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OKŁADKA
Adrian Kałkus z Olszowca, 24 lata. Razem z rodzicami prowadzi 100-hektarowe go-
spodarstwo rolne nastawione na intensywny chów bydła mlecznego. Posiada nowo 
wybudowaną oborę z ponad 200 sztukami bydła mlecznego, w tym samych krów ma 
ponad 150. Obora jest wyposażona w dwa roboty udojowe oraz robota do podgar-
niania paszy. Adrian w 2013 roku zdobył tytuł Rolnika Roku w plebiscycie „Dziennika 
Wschodniego”. W tym roku zaś tytuł Mistrza Rejonowego w konkursie „Agroliga 
2014” organizowanym przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Fot. Marek Matysek/UM Bychawa

Serduszko na drogę!
�� Dla sympatycznych czytelników 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” 
odblaskowy brelok I love Bychawa. 
Teraz to nie tylko gadżet, ale 
i obowiązkowy towarzysz 
wieczornych spacerów.

Chyba już wszyscy słyszeli, że od 31 sierpnia br. odblaski są obowiązkowe dla pieszych poru-
szających się po zmroku po terenie niezabudowanym. Dotychczas przepisy nakazywały używa-
nie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. Obecnie 
wszyscy, niezależnie od wieku, będą musieli być wyposażeni w takie coś. Pieszy będzie mógł po-
ruszać się bez odblasków, jeżeli jest wyznaczona dla niego droga/chodnik lub znajduje się w stre-
fie zamieszkania.
W związku z nowymi przepisami o ruchu drogowym Urząd Miejski w Bychawie prosi mieszkań-
ców o zaopatrzenie się w odblaski, kamizelki, opaski, a najlepiej w odzież z wszytymi na stałe ele-
mentami odblaskowymi. Breloczki odblaskowe dołaczone do tego numeru gazety zostały wyko-
nane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bychawie. Ich wykonanie dofinansowała firma FLOREKO 
Maciej Bojdziński. Dziękujemy!

�� Obwieszczenie Burmistrza 
Bychawy
z dnia 4 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Bychawie 
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze, 
podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wy-
znaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów burmi-
strza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Podaję do publicznej wiadomości, że siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści 
się w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pokój nr 38, I pietro.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

Numer okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 
w okręgu 
wyborczym

1

Bychawa ulice: Antoniego Budnego, Mikołaja 
Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa
Sołectwa: Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 
Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

1

2

Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka Chopina, 
Grodzany, Mikołaja Kopernika, Tadeusza 
Kościuszki, Lubelska, Podwale, Mikołaja Reja, 
Rynek, Sportowa, Stefana Batorego, Stanisława 
Wyspiańskiego

1

3

Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów Chłopskich, 
Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, 
Marii Konopnickiej, Kajetana Koźmiana, 
Księdza Dominika Maja, Księdza Antoniego 
Kwiatkowskiego, Piotra Ściegiennego, 
Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej, 
Partyzantów, Bolesława Prusa, Juliusza 
Słowackiego, Szkolna, Stefana Żeromskiego

1

4 Bychawa ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego 
nieparzyste od nr 1-55A 1

5

Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława 
Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, Karola 
Świerczewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego 
nieparzyste od nr 57 do końca

1

6

Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Generała Władysława Andersa, Generała Grota 
-Roweckiego, Generała Władysława Sikorskiego, 
Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego parzyste od nr 2 
do końca

1

7

Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, Henryka 
Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Spokojna, 
Wandzin, Marysin, Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie

1

8 Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka Druga-
Kolonia, Wincentówek, Zdrapy 1

9 Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia 1

10 Sołectwa: Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-
Kolonia 1

11 Sołectwa: Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, 
Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola Duża 1

12 Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga 1

13 Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola 
Gałęzowska-Kolonia, Kowersk 1

14 Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś 
Pierwsza, Stara Wieś Trzecia 1

15 Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, 
Zaraszów-Kolonia 1

��Wybory samorządowe 2014: kalendarz 
wyborczy

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą 
się 16 listopada. W Bychawie wybierzemy no-
wych członków rady miejskiej (15 radnych) 
oraz nowego burmistrza. Nazwiska wszyst-
kich zgłoszonych kandydatów na radnych 
w wyborach do rady miejskiej, powiatu i sej-
miku województwa poznamy do 7 październi-
ka. Natomiast do 17 października muszą być 
znane nazwiska wszystkich kandydatów na 
burmistrza.
Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 16 li-
stopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. 
Podczas tegorocznych wyborów wprowadzo-
ne zostanie również nowe udogodnienie dla 
osób niepełnosprawnych, które w ubiegłym 
roku mogły oddać swój głos przez pełnomoc-
nika. W tym roku będą mogły zagłosować 
również korespondencyjnie, tak jak podczas 
wyborów parlamentarnych.

Kalendarz wyborczy
�» 7 września 2014 r. – upływa termin poda-

nia do publicznej wiadomości odpowied-
nio przez wójtów (burmistrzów, prezyden-
tów miast), starostów, marszałków woje-
wództw, w formie obwieszczenia, informa-
cji o okręgach wyborczych, ich granicach, 
numerach i liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz o wy-
znaczonej siedzibie terytorialnej komisji 
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wy-
borów burmistrzów i prezydentów miast;
�» 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisa-

rzom wyborczym kandydatów na członków 
terytorialnych komisji wyborczych;
�» 22 września 2014 r. – powołanie przez ko-

misarzy wyborczych terytorialnych komisji 
wyborczych;
�» 7 października 2014 r. – zgłaszanie teryto-

rialnym komisjom wyborczym list kandy-
datów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad 

gmin, rad, powiatów, sejmików woje-
wództw i rad dzielnic m.st. Warszawy;
�» 12 października 2014 r. – utworzenie ob-

wodów głosowania w szpitalach, zakładach 
pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich 
granic, siedzib i numerów;
�» 17 października 2014 r. (piątek) – upływa 

termin zgłaszania przez pełnomocników 
komitetów wyborczych wójtom (burmi-
strzom, prezydentom miast) kandydatów 
na członków obwodowych komisji wybor-
czych; zgłaszanie gminnym komisjom wy-
borczym kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast;
�» 27 października 2014 (poniedziałek) – upły-

wa termin rozplakatowania obwieszczeń: 
1) terytorialnych komisji wyborczych o za-
rejestrowanych listach kandydatów na 
radnych, 
2) gminnych komisji wyborczych o zareje-
strowanych kandydatach na wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast;
�» 7 listopada 2014 r. (piątek) – upływa ter-

min na składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania;
�» 12 listopada 2014 r. (środa) – upływa ter-

min składania przez wyborców wniosków 
o dopisanie ich do spisu wyborców w wy-
branym obwodzie głosowania na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania;
�» 14 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 24.00 – 

cisza wyborcza – zakończenie kampanii 
wyborczej;
�» 15 listopada 2014 r. (sobota) – przekazanie 

przewodniczącym obwodowych komisji 
wyborczych spisów wyborców
�» 16 listopada 2014 r. (niedziela) godz. 

7.00- 21.00 – głosowanie.

Jeżeli podczas pierwszej tury głosowania nie 
zostanie wybrany burmistrz, 30 listopada 
przeprowadzona zostanie druga tura. Do dru-
giej tury przechodzi dwóch kandydatów, któ-
rzy otrzymali najlepszy wynik.

�� Liczba radnych do powiatu
Zgodnie z obwieszczeniem Starosty Lubelskiego z dnia 
4 września 2014 r. Gmina Bychawa w wyborach do Rady 
Powiatu w Lublinie znajduje się w Okręgu Wyborczym 
Nr 1 (Bychawa, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew). Liczba 
wybieranych radnych w tym okręgu – 5.

Tak wygląda nowa siedziba redakcji. Po koniec sierp-
nia przenieśliśmy się do nowego pokoju w Urzędzie. 
Teraz zajmujemy pokój nr 4 na parterze (drzwi za 
Punktem Obsługi Interesanta). Zapraszamy!

38/20142Głos Ziemi Bychawskiej

http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-terytorialnej-lub-obwodowej-komisji-wyborczej/obwodowe-komisje-wyborcze-samorzad2014.html
http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad.html
http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-dopisywania-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wybranym-przez-niego-obwodzie-glosowania.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-dopisywania-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wybranym-przez-niego-obwodzie-glosowania.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-dopisywania-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wybranym-przez-niego-obwodzie-glosowania.html


samorząd samorząd

Wśród wieńców tradycyjnych wybór był mniej-
szy, bo zgłoszono tylko pięć wieńców. I tak, pierw-
sze miejsce zajął wieniec z Woli Gałęzowskiej, 
drugie z Woli Dużej-Kolonii, trzecie – z Olszowca 
i Olszowca-Kolonii.

Nie wszyscy byli zgodni z komisją. Na przy-
kład, pan Ryszard uważał i głośno o tym mó-
wił, że główną nagrodę powinien zdobyć wieniec 
delegacji Gałęzowa-Kolonii Drugiej i Kowerska – 
ciągnik rolniczy Ursus.

Tego zdania była również publiczność, 
gdyż wieniec ten został wybrany Wieńcem 
Publiczności – zdobył 105 głosów. Dobry wynik 
uzyskał również wieniec Bychawki Pierwszej – 
63 głosy. Nagrody w tym konkursie ufundowali: 
firma Biel-Hydra Jolanta Bielecka (dla zwycię-
skiego sołectwa 300 zł) oraz Pro-Agro Jan Rząd 
dla jednej wylosowanej osoby (talon o wartości 
500 zł).

Tak bywa, że nie zawsze zdanie komisji pokry-
wa się z opinią większości.

Emocje od samego rana
Patrząc na poranną aurę, chyba nikt nie 

wierzył, że IV Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 
o Puchar Burmistrza Bychawy odbędzie się. 
A tu niespodzianka! Wszystkie drużyny sta-
wiły się z samego rana w pełnej gotowości, 
a mecze rozgrywane przez pół dnia w stru-
gach deszczu okazały się bardzo emocjonujące. 
Skutek? Ubiegłoroczny wicemistrz – drużyna za 
Zaraszowa – wrócił z największym pucharem, 
drugie miejsce zajęły Grodzany (oczko wyżej niż 
w roku ubiegłym), trzecie – Stara Wieś Druga.

Główną gwiazdą tegorocznych dożynek gmin-
nych, podobnie jak w latach ubiegłych, był 
białoruski zespół pieśni i tańca „Spadczyna” 
z Prużan. Białorusini zachwycili nas przepięk-
nymi strojami, niezwykłą swobodą i płynnością 
ruchów, znakomitą techniką. Zespół zatań-
czył kilkanaście tańców, w tym krutuchę czy-
li najbardziej znany taniec Białorusi. Na koń-
cu, w nowych haftowanych biało-niebieskich 
strojach, zaprezentował wesołuchę, czyli taniec 
weselny.

Oprócz Spadczyny, Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, która również wystąpiła w nowych stro-
jach, niezawodnych seniorów, na scenie pojawili 
się także Unikalni: Ł. Sobaszek – gitara, wokal, 
J. Czajczyk – gitara, M. Kryk – perkusja. Zagrali 
kilka utworów, m.in. Dżemu i Perfectu.

Ostatni koncert dnia to bychawski zespół 
Tracz Band (A. Tracz – gitara basowa, M. Tracz 
– gitara, wokal, W. Stacharski – wokal, gitara, 
L. Szewczyk – perkusja, gościnnie P. Kryk – har-
monijka ustna, M. Mączka – klawisze). Zespół 
zagrał już praktycznie tylko dla kilkunastu go-
ści i garstki organizatorów. A szkoda – bo pano-
wie prezentują wysoki poziom wokalny i instru-
mentalny. Nawiązują do pierwowzorów polskiego 
big beatu – Czerwone Gitary, Czerwono-Czarni, 
Skaldowe, grają klasyczne utwory rockowe, 
a także bluesa.

Monika Głazik
Pełny tekst artykułu i galeria zdjęć z dożynek na stronie 
www.bychawa.pl > zdjęcia.

Adrian Kałkus
24 lata. Razem z rodzicami prowadzi duże gospo-
darstwo rolne nastawione na intensywny chów 
bydła mlecznego. Posiada nowo wybudowaną 
oborę z ponad 200 sztukami bydła mlecznego, 
w tym samych krów ma ponad 150. Obora jest 
wyposażona w dwa roboty udojowe oraz robo-
ta do podgarniania paszy. Adrian skorzystał ze 
wszystkich możliwych dotacji unijnych na zakup 
nowego sprzętu do uprawy ponad 100 ha użyt-
ków rolnych.
Adrian w 2013 roku zdobył tytuł Rolnika Roku 
w plebiscycie „Dziennika Wschodniego”. W tym 
roku zaś tytuł Mistrza Rejonowego w konkursie 
„Agroliga 2014” organizowanym przez Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Magdalena Kostruba
wraz z mężem Ireneuszem prowadzi nieduże 
gospodarstwo rolne w Olszowcu-Kolonii, 
głównie nastawione na produkcję roślinną, 
z pieknym starym sadem oraz niewielką uprawą 
malin. Pani Magdalena, jak wiele innych kobiet 
mieszkających na wsi, pracuje zawodowo. Mówi, 
że rolnictwem zajmuje się głównie poza domem, 
gdyż do jej obowiązków służbowych w Urzędzie 
Marszałkowskim w Lublinie należy rozliczanie 
projektów unijnych finansowanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

StarostaStarościna Jakie lato – takie dożynki!
�� Rzeczywiście, tegoroczne 
lato było wyjątkowo 
dziwne. Wielu rolnikom 
z trudem udało się zebrać 
wszystkie plony na czas, 
gdyż w sierpniu, mimo 
pięknego początku, przez 
ponad półtora tygodnia 
codziennie padało. Padało 
też w Dożynki Gminne 
24 sierpnia, i to od samego 
rana.

Dlatego też wielkie uznanie dla wszystkich de-
legacji z wieńcami, które przybyły na dożynki. 
Dość licznie zjawili się mieszkańcy sołectw bę-
dących organizatorami – Olszowca i Olszowca-
Kolonii z sołtys Marią Kostrubą, radnym 
Piotrem Gąbką, a także Romanowa – z sołtysem 
Andrzejem Gozdalem. W dożynkach wzięli udział 
członkowie Klubu Seniora oraz dziesięć sołectw 
z terenu gminy: Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia, Osowa, Podzamcze, Wola Duża, Wola 
Duża-Kolonia, Stara Wieś Trzecia, Romanów, 
Zaraszów i Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia 
Druga z Kowerskiem oraz Wola Gałęzowska.

Starostowie dożynek przekazali chleb z tego-
rocznych zbiorów burmistrzowi. Mimo złej po-
gody wszystkie delegacje zaprezentowały swo-
je wieńce. Wśród tradycyjnych podziękowań za 
plony nie zabrakło słów dobrych, ale i gorzkich, 
adresowanych do władz parlamentarnych, rzą-
dowych, ale i samorządowych. Było o niskich 
cenach zbóż, trudnościach ze zbytem żywca, 
trosce władzy o „stołki”… Zgodnie z kilkuletnią 
tradycją, burmistrz Janusz Urban i przewod-
niczący rady Grzegorz Szacoń przygotowali dla 
wszystkich dożynkowych gości ciepły poczęstu-
nek z grilla.

Konkurs wieńców dożynkowych 
– władza w rękach ludu

Najwięcej emocji wywołały same wieńce. 
W tym roku decyzję o wyborze najpiękniejszych 
burmistrz oddał w ręce delegacji dożynkowych.

Kategoria wieńców współczesnych. Tu konku-
rencja była spora – osiem wieńców. Wieniec dele-
gacji z Bychawki Pierwszej zajął 1. miejsce i po-
jechał do Radawca. To scenka rodzajowa z ży-
cia dawnej wsi. Przedstawia pracę na polu przy 
zwózce zboża. W centrum wieńca wóz drabinia-
sty zaprzężony w parę koni – kasztana i kare-
go. Kobieta układa snopki na wozie, które poda-
ją jej dwaj mężczyźni. Kary wyskubuje trawę ze 
ścierniska.

Drugie miejsce zajęła Stara Wieś Trzecia, trze-
cie Bychawka Trzecia.
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samorząd samorząd
�� Podziękowania za 
pomoc podczas 
organizacji 
Dożynek 
Gminnych 2014 
w Bychawie
Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban oraz zastępca 
burmistrza Marta Wołoszyn 
składają serdeczne 
podziękowania:

�» Starostom Dożynek Gminnych 2014 
w Bychawie: p. Magdalenie Kostrubie 
i p. Adrianowi Kałkusowi,
�» Sołtysom: p. Marii Kostrubie (Olszowiec-

Kolonia), p. Gustawowi Szorkowi 
(Olszowiec), p. Andrzejowi Gozdalowi 
(Romanów), radnemu Piotrowi Gąbce oraz 
zaangażowanym w organizację dożynek 
mieszkańcom tych wsi,
�» Mieszkańcom biorącym udział w do-

żynkach oraz sołtysom wsi: Bychawka 
Pierwsza, Bychawka Trzecia, Osowa, 
Podzamcze, Wola Duża, Wola Duża-Kolonia, 
Stara Wieś Trzecia, Romanów, Zaraszów 
i Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia Druga 
z Kowerskiem oraz Wola Gałęzowska za 
przygotowanie wieńców i występów,
�» Ochotniczej Straży Pożarnej z Olszowca oraz 

Ochotniczym Strażom Pożarnym z Bychawki 
Pierwszej i Bychawki Drugiej za wypożycze-
nie namiotu i stołów i pomoc w przygotowa-
niu placu dożynkowego,
�» Zespołom, które wystąpiły na dożyn-

kach: zespołowi Spadczyna z Prużan, 
Klubowi Seniora z p. Marcinem Mączką, 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Bychawy 
z p. Dominikiem Pytką, formacjom muzycz-
nym Tracz Band i Unikalni,
�» P. Zbigniewowi Zaborskiemu, komendanto-

wi Komisariatu Policji w Bychawie za pomoc 
w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 
imprezy oraz p. Piotrowi Wojtasiowi, dyrek-
torowi SPZOZ za opiekę medyczną,
�» Sponsorom: prezesowi Adamowi 

Bartoszkowi (piekarnia i sklep GS 
„Samopomoc Chłopska”), p. Markowi 
Juryckiemu (piekarnia „Emark” Stara Wieś 
Pierwsza), p. Janinie i Edwardowi Skrzypkom 
ze Starej Wsi, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie, p. Bożenie 
i Zbigniewowi Tylusom (sklep „Rybka”), p. 
Alicji Dzwonowskiej z Bychawy (sklepy spo-
żywcze na terenie miasta) za nieodpłatne 
przekazanie produktów do przygotowania 
poczęstunku dla delegacji oraz firmie Biel-
Hydra Jolanta Bielecka i Pro-Agro Jan Rząd 
za ufundowanie nagród,
�» Prezesowi Piotrowi Kamińskiemu oraz 

skarbnikowi Jackowi Ozimkowi z Klubu 
Sportowego „Granit” za organizację IV 
Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar 
Burmistrza Bychawy,
�» Państwu Agnieszce i Mariuszowi Sawickim 

(restauracja „U Saszy”) i Wędlinom 
Tradycyjnym „Od Kuśmierza” za przygoto-
wanie poczęstunku,
�» Dyrekcji i Pracownikom Bychawskiego 

Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego 
Bychawie zaangażowanym w organizację 
i przebieg imprezy.

�� Gmina Bychawa nie 
wtopiła się w szary 
tłum w Wiosce 
LGD na Dożynkach 
Powiatowych, które 
odbyły się 31 sierpnia 
w Radawcu Dużym. 
Wprost przeciwnie, 
żółto-niebieskie stoisko 
z herbami i długi kolorowy 
banner przyciągały 
łowców gminnych 
gadżetów. Wyróżniało 
to nas od większości 
stoisk przypominających 
wiejskie zagrody.

Tym razem w Radawcu nasza gmina wyjątko-
wo nie reklamowała pierogów. Wychodząc z za-
łożenia, że pierogi najlepiej smakują w samej 

Bychawie (serwowane w naszych restauracjach 
lub na festynie) postawiliśmy na promocję na-
szych flagowych produktów spożywczych I tak, 

na stoisku gminy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie reklamowała swoje wyroby, przede 
wszystkim masło bychawskie ekstra 82 % (wpisa-
ne na listę produktów tradycyjnych) oraz twaróg 

(posiadający certyfikat jakości). Było też pieczywo 
z najwyższej półki – chleb żytni naturalny z piekarni 
EMARK p. Juryckich ze Starej Wsi Pierwszej.

Na naszym stoisku można było sobie wykonać pa-
miątkową przypinkę z napisem I love Bychawa.

Można było również otrzymać publikacje gmi-
ny Bychawa. Bychawskie stoisko odwiedziło kilka-
set osób. Dorośli próbowali produktów mleczarskich, 
dzieci zaś były zachwycone możliwością własnoręcz-
nego wykonania sobie badzika i dopisania na nim np. 
swojego imienia. W takich paradowali później i pan 
burmistrz, i pan starosta, i pan marszałek, a nawet 
sam pan poseł.

Naszą gminę w korowodzie wieńców repre-
zentowali mieszkańcy Bychawki Pierwszej oraz 
Woli Gałęzowskiej, starościna dożynek gminnych 
w Bychawie – p. Magdalena Kostruba oraz wła-
dze Bychawy – burmistrz Janusz Urban, zastęp-
ca burmistrza Marta Wołoszyn, sekretarz Jolanta 
Cajzer. Warto wspomnieć, że nasz gminny starosta – 
p. Adrian Kałkus był również starostą na Dożynkach 
Powiatowych.

Przez cały dzień na lotnisku panowała wesoła at-
mosfera pikniku, której nie popsuły nawet przelotne 
opady deszczu. Tak, w Radawcu padało, a w Bychawie 
tego dnia nie!

To był dla nas długi i bardzo pracowity dzień!
mg

�� PSZOK, czyli Punkt 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych

W przypadku, gdy termin objazdowej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego nie jest dogodny dla Państwa 
zachęcamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z po-
wstałego w ramach działania nowej gospodarki śmiecio-
wej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).
Do PSZOK-u, który znajduje się w Bychawie przy ul. A. Budnego 
6A, można dostarczyć bezpłatnie takie odpady jak:
�» odpady komunalne ulegające biodegradacji,
�» odpady zielone,
�» przeterminowane leki,
�» chemikalia,
�» zużyte baterie i akumulatory,
�» zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, 

że sprzęt jest kompletny),
�» meble i inne odpady wielkogabarytowe,
�» odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostar-

czenia czystego gruzu),
�» zużyte opony,
�» popiół.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00. Punkt 
zapewnia dogodny dojazd wszystkim mieszkańcom gminy 
Bychawa, pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowo-
żących odpady komunalne z możliwością zaparkowania.
Warto zwrócić uwagę na nowy wygląd tego miejsca, 
o jaki zadbali pracownicy Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.

�� Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, 
budowlanych 
i elektrośmieci

Informujemy, że w miesiącu wrześniu oraz październi-
ku bieżącego roku na terenie gminy Bychawa odbędzie 
się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, od-
padów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Prosimy o wystawianie tego rodza-
ju odpadów w dniu zbiórki do godziny 7.00 rano przy 
drodze głównej stanowiącej trasę przejazdu pojazdu 
specjalistycznego.

�» 1 października 2014 r. (środa) – Gałęzów, Gałęzów-
Kolonia Druga, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 
Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Skawinek, Wandzin, 
Zadębie
�» 2 października 2014 r. (czwartek) – Bychawka 

Druga, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Trzecia, 
Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia Kolonia, 
Podzamcze, Wincentówek, Zdrapy
�» 6 października 2014 r. (poniedziałek) – Kosarzew 

Dolny Kolonia, Olszowiec, Olszowiec Kolonia, Osowa, 
Osowa Kolonia, Romanów, Urszulin, Wola Duża, Wola 
Duża Kolonia, Zaraszów, Zaraszów Kolonia
�» 7 października 2014 r. (wtorek) – Józwów, Kowersk, 

Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś 
Trzecia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolonia.

 W ramach ww. zbiórki mieszkańcy będą mogli bezpłat-
nie oddać: stare meble, wersalki, stoły, krzesła, wózki 
dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, gruz ceglany, gruz 
betonowy, gruz ceramiczny (w workach), pralki, lodówki, 
zmywarki, telewizory (kompletne), odkurzacze, miksery, 
roboty kuchenne, (kompletne), komputery, monitory, 
myszki, klawiatury (kompletne).

�� Środki unijne na 
modernizację 
budynku na 
stadionie miejskim

Już wkrótce Bychawskie Centrum Kultury otrzyma 
blisko 50 tys. zł na remont w budynku na stadionie.
Będzie to projekt w ramach działania Oś IV Leader 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznawania pomo-
cy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Projekt pn. Modernizacja budynku socjalnego przy 
obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz zakup wypo-
sażenia zyskał aprobatę ze strony Lokalnej Grupy 
Działania Kraina wokół Lublina, dzięki czemu otrzy-
mane środki będzie można przeznaczyć na dawno 
wyczekiwany remont szatni, łazienek i toalet w bu-
dynku. Zostanie wykonana nowa stolarka okienna 
i drzwiowa, posadzki, instalacje: wodna, kanaliza-
cyjna i elektryczna. Zostanie też zakupiony sprzęt 
sportowo-rekreacyjny, który będzie wykorzystywa-
ny do organizacji różnego typu zawodów, zarówno 
sportowych organizowanych przez kluby sportowe 
i amatorskie drużyny, jak i pożarniczych – z inicjaty-
wy drużyn ochotniczych straży pożarnych. Koszt ca-
łego zadania to 76 873,77 zł. Remont zostanie prze-
prowadzony jeszcze w bieżącym roku.

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 2014 r. Poz. 518/ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości poło-
żonej w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.
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 2014 r. Poz. 518 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. M. Pileckiego w Bychawie przeznaczonej 
do wydzierżawienia.
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 2014 r. Poz. 518 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. Wyspiańskiego w Bychawie przeznaczonej 
do wydzierżawienia.
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 2014 r. Poz. 518 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do 
wydzierżawienia.
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 2014 r. Poz. 518/ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości poło-
żonej w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.

W Radawcu tym razem bez pierogów
��Wraca fundusz sołecki
Rada Miejska w Bychawie podjęła 
uchwałę o przywróceniu w 2015 r. 
funduszu sołeckiego w gminie 
Bychawa.

Środki z funduszu mogą być przeznaczone na realizację 
zadań własnych gminy służących poprawie warunków ży-
cia mieszkańców sołectwa i muszą być zgodne ze strate-
gią Gminy Bychawa. W wyjątkowych sytuacjach mogą być 
także przeznaczone na pokrycie wydatków na działania 
zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.
Środki funduszu będą wydatkowane zgodnie z wnio-
skiem złożonym przez sołtysa do Burmistrza Bychawy 
w terminie do 30 września br. Wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołec-
kiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołec-
twa. Wniosek powinien zawierać propozycje zadań prze-
widzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
podanej kwoty środków wraz z oszacowaniem i kosztów 
i uzasadnieniem. Sołectwa mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia.
Wzory wniosków zostały przekazane sołtysom.

Lp. Nazwa sołectwa

Liczba 
miesz-

kańców 
danego 

sołectwa

Wysokość 
środków przy-
padających na 
dane sołectwo

1 Bychawka Druga 325 11 993,91 zł

2 Bychawka Druga-
Kolonia 266 10 646,02 zł

3 Bychawka Pierwsza 198 9 092,53 zł
4 Bychawka Trzecia 269 10 714,56 zł

5 Bychawka Trzecia-
Kolonia 148 7 950,25 zł

6 Gałęzów 497 15 923,34 zł
7 Gałęzów-Kolonia Druga 257 10 440,41 zł

8 Gałęzwów-Kolonia 
Pierwsza 146 7 904,56 zł

9 Grodzany 414 14 027,16 zł
10 Józwów 95 6 739,44 zł
11 Kosarzew Dolny-Kolonia 172 8 498,54 zł
12 Kowersk 108 7 036,43 zł
13 Leśniczówka 219 9 572,28 zł
14 Łęczyca 83 6 465,29 zł
15 Marysin 100 6 853,66 zł
16 Olszowiec 98 6 807,97 zł
17 Olszowiec-Kolonia 148 7 950,25 zł
18 Osowa 245 10 166,27 zł
19 Osowa-Kolonia 91 6 648,05 zł
20 Podzamcze 376 13 159,03 zł
21 Romanów 85 6 510,98 zł
22 Skawinek 93 6 693,74 zł
23 Stara Wieś Druga 207 9 298,14 zł
24 Stara Wieś Pierwsza 455 14 963,83 zł
25 Stara Wieś Trzecia 302 11 468,46 zł
26 Urszulin 120 7 310,57 zł
27 Wandzin 334 12 199,52 zł
28 Wincentówek 176 8 589,92 zł
29 Wola Duża 256 10 417,57 zł
30 Wola Duża-Kolonia 111 7 104,96 zł
31 Wola Gałęzowska 538 16 860,01 zł

32 Wola Gałęzowska-
Kolonia 63 6 008,38 zł

33 Zadębie 217 9 526,59 zł
34 Zaraszów 254 10 371,88 zł
35 Zaraszów-Kolonia 227 9 755,05 zł
36 Zdrapy 272 10 783,10 zł

Łącznie 7 965 346 452,65 zł
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Gratulacje!
23 sierpnia br. nasz kolega Łukasz Widomski wstą-
pił w związek małżeński z Moniką Kot.
Moniko i Łukaszu, niech Wam się szczęści!
Życzenia składają burmistrz, kierownictwo i wszy-
scy pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie
Do życzeń dołącza się redakcja „GZB”, gdyż Monika 
Kot to nasza stała korespondentka z Zespołu Szkół 
im. Ks. Kwiatkowskiego
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mieszkańcy mieszkańcy

�� 2 sierpnia 2014 r. 
zakończyła najkrótszy 
chyba rok akademicki, bo 
trwający zaledwie jeden 
miesiąc. Bezpłatne zajęcia 
z „oswajania" komputera 
i internetu, prowadzone 
metodą warsztatową przez 
wolontariuszkę – Dorotę 
Szczepańską, odbywały 
się dwa razy w tygodniu 
w czytelni Biblioteki.

W tym czasie Seniorzy nauczyli się tworzyć i edy-
tować teksty, korzystać z przeglądarki i wyszu-
kiwarki internetowej, komunikować za pomocą 
Skype’a. Każdy uczestnik jest posiadaczem wła-
snego konta, potrafi wysyłać i odbierać e-maile. 
Dzisiaj ze wzruszeniem czytam krótkie liściki, 
jakie w ramach ćwiczeń w korzystaniu z pocz-
ty elektronicznej napisali do mnie. Oto, niektóre 
z nich:

Jest fajnie, panie są wspaniałe… mogą dużo 
nauczyć. Dziękuję [pani Halina]

Dziękuję za profesjonalną naukę [pan 
Krzysztof]

Ten kurs bardzo mi się podoba, o takim marzy-
łam. Wszyscy startujemy od zera. Panie mają dla 

nas wiele cierpliwości i wyrozumiałości. [pani 
Anna]

Kurs komputerowy organizowany w siedzibie 
Biblioteki jest dla nas ludzi w podeszłym wie-
ku dobrodziejstwem. Nie wszyscy z nas mają 
w domu kogoś kto chciałby poświęcić nam tyle 
czasu. [pani Helena]

Kurs komputerowy bardzo mi się podoba. 
Zajęcia mogłyby być dłuższe. Na pewno nauka 
poszłaby lepiej gdybym miał własnego laptopa. 
Ale mam zamiar go kupić i założyć internet. [pan 
Tomasz]

Zachowałam je wszystkie. Są jak miód na ser-
ce. Ogromnie się cieszę, że właśnie w Bibliotece 
udało się taki kurs przeprowadzić. Tym bardziej, 

�� Z drugiej strony biurka
Bo biurko było. Nie na tyle duże, żeby 
za nim zasiadać, ale wystarczające, żeby 
pomieścić laptopa i rzutnik multimedialny. 
Czyli podstawowe narzędzia pracy na 
warsztatach.

Od początku miałam mnóstwo obaw. Wiele pytań, ogrom wątpli-
wości i cały plecak niewiadomych. Czy w ogóle ktoś przyjdzie? A je-
śli przyjdzie na pierwsze spotkanie, to czy przyjdzie także drugi raz?
Prędko okazało się, że obawy wzięłam z księżyca. Zapisała się... 
cała klasa. Czyli 20 osób. Nie mogliśmy zrobić małych, kameralnych 
grup, ale zrobiliśmy dwie. Zupełnie niewytłumaczalnie uczestnicy 
warsztatów dobrali się wprost cudownie. Charakterami podobni, 
oczekiwaniami prawie jednakowi... Niesamowite po prostu.
Miałam też wątpliwości, czy ktokolwiek będzie zainteresowany 
tym, co chciałam przekazać i czego nauczyć. Prędko okazało się, że 
także w tej kwestii wszystko było... no, po prostu piękne. Zaczęło 
się od pierwszego spotkania, kiedy to chyba z dziesięć razy byłam 
świadkiem wybuchu radości, kiedy „się udało”, kiedy „zadziałało”, 
kiedy – okazało się, że komputer na nikogo nie nakrzyczał, a mysz-
ka nikogo nie ugryzła. Wprawdzie – trochę usiłowała skakać po 
stolikach, ale prędko udawało się ją na tyle opanować, że chodziła 
jak... wytresowana. I to z pierwszego spotkania pochodzi, słynne 
już wśród uczestników Akademii Seniora, zawołanie: „Stołu mi za-
brakło!” – oznaczające, że myszka poczuła zew wolności i potoczyła 
się na całą długość przewodu. Potem niektórzy odkryli zalety uży-
wania touchpada i prędko sami się przestawili, całkowicie ignoru-
jąc mysz. Która zresztą długo bezczynna nie pozostawała, bo ciągle 
gdzieś, inna któraś, na przykład przestawała działać.
Kolejne spotkania, kolejne zadania, kolejne wiadomości... Za każ-
dym razem miałam wrażenie, jakbym mówiła o sprawach napraw-
dę ciekawych. Nie dlatego, że tak sama uważam – ale dlatego, że 
nigdy wcześniej nie spotkałam się z takim zainteresowaniem, z ta-
kim skupieniem, z takim błyskiem w oku u osób, którym chciałam 
wiedzę przekazać.
Ciekawe, kto z uczestników Akademii pamięta, na którym spotka-
niu hasło „weszło” za pierwszym razem i udało się nam nie pomy-
lić loginów? A trzeba było usłyszeć to radosne, wypowiadane na 
głos: „Naprawdę?” kiedy na monitorze pojawiała się informacja, że 
„ładuję...”
I jeszcze jedno zdanie: kiedy poprosiliśmy, aby napisać krótki liścik 
o tym, jakie wrażenia wywołują w uczestnikach warsztaty i wysłać 
do na adres Biblioteki... same dobre słowa, ale szczególnie wspomi-
nam te, kiedy czytałyśmy potem z Panią Basią, że „szkoda, że kurs 
taki krótki i kiedy można się zapisywać na powtórkę?”
Z zawodu jestem nauczycielem. Praca w szkole zawsze dawała mi 
ogromną radość, satysfakcję, poczucie „swojego miejsca”. Piszę 
„dawała”, bo od ponad roku jestem bez pracy. Ale...
Kiedy pracowałam w szkole, bywało różnie, choć nigdy niczego nie 
żałowałam, bo lubię tę pracę, lubię szkołę, lubię uczyć. Na warszta-
tach jednak – za każdym razem było tak samo, choć za każdym ra-
zem coraz piękniej: Kochani Seniorzy słuchali, ćwiczyli, pytali, pro-
sili o pomoc, gorliwi, cudowni, wspaniali... Bardzo, bardzo im za to 
dziękuję. Mój wolontariat dzięki temu jest jeszcze bardziej radosny. 
I dzięki temu – wiem, że chcę być wolontariuszem.

Dorota Szczepańska

szkolenia

Wakacyjna Akademia Seniora

że wiele osób sygnalizowało taką potrze-
bę. Potwierdziły to konsultacje społeczne 
przeprowadzone w Bibliotece w czerwcu 
2013 r. pod nazwą „Seniorzy dla Bychawy 
– Bychawa dla Seniorów”. Z największą 
przyjemnością obserwowałam skupienie 
na twarzach, maksymalne otwarcie na wie-
dzę i nowe umiejętności, a potem najczyst-
szą radość, gdy udało się wysłać maila czy 
połączyć z kimś za pomocą skype’a. Przez 
miesiąc zdążyliśmy się polubić i zaprzyjaź-
nić. Nie było łatwo się pożegnać. Żeby nieco 
osłodzić koniec inspirującej przygody, Pani 
Helena upiekła przepyszny tort i ozdobiła go 

pięknie klawiaturą z masy, a pani Krysia 
wielką blachę sernika z brzoskwiniami. 
Dwudziestka Studentów i Studentek ukoń-
czyła śpiewająco intensywny kurs kom-
puterowy. Absolwenci otrzymali dyplomy 
ukończenia Wakacyjnej Akademii Seniora 
oraz symboliczne upominki w postaci…pod-
kładki pod mysz…bo to ona (mysz) w trak-
cie nauki sprawiała najwięcej kłopotów. 
Zgodnie doszliśmy do wniosku, że Akademii 
nie można, ot tak zamknąć. Burmistrz 
Bychawy, Janusz Urban, wręczając dyplo-
my, obiecał wsparcie…

Bardzo dziękuję:
- Dorocie Szczepańskiej za cierpliwe od-

słanianie tajemnic komputera przed najpil-
niejszymi uczniami

- Urzędowi Miejskiemu, Bychawskiemu 
Centrum Kultury oraz Agnieszce 
i Mariuszowi Sawickim, właścicielom re-
stauracji u Saszy – za użyczenie sprzętu 
niezbędnego do przeprowadzenia zajęć,

- uczestnikom Akademii za pozytywną 
energię.

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie

��Wakacyjne wojaże uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Wakacje to czas, kiedy wypoczywają 
nie tylko uczniowie, ale i podopieczni 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie. W tym 
roku grupa uczestników wyjechała 
na turnus rehabilitacyjny do Iwonicza 
Zdroju.

Oprócz codziennej porcji zabiegów leczniczych korzystali 
z wielu atrakcji dostępnych dla kuracjuszy w tym malowni-
czym miejscu, począwszy od wycieczek z przewodnikiem, 
po turystycznych trasach Iwonicza i najbliższych okolicach, 
po atrakcyjną wycieczkę do skansenu w Sanoku. W skan-
senie, który należy do jednego z największych nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie, zobaczyli ciekawą zabudowę 
mieszkalną i gospodarczą ludności zamieszkującej ten re-
jon oraz sakralną z okazałym zbiorem ikon. Duże zainte-
resowanie wzbudziła rekonstrukcja miasteczka galicyjskie-
go, a w nim m.in. budynek szkoły, poczty, fryzjera, sklepu, 
apteki itp.
Mając jeszcze świeżo w pamięci pobyt w Iwoniczu, szuka-
jąc kolejnych atrakcji, uczestnicy wybrali się na wycieczkę 
do Łańcuta i Leżajska. W Łańcucie zwiedzali jedną z naj-
piękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Zobaczyli nie tylko piękne wnętrza, ale także oranże-
rię z przepiękną kolekcją różnych gatunków storczyków 

i innych roślin egzotycznych. Przed dalszą podróżą, której 
celem był Leżajsk, uczestnicy skorzystali z obiadu, przygo-
towanego w Zakładzie Aktywności Zawodowej przez oso-
by niepełnosprawne. Pani kierownik ZAZ-u w kilku zda-
niach opowiedziała o działalności i formach zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych.

W Leżajsku uczestnicy zachwycali się wnętrzem bazyliki 
i zabytkowymi organami.
Okres wakacyjny był zatem pełen wrażeń i podróży, bo 
dodatkowo, oprócz wyjazdów były organizowane zajęcia 
sportowe na stadionie, spacery i wycieczki rowerowe.

Renata Krusińska, Marzena Tylec

�� Spotkanie robocze wędkarzy
W dniu 27 sierpnia 2014 r. nad 
Zalewem Podzamcze odbyło się 
spotkanie robocze burmistrza 
Janusza Urbana z Zarządem Koła 
PZW.

W jego trakcie dokonano wizji lokalnej postępu 
prac przy budowie pomostów i problematycznych 
miejsc w obrębie łowiska. Wędkarze kończą już wy-
konywanie piątego pomostu na Zalewie Podzamcze. 
Odbudowa pomostów została przeprowadzona, 
dzięki wysiłkowi społeczników – ochotników przy 
znacznym wsparciu finansowym Urzędu Miasta.
W trakcie rzeczowej dyskusji wysunięto propozycje 
inwestycji w obrębie zbiornika w zakresie:
�» Wymiana istniejących jazów: zasilającego i spu-

stowego (miechu).
�» Budowa opasujących zbiornik ścieżek spacero-

wych w oddaleniu o min. 5 m od lustra wody z in-
frastrukturą małej architektury turystycznej.
�» Budowa grobli czołowej z przyczółkami (stanowi-

skami wędkarskimi) co 10 m.
�» Odbudowa pomostu łączącego „wyspę” z brze-

giem oraz budowa pomostu widokowego na ruiny 
pałacu.
�» Wykonanie drenażu na zachodnim brzegu na 

długości ok. 20 m i podniesieniu zaniżonej linii 

brzegowej, celem odprowadzenia wód opado-
wych i źródliskowych.
�» Budowa schodów i dróg dojazdowych do ruin 

pałacu.
�» Wykonanie ostoi ryb/tarliska – w okolicy baru „U 

Saszy” – jako ścieżki dydaktycznej z opisem gatun-
ków ryb i roślin występujących na zbiorniku.

Mimo ubłoconych butów obie strony wyszły ze spo-
tkania zadowolone. W imieniu wędkarzy pozostaje 
wyrazić nadzieję, że planowane z udziałem środków 
zewnętrznych inwestycje dojdą do skutku.

Sekretarz Koła

�� Kolacja dla Mola
Kolejna, 16. już odsłona literacko-
kulinarnego konkursu z cyklu ...dla 
Mola.

Tym razem zachęcamy do poszukiwań w literaturze pięk-
nej opisów dań, które można zaserwować podczas uroczy-
stej kolacji.
Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2014 r. Można 
je dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na ad-
res: biblioteka.bychawa@gmail.com lub gazeta@bycha-
wa.pl bądź dostarczyć osobiście do Biblioteki (Bychawa, 
ul. Piłsudskiego 34) lub redakcji (Bychawa, ul. Partyzantów 
1). Zgłoszenie powinno zawierać: autora i tytuł książki, 
miejsce, rok wydania i numer strony, na której znajduje się 
opis. Tę edycję konkursu zakończy literacka kolacja w re-
stauracji "U Saszy" nad zalewem Podzamcze, która odbę-
dzie się 26 września 2014 r.
Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie (Bychawa, ul. Piłsudskiego 34, tel. 
81 566 10 76), restauracja u Saszy
Patronat medialny: Radio Lublin, "Głos Ziemi Bychawskiej".

Podziękowanie
dla panów: Antoniego Pęcaka, Krzysztofa Tylusa, Romana 
Balawendra, Romana Augustynowicza za wykonanie bra-
my do remizy OSP w Woli Dużej oraz dla pana burmistrza 
za zakup materiałów

sołtys Stanisław Dyś

Podziękowanie
Dyrektor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej wraz 
z wychowankami składa serdecznie podziękowania 
p. Marcie Krzyżak za pomoc i życzliwość. Pani Marta od 
kilku lat wspiera placówkę. Dzięki jej zaangażowaniu mo-
gły spełnić się m.in. marzenia dzieci o posiadaniu własne-
go roweru. Jest to wyraz wrażliwości i zaangażowania Pani 
Marty oraz chęci niesienia pomocy potrzebującym.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Poczekalnia przy ul. 
Kościuszki to nowe 
miejsce w Bychawie. Ma 
na celu osłodzić czas 
naszym mieszkańcom 
i przyjezdnym. Zaprasza 
na gofry, lody, kawy 
i inne desery. Lokal jest 
przytulny, a swoją ofertą 
może skusić nawet tych 
najbardziej wybrednych.

Nina z Lublina: Odwiedzając Bychawę, war-
to wstąpić do nowo powstałej kafejki, jaką jest 
Poczekalnia przy ul. Kościuszki. To, co przycią-
ga, to na pewno sama nazwa, która jest bardzo 
oryginalna i doskonale pasująca do miejsca. 
Zawsze można znaleźć kilka minut, by wstą-
pić i zjeść coś smacznego. Kawiarenka w swojej 
ofercie ma zarówno słodkie pyszności, jakimi są 
różnorodne gofry, lody, granity i rurki, jak i na-
poje, głównie kawy. Wystrój w środku przyku-
wa uwagę. Estetycznie dobrane dodatki pasują 
idealnie do mebli: kilku stolików, ławek i krze-
seł. Można by rzec, że wnętrze ma coś wspólne-
go ze stylem shabby chic, w którym za podstawę 
użyto błękitnego odcienia. Na ścianach zostały 
umieszczone ciekawie zaprojektowane lustra, 

przypominające stare okiennice. O "dworco-
wym" klimacie Poczekalni decydują głównie 
szczegóły – zegar w stylu Central Parku, wiszący 
Rozkład jazdy, czyli menu, duże okna pozwala-
jące wyglądać na zewnątrz i obserwować toczące 
się na ulicy życie.

Obsługa jest profesjonalna, a przede wszyst-
kim przemiła. Jedyne do czego mogłabym się 
przyczepić to lokalizacja, kafejka mieści się tuż 
przy skrzyżowaniu. Może to powodować pewne 
zagrożenie, głównie dla dzieci, które chętnie od-
wiedzają opisywane miejsce. Mimo to, bardzo 

serdecznie polecam bychawianom (i nie tylko), 
którzy jeszcze nie mieli okazji spróbowania wy-
śmienitych gofrów, aby odwiedzili Poczekalnię. 
Myślę, że jest to miły zakątek, w którym moż-
na się zrelaksować i zjeść deser razem z rodziną 
i osłodzić nieco chwile nieuchronnie nadchodzą-
cej szarej i smutnej jesieni.

Kacper z Bychawy: Od wapna po cukier pu-
der... W Bychawie spędziłem już ponad 21 lat 
i wiele miejsc, które pamiętam z dzieciństwa 
uległy zmianie. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego 
i Kościuszki nigdy nie przyciągało wzroku 
mieszkańców, jak i przyjezdnych, chyba, że ko-
goś interesował zakup wapna lub innych ma-
teriałów budowlanych. Ostatnio się to zmieni-
ło. Już od pewnego czasu na rogu tych ulic stał 
nowo wybudowany budynek. Jednak dopiero od 
kilku tygodni otwarto w nim kawiarnię. Lokal 
jest przytulny, a swoją ofertą może skusić na-
wet tych najbardziej wybrednych. Gofry, lody, 
kawy i inne desery: tego między innymi możemy 
skosztować w nowo otwartym lokalu. Osobiście 
polecam te wszystkie słodkości, lecz też nie za-
pominajmy o sprawdzonym przepisie na lody 
pani Kulińskiej, która obok Poczekalni ma swo-
ich stałych klientów.

Dobrze, że w Bychawie powstają takie miejsca, 
gdzie można wybrać się z dziewczyną, rodziną 
i dziećmi, bo jednak lokale, w których sprzeda-
wane jest piwo, nie dla wszystkich są miejscem 
odpoczynku.

kawiarnia

Nie mamy dworca, ale mamy Poczekalnię �� Ostatni etap 
konsultacji
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
Bychawy do udziału 
w ostatnim procesie konsultacji 
społecznych dotyczących parku 
przy ul. 11 Listopada. Warsztat 
przyszłościowy odbędzie się 
w dniu 26 września 2014 roku 
(piątek) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 
w godzinach 15.00- 17.00.

Podczas warsztatu moderator przedstawi Państwu 
wszystkie dotychczasowe rezultaty konsultacji 
prowadzonych od czerwca br. związane z realizacją 
projektu rewitalizacji przestrzeni parku „za kościo-
łem” w Bychawie, zrelacjonuje decyzje Burmistrza 
określające przyszłe działania w parku oraz za-
prosi do dyskusji na temat planowanego wyglądu 
tej przestrzeni. W spotkaniu wezmą udział przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście 
oraz inwestor, który jest właścicielem terenu, na 
którym znajduje się zbiornik wodny (będący kie-
dyś basenem). W trakcie spotkania poznać będzie 
można najczęściej wybierane pomysły mieszkań-
ców na aranżację przestrzeni parku oraz wziąć 
udział w ostatniej dyskusji na temat tego, jak po-
winien wyglądać park. Na spotkaniu będzie można 
skorzystać z makiety parku. Warsztaty prowadzić 
będzie Zespół konsultacyjny składający się z przed-
stawicieli urzędu miejskiego i organizacji pozarzą-
dowych z Bychawy oraz Miłosza Uklei, przedstawi-
ciel Fundacji Civis Polonus.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

�� Otwarte drzwi do Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bychawie
Czas po zbiorach zbóz i dożynkach to 
doskonały moment, aby przypomnieć 
o ludziach, którzy każdego dnia 
swoją wiedzą i doświadczeniem 
wspierają rolników w ich ciężkiej 
pracy. Mowa o doradcach rolniczych 
– pracownikach państwowego 
doradztwa, które funkcjonuje na 
terenach wiejskich od wielu lat, 
obejmując swoim zasięgiem każdą 
gminę.

Na terenie powiatu lubelskiego działa komórka orga-
nizacyjna Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie 
z siedzibą na ulicy Rataja 6 (budynek Przedsiębiorstwa 
Komunalnego). Biuro czynne jest od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Terytorialny zasięg działalności ZDR w Bychawie obej-
muje sześć typowo rolniczych gmin: Bychawa, Jabłonna, 
Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie oraz Zakrzew. Od 1 stycz-
nia 2014 roku kierownikiem Zespołu Doradców jest Wiesław 
Motyka. W doradztwie zatrudnionych jest sześciu pracow-
ników; są to specjaliści w zakresie: ekonomiki – Cezary 
Kowalski, ekologii i ochrony środowiska – Jarosław Dębski, 
produkcji roślinnej – Maria Jarzyna, Ewelina Markowska, 

Wiesław Motyka oraz produkcji zwierzęcej – Marcin Tylus. 
Czterech pracowników posiada uprawnienia doradców rol-
nośrodowiskowych. Ponadto, każdy doradca ma przypisaną 
gminę, którą się opiekuje tzn. organizuje w niej szkolenia, 
kursy oraz pełni raz w tygodniu dyżur. Ściśle współpracu-
je z dziesięcioma gospodarstwami rolnymi, w których pro-
wadzi zadania upowszechnieniowo-wdrożeniowe z zakresu 
swojej specjalizacji.
Głównym zadaniem pracowników ZDR w Bychawie jest 
udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom oraz mieszkań-
com obszarów wiejskich w celu poprawy warunków pracy 
i życia na polskiej wsi, konkurencyjności gospodarstw rol-
nych w województwie lubelskim oraz wdrażanie nowych 
technologii produkcji rolnej, które realizuje poprzez:
�» doradztwo indywidualne oraz grupowe w zakresie: eko-

nomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rol-
nych, ekologii, produkcji roślinnej oraz zwierzęcej,
�» wspieranie i inaugurowanie działań mających na celu 

rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej 
mieszkańców wsi np. agroturystyki, rzemiosła, przetwór-
stwa produktów rolnych,
�» pomoc rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich 

w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubiega-
niu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze 
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 
krajowych czy zagranicznych np. ułatwianie startu mło-
dym rolnikom, modernizacja gospodarstw czy dopłaty 
bezpośrednie,

�» prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich poprzez organizowanie szko-
leń wyjazdowych i praktycznych zakresu technologii produkcji, kursów 
z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym tzw. 
kursów chemizacyjny czy operatora kombajnu zbożowego,
�» organizowanie wystaw, kiermaszów, targów i innych przedsięwzięć upo-

wszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promują-
cych dziedzictwo kulturowe wsi.

Przy realizacji zadań Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie współpracu-
je m.in. z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
rolników, placówkami naukowo-badawczymi, szkołami oraz firmami produku-
jącymi środki ochrony roślin. Jednym z efektów takiej współpracy jest podpi-
sanie w czerwcu br. porozumienia pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli a Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej udzielania nieodpłatnego wsparcia przez 
doradców dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 oraz rynku 
owoców i warzyw.
Każdy doradca pracujący w Zespole Doradztwa Rolniczego w Bychawie jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy, dlatego też nie-
ustanie kształci się poprzez udział w seminariach, szkoleniach czy warsztatach. 
Doradcy poprzez cotygodniowe dyżury w Urzędach Gmin, pracę w terenie 
oraz udział w przedsięwzięciach lokalnych służących rozwojowi rolnictwa są 
zawsze blisko rolników służą im swoją radą, wsparciem oraz fachową literatu-
rą. Ponadto drzwi biura są zawsze otwarte dla rolników, bo kto pyta nie błądzi.

Ewelina Markowska
Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie

�� Gdzie żyją Podziemcy?
Na to pytanie potrafią odpowiedzieć 
tylko Ci, którzy śledzą twórczość 
Aleksandry Chmielowiec.

Ostatnio w moje 
ręce trafiła jej książ-
ka pt. Tamten Świat 
znakomicie zilustro-
wana przez Michała 
Jachymka. Lektura 
wzbudziła we mnie 
bardzo pozytywne od-
czucia. Byłem zdziwio-
ny, gdy dowiedziałem 
się, że autorką nie jest 
starsza pani w oku-
larach, lecz uśmiech-
nięta, trzynastoletnia 
mieszkanka Bychawki. 

Od dziecka byłem fanem fantasy, więc gdy zobaczyłem 
okładkę książki postanowiłem po nią sięgnąć. Historia 
Majki, czyli głównej bohaterki, pozwoliła mi przenieść się 
w pełną tajemnic krainę i spędzić miło czas. Jedyną wadą 
jest to, że opowiadanie jest za krótkie! Jednak jestem pe-
wien, że Ola nie spocznie na laurach i wierzę, że była to 
dopiero rozgrzewka. Ci, którzy chcą poznać przygodę mło-
dej warszawskiej uczennicy i dowiedzieć się, gdzie miesz-
kają Podziemcy, mogą udać się do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie lub do redakcji „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”, gdzie dostępne są egzemplarze książki na-
szej młodej pisarki.

Kacper Wróblewski

TAMTEN ŚWIAT
Aleksandra Chmielowiec
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mieszkańcy mieszkańcy

Maciej i Karolina nie tworzą dla celów pry-
watnych, pieniądze przeznaczają na dalszy roz-
wój, inwestują wiele w różnego rodzaju pieczątki, 
nity, farby, tkaniny, stempel do tłoczenia w skó-
rze, sznurki naturalne, papier, wlepy, kalki do 
naświetlania, czy emulsje. Najtrudniejszy był po-
czątek, jako studenci wielokrotnie rezygnowali 
z przyjemności, czy nawet obiadu, aby móc zaku-
pić potrzebne materiały. Problemy nie zniknęły, 
nie zawsze wszystko układa się tak, jakby chcieli, 
ale ich determinacja i wiara w to, że można osią-
gnąć wszystko dodaje im siły do dalszego dzia-
łania. Nigdy nie myśleli o tym, aby się poddać. 
To, co należy podkreślić – Karolina i Maciej two-
rzą sami – od projektowania, przez szycie, stem-
plowanie po grawerowanie w metalu. Produkcja 

własnoręczna dodaje oryginalności i sprawia, że 
wytwarzane produkty stają się unikatowe. Ciężka 
praca, którą trzeba pogodzić ze studiami powinna 
być nagrodzona. I tak też się dzieje, Fero może li-
czyć na pozytywny odbiór otoczenia. Coraz więk-
sza liczba osób odnajduje fanpage na facebook’u, 
wiele z nich ogląda filmik promujący Fero na vi-
meo.com, który najdobitniej przedstawia to, czym 
inspirują się młodzi artyści – zwrot ku naturze, 
pierwotności, krajobrazowi górskiemu, leśne-
mu. Szczególnym odbiorcą stał się polski muzyk 
Fismoll, z którym w niedalekiej przyszłości zosta-
nie nawiązana współpraca. Ważnym wsparciem 
dla Karoli i Maćka jest Biuro Karier i Promocji 
UAP.

Obecnie, kreatorzy stawiają sobie za cel podróż 
po Skandynawii, bądź Islandii. Aby do tego do-
szło, planują zainwestować w starego busa, za 
pomocą którego będzie można zlokalizować gdzie 
aktualnie znajduje się "siedziba" Fero. Pozwoli on 
także na realizację niezwykle oryginalnego pomy-
słu na sprzedaż nowych produktów, polegającego 
na bezpośrednim dowozie zamówienia – w przy-
szłości, także na skalę światową. Strona interne-
towa nowej działalności jest w trakcie tworzenia. 
Kiedy będzie dostępna? Informacja na pewno zo-
stanie podana na na facebookowym fanpage’u. 
Jak dodaje Maciej: W dziale „na miarę” pojawią 
się produkty, które od początku do końca własno-
ręcznie szyjemy.

To, co urzeka w twórcach Fero, to przede 
wszystkim kreatywność, samozaparcie i odpor-
ność na wszelkie niepowodzenia, czy przeszkody. 
Patrząc na młodych studentów, którzy w taki spo-
sób wykorzystują swój potencjał, wzrasta wiara 
w ludzkie możliwości. Zaskakujące jest to, że, jak 
można zauważyć, twórcy nie podają swoich na-
zwisk, ani nie udostępniają nigdzie swojego wi-
zerunku. Podkreślają, że nie działają dla prywat-
nych korzyści materialnych, zarobione pieniądze 
chcą przeznaczać na dalszy rozwój.

Na zakończenie rozmowy Maciek dodaje: Teraz 
można nas odnaleźć na facebooku i vimeo. W przy-
szłości powstanie strona www i kanał soundclo-
ud, gdzie będziemy udostępniać utwory artystów, 
którzy niejednokrotnie nas inspirowali, czy towa-
rzyszyli w głośnikach podczas podróżowania.

Fero to nie tylko koszulki z oryginalnymi na-
drukami, nie możemy przypisywać mu etykie-
ty firmy typowo odzieżowej, to przede wszystkim 
świadectwo tego, że marzenia można, a nawet 
trzeba spełniać.

Nina Dudek

�� Nie chcemy być kojarzeni 
z marką modową czy 
designem. Nie pchamy 
się na wszystkie możliwe 
targi, nie śledzimy 
trendów modowych, 
jesteśmy Fero – 
tworzymy po swojemu 
zamknięci w pracowni.

Czym jest Fero? To, jak mówią sami twór-
cy, projekt, który powstał w wyniku wspól-
nej pasji dwojga studentów poznańskiego 
Uniwersytetu Artystycznego. Hasłem prze-
wodnim są góry i wszystko to, co związa-
ne z pierwotnością – natura, organiczność, 
drewno. Pomysł zrodził się w wyniku wspól-
nej pasji Karoliny, mieszkanki Bydgoszczy 
i Macieja, którego miastem rodzinnym jest 
Bychawa. Zamiłowanie do górskich wy-
praw wynieśli ze swoich rodzinnych domów. 
Studia na wydziale artystycznym pomaga-
ją w rozwijaniu artystycznych umiejętności 
i dają duże możliwości młodym twórcom – na 
najwyższym piętrze poznańskiej Akademii, 
w II pracowni grafiki, za pomocą błony świa-
tłoczułej, światła UV, wody pod ciśnieniem, 
prasy sitodrukowej, specjalnie sprowadzanej 
farby i różnych reakcji chemicznych zacho-
dzących między nimi, powstaje koszulka. Nie 
jest to jednak zwykły T-shirt. Karolina pod-
kreśla: We wszystkim zwracamy uwagę nie 

tylko na wysoką jakość używanych farb i che-
mikaliów, ale i tkanin. Element odzieży, który 
pozornie nie wzbudza większych emocji, kry-
je w sobie pewną symbolikę.
Warto wspomnieć o logo, które widnieje na 
wytwarzanych materiałach. Maciej mówi, 
że: zostało ono stworzone z myślą o dalszej 
ciekawej identyfikacji, czyli zawieraniu róż-
nych ikon w podobnej stylistyce. Logo stano-
wią góry, u podnóża których widnieje namiot. 
Znaczy to tyle, co podróżowanie polegające 
na przekraczaniu barier, pięciu się ku górze, 
dążeniu do celu. Nazwa projektu pochodzi 
z języka islandzkiego, jest fonetycznie ‘upo-
lszczoną’ wersją słowa podróżować, czyli 
ferðast.

bychawianie

Tworzymy po swojemu – naturalnie

�� Apel Pamięci 1 września
Powiewające flagi Polski, flagietki w rękach, kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka, płonące znicze, pochodnie, 
race. Poczty sztandarowe, ceremoniał apelowy 
i odczytanych kilkadziesiąt nazwisk bychawian. Tak 
wyglądał zorganizowany w Bychawie w dn. 1 września 
br. Apel Pamięci mieszkańców gminy Bychawa poległych 
i pomordowanych podczas II wojny światowej.

Przed rozpoczęciem apelu wśród publiczności próba zawołania „Chwała bohaterom” i krót-
ka modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych w intencji poległych w obronie Ojczyzny.

Wzywam Was, stańcie do apelu!
Ceremoniał poprowadził p. Łukasz Krzpiet z Zaraszowa, jeden z organizatorów. Apel rozpo-
czął słowami: Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy 
gminy Bychawa! Stajemy dziś do apelu w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby 
przywołać pamięć bohaterów, którzy począwszy od września 1939 roku, poprzez okupację 
niemiecką a następnie rosyjską oddali życie za Ojczyznę (…) Wzywam Was, stańcie do apelu!
Prowadzący odczytał listę kilkudziesięciu bychawian walczących od września 1939 r. na 
wszystkich frontach II wojny światowej. Wezwał do symbolicznego stawienia się na ape-
lu m.in. ppor. Stanisława Maciąga kierownika Szkoły Powszechnej w Bychawie, oficera 
Korpusu Ochrony Pogranicza, który zginął 19 września 1939 r. pod Sarnami, kpt. Ludwika 
Witolda Paszkiewicza, pilota dywizjonu 303, który poległ w Bitwie o Anglię w dn. 27 

września 1940 r., Bronisława Rubaja i Józefa Łatę, poległych pod Monte Cassino w 1944 r. 
Wezwał partyzantów AK, NSZ, BCh, ofiary obozów oraz powstania antykomunistycznego. 
Wspomniał również tych, których nazwiska nie zostały odczytane.
Zgromadzeni trzymając w rękach flagi odśpiewali hymn narodowy. Pan Zbigniew Wierzbicki 
odczytał fragm. Hymnu do miłości Ojczyzny. Finałem apelu było odpalenie rac w białych 
i czerwonych barwach.

�� USC w Bychawie
zarejestrował m.in.

Akty małżeństw
1.	 Morzydusza	Paweł	i	Maj	Ewa
2.	 Flis	Marcin	i	Haratym	Aleksandra
3.	 Ziętek	Krzysztof	i	Adamczyk	Justyna
4.	 Kostruba	Adam	i	Makuła	Karolina
5.	 Kolasa	Adam	i	Pikula	Barbara
6.	 Krzysiak	Damian	i	Gierak	Ewa
7.	 Rafalski	Radosław	i	Śliwa	Wioleta
8.	 Mróz	Radosław	i	Wąsik	Agnieszka
9.	 Toruń	Grzegorz	i	Goch	Magdalena
10.	 Korba	Ireneusz	i	Daśko	Marlena
11.	 Makuch	Marcin	i	Szacoń	Izabela

Akty zgonów
1.	 Bartoszek	Zofia	 Gałęzów	 lat	83
2.	 Duda	Irena	 Bychawka	Druga	 lat	80
3.	 Flis	Edward	 Podzamcze	 lat	73
4.	 Furmanek	Wiktor	 Wola	Gałęzowska	 lat	77
5.	 Grączak	Marianna	 Majdan	Starowiejski	 lat	89
6.	 Janik	Wacław	 Gałęzów	 lat	98
7.	 Kot	Aleksander	 Stara	Wieś	Druga	 lat	84
8.	 Kowalczyk	Aleksander	 Ponikwy	 lat	79
9.	 Kowalski	Władysław	 Żabia	Wola	 lat	79
10.	 Kozłowska	Teresa	 Osmolice	Pierwsze	 lat	65
11.	 Kucia	Michał	 Stara	Wieś	Trzecia	 lat	85
12.	 Łagód	Katarzyna	 Jabłonna	Druga	 lat	85
13.	 Marzec	Bolesław	 Tuszów	 lat	82
14.	 Merwa	Ryszard	 Lublin		 lat	63
15.	 Murak	Adela	 Leśniczówka	 lat	89
16.	 Osiak	Roman	 Bychawka	Trzecia-Kolonia	 lat	57
17.	 Pawelski	Wiktor	 Stara	Wieś	Pierwsza	 lat	89
18.	 Pawlak	Leszek	 Olszowiec-Kolonia	 lat	59
19.	 Sak	Janina	 Stara	Wieś	Druga	 lat	89
W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, informacje o aktach małżeństw i zgonów zarejestro-
wanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie będą zamiesz-
czane w naszej gazecie wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 
przez małżonków (w przypadku aktów małżeństw) lub rodziny 
zmarłych (akty zgonu). Podawane przez naszą gazetę informacje, 
mogą być więc niepełne.

To inicjatywa mieszkańców gminy By-
chawa

Dobrze, że lokalna społeczność zareagowała na propozycję ta-
kich uroczystości patriotycznych i choć niezbyt licznie, była 
obecna pod pomnikiem. W apelu udział wzięli m.in. nowi wi-
kariusze bychawskiej parafii – ks. Marcin Rejak i ks. Piotr 
Stasieczek, burmistrz Bychawy Janusz Urban, delegacje sztan-
darowe Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Bychawie i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło w Bychawie. Nagłośnienie i obsługę pod po-
mnikiem zapewnili dyrektor BCK Piotr Gęba z pracownikami – 
Marcinem Mączką i Zbigniewem Staszkiem.
Apel nie miał charakteru oficjalnych uroczystości. Była to oby-
watelska inicjatywa czterech zaangażowanych w działalność 
publiczną mieszkańców gminy: Adama Sztyraka (przewodni-
czący zgromadzenia), Leszka Gumienniaka, Zbigniewa Jana 
Wierzbickiego i Łukasza Krzpieta. Organizatorom dziękujemy za 
ten Apel, za podtrzymywanie pamięci oraz za zaproszenie do 
współuczestniczenia.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w Gminnych 
Uroczystościach Rocznicowych w dn. 28 września br.

Monika Głazik
Galeria zdjęć z Apelu na stronie www.bychawa.pl > zdjęcia

�� Rowery dla dzieci z Domu Dziecka
Wyprawa rowerowa z dnia 24 maja 2014 roku, zorga-
nizowana dla wychowanków Domu Dziecka w Woli 
Gałęzowskiej, miała swe konsekwencje w inicjatywie, 
której podjęli się organizatorzy tej imprezy zaraz po jej 
zakończeniu. Postanowiono zmienić i dopasować rze-
czywistość do potrzeb dzieci, by kolejne kilometry ich 
przyszłych wycieczek mogły być pokonywane na ich 
własnych, nie zaś pożyczonych rowerach.
W szybkiej i skutecznej akcji zbierania używanych, 
ale sprawnych rowerów podjęli się nie tylko uczestni-
cy ubiegłorocznej I Rowerowej Pielgrzymki Lubelskich 
Policjantów na Jasną Górę, ale także inni policjan-
ci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
Środowisko lubelskich policjantów reprezentowane 
było przez kapelana Policji Województwa Lubelskiego 
ks. Bogdana Zagórskiego, komendanta Komisariatu 
Policji w Bychawie – insp. Zbigniewa Zaborskiego oraz 
wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów Zarządu 
Terenowego KMP w Lublinie – nadkom. Mariusza 
Ciechanowskiego. Całemu przedsięwzięciu przewodzi-
ła Pani Marta Krzyżak z Komisariatu Policji w Bychawie, 
spiritus movens całej inicjatywy i główny realizator całej 
akcji, zakończonej uroczystym przekazaniem rowerów 
w dniu 28 czerwca 2014 roku nad bychawskim zalewem. 
Z Lublina na przekazanie jednośladów do Bychawy przy-
jechali rowerami uczestnicy ubiegłorocznej pielgrzymki 
jasnogórskiej.
Symboliczna plenerowa uroczystość pozwoliła na po-
dziękowania dla wszystkich darczyńców aktywnie 

uczestniczących w przekazaniu swych nieużywanych już 
rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. 
Spontaniczny pomysł i szybka jego realizacja pozwoliły 
zebrać 21 rowerów, które za pośrednictwem opieku-
nów i dyrektora Domu Dziecka Pana Wiesława Mazurka, 
przekazane zostały zniecierpliwionym wychowankom 
na pierwsze testowe przejażdżki w okolicy bychawskie-
go zalewu. Akcja zebrania tych rowerów dla dzieci to 
jeszcze jeden przykład na to, że dzieląc się swymi dobra-
mi z innymi, można pomnażać radość, bo prawdą jest 
bezsporną, że więcej radości od obdarowanych mieli 
ci z darczyńców, którzy mogli osobiście wręczać rowe-
ry wychowankom Domu Dziecka i obserwować z jakim 
niekłamanym zachwytem dzieci przyjęły te prezenty.
Uroczystość oficjalna zakończyła się poczęstunkiem 
przygotowanym przez Mariusza Sawickiego oraz dyrek-
cję Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz ogniskiem 
przy którym wszyscy zebrani mogli przypomnieć sobie 
jak smakują kiełbaski z ognia i przypieczony chleb.
Powodzenie i trafność przeprowadzonej akcji będą 
miały swe kolejne, tym razem zimowe konsekwencje. 
Kolejna inicjatywa, przeprowadzenia zbiórki sprzętu zi-
mowego – od sanek, przez łyżwy, na nartach kończąc 
– zacznie być realizowana zaraz po wakacjach, a jej po-
wodzenie nie powinno być mniejsze niż to czerwcowe, 
bo pieczę nad jej realizacją sprawuje konsekwentnie ten 
sam pomysłodawca, Pani Marta Krzyżak i jej przyjaciele.

kom. Witold Laskowski
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mieszkańcy mieszkańcy

nie bawiło. 24 maja drużyna Orlików Młodszych 
BLKS „Granit” Bychawa wyjechała do Poniatowej 
na turniej koordynowany przez LZPN, w pierw-
szym swoim meczu podejmowaliśmy Avenir 
Jabłonna, ku zaskoczeniu, solidnie prowadzona 
gra i pierwszy mecz, pierwsza wygrana, kolejny 
rywal to Stal Poniatowa, z gospodarzem zawsze 
gra się najtrudniej, ku większemu zdumieniu, ol-
brzymie zaangażowanie każdego z zawodników, 
walka o każdy metr boiska, drugi mecz i druga 
wygrana! Tego wcześniej nie było!

Bardzo dobrze
W kolejnym spotkaniu mierzyliśmy się z zespo-

łem Sygnału Lublin, zespołem, który wysoko wy-
grywał swoje poprzednie mecze, zdawało się więc, 
że będziemy potrzebować dużo szczęścia, aby 

urwać punkty tak renomowanej drużynie, koniec 
meczu i 2 : 1 dla „Granitu” Bychawa.

Kolejny przeciwnik to Motor Lublin, wynik koń-
cowy 0 : 0, bezbramkowy remis z takim zespo-
łem to duży sukces. Punkty straciliśmy jedynie 
w rywalizacji z Orlikiem Lubartów, który w tym 
turnieju zajął pierwsze miejsce, a nam udało się 
wywalczyć drugi stopień podium. Zrozumieliśmy 
wtedy, że to nie łut szczęścia czy przypadek, to 
ciężka praca nad kształceniem swoich umiejętno-
ści i możliwości sportowych, to dziesiątki żmud-
nych piłkarskich treningów, to olbrzymi krok do 
przodu najmłodszych piłkarskich reprezentantów 
Bychawy.

Kolejne turnieje tylko to potwierdzały, trze-
cie miejsce wywalczone w Puławach, w rozgryw-
kach obsadzonych mocniejszymi zespołami, trze-
cie miejsce spośród sześciu drużyn w turnieju 
na lubelskim Sygnale. Wysoka wygrana, 11 : 3 
w meczu koordynowanym przez LZPN, z drużyną 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Niemcach.

W rozgrywkach grupowych, podczas których 
udział brało sześć losowo wybranych przez LZPN 
klubów piłkarskich z regionu, zawsze stawaliśmy 
na podium, natomiast w klasyfikacji generalnej, 
na 12 drużyn z regionu, zajęliśmy 4. miejsce, tuż 
za Górnikiem Łęczna.

Czwarci w tabeli generalnej
Tabela prezentuje się następująco: 1. KS Sygnał 

Lublin, 2. KS Orlik Lubartów, 3. Górnik Łęczna, 
4. BLKS „Granit” Bychawa, 5. Motor Lublin 
2005, 6. Puławiak Puławy, 7. Górnik Łęczna 2005, 
8. Stal Poniatowa, 9. KS Viking Leśniczówka, 10. 
KS Dubler Opole Lub., 11. Avenir Jabłonna, 12. 
SMS Niemce.

I tak oto z chłopców do bicia staliśmy się dru-
żyną naprawdę liczącą się w lubelskim środo-
wisku piłkarskim Orlików, drużyną potrafiącą 

prowadzić wyrównaną rywalizację sporto-
wą z najlepszymi, drużyną niezwykle ambitną 
o dużym potencjale indywidualnym, o sile któ-
rej stanowią: bramkarze: Mateusz Borowski, 
Wiktor Długoszek, Szymon KarsaI – Flis, obroń-
cy: Jarosław Klimek, Norbert Frant, Konrad 
Kłapeć, Jakub Kostruba, pomocnicy: Michał 
Podolski, Łukasz Marzec, Karol Zarzeczny, Robert 
Nawrocki, Michał Pawelec, Kamil Osmoliński, na-
pastnicy: Łukasz Woźniak, Kacper Karmiński, 
Michał Wójcicki, Igor Szumiło.

Ranking strzelców goli: Karol Zarzeczny – 7 goli, 
Łukasz Marzec – 6, Łukasz Wożniak – 5, Michał 
Podolski – 4, Michał Pawelec – 3, Michał Wójcicki 
– 2, Kacper Karmiński – 2, Robert Nawrocki – 1, 
Igor Szumiło – 1.

Jesteśmy bardzo dumni z postawy naszych pod-
opiecznych za solidne podejście do treningów, za 
dyscyplinę i zaangażowanie w każdym meczu, za 
wysoki poziom sportowy i kulturę osobistą jaką 
prezentują podczas zajęć oraz rywalizacji z in-
nymi drużynami godnie reprezentując Bychawę 
w regionie. Tego oczekuję także w przyszłym sezo-
nie, bo miło jest czasem podsłuchać gdzieś z try-
bun: O, Bychawa przyjechała, Ci są mocni!

Chciałbym również serdecznie podzięko-
wać przede wszystkim władzom BLKS „Granit” 
Bychawa: Piotrowi Kamińskiemu, Jackowi 
Ozimkowi, Krystianowi Sobkowiczowi, Robertowi 
Nowakiewiczowi, Piotrowi Frączkowi oraz ro-
dzicom, którzy zawsze mocno nas dopingu-
ją. Serdecznie dziękuję także p. dyrektorowi 
Henrykowi Dudziakowi, p. dyrektor Małgorzacie 
Tudrujek, p. dyrektor Bożenie Toporowskiej za 
udostępnianie, często nieodpłatnie, zarządzanych 
przez siebie obiektów sportowych oraz wszystkim 
osobom przyczyniającym się do rozwoju piłki noż-
nej w Bychawie.

Artur Frączek

�� Orlik Młodszy to kategoria 
wiekowa (rocznik 
2004–2005), której 
w bychawskiej piłce 
nigdy wcześniej nie było 
– powstała z inicjatywy 
władz BLKS „Granit” 
w lipcu ubiegłego roku.

Chętnych, którzy chcieli zbierać pierwsze piłkar-
skie szlify nie brakowało i już po dwóch miesią-
cach zajęć, drużyna Orlików Młodszych zosta-
ła zgłoszona do rozgrywek turniejowych patro-
nowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. 
Rozgrywki piłki nożnej zakończyły się z wraz 
z wakacjami.

Pod górkę
Początki były bardzo trudne, bychawscy 

adepci musieli rywalizować z rówieśnikami, któ-
rzy swoją przygodę z piłką rozpoczynali znacz-
nie wcześniej i dużo lepiej radzili sobie na bo-
isku. Sukcesem olbrzymim stawał się zatem nie 
wygrany mecz, a zdobyty gol! Udział w każdych 
praktycznie rozgrywkach roku 2013 kończyli-
śmy na pozycjach zamykających tabele. Żadna 
porażka nie jest przyjemna i najważniejsze, że 
młodym bychawskim orlikom skrzydeł nie pod-
cięła i po dość bolesnej pierwszej rundzie roz-
grywek zakończonej w listopadzie 2013 r., z wiel-
kim zapałem powrócili do treningów trzy miesią-
ce później.

Coraz lepiej
Zimę przepracowaliśmy na obiektach spor-

towych Szkoły Podstawowej oraz ZS im Ks. A. 
Kwiatkowskiego w Bychawie, a z początkiem 

wiosny piłkarskie rzemiosło kontynuowali-
śmy już na bychawskim Orliku. Systematyczną 
pracę postanowiliśmy sprawdzić w turnieju 
o Puchar Tymbarku na szczeblu powiatowym 
w Bełżycach, gdzie nasi zawodnicy zaprezento-
wali się z dość dobrej strony i na sześć zespołów 
wywalczyli trzeci schodek podium.

Kolejnym sprawdzianem był Turniej 
Podsumowujący o Puchar Prezesa Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej, który wskazał nam miej-
sce w szyku, odległe dziewiąte miejsce. Po raz 
kolejny jednak nie daliśmy się załamać, nikt się 
nie poddał, wyciągaliśmy jeszcze więcej z każ-
dego treningu, z każdego meczu stając sie coraz 
lepszymi. Do drugiej rundy rozgrywek przystę-
powaliśmy, mając w pamięci wyniki i poziom gry 
z poprzednich rywalizacji, nie napawało to opty-
mizmem, a bycie drużyną do bicia już nikogo 

Bychawska piłka

Od chłopców do bicia do drużyny liczącej się w regionie

�� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie ma Biofeedback!
Dzięki treningom 
EEG Biofeedback, 
prowadzonym w oparciu 
o specjalistyczną 
aparaturę, uczymy się 
panować nad swoimi 
falami mózgowymi. 
Poprawia się szybkość 
myślenia, kreatywność, 
pamięć.

EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGraf – 
biologiczne sprzężenie zwrotne), znany rów-
nież jako Neurobiofeedback, jest nową me-
todą zwiększania możliwości naszego umy-
słu. Osoba trenowana uczestniczy w specja-
listycznych grach video, którymi kieruje je-
dynie przy pomocy własnych myśli. Efektem 
treningu w przypadku ucznia jest m.in. po-
prawa szybkości zapamiętywania, uczenia 

się, przypominania sobie materiałów np. 
przed egzaminami. Przyswajanie treści 
materiału odbywa się szybciej i dłużej po-
zostaje w pamięci. Ułatwia naukę języków 
obcych. Metoda jest skuteczna zarówno 
w stosunku do dzieci jak i dorosłych.
Metoda powstała w Ośrodku Szkolenia 
Kosmonautów NASA. Oprócz astronau-
tów korzysta z niej też wielu biznesmenów 
i wybitnych sportowców. Dobrym przykła-
dem jest tu znany wszystkim Adam Małysz, 
którego sukcesy sportowe są w dużej części 
zasługą stosowanej przez jego psychologa 
terapii Biofeedback – jak informuje gazeta 
„Puls Medycyny”. Psycholog A. Małysza, dr 
Jan Blecharz z krakowskiej AWF uważa, że 
to właśnie metoda Biofeedback miała istot-
ny wpływ na sukcesy sportowca, ponieważ 
pozwalała mu się wyciszyć i skupić przed 
skokami, co w tej dyscyplinie sportowej jest 
decydujące.

Jak to działa?
 Terapia EEG Biofeedback jest niezwykła, 
ponieważ uczy nas panować nad samym 
sobą. Wyrafinowana technologia kompute-
rowa umożliwia odbieranie i wzmacnianie 
naszych fal mózgowych, a następnie pre-
zentowanie ich na ekranie w formie graficz-
nej. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale ob-
serwując te obrazy jesteśmy w stanie na nie 
wpływać i to jedynie za pośrednictwem na-
szego mózgu, bez użycia jakiejkolwiek innej 
formy komunikacji z komputerem. W ten 
sposób przy pomocy odpowiednich progra-
mów komputerowych możemy nauczyć się 
zmieniać w pożądany sposób charaktery-
stykę naszych fal mózgowych. Odbywa się 
to na podstawie otrzymanych informacji (w 
formie wykresu EEG) o własnym wzorcu fal 
mózgowych. Nieprawidłowe funkcjonowa-
nie mózgu często znajduje odzwierciedle-
nie w specyficznej charakterystyce wykresu 
EEG. EEG Biofeedback umożliwia aktywną 

zmianę tej charakterystyki tak, aby była ona 
zgodna z pożądanym wzorcem. Technika ta 
polega właśnie na rejestrowaniu i wzmac-
nianiu sygnałów fal mózgowych, a następ-
nie prezentowaniu ich w postaci gry kom-
puterowej osobie poddawanej treningo-
wi. Celem treningu jest wręcz zmuszenie 

mózgu do bardziej skutecznego funkcjono-
wania przy wykorzystaniu komputerowej 
stymulacji obrazem i dźwiękiem.
EEG Biofeedback jest wynikiem wielu lat 
pracy naukowców z Ośrodka Szkolenia 
Kosmonautów NASA w USA. Terapia ta 
sprawdziła się na całym świecie, a ponieważ 

wykorzystuje jedynie czynniki biologiczne, 
nie ma żadnych ubocznych skutków.
Dzisiaj technologia Biofeedback wykorzy-
stywana jest również do użytku domowe-
go, bo pomaga m.in. w uczeniu się, zwalcza-
niu tremy, stresu. Treningi EEG Biofeedback 
wskazane są szczególnie dla osób pracują-
cych w stresie, od których wymagane jest 
skupienie i szybka, prawidłowa decyzja. 
Z powodzeniem również sprawdza się w na-
stępujących przypadkach:
�» problemy szkolne (gorsze wyniki w na-

uce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
�» zaburzenia uwagi, pamięci, koncentra-

cji, zaburzenia zachowania (nadpobu-
dliwość psychoruchowa – ADHD, ADD), 
impulsywność,
�» mózgowe porażenie dziecięce,
�» trema, napięcia wewnętrzne, zła 

samoocena,
�» lekkie upośledzenie umysłowe,
�» stany lękowe,

�» rehabilitacja po urazach,
�» stres, tiki nerwowe,
�» zespół chronicznego zmęczenia,
�» przewlekłe bóle głowy i migreny.

Technika EEG Biofeedback okazała się sku-
teczna w leczeniu wielu niedomagań i za-
burzeń. Zastosowanie terapeutyczne tej 
metody dla dzieci i młodzieży odnosi się 
przede wszystkim do: nadpobudliwości 
psychoruchowej, autyzmu, zaburzeń prze-
wodzenia nerwowego, trudności w nauce, 
zaburzeń snu (wymienione zaburzenia po-
siadają udokumentowane raporty klinicz-
ne potwierdzające skuteczność metody EEG 
Biofeedback stosowanej w odniesieniu do 
tych stanów).
Metoda EEG Biofeedback wspomaga zdro-
wy rozwój mózgu już od 3 roku życia do 
dojrzałości. Do osiągnięcia pełnych wyni-
ków należy przeprowadzić od 20 do 60 sesji, 
ponieważ technika ta wykorzystuje proces 
stopniowego uczenia się.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym 
z TVP w formie darowizny (akcja chary-
tatywna TVP „Reklama Dzieciom”), PP-P 
w Bychawie mogła zakupić specjalistyczną 
aparaturę EEG Biofeedback. Opracowany 
i złożony przeze mnie wniosek został pozy-
tywnie oceniony przez komisję weryfikacyj-
ną i Poradnia stała się beneficjentem wspo-
mnianej darowizny. Informuję o tym fakcie 
z przyjemnością i z nieukrywaną satysfak-
cją, ponieważ skorzysta z tego wiele potrze-
bujących dzieci i młodzieży. Zapraszam już 
teraz zainteresowane osoby, a w szczegól-
ności dzieci w wieku szkolnym do Poradni 
i zachęcam do skorzystania z innowacyjnej 
metody wspomagającej rozwój i korygują-
cej deficyty i zaburzenia rozwojowe. Będzie 
to możliwe – oczywiście po odpowiedniej 
kwalifikacji do terapii – od października tego 
roku.

Seweryn Gąbka, dyrektor Poradni

�� Liga tenisa o puchar 
AUTO-MAR zakończona
Na początku czerwca w Bychawie 
ruszyła IV edycja amatorskich 
rozgrywek tenisa ziemnego. Jak co 
roku zawody odbywały się na korcie 
Orlika przy Gimnazjum nr 1. Po raz 
pierwszy rozgrywki zyskały sponsora 
tytularnego, firmę Auto-Mar Andrzej 
Migryt z Bychawy.

Udział w lidze zgłosiło dziesięciu zawodników w tym dwóch 
młodych debiutantów: Karol Styk oraz Konrad Marek (17 
i 16 lat), którzy stawiali opory w grze dużo bardziej doświad-
czonym rywalom. Rozgrywki odbyły się w dwóch etapach. 
W pierwszym obowiązywał system gry „każdy z każdym”. 
Niestety, już na samym początku po rozegraniu trzech po-
jedynków z powodu kontuzji z gry zrezygnowało dwóch za-
wodników. Do drugiego etapu po zsumowaniu wszystkich 
kolejek i utworzeniu tabeli końcowej awansowało czte-
rech najlepszych graczy: Łukasz Mazurkiewicz, Janusz Flis, 
Jarosław Lech oraz Sławomir Flis. Półfinały rozegrano wg 
rozstawienia w tabeli 1-4 i 2-3.
W pierwszym półfinale najlepszy zawodnik pierwszej fazy 
rozgrywek Ł. Mazurkiewicz gładko pokonał poprzez „rower” 
(popularne określenie w tenisie wygranej 6:0, 6:0) S. Flisa. 
Drugi półfinał rozegrali J. Flis i J. Lech. Po wygraniu przez J.F. 
pierwszego seta 7:6 (5) w drugim przy stanie 4:0 grę prze-
rwał deszcz. Mecz został dokończony po trzech godzinach 
i wygrał go J. Flis 7:6, 6:4.
W niedzielę 31 sierpnia o godzinie 10.00 na korcie w meczu 
o III miejsce lepszy okazał się J. Lech, który pokonał S. Flisa 
6:2, 6:3. Mecz finałowy stał na wysokim poziomie. W oce-
nie obserwujących pojedynek pozostałych zawodników był 
to najlepszy mecz całych rozgrywek. Po blisko trzech godzi-
nach walki na korcie amatorskie rozgrywki o Puchar AUTO-
MAR wygrał Ł. Mazurkiewicz. Wynik 7:5, 6:7 (3), 6:4.
W imieniu swoim jako organizatora amatorskich rozgrywek 
tenisa ziemnego składam podziękowania firmie Auto – Mar 
Andrzej Migryt za sponsoring tytularny zawodów i ufundo-
wanie pucharów.

Paweł Smit
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Po Jurze tropem bychawian

Pileccy
�� Jura – czyli Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska 
lub jak chcą inni uczeni 
Krakowsko-Wieluńska 
to kraina skał i skałek, 
jaskiń i starych zamczysk, 
zwanych górnolotnie 
„Orlimi gniazdami”. 
Rozciąga się na północ 
i zachód od zakola Wisły, 
w źródłowych obszarach 
Pilicy, Warty i Przemszy. Cóż 
wspólnego ma z Bychawą? 
Niewiele, ale trochę!

Pilica i Smoleń
Prawie każde dziecko w Bychawie wie, że nasze piękne mia-
sto założył w 1537 roku Mikołaj Pilecki z Pilczy, kasztelan 
bełski i lwowski. Rycerz, dworzanin króla Zygmunta, sena-
tor, dyplomata, zwany „Ocicem” czyli synem Ottona (a nie 
oćcem, po staropolsku ojcem). Spokrewniony z domem 
królewskim, był jedną z prominentnych postaci swej epo-
ki. O Pileckim i Bychawie napisano sporo, ale cóż zacz owa 
Pilcza?
To staropolskie brzmienie nazwy Pilica – miejscowości po-
łożonej u źródeł rzeki o tej samej nazwie. Dzisiejsza Pilica to 
2 tys. miasteczko – urokliwe, choć trochę rozgrzebane z po-
wodu rewaloryzacji rynku. Prawa miejskie otrzymała jesz-
cze w XIV w. Z dawnych czasów pozostała tu bazylika pw. 
Świętych Jana Chrzciciela i Ewangelisty wznoszona i rozbu-
dowywana od średniowiecza, aż po XVIII w. i łącząca cechy 
architektoniczne różnych stylów od gotyku po rokoko. Wraz 
z wolnostojącą dzwonnicą i potężnymi murami obwodowy-
mi, położona na pagórku świątynia jest dominantą miasta. 
Na sąsiednim wzgórzu, na peryferiach miasta, stoi klasztor 
franciszkanów wraz z sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – 
Opiekunki Rodzin, cel licznych pielgrzymek. Jest wreszcie 
pałac Padniewskich w XVII w. otoczony fortyfikacjami ba-
stionowymi i parkiem w stylu francuskim. Niestety niedo-
stępny dla zwiedzających. Do niedawna własność Barbary 
Piaseckiej – Johnson, pochodzącej z tej miejscowości. Jeśli 
chodzi o rzekę Pilicę, to w Pilicy -mieście przypomina naszą 
Kosarzewkę. Sierpniowy żar z nieba nie sprzyja zwiedzaniu 
miasta, więc jeszcze tylko lody w kawiarni przy rynku. Dobre 
i wielosmakowe.
Z tarasów kościoła roztacza się rozległy widok na okoliczne 
wzgórza. Na jednym z nich dominuje zamek Smoleń z wynio-
słą wieżą. Podążamy w tamtym kierunku. Warownię wznie-
siono na wapiennych skałach otoczonych lasem. Niestety, 
wita nas tablica zakazująca wstępu z powodu remontu i in-
nych niebezpieczeństw. Korzystając z sieci oznakowanych 

szlaków, udajemy się na krótki spacer po okolicy. Spore 
pagórki, prawie góry, porośnięte dąbrową lub buczyną. 
Piaszczyste, suche doliny zajmują skąpe pastwiska albo la-
ski sosnowe. W niebo strzelają kolumny szaro-białych ska-
łek-wapieni jurajskich sprzed 150 mln lat. Jura to raj dla 
wspinaczy, grotołazów, paleontologów, geologów i arche-
ologów. Wracając, dostrzegamy na blankach wieży i jakieś 
głowy. Nie są to jednak ścięte łby wrogów, lecz najwyraźniej 
górne partie turystów. Zachęceni złym przykładem, okrąża-
my mury w poszukiwaniu dogodnego wejścia. Jest a jakże, 
i oto stoimy na jednym z dziedzińców. Okazuje się, że pra-
ce adaptacyjne są zaawansowane i niedługo, może za rok, 
zamek będzie udostępniony do zwiedzania. Są już drewnia-
ne schody z balustradami, kratownicowe pomosty i rampy, 
taras widokowy. Panorama roztaczająca się z wieży zamku 
Smoleń zaiste warta grzechu obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa. Wzrok biegnie ponad mozaiką pól i lasów, przetykaną 
wsiami i miasteczkami; widoczne grupy białych skał i kolej-
ne zamczyska „Orle gniazda”. Widać na dobre kilkadziesiąt 
kilometrów, a w szczególnie pogodne dni dostrzec można 
podobno Tatry. U stóp wyraźnie czytelny plan zamku: basz-
ty, mury obronne, fosy, bramy z resztkami wież i podjaz-
dów, zamkowe budynki, dziedzińce, podwórce. Jak można 
dowiedzieć się z lektury opracowań fachowych i porównać 
ze stanem faktycznym, zamek Smoleń miał trzy fazy bu-
dowy, zgodne z rozwojem sztuki wojennej. Najstarszą jest 
część centralna – zamek górny – zwieńczona donżonem (nie 
mylić z basztą). Zbudowana w I poł. XIV w. pełniła funkcję 
strażnicy. W drugiej połowie XIV w., w związku z lokalizacją 
siedziby możnego rodu, dobudowano niższy zamek wschod-
ni otoczony murami na planie pięciokąta z wieżą obronną. 
Zachowały się: ostrołukowa gotycka brama z podjazdem, 
studnia na dziedzińcu ponoć wykuta przez jeńców tatar-
skich, a głęboka na 200 m, dziś w znacznej mierze zasypa-
na. Najmłodszą i najniższą część warowni stanowi zamek za-
chodni wybudowany w II poł. XV w. Budowla ma charakter 
rezydencji otoczonej murem z odrębną bramą i podjazdem. 
Zachowały się części bramy i budynku mieszkalnego z póź-
nogotyckimi, otworami okien. Jeszcze rzut oka ku zachodzą-
cemu słońcu i pora schodzić z wyżyn. Na dole przy parkin-
gu zwraca uwagę staropolski dworek: murowany, nakryty 

dachem łamanym z portykiem wspartym na kolumnach. 
O nim trochę później.
Wzgórze zamkowe stanowi rezerwat przyrody (pow. 4 ha) 
chroniący zespół lasu bukowo-grabowo-modrzewiowego ze 
stanowiskiem obuwika pospolitego. W średniowieczu bez 
wątpienia góra była wylesiona dla zapewnienia pola obser-
wacji i ostrzału.
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska charakteryzuje się nie-
spotykaną gdzie indziej gęstością średniowiecznych fortyfi-
kacji – obecnie przeważnie w stanie ruiny. Praktycznie z wie-
ży każdego zamku widać kilka kolejnych. Genezą tego faktu 
jest zjednoczenie przez Władysława Łokietka części daw-
nych ziem piastowskich. Wówczas to Małopolska i Śląsk zna-
lazły się w dwu różnych organizmach państwowych: Polsce 
i Czechach. Oba państwa pozostawały w permanentnym 
stanie wojny podjazdowej, inicjowanej czasem przez wład-
ców, częściej przez możne rody lub raubritterów.
W końcu Kazimierz Wielki wykupił od królów czeskich pra-
wa do korony za niebagatelną sumę, ale „strzeżonego...”. 
Zatem, korzystając z dobrej koniunktury gospodarczej, silnie 
ufortyfikował pogranicze. Króla wspomagali w tym dziele 
możnowładcy i rycerze z rodów małopolskich: Toporczycy, 
Leliwici, Jastrzębce i inni. Ten niemały wysiłek finansowy 
i militarny nagradzany był godnościami i dobrami, zwłaszcza 

w zrujnowanej wojnami Lubelszczyźnie i pustoszonej przez 
Tatarów Rusi.
Zamek Smoleń zwany też Pilcza stał się w XIV w. siedzibą 
rodową rycerzy piszących się „z Pilczy” alias „Pileccy”, ale 
uwaga! herbu Topór. Nasz zaś Pilecki, kasztelan Mikołaj, 
pieczętował się Leliwą – słońce i półksiężyc na niebieskiej 
tarczy. Skąd ta rozbieżność? Podążmy tropem historii!

Niechciana królowa

Jednym z dostojników Kazimierza Wielkiego został Otto 
z Pilczy ożeniony z Jadwigą z Melsztyna.
(Melsztyn – miejscowość nad Dunajcem, w okolicy Nowego 
Sącza, siedziba jednej z gałęzi rodu Leliwitów) Otto zy-
skał tytuł komesa (a włość pilicka stała się hrabstwem), 
był też wojewodą sandomierskim i starostą generalnym 
wielkopolskim. Jadwiga była damą dworu. Za następców 
Kazimierza ranga Pileckich jeszcze wzrosła. Podczas, gdy 
Jagiełło przyjmował chrzest, jego matką chrzestną została 
właśnie Jadwiga Pilecka. Jedyna córka Pileckich, Elżbieta, 
panna posażna i dobrze ustosunkowana, była na dodatek 
osobą piękną. To ona właśnie jest kluczem heraldycznej za-
gadki. Burzliwe życie Elżbiety mogłoby śmiało posłużyć za 
kanwę powieści lub serialu historycznego, gdyby pióro lub 
kamerę zechciał jej poświęcić, ktoś na miarę Sienkiewicza 
albo Hoffmana. Osieroconą przez ojca dziewczynę po-
rwał i poślubił śląski rycerz Wiseł Czambor. Za jej zgodą – 
czy wbrew woli, tego nie wiemy. Znieważeni krewni mat-
ki wysłali ekspedycję ratunkową pod wodzą Czecha Jana 
z Jičina, która Elżbietę odbiła. (Czyżby to Jičin od rozbójnika 
Rumcajsa?) Czym prędzej też ją za owego rycerza wydano. 
Gdy Czambor przybył do Krakowa by upomnieć się o żonę 

i posag, zginął w zasadzce. Król Jagiełło patrzył przez palce 
na takie rozwiązanie problemu prawnego. Kilka lat później 
Jičinski zmarł, a owdowiałą Elżbietą zajął się wuj, Spytko 
z Melsztyna, jeden z pierwszych panów królestwa. (wielko-
rządca Wołynia i Rusi Czerwonej, poległ w wyprawie księ-
cia Witolda przeciw Tatarom nad Worsklą w 1399 r.) Ten, 
młodą wciąż, dwukrotną wdowę wydał za kuzyna ze strony 
matki, Wincentego Granowskiego h. Leliwa, kaszelana na-
kielskiego. Trzecie małżeństwo Elżbiety przetrwało lat 13 
i przyszło w nim na świat pięcioro dzieci. Granowski, postać 
pono nijaka, słynny z pieniactwa i złego gospodarowania, 
dostąpił godności starosty generalnego wielkopolskiego, 
czyli najwyższego urzędnika w prowincji. (Wielkopolska 
jako domena królewska nie miała wojewody podobnie jak 
ówczesna Lubelszczyzna) Podczas wojny 1410 zarządzając 
zdobytym Toruniem zmarł, otruty za sprawą Krzyżaków.
Tym razem Elżbieta pozostała w stanie wdowim przez lat 
prawie 7. Tymczasem w roku 1416 owdowiał po raz drugi 
Władysław Jagiełło. Granowską znał od dawna, gdy była 
dwórką królowej Jadwigi. Jesienna miłość, czy też od daw-
na skrywany romans? Któż to wie? W maju 1417 roku bę-
dący w podróży król zwołał radę koronną do Sanoka. Bez 
ogródek oświadczył, że chce poślubić Granowską, gdyż ta-
kiej właśnie żony potrzebuje, rozumnej, opiekuńczej, obe-
znanej ze sprawami dworu i polityki. Skromny ślub odbył 
się następnego dnia, nim panowie rada zdołali otrząsnąć 
się z osłupienia. Opozycja zawiązała się, gdy przyszło do ko-
ronacji. Na jej czele stanął arcybiskup Zbigniew z Oleśnicy, 
który, nota bene, karierę zaczynał jako sekretarz króla. 
Zagroził klątwami kościelnymi, na co Jagiełło zapowiedział 
abdykację i zerwanie Unii. Król wygrał. W obliczu odbudo-
wy potęgi krzyżackiej Unia była celem nadrzędnym. I tak 
oto Elżbieta z Pilczy została królową Polski i wielką księż-
ną Litwy. A jej pięcioro dzieci i trójka pasierbów – pasier-
bami Jagiełły. Oczywiście opozycja nie próżnowała, Elżbietę 
obrzucono niewybrednymi wyzwiskami, oskarżono o roz-
wiązłość, bigamię, kazirodztwo (w myśl prawa kanonicze-
go była chrzestną siostrą Jagiełły) oraz uprawianie czarów. 
Za złe miano jej perypetie życiowe, którym raczej niewie-
le zawiniła. Kronikarze zgodnie odnotowują czarny wizeru-
nek królowej.(A wszystko to w czasach, gdy po korytarzach 
Watykanu biegały gromady nieślubnych dzieci kardynałów 
i papieży)
Jednak z faktu, że nie odpowiadała pięknym za nadobne, 
wiele można wywnioskować. Z pomiędzy wierszy czarne-
go PR – u, dostrzec można postać taką, jaką widział mąż. 
„Kobiecie po przejściach i mężczyźnie z przeszłością” nie 
dane było długie szczęście, Elżbieta zmarła trzy lata później.
Cóż ta historia ma wspólnego z Bychawą? Niewiele, poza 
tym, że jej bohaterowie w naszych okolicach bywali, a nasi 
rycerze jak Andrzej z Bychawy lub Jan Skarbek-Kiełczewski 
pełnili ważne funkcje na dworze Władysława Jagiełły.

Skoro ród Pileckich kończy się na Elżbiecie, to skąd jego dal-
sze dzieje? Otóż jej syn Jan Granowski h. Leliwa odziedzi-
czył dobra pilickie wraz z miastem i zamkiem Smoleń oraz 
tytuł komesa. Zaczął się zatem pisać „Z Pilczy” czyli Pilecki. 
Dostąpił godności wojewody ruskiego i sandomierskiego. 
On i jego potomkowie otrzymali liczne nadania lub nabyli 
dobra w okolicach Lublina, Łańcuta i Przemyśla. Pileccy po-
zostawali w pewnej zażyłości z domem jagiellońskim, pełni-
li ważne, acz nie najwyższe urzędy państwowe. Byli raczej 
lojalnymi poddanymi, starającymi się rzetelnie wywiązać 
z obowiązków, niż pupilkami władzy. Nie słychać aby bra-
li udział w intrygach politycznych, spiskach, rokoszach ja-
kie często wstrząsały państwem. Zaufanie panujących wo-
bec potomków Jana z Pilczy: Ottona i jego synów Mikołaja 
i Stanisława, przejawiało się choćby zezwoleniami na zakła-
danie miast i budowę fortyfikacji.
Tak było np. w przypadku Bychawy. Pełnione przez Pileckich 
godności i otrzymane dobra wiążą się często z organizacją 
obrony południowo-wchodnich ziem przed najazdami ta-
tarskimi. Mikołaj z Pilczy zmarł w 1550 roku, a dobra by-
chawskie nabyli Myszkowscy.
Pilica i Smoleń pozostały w rękach Pileckich do roku 1577, 
kiedy to kupił je Wojciech Padniewski kasztelan oświęcim-
ski. Wkrótce zamek opuszczono, a nową dogodniejszą sie-
dzibę pobudowano na skraju miasta. Dzieła zniszczenia do-
pełnili Szwedzi, pustosząc obie budowle. Pałac w Pilicy zo-
stał wyremontowany i jeszcze wielokrotnie był przebudo-
wany, a zapomniany Smoleń niszczał powoli.
Wspomniałem o uroczym dworku posadowionym u stóp za-
mczyska. To XIX-wieczna rekonstrukcja budynku z XVII w., 
w którym siedzibę mieli właściciele dóbr na czas budowy 
i odbudowy pilickiego pałacu. Chwilę uwagi warto jeszcze 
poświęcić dalszym dziejom rodu Pileckich h. Leliwa, któ-
ry przetrwał do naszych czasów. Po wygaśnięciu dynastii 
Jagiellonów, Pileccy stopniowo tracili na znaczeniu, nie 
pełniąc ważnych urzędów. Służba Polsce pozostała jednak 
chyba dewizą rodu. Historia odnotowuje postaci Józefa 
Pileckiego, powstańca zesłanego na Sybir, a przede wszyst-
kim jego wnuka rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera ka-
walerii i wywiadu Wojska Polskiego i Armii Krajowej, boha-
tera zamordowanego przez władze PRL.
Nasze historyczno-krajoznawcze tędy i owędy będziemy 
kontynuować.

Marek Kuna

Otto z Pilczy na obrazie Jana Matejki „Powtórne za-
jęcie Rusi. Bogactwo i oświata”. Na prawo od stoją-
cej w centrum postaci króla Kazimierza Wielkiego 
stoi, w jasnym ubiorze, nieco przesłonięta przez 
drewnianą konstrukcję. Trzyma on w dłoniach akt 
erekcyjny, który ma być wmurowany. Obraz przed-
stawia chwilę kładzenia kamienia węgielnego pod 
lwowską katedrę rzymsko-katolicką.
Olej na desce. 79,5 x 110 cm. Namalowany w roku 
1888. Właściciel: Muzeum Narodowe w Warszawie. 
Depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zamek	Smoleń,	donżon
Smoleń,	zamek	zachodni,	fragm.	budynku	mieszkalnego

Elżbieta	z	Pileckich	Granowska

Pilica,	widok	rynku,	w	głębi	bazylika	świętych	Jana	Chrzciciela	i	Ewangelisty  
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�� Spotkania z ciekawymi ludźmi 
w „Poziomce”
Ciekawe osoby i ich 
zawody zainteresowały 
naszych milusińskich. 
Dzieci mogły samodzielnie 
zbadać kota, stworzyć 
arcydzieło malarskie, poznać 
życie szynszyla i gościć 
w magicznym mieszkaniu 
książek.

Dzieciństwo to czas, w którym nasze pociechy 
nawiązują nowe kontakty społeczne, zdobywa-
ją przyjaciół, poznają swoich rówieśników i uczą 
się funkcjonowania w świecie, w którym przy-
szło im żyć. Przyglądają się codziennie, w roz-
maitych sytuacjach życiowych, pracy różnych 
ludzi. Począwszy od swoich rodziców, poprzez 
panie w przedszkolu, a na sprzedawcach, le-
karzach i fryzjerach kończąc. Nie ze wszystkim 
jednak zawodami spotkają się dzieci w swoim 
młodym życiu. Aby ułatwić im dostęp do wiedzy 
na temat profesji, z którymi być może jeszcze 
się nie spotkali, postanowiliśmy zorganizować 
w naszej placówce tydzień spotkań z ciekawy-
mi ludźmi. W trakcie pięciu dni nasi podopieczni 
poznali tajniki wiedzy pszczelarzy, kosmetycz-
ki, trenera taekwondo, pielęgniarki, podróżni-
ka, weterynarza, artysty – plastyka, pracowni-
ka zoo i bibliotekarki. Ciekawe osoby i zajęcia 

zainteresowały naszych milusińskich. Jakież 
emocje towarzyszyły dzieciom, kiedy pozna-
wały życie pszczół i tajniki powstawania miodu, 
obserwowały jak wykonać profesjonalny mani-
cure, ćwiczyły chwyty obronne, słuchały jak po-
magać innym w sytuacjach zagrażających życiu 
i zdrowiu, odbywały niby-podróże do miejsc, 
o których opowiadał nasz bychawski podróżnik, 
mogły samodzielnie zbadać kota, stworzyć ar-
cydzieło malarskie, poznać życie szynszyla i go-
ścić w magicznym mieszkaniu książek. Mamy 
nadzieję, że takie zajęcia pomogą naszym dzie-
ciom w przyszłości wybrać zawód.
Podobnych przeżyć dostarczyły również waka-
cyjne spotkania, podczas których najmłodsi po-
znawali tajniki produkcji mleka, gościli w zakła-
dzie fotograficznym i fitness klubie.

Elżbieta Sobaszek

�� Kurs języka polskiego
Jak mówią słowa znanej piosenki ludzkie życie składa się z ulotnych chwil. 
Dziś pięknym, ale już tylko wspomnieniem są dla nas wakacje – z reguły 
czas swobody i odpoczynku, a dla społeczności „Kwiatka” wytężonej pracy. 
W sierpniu br. została zorganizowana druga edycja kursu języka polskiego dla 
młodzieży z Ukrainy, która od 1 września rozpoczęła naukę w naszej szkole.
W 100-godzinnym kursie wzięło udział 48 osób, które pracowały w trzech 
grupach o zróżnicowanych poziomach nauczania języka polskiego jako ob-
cego. Zajęcia prowadziły panie Monika Stojek, Katarzyna Król, Monika 
Widomska i Joanna Głowala – nauczycielki języka polskiego. Kurs obejmo-
wał także zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone przez nauczycieli 
naszej szkoły. W ich ramach odbywały się zajęcia przedmiotowe, wycieczki 
(do Lublina, Janowa, Kazimierza, Częstochowy) oraz zajęcia sportowe. Czas 
kursu był dla młodzieży okazją do adaptacji w nowym miejscu i zaznajomie-
nia się z językiem polskim i kulturą naszego kraju. Młodzież, która w tym 
roku została przyjęta w poczet społeczności Zespołu Szkół w Bychawie ak-
tywnie uczestniczyła w zajęciach, dzięki czemu wspólnie spędzony czas przy-
niósł wymierne efekty, m.in. w postaci sprawniejszego komunikowania się 
w języku polskim.
Przeprowadzony w wakacje kurs języka polskiego oraz inne działania po-
dejmowane w ramach prowadzonej ze szkołami na Ukrainie współpracy 
zaowocowały tym, że 1 września naukę w „Kwiatku” podjęła nowa grupa 
43 uczniów zza wschodniej granicy. Są to uczniowie legitymujący się Kartą 
Polaka, mający polskie pochodzenie, dla których nauka w naszej szkole jest 
szansą na realizację planów i marzeń.
Życzymy sobie oraz nowo przyjętym uczniom, zarówno z Polski jak i z 
Ukrainy, aby śladem lat ubiegłych wspólna praca dawała satysfakcję i poczu-
cie dobrze spełnionego obowiązku.
Nowy rok szkolny 2014/2015 obfitował będzie w wiele wydarzeń dydak-
tyczno-kulturalnych. Już 28 września serdecznie zapraszamy na XII Festyn 
Rodzinny, który tradycyjnie zostanie zorganizowany w przyszkolnym 
amfiteatrze.

Monika Widomska (z domu Kot)
Katarzyna Król

Tanecznych wspomnień czar
�� Rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny. Przed nami 
czas wytężonej pracy 
i nauki, a za nami okres 
wakacji, który pozostawił 
wiele wspaniałych 
i niezapomnianych 
chwil. Ale nie tylko letnie 
miesiące dostarczyły 
naszym uczniom wrażeń, 
które na długo pozostaną 
w pamięci.

We wspomnieniach naszych żaków zachowały się rów-
nież przeżycia, które są związane jeszcze z ubiegłorocz-
nymi zajęciami, odbywającymi się w ramach projektu 
„Dobry start w przyszłość” na terenie naszej gminy. Jedną 
z form, która na pewno długo pozostanie w pamięci dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, były spo-
tkania poświęcone doskonaleniu umiejętności tanecznych. 
Zaangażowanie uczestników pozwoliło na przygotowanie 
przez zespół „Pauza”, w ciągu całego roku szkolnego, kilku 
układów tanecznych, zaprezentowanych szerszej publicz-
ności. Swoje dokonania dzieci pokazały na przedstawie-
niu z okazji Dnia Zakochanych we własnej szkole, podczas 

spektaklu profilaktycznego „Kopciuszek na zawodach” 
w Bychawskim Centrum Kultury i konferencji profilak-
tycznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
Niezapomnianych wspomnień dostarczył im jednak występ 
z 18 VI 2013, podczas uroczystości podsumowania projek-
tu „Dobry start w przyszłość” i termomodernizacji budyn-
ku szkoły, połączonego z odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
poświęconej zasłużonemu nauczycielowi tej szkoły, panu 
Franciszkowi Lebiedzie.
Wtedy to zespół „Pauza” wystąpił w strojach regional-
nych, w których zatańczyły poloneza i walczyka lubelskie-
go. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim rodzi-
com uczniów Szkoły Podstawowej ze Starej Wsi Drugiej, 
którzy zawsze dokładali wszelkich starań, aby przywieźć 
swoje pociechy na próbę czy występ. Szczególne wyrazy 

podziękowania kieruję do pani Teresy Sadło, która poświę-
ciła swój wolny czas i uszyła (nie pobierając żadnej graty-
fikacji finansowej) 16 spódnic do tańca nowoczesnego. Na 
koniec dziękuję wszystkim dzieciom, które zechciały wkro-
czyć ze mną w magiczny świat tańca, rozwijać swoje arty-
styczne talenty i predyspozycje.
Rok zajęć minął bardzo szybko. Żałuję, że (z racji braku środ-
ków finansowych) działania te nie są kontynuowane, ponie-
waż zajęcia taneczne nie tylko wpływają na rozwój młodego 
człowieka, ale są również wspaniałą alternatywą dla innych 
działań, które niekiedy nadmiernie angażują młodego czło-
wieka w czasie wolnym.

Elżbieta Sobaszek, instruktor tańca

�� Jedenastego sierpnia rozpoczęłam 
inwentaryzację Bychawskiej Izby Regionalnej, 
którą Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego planował już od dawna. Jak to 
zwykle bywa, początki bywają trudne.

Pierwszego dnia postanowiłam, że będę pracować systemem „numer inwentaryzacyjny – zdjęcie 
– karta – wywiad”, opracowując po kolei każdy obiekt. Po kilku godzinach stwierdziłam, że coś tu 
nie gra, tempo prac było niezwykle powolne. Musiałam zmienić plan działania – i tak też zrobiłam. 
Zdecydowałam, że najpierw zrobię wszystkim przedmiotom zdjęcia, nadając im równocześnie nu-
mer inwentaryzacyjny, a dopiero w drugiej kolejności będę wypełniać karty, co będzie się wiązało 
z przeprowadzaniem wywiadów z osobami, od których pozyskano dany obiekt. Pomoże to w usta-
leniu między innymi ich historii, które niekiedy bywają bardzo ciekawe.
Wszystkie inwentaryzowane artefakty znajdujące się w Izbie podzieliłam na dziewięć kategorii:
�» D – dekoracja, np. przedmioty kultu, kilimy, makatki
�» (tutaj włączam też sprzęty służące do oświetlania- w głównej mierze są to powszechne daw-

niej lampy naftowe)
�» H – higiena, np. tary, kijanki, nosidła do wody
�» O – odzież, np. lniane koszule, korale, spódnice
�» P – pożywienie np. stępy, stoły, krzesła, maselnice
�» R – rolnictwo, np. cepy, sierpy, kosy
�» Rz – rzemiosło, np. strugi, kołowrotki, cierlice
�» S – sprzęty schówkowe, np. kufry, komody, półki
�» W – wypoczynek, np. kołyski dziecięce, ławy, prześcieradła
�» I – inne – w grupie znajdą się wszystkie pozostałe przedmioty, które ciężko jest zaklasyfikować 

do jednej z wymienionych wyżej kategorii, np. liczydła, wagi, maszyny do szycia
Każdy obiekt zostaje włączony do jednej z grup i otrzymuje numer inwentaryzacyjny, np. S/1/BIR, 
który to zostaje później naniesiony na przedmiot.
Obecnie staram się zamknąć etap fotografowania i przydzielania do kategorii. Potem, tak jak już 
wspominałam, przejdę do wypełniania kart inwentaryzacyjnych, które uprzednio opracowałam. 
Opis każdego obiektu, będzie zawierał między innymi informacje takie jak: wymiary, materiał i tech-
nika wykonania, stan zachowania, nazwa gwarowa, cechy charakterystyczne czy pochodzenie.
Pracy jest dużo, ale jeśli człowiek robi to co lubi, sprawia mu to jedynie przyjemność i zapomina 
o wysiłku, który musiał w to włożyć.

Sylwia Stachyra

�� Konkurs dla młodzieży na najciekawszy opis budynku przedwojennego 
w Bychawie

Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie oraz Bychawskie Centrum Kultury 
zapraszają do udziału w konkursie ph. Najciekawszy opis 
budynku przedwojennego w Bychawie. Aby wziąć udział 
w konkursie, należy wybrać do opisu budynek, którego nie 
ma jeszcze na makiecie „Wirtualnej Bychawy” i opracować 
materiał według wskazówek:
�» Kiedy budynek zbudowano (rok, dekada)?
�» Gdzie był/jest położony (adres lub mapka)?
�» Jakie miał wymiary i z czego był zbudowany?

�» Jak wyglądał dach i z czego był zbudowany?
�» Jaką funkcję pełnił przed wojną (np. kuźnia, sklep, dom 

mieszkalny)?
�» Kto był właścicielem w latach 30.?
�» Czy budynek stoi do dziś, jeśli nie, to co się z nim stało 

(np. pożar)?
�» Czy zachowały się jakieś stare fotografie lub inne doku-

menty (mogą być powojenne)?
�» Otoczenie budynku (np. sad, ogród)

Zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę: facebo-
ok.com/Wirtualna.Bychawa.1938. Prace konkursowe, zare-
jestrowane na odpowiednim nośniku (płyta CD, DVD, dysk 
przenośny) lub w formie papierowej (plastycznej) należy do-
starczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie w ter-
minie do 15 października 2014 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzone prace za-
prezentowane szerszej publiczności podczas XVII Spotkań 
Regionalnych w grudniu 2014 r. w Bychawskim Centrum 
Kultury.

Sprostowanie
W numerze 6/2014 „GZB” s.16-17 redakcja nie zamieściła 
podpisu autora zdjęcia. Autora zdjęcia obok, pana Roberta 
Bogudzińskiego serdecznie przepraszamy!
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Tak	to	wyglądało	wcześniej...

...	a	tak	teraz

SZKOŁY 
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Gmina Bychawa pragnie włączyć się w świętowanie ww. rocznic, 
organizując Gminne Uroczystości Rocznicowe w dn. 28 września br.
W	programie:
Godz. 10.00 Msza Św. Rocznicowa w kościele parafialnym w Bychawie 
Godz. 11.00 Przemarsz pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego
Godz. 11.15 Złożenie wieńców
Godz. 11.30 – 13.00 Wykład historyczny, część artystyczna oraz poczęstunek w Bychawskim 
Centrum Kultury

WSTĘP WOLNY
www.bychawa.pl 

ROCZNICE 2014
Burnistrz Bychawy zaprasza
28 września 2014 r.

niedziela

100. rocznica wybuchu I wojny światowej

100 lat od wymarszu I Kompanii Kadrowej

75. rocznica napaści Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała II wojnę światową

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

70. rocznica zdobycia Monte Cassino

70. rocznica powstania warszawskiego

25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych  
wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce

Zapraszają:  
Burmistrz Bychawy  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie 
Bychawskie Centrum Kultury

szkoły podstawowe, gimnazja i średnie z terenu gminy Bychawa, 
organizacje społeczne i kombatanckie
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