te wszystkie, a może jeszcze inne czynniki 
sprawiają, że tradycje kulturowe mikrore-
gionu krzczonowskiego postrzegane są na 
znacznie szerszym obszarze geograficznym, 
funkcjonują wręcz jako swoisty archetyp 
Lubelszczyzny. 
Współczesną tradycją stają się powoli 
krzczonowskie spotkania miłośników, ba-
daczy, twórców, działaczy lokalnych, na-
uczycieli i młodzieży szkolnej. Lapidarnie 
ujmując, są one prezentacją dorobku re-
gionalistyki i szeroko pojętą rozmową o 
kondycji kultury ludowej w świecie współ-
czesnym. Tak było i tym razem (16.05.2013) 
podczas seminarium Kultura tradycyjna 
gminy Krzczonów zorganizowanym przez 
Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne. 
Wzięli w nim udział pracownicy nauko-
wi UMCS pod przewodem prof. dr hab. 
Jana Adamowskiego. O symbolice i ko-
lorystyce pisanek mówiła dr Katarzyna 

Smyk, pokarmom codziennym i świątecz-
nym poświęciła swój referat dr Marta 
Tymochowicz, zaś p. mgr Marzena Badach 
opowiedziała o zwyczajach związanych 
z „Kusakami”.
Nad rolą działaczy i organizacji społecznych 
w tworzeniu kulturowej tożsamości regionu 
zastanawiał się sam profesor Adamowski. 
Co ważne! Prelegenci (zwłaszcza urocze 
prelegentki) mówili językiem żywym, bez-
pośrednim przybliżając trudną tematykę 
badań naukowych zwykłym słuchaczom. 
Wystąpienia wzbudziły zainteresowanie 
nawet u młodzieży szkolnej na przekór 
złym stereotypom, że „młodzi mają wszyst-
ko w nosie”. Sporo miejsca w dyskusji po-
święcono wydanej w ub. roku Monografii 
gminy Krzczonów. Referaty podsumowu-
jące wygłosili p. mgr Teresa Gutek – pre-
zes Krzczonowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego oraz p. mgr Kazimierz 
Spaleniec – redaktor wydania. Kilka słów 
temu znaczącemu dziełu poświęcił też prof. 

Adamowski. Jak wynika z wystąpień wiel-
kim osiągnięciem tego dzieła jest, że napi-
sali je wspólnie uczeni tej miary co prof. Jan 
Gurba (archeolog) i prof. Anna Sochacka 
oraz kronikarze i działacze lokalni szczegó-
łowo znający tematykę opisywanych zda-
rzeń i zjawisk. O wyjątkowym sukcesie mo-
nografii niech świadczy fakt, że w ciągu ok. 
pół roku nakład został prawie wyczerpany.
Spotkanie uświetnił występ zespołu 
„Krzczonowiacy” a właściwie jego piękniej-
szej części. Dziewczęta wykonały wiązankę 
pieśni obrzędowych, znanych i lubianych 
i ciągle śpiewanych w okolicy. Spotkanie 
zakończyły rozmowy przy kawie i ciastecz-
kach oraz wspólne zwiedzanie izby tradycji, 
która stale wzbogaca swoje zbiory.
Na marginesie zauważmy, że rozmówcy 
i prelegenci świadomie unikali słowa „folk-
lor” uważając, że krzczonowska kultura 
ludowa jest zjawiskiem ciągle żywym i stąd 
zasługuje na najgłębszy szacunek.

Marek Kuna

�� Znikający przystanek
Klechdy ludowe bają o rzeczach, ludziach i sprawach znikających. Znikały już duchy na 
cmentarzu („baba fik a duch znikł”), zaklęte zamki, białe wieloryby, stada bydła naDzi-
kim Zachodzie, podopieczni służb specjalnych etc. etc. 
W Bychawie (a co, my gorsi?) ostatnio zniknął 
przystanek. Nie zaczarowany, taki sobie, stał do-
tąd „na winklu” przy ul. Batalionów Chłopskich 
i ks. Piotra Ściegiennego. Aż tu – ni ma! Przystanek 
mały był, zatrzymywały się przy nim jedynie busy  
firmy „Pasażer” a i to tylko do wysiadania. „A wsio 
taki żal” – zaśpiewałby Bułat Okudżawa, wieszcz 
trochę już zapomniany czyli zaginiony.
No bo przystanek nie dosyć, że był funkcjonalny 
to jeszcze zabytkowy. Wprawdzie składał się z ta-
bliczki i słupka, którym do zabytkowości jeszcze 
ho ho, brakowało, ale rzecz nie w substancji. Jak 
opowiadali starzy bychawianie, tutaj autobusy 
zatrzymywały się jeszcze przed wojną w latach 
30., gdy tylko wybudowano szosę. Z zaułka wy-
brukowanego kocimi łbami wyruszał w wielki 
świat autobus z długą mordą, kołami na szpry-
chach i bagażnikiem na dachu. Droga wiodła przez 
Strzyżewice z wypadem do Piotrowic – siedziby 
gminy – i Niedrzwicę, by dalej carską jeszcze szosą 
dotrzeć do Lublina. Firma przewozowa żydowska 
była czy też chrześcijańska, nie dowiedziałem się 

w końcu, bo różnie mówiono i pisano. Dość, że 
woziła każdego kto miał potrzeby i pieniądze. 
Ale o dziejach bychawskiej komunikacji może in-
nym razem. Po wielu latach przystanek wrócił na 
stare śmieci i wielu pasażerów firmy „Pasażer” 
było zadowolonych z tego. Aż do czasu, gdy za 
sprawą jakiejś magicznej różdżki zniknął. „Był 
i znikł – wezwał go NIK”. I teraz chcąc czy nie pa-
sażerowie  „Pasażera” podziwiają znajome a im 
drogie widoki Bychawy wędrując per pedes. Cóż, 

turystyka wzmacnia siły – powtórzmy za jej XIX-
wiecznymi twórcami. A co do zniknięcia przystan-
ku pojawiają się teorie spiskowe. Nie słuchajmy! 
Jako lojalni obywatele spytajmy o przyczynę wła-
dze samorządowe. 

Marek Kuna
U Rostworowskiego Zmierzch Gałęzowa znaleźli-
śmy trzy odnośne fragmenty:
(…) Josek vel Icek Rajs – handlarz koni, od 1934 
wraz z Niwelbaumem był współwłaścicielem firmy 
przewozowej na trasie Bychawa – Lublin. s. 35
(…) Na drugi dzień po obowiązkowym obkolędo-
waniu ciotki całej rodziny udaliśmy się z Manisią 
najbliższym pociągiem do Lublina. Stamtąd nasz 
znajomy, pan Duć, swoim autobusem dostarczył 
nas bezpośrednio pod rodzinny dom w Gałęzowie. 
s. 119  
(…) Bawiłem się doskonale z Tecią Duć, właściciel-
ką sklepu z rowerami, który prowadziła z głową, 
jako młoda panna osiągając sukcesy finansowe. 
Jej brat, właściciel autobusu, na trzy miesiące 
przed wojną zdążył wyjechać do Izraela. s. 143

Sprostowanie 
Do artykułu Powstańcza 
mapa z ostatnie-
go numeru „Głosu 
Regionalistów” wkradł 
się błąd. Chochlik dru-
karski zmienił nam na-
zwisko a właściwie nu-
mer władcy Aleksandra 
Romanowa. Winno być: 
Aleksander II a było 
Aleksander I. 
Dla jasności: 
Aleksander I 1777-1825 
Imperator Wszechrusi 
od 1801, król Polski od 
1815. 
Aleksander II 1818-1881 
Impreator Wszechrusi 
i król Polski od 1855, 
zginął w zamachu zor-
ganizowanym przez 
„Narodną Wolę”. 
Wykonawcą zamachu 
był polski student Ignacy 
Hryniewiecki. 

Autor

Seminarium regionalne w Krzczonowie

Pradziadek „Voyagera” i „Pasażera”. Autobus 
relacji Bychawa - Lublin, lata 30. XX w. 
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�� Porozumienie w sprawie poradnictwa 
zawodowego

5 czerwca na konferencji Czas dla ludzi młodych – 
wsparcie priorytetowej w 2013 roku grupy osób mło-
dych poprzez promowanie poradnictwa zawodowego 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny podpisało poro-
zumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania w po-
wiecie lubelskim ziemskim i ryckim partnerstwa lokal-
nego na rzecz promocji znaczenia poradnictwa zawodo-
wego na poziomie szkół gimnazjalnych.
Sygnatariuszami porozumienia zostali: Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Komenda OHP 
w Lublinie, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej 
w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Starosta 
Lubelski i Rycki, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie 
i Rykach oraz 10 szkół gimnazjalnych z powiatu lu-
belskiego i ryckiego wśród nich Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie.
W ramach projektu pilotażowego zorganizowane zo-
staną dwa spotkania o charakterze informacyjnym 
dla rodziców i opiekunów uczniów klas III. Uczniowie 

gimnazjum będą realizować moduły tematyczne doty-
czące aktualnej wiedzy z zakresu poradnictwa zawo-
dowego. Wsparciem i pomocą służyć będą doradcy 
zawodowi Wojewódzkiego Urzędu  Pracy w Lublinie, 
Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie i Lubelskiego 
Centrum Edukacji  Zawodowej im. K.K. Baczyńskiego 
w Lublinie.

��Wysokie wyniki egzaminu w Gimnazjum nr 1
Po analizie wyników tegorocznego egzaminu gimnazjal-
nego jesteśmy z naszych uczniów bardzo dumni. Ich wy-
niki w każdej z 6 części (język polski, historia i wiedza o 
społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, 
język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony) oka-
zały się wyższe niż wyniki gminy i powiatu. Natomiast 
wyniki z języka polskiego w naszej szkole są nawet wyż-
sze niż wynik województwa. W przełożeniu na skalę 

staninową znaleźliśmy się w staninie 5 (średnim), a języ-
ka polskiego – w staninie 6 (wyżej średnim).
Gratulujemy uczniom, ich nauczycielom i rodzicom. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu sukcesowi bez 
problemu dostaną się do wymarzonych szkół średnich. 
Życzymy im zasłużonego odpoczynku w wakacje. Mamy 
nadzieję, że będą z sentymentem wspominać szkołę, 
w której rzetelnie pracuje się na sukces!

Amelia Multan, Elżbieta Flis, Joanna Kalicka

�� Muzyka łączy serca, pokolenia, narody…
Polsko-ukraiński weekend 
(7-9 czerwca) w Zespole Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
na długo pozostanie w naszych 
wspomnieniach. Na wizytę naszych 
przyjaciół zza wschodniej granicy 
czekaliśmy z niecierpliwością. Grupa 
39 osób to już niemal stali bywalcy 
w naszej szkole. Przyjechali, aby 
razem z nami czynnie uczestniczyć 
w organizowanych w naszej szkole 
imprezach.

Słoneczna sobota była dniem sportu, bowiem odbywały 
się rozgrywki Letniego Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego 
Krzysztofa Hetmana i Puchar Starosty Lubelskiego Pawła 
Pikuli. Idea promowania piłki nożnej jako czynnika popula-
ryzującego zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i mło-
dzieży spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród dru-
żyn z okolicznych miejscowości: Wilkołaza, Zakrzewa, Starej 
Wsi Drugiej, Sulowa, Woli Gałęzowskiej, Bychawy, Tuszowa, 
Prawiednik oraz Lapaiwki k. Lwowa. Rozgrywki odbywały 
się w dwóch grupach wiekowych – urodzeni w latach 1999-
2001 i 2002-2004. Kiedy chłopcy brali udział w zawodach, 
grupa dziewcząt udała się na wycieczkę do Kazimierza 
Dolnego. Młode Ukrainki były zachwycone rejsem po Wiśle 

oraz zwiedzaniem rynku. Wieczorem został zorganizowany 
Dzień Dziecka. Było ognisko z kiełbaskami, lody, dyskoteka 
i doskonała zabawa, sprzyjająca zacieśnianiu międzynaro-
dowych znajomości i pokonywaniu bariery językowej.
W niedzielę bychawskimi ulicami i przyszkolnym amfi-
teatrem zawładnęły orkiestry dęte. Po Mszy św. w ko-
ściele parafialnym nastąpił uroczysty i niezwykły prze-
marsz na miejsce uroczystości. Po otwarciu gali przez jej 
inicjatora pana dyrektora H. Dudziaka nasze miasto po 
raz kolejny rozbrzmiewało dźwiękami orkiestr dętych, 
które przyjechały do nas z Krasnegostawu, Strzyżewic, 
Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego, Borzechowa, Wilkołaza, 
Wojciechowa, Kocudzy, a także Dubna i Obroszyna 
na Ukrainie. Zwieńczeniem był koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Henryczki”, po czym wręczono puchary, 
nagrody i wyróżnienia. Bychawską podkowę za obiecują-
cy debiut otrzymały orkiestry z Wilkołaza i Kocudzy, nato-
miast puchar Marszałka Województwa dla najsympatycz-
niejszej i najbardziej zaangażowanej na rzecz województwa 
orkiestry - „Henryczki”. Wręczono także puchary i dyplomy 
za zawody sportowe. Pierwsze miejsce w grupie starszej 
wywalczył sobie klub sportowy z Lapaiwki, w grupie młod-
szej Szkoła Podstawowa z Zakrzewa.
Świetny występ zaprezentował Zespół Tańca Towarzyskiego 
Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – wicemistrzowie 
Europy w tańcu towarzyskim. Przyjaciele z Ukrainy tak-
że przygotowali na tę okazję występy taneczno-wokalne, 
które wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność w nie-
zwykły nastrój. Nie mogło też zabraknąć koncertu naszej 

szkolnej formacji muzycznej Flower. Gala tradycyjnie za-
kończyła się dyskoteką z zespołem Heaven oraz pokazem 
sztucznych ogni.
Na I Międzynarodową Galę Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
zaprosili Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban i Dyrektor ZS Henryk Dudziak.
Serdecznie dziękujemy przyjaciołom „Kwiatka” oraz miło-
śnikom orkiestr dętych – bez Waszej licznej obecności ta 
impreza nie miałaby sensu.

Monika Kot

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom Gali, fir-
mom: „Biel-Hydra”, „Car-Gaz”, Piekarnia R. i J. Kowalscy, 
„Mega s.c.”, „Auto-Mar”, Kwiaciarnia I. Pietrzak, 
„Tradycyjne wędliny od Kuśmierza”, OSM Bychawa, Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego – Barbara Wereska.

�� Odkrywcy
Na wstępie chcielibyśmy się przedstawić: jesteśmy uczniami 
klasy VI Szkoły Podstawowej w Bychawie. W drugim semestrze 
roku szkolnego, jeszcze jako piątoklasiści spotykaliśmy się w każ-
dy wtorek, by razem z panią katechetką Moniką Ziętek poznać 
dziedzictwo kulturowe naszej parafii. 

Dzięki tym spotkaniom wiemy, że bychawska parafia funkcjo-
nowała już w 1325 roku i jest jedną z najstarszych w diecezji. 
Poznaliśmy również życiorysy zasłużonych dla Bychawy pro-
boszczów: ks. Kwiatkowskiego i ks. Maja. Podczas naszych wy-
praw odwiedziliśmy izbę pamięci ks. Kwiatkowskiego i odszu-
kaliśmy budynki wybudowane dzięki jego wsparciu. Ksiądz pro-
boszcz Kuś odkrył przed nami tajemnicę archiwum parafialnego 
i na własne oczy mogliśmy obejrzeć księgi metrykalne pocho-
dzące z XVII w., jak również te w języku rosyjskim, z czasów, gdy 
znajdowaliśmy się pod zaborem rosyjskim. Wiemy, że wiele hi-
storii zapisanych jest na cmentarzu, dlatego i to miejsce odwie-
dziliśmy w pewien słoneczny wtorek. Pogoda zachęciła nas do 
zrobienia porządków na grobach zmarłych kapłanów.
Dużo informacji znaleźliśmy też w Internecie. Dzięki nowocze-
snej technologii wykonaliśmy prezentacje o patronach naszej 
parafii, tj. o św. Janie Chrzcicielu i o. św. Franciszku z Asyżu.  
Mamy świadomość, że nasza parafia kryje przed nami jeszcze 
wiele skarbów i tajemnic, i być może w nowym roku szkolnym 
wznowimy poszukiwania.  Monika Ziętek i odkrywcy
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szkoły szkoły
�� Jak żyć zdrowo?
Występy artystyczne, zawody sportowe, konkursy, 
degustacje zdrowych przekąsek i soków – tak 
23 maja 2013 r. Szkoła Podstawowa w Bychawie 
obchodziła Dzień Zdrowia.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wycho-
wania szkoły. Nasza podejmuje różnorodne działania promujące zdrowy styl 
życia, które prowadzone są na różnych płaszczyznach. Od kilku lat uczestniczy-
my w programach „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Nie 
pal przy mnie proszę” mających na celu propagowanie zdrowego odżywiania 
i aktywności fizycznej. W tym roku nasze działania postanowiliśmy zwieńczyć 
szczególnie uroczyście, organizując przy współudziale Agencji Rynku Rolnego 
w Lublinie szkolny „Dzień Zdrowia”. Impreza stała się ciekawą, inną niż zwykle 
lekcją, podczas której poprzez gry i zabawy przybliżyliśmy obecnym wiedzę o 
tym, jak prawidłowo się odżywiać, czego unikać oraz jak dbać o kondycje fi-
zyczną. Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: Jak zdrowo żyć?
Program uroczystości zawierał szereg różnorodnych atrakcji. W części arty-
stycznej uczniowie z klas młodszych przypomnieli zasady zdrowego żywienia 
oraz podkreślili znaczenie kulturalnego zachowania się przy stole. Natomiast 
dziewczęta z klas starszych  zaprezentowały oryginalny układ taneczno-gim-
nastyczny. Następnie Samorząd Uczniowski sprawdził wiedzę i sprawność 
fizyczną uczniów klas IV i V w turnieju o zdrowym stylu życia. Ciekawy wy-
stęp artystyczny połączony z prezentacją multimedialną przedstawili także 
uczniowie z Klubu Wiewiórka. Miłym przerywnikiem były występy wokalne 
uczniów oraz degustacja zdrowych przekąsek. Nauczyciele, goście oraz wszy-
scy uczniowie mogli skosztować pysznych kanapek, owocowych koreczków 
i soków. Jednocześnie na boisku szkolnym odbywały się zawody sportowe: 
mecz piłki nożnej i wyścigi rzędów. Z kolei w parku miejskim uczniowie klas III 
wzięli udział w Marszu po zdrowie, podczas którego musieli wykazać się orien-
tacją w terenie, sprawnością fizyczną oraz znajomością reguł prawidłowego 
żywienia. Ukoronowaniem każdego konkursu było uroczyste wręczenie atrak-
cyjnych nagród i pucharów ufundowanych przez Burmistrza Bychawy, Agencję 
Rynku Rolnego w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Szkoła w tym dniu zyskała wyjątkową oprawę, głównie dzięki pracom pla-
stycznym wykonanym w ramach konkursu Wiem jak żyć, by zdrowym być, 
które można była podziwiać w sali gimnastycznej oraz na korytarzach. Równie 
atrakcyjną dekorację sali stanowiły stoiska ze zdrową żywnością przygotowa-
ne przez sponsorów imprezy: Spółdzielnię Mleczarską w Bychawie, Gminną 
Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska w Bychawie” oraz producenta natural-
nych soków owocowych – pana Grzegorza Maryniowskiego.
Na uroczystość przybyło wielu gości: zastępca Dyrektora Agencji Rynku 
Rolnego w Lublinie – Piotr Sawicki, pracownicy ARR – Anna Kowalczyk 
i Justyna Marcinek, Burmistrz Bychawy – Janusz Urban, kierownik Wydziału 
Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 
– Barbara Czaplińska, pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Renata Bezłada, stomato-
log szkolny – Halina Mazurek, asystent stomatologa – Teresa Staszek, pielę-
gniarka szkolna – Renata Płaza oraz przedstawiciele Telewizji Lublin. W prace 
organizacyjne tego dnia włączyli się szczególnie uczniowie klas VI, Samorząd 
Uczniowski oraz nauczyciele.
Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko 
przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, 
lecz przede wszystkim wyposażenie dziecka w odpowiednie nawyki i umie-
jętności. Jesteśmy przekonani, że im więcej działań prowadzonych na tere-
nie szkoły będzie dotyczyło promocji zdrowia, tym szybciej wykształcimy 
w uczniach zachowania, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w doro-
słym życiu.

Marzena Kasperek, Dorota Piskorska, Ewa Baran

�� Zmasakrowane Piszczele górą nad Złotymi 
Kalesonami
W dniach od 7 maja 
do 4 czerwca po raz 
kolejny Uczniowski Klub 
Sportowy „Podkowa” 
zorganizował imprezę 
sportową w piłce nożnej. 
Celem przyświecającym 
organizatorom jest promocja 
zdrowego stylu życia 
i aktywne spędzanie wolnego 
czasu w gronie rówieśników.

Rokrocznie impreza cieszy się bardzo dużą po-
pularnością. W tym roku zgłosiło się 11 drużyn, 
8 męskich i 3 żeńskie. Wszystkie mecze toczyły 
się w miłej i bardzo sympatycznej atmosferze. 
W zawodach mogą brać udział wszyscy chęt-
ni uczniowie z terenu gminy Bychawa, któ-
rzy dowolnie dobierają się w sześcioosobowe 
drużyny plus dwóch zawodników rezerwo-
wych. Gry prowadzone są systemem do dwóch 
przegranych.
Trzy najlepsze drużyny chłopców zostały nagro-
dzone medalami, a zespoły dziewcząt pucha-
rami. W kategorii chłopców zwyciężyła druży-
na szóstoklasistów ze SP w Bychawie, wśród 
dziewcząt również wygrały uczennice klas 
szóstych.
Organizatorami turnieju w roku szkolnym 
2012/2013 byli nauczyciele wychowania fi-
zycznego pracujący w Szkole Podstawowej 
w Bychawie: Anna Nawrocka i Andrzej 

Miszczak, nauczyciele, natomiast nagrody zo-
stały zakupione w ramach dotacji z budżetu  
Gminy Bychawa  na  zadania z zakresu  kultury  
fizycznej. Uczestnikom serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Andrzej Miszczak

Wyniki turnieju:

CHŁOPCY
�» I miejsce – Zmasakrowane Piszczele
�» II miejsce – SP w Woli Gałęzowskiej
�» III miejsce – Złote Kalesony
�» IV miejsce – ProKop Team
�» V miejsce – Ice Killers
�» V miejsce – FC Barcelona
�» VII miejsce – FC Madryt
�» VII miejsce – FC Smoki

DZIEWCZĘTA
�» I miejsce – FC Melony
�» II miejsce – Dreamt’eam
�» III miejsce – FC Pszczyle

�� Zwiedziliśmy stolicę
9  maja  uczestniczyliśmy w wyciecz-
ce do Warszawy zorganizowanej przez 
Szkołę Podstawową w Woli Gałęzowskiej. 
Zwiedziliśmy m.in. najnowsze obiekty do-
stępne dla turystów: Stadion Narodowy 
i Centrum Nauki Kopernik.
Pogoda na szczęście tego dnia dopisa-
ła. Jechaliśmy i jechaliśmy, aż w końcu uj-
rzeliśmy upragnioną tablicę z napisem: 
Warszawa.
Najpierw zwiedziliśmy Stadion Narodowy. 
Zbudowany na Euro 2012, wielokrotnie oglą-
dany w telewizji, stał teraz przed nami. Kiedy 
weszliśmy do środka, poczuliśmy się trochę 
zagubieni: nie wiedzieliśmy gdzie pójść, gdzie 
wejść i gdzie spojrzeć. Po chwili przyszedł 
przewodnik  i zaczął nas oprowadzać. Szliśmy 
za nim specjalną trasą piłkarza, zaczyna-
jąc od parkingu dla zawodników przez szat-
nie, łazienki, aż do wyjścia na płytę boiska. 
Weszliśmy również na trybuny i  na punkt 
widokowy. I tu niespodzianka: trafiliśmy na 
ekipę TVP1, która kręciła materiał do wie-
czornych „Wiadomości”! Byliśmy zachwyceni, 
kiedy reporter nagrał z nami krótką rozmowę 
i… wystąpiliśmy w wieczornym programie. 
Stadion wywarł na nas wielkie wrażenie, nikt 
z nas nie spodziewał się, że może być taki 
ogromny i mieścić 998 łazienek!
Po dwóch godzinach pojechaliśmy do 
Łazienek Królewskich. Było to miejsce dla 
nas cudowne. Wszędzie piękne kwiaty, sta-
re drzewa oraz ławki zachęcające do chwili 
odpoczynku. Klasa trzecia rzucała mone-
ty do fontanny z myślą, że przyniesie im to 

szczęście. Podziwialiśmy olbrzymie ryby prze-
pływające pod mostem i kolorowe gondole 
przewożące turystów. 
W planie wycieczki było również Centrum 
Nauki Kopernik. Znajdujące się tam eks-
ponaty pozwoliły zajrzeć w głąb ludzkiego 
organizmu, a przez samodzielne ekspery-
menty poznaliśmy  otaczający nas świat. 
Dowiedzieliśmy się więcej o prawach rządzą-
cych naszą psychiką i ciałem w różnych okre-
sach życia. 
Byliśmy też w Teatrze Robotycznym, któ-
ry jest jednym z najbardziej oryginalnych 
projektów Centrum. Roboty-aktorzy mają 
kształty zbliżone do ludzkich, a poruszają się 
za pomocą sprężonego powietrza. Potrafią 
chodzić, kiwać głową, gestykulować, a także 
wyrażać uczucia. Niesamowite! Ale czas było 
wracać…
Wycieczka do stolicy była bardzoudana. 
Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, 
zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć, jeste-
śmy Warszawą zachwyceni. 

Mateusz Borowicz uczeń klasy VI SP w Woli 
Gałęzowskiej

�� W kwietniu 
uczniowie ZSZ nr 1 
z nauczycielami 
L. Grudą, 
K. Maciejczyk, 
J. Saganem oraz 
R. Skoczylasem 
w ramach projektu 
Comenius 
„Otworzyć się, aby 
poznać innych”, 
uczestniczyli 
w ostatnim 
spotkaniu 
projektowym.

Tym razem to stolica Włoch przywita-
ła nas piękną słoneczną pogodą. Na 
lotnisku czekali na nas gospodarze 
i rodziny goszczące uczniów.

Spotkania projektowe odbywa-
ły się w szkole Istituto d’Istru-
zione superiore Leonardo da 
Vinci w Maccarese położonej nieda-
leko Rzymu. W międzynarodowych 
grupach tworzyliśmy słownik kul-
turowy, który był finalnym produk-
tem tego spotkania, poznawaliśmy 
kulturę oraz mentalność Włochów. 

�� Festiwal zdrowia w „Hubalu”
W pogoni za czasem często zapominamy 
o prawidłowym żywieniu. Nadmiar spożywanej 
kawy czy herbaty prowadzi do chorób żołądka, 
do wysuszenia czy odwodnienia organizmu. Zła dieta 
prowadzi do chorób związanych z otyłością, czyli 
cukrzycą i nadciśnieniem. Dlatego 12 czerwca 2013 r. 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie odbył się festiwal zdrowia.

Uczniowie klas pierwszych i drugich 
realizując projekt wykonali plaka-
ty dotyczące zdrowia oraz wzięli 
udział w quizie na temat zdrowego 
odżywiania. Zdrowe zasady żywie-
nia to przede wszystkim kilka po-
siłków dziennie bogatych w białko, 
błonnik i węglowodany. Śniadanie 
to najważniejszy posiłek dnia więc 
powinno być „królewskie” – bogate 
w warzywa i owoce. 

Uczennice i nauczycielki przygotowały smaczne i zdrowe przekąski (sałatki i szasz-
łyki owocowe, sałatki na bazie rożnych rodzajów sałat, koktajle owocowe), a ko-
misja w składzie: pielęgniarka szkolna pani Halina Mazurkiewicz, dyrektor szkoły 
pan Jerzy Sprawka oraz nauczycielka języka polskiego pani Anna Prajsnar oceniała 
przygotowane produkty.
Konkurs wiedzy na temat zdrowego trybu życia wygrała klasa druga technikum 
w zawodzie informatyk i mechanik, natomiast w konkursie na zdrową przekąskę 
triumfowały uczennice z klasy pierwszej klasy technikum w zawodzie informatyk 
i technik usług fryzjerskich.
Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania. Festiwal 
powstał z inicjatywy nauczycielek wychowania fizycznego: pani Joanny 
Mendykowskiej i pani Katarzyny Maciejczyk.

Comenius

Włochy na zakończenie projektu

Mieliśmy możliwość degustacji kuch-
ni włoskiej, spróbowania m. in. maka-
ronów (wł. pasta) pod różną postacią, 
różnego rodzaju pizzy, risotta, tarty, 
sałatki, ciasta, wędlin oraz innych spe-
cjałów takich jak: krewetki, ośmiorni-
ce, małże… 
Podczas wizyty zwiedziliśmy m.in. 
Muzeum Watykańskie, podziwiając 

jego bogactwo i wielkość dorobku 
chrześcijaństwa, Kaplicę Sykstyńską, 
Bazylikę Św. Piotra. Dodatkowych emo-
cji i wzruszenia dostarczyła nam możli-
wość modlitwy przy grobie naszego pa-
pieża błogosławionego Jana Pawła II. 
Mieliśmy okazję zobaczyć także Castel 
Sant`Angelo położony nad rzekę Tyber, 
Plac Wenecki, Schody Hiszpańskie, 
Fontannę di Trevi, Panteon, Forum 
Romanum oraz wiele innych zabytków.
Wolne popołudnia zagospodarowały 
uczniom włoskie rodziny, dzięki któ-
rym zobaczyli wiele innych atrakcyj-
nych miejsc. Uczniowie w większości 
mieszkali nad Morzem Tyrreńskim, 
więc wolne chwile spędzali na plaży.
Długo i mile wspominać będziemy 
chwile spędzone we Włoszech. Wizyta 
wzbogaciła nas o nowe doświadczenia, 
znajomości i przyjaźnie. 
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Szlak rowerowy 
DOLINĄ KOSARZEWKI

Osmolice - Bychawa - Krzczonów

powrót do źródeł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt realizowany przez Gminę Bychawa pt. Kampania reklamowa lokalnego produktu turystycznego szlaku rowerowego Doliną Kosarzewki współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rajd rowerowy
28 lipca 2013
 
www.bychawa.pl
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