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Nagroda za „solary”
�� Gmina Bychawa 
w plebiscycie Top 
Inwestycje Komunalne 
Polski Wschodniej 2015 
otrzymała nagrodę za 
projekt „solarowy”

Serwis Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą 
Konsultacyjną konkursu wytypowali dziesięć Top 
Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. 
Wyróżniono projekty, które w największym stopniu 
przyczyniły się do rozwoju gospodarki, podniosły 
atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz poziom 
życia mieszkańców pięciu województw wschodniego 
regionu Polski (podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-
-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) 
w ostatnich dziesięciu latach.
Nasz projekt pn. „Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na te-
renie gmin: Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie 
Lubelskim”, został dostrzeżony wśród wielomiliono-
wych megaprojektów i znalazł się w dziesiątce naj-
lepszych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 
się w Białymstoku w dn. 24 września i zgromadzi-
ła wielu zacnych gości. Nagrodę za projekt „solaro-
wy” odebrali: Janusz Urban – burmistrz Bychawy, 
Grzegorz Szacoń – sekretarz Powiatu Lubelskiego 

i przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie 
oraz Teodora Zaręba – wójt Gminy Zakrzew.
Przypomnijmy, że projekt „solarowy” realizowa-
ły w 2014 roku trzy samorządy na podstawie umo-
wy partnerskiej zawartej między: Gminą Zakrzew, 
Gminą Bychawa i Powiatem Lubelskim. Liderem pro-
jektu była Gmina Zakrzew, ale prowadzenie całego 
zakresu inwestycji spoczywało na naszej gminie.
W ramach projektu zamontowano 400 instalacji 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej energią 

słoneczną w budynkach indywidualnych w gminie 
Bychawa, 228 instalacji w gminie Zakrzew oraz 8 in-
stalacji na budynkach użyteczności publicznej (szpi-
tale, dom dziecka, budynki ochrony zdrowia), stano-
wiących własność Powiatu Lubelskiego, a także wy-
mieniono piece w dwóch szkołach w gminie Bychawa 
oraz w dwóch szkołach w gminie Zakrzew.

��W październiku na drogach 
w mieście i gminie

�» Kontynuowana jest budowa dróg w osiedlu „Nad Doliną” – w cią-
gu drogi gminnej nr 107204L, czyli ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie. 
Zostanie zbudowane 92 mb nawierzchni asfaltowej z jednostronnym 
chodnikiem, ze zjazdami indywidualnymi, z przebudową kolizji z sie-
ciami energetycznymi SN i NN. Koszt zadania – 177 906,10 zł.

�» Właśnie zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Olszowiec-Kolonia. Do wykonania była 
nawierzchnia asfaltowa na odcinkach o łącznej długości 240,7 mb 
z utwardzonymi poboczami. Koszt zadania 99 977,50 zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków Województwa Lubelskiego – 50 000,00 zł.

�» Wkrótce rozpoczną się prace w Olszowcu nad utwardzeniem dna i od-
wodnieniem wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 107232L 
od km 0+362 do km 0+499. Do wykonania jest nawierzchnia asfal-
towa na odcinku 137 mb z utwardzonym poboczem oraz jedno-
stronnym ściekiem prefabrykowanym. Koszt zadania 64 363,45 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 50 700,00 zł.

�� Z XIII sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie
3 września 2015 roku 
odbyła się XIII sesja Rady 
Miejskiej w Bychawie. 
Podczas obrad sesji 
podjęte zostały uchwały 
w sprawach: 

�» obciążenia służebnością przesyłu nieru-
chomości położonej w Bychawie przy ul. 
Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr ew. 553/1, położo-
nej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
�» utworzenia odrębnego obwodu głosowa-

nia w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie,
�» zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandy-
datach na ławników,
�» zmian w uchwale budżetowej na rok 2015, 

�» zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Podczas obrad sesji p. skarbnik Elżbieta 
Dworak przedstawiła informację o prze-
biegu wykonania budżetu za I półrocze 
2015 roku. Dochody budżetu gminy wyno-
szą 15 532 932,50 zł, co stanowi 53,3 % pla-
nu, wydatki natomiast 14 522 026,88 zł, tj. 
50,1 % planu. Informacja o przebiegu wy-
konania budżetu za I półrocze 2015 roku 
została pozytywnie zaopiniowana przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie 
– wyczerpująco przedstawia przebieg wy-
konania budżetu i jest zgodna z przepisa-
mi prawa. Nie ma zagrożenia wykonania 
budżetu gminy w roku 2015.
Informacja o przebiegu wykonania budże-
tu za I półrocze 2015 roku została przez 
radnych przyjęta.
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samorząd samorząd
�� Bychawa na Dożynkach Wojewódzkich w Końskowoli
13 września delegacja z Gminy Bychawa, jako 
reprezentacja Powiatu Lubelskiego, wzięła udział 
w Dożynkach Województwa Lubelskiego, które 
odbyły się w Końskowoli na terenie Lubelskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Naszą wspólną delegację dożynkową tworzyli samorządowcy z Powiatu 
Lubelskiego (m.in. starosta Paweł Pikula, sekretarz Grzegorz Szacoń), władze na-
szej gminy (burmistrz Bychawy Janusz Urban, sekretarz Jolanta Cajzer) oraz gmin 
Garbów i Konopnica.
Wieniec przygotowany przez młode mieszkanki z Bychawki Pierwszej zdobył trze-
cie miejsce w kategorii wieńców współczesnych. To już kolejny laur dla przepięk-
nego wieńca z naszej gminy. Gratulujemy!
Podczas wojewódzkiego święta plonów, wspólnie z powiatem przygotowaliśmy 
stoisko promocyjne. Można było na nim spróbować naszych bychawskich piero-
gów, masła i twarogów oraz starowiejskiego chleba. Powiat Lubelski częstował 

jabłkami i cebularzami, na stoisku można było też zapoznać się z ofertą turystycz-
ną powiatu lubelskiego, w tym naszej gminy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia gmi-
na Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka o numerze ewidencyjnym 12/16 o powierzchni 0,19 ha.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5. 
2. Działka Nr 12/16 położona jest w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia gmina Bychawa w odległości około 7 km od 
miasta Bychawy. Działka położona jest w pobliżu drogi po-
wiatowej Lublin – Bychawa. W bliskim otoczeniu znajduje 
się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne i park 
podworski. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła 
podstawowa, sklep, przystanek autobusowy. W pobliżu od 
strony północnej przepływa rzeka Kosarzewka. Działka jest 
niezabudowana, użytkowana rolniczo, na niej posiana jest 
trawa. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio 

z drogi powiatowej drogą dojazdową utwardzoną brukiem 
i następnie drogą dojazdową. Teren nieruchomości jest 
równy nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. 
Kształt działki – prostokąt. W niedalekiej odległości znaj-
duje się linia energetyczna i sieć wodociągowa. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 022,00 zł 
(słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dwa). 
Do ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 331,00 zł (słownie 
złotych: trzysta trzydzieści jeden). O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu. 
3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bychawa działka przeznaczona jest pod teren przezna-
czony na usługi turystyki i zieleń parkową – symbol planu 
11 UT, ZP. 
4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nierucho-
mością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości w ustawowym terminie. 
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie-
nie gotówką wadium w wysokości 3300,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysiące trzysta) na konto Urzędu Miejskiego 
w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 pro-
wadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie 
w terminie do dnia 3 listopada 2015 r. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podle-
ga zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który prze-
targ wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 
6. Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2015 r. o godz. 8.30 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 
1 – pokój nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, in-
formując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego 
ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój nr 19 lub pod nume-
rem telefonu 81 5660004 wew. 39, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia gmi-
na Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka o numerze ewidencyjnym 12/17 o powierzchni 0,20 ha.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: 
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5. 
2. Działka Nr 12/17 położona jest w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia gmina Bychawa w odległości około 7 km od 
miasta Bychawy. Działka położona jest w pobliżu drogi po-
wiatowej Lublin – Bychawa. W bliskim otoczeniu znajduje 
się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne i park 
podworski. W pobliżu od strony północnej przepływa rze-
ka Kosarzewka i tam znajdują się łąki. W niedalekiej odle-
głości znajduje się szkoła podstawowa, sklep, przystanek 
autobusowy. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana. 
Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z drogi 
powiatowej drogą dojazdową utwardzoną brukiem i na-
stępnie drogą dojazdową. Teren nieruchomości jest rów-
ny nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. Kształt 
działki – prostokąt. W niedalekiej odległości znajduje się li-
nia energetyczna i sieć wodociągowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 760,00 zł 
(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące siedemset 
sześćdziesiąt). Do ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 348,00 zł (słownie 
złotych: trzysta czterdzieści osiem). O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu. 
3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bychawa działka przeznaczona jest pod teren przeznaczo-
ny na usługi turystyki i zieleń parkową – symbol planu 11 
UT, ZP. 
4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nierucho-
mością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości w ustawowym terminie. 
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
gotówką wadium w wysokości 3400,00 zł (słownie zło-
tych: trzy tysiące czterysta) na konto Urzędu Miejskiego 
w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 pro-
wadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie 
w terminie do dnia 3 listopada 2015 r. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podle-
ga zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który prze-
targ wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 
6. Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2015 r. 
o godz. 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 

ul. Partyzantów 1 – pokój nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy 
może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych po-
wodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej 
dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój nr 19 lub 
pod numerem telefonu 81 5660004 wew. 39, gdzie można 
również zapoznać się z regulaminem przetargu.

�� Najważniejsze terminy kalendarza wyborczego 
dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 25 października 2015 r.

�» do 25 września 2015 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
�» do 2 października 2015 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wybor-

czych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
�» 4 października 2015 r.* – powołanie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
�» do 10 października 2015 r.* – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

�» od 10 października do dnia 23 października 2015 do godz. 24.00 2015 r. – nieodpłatne 
rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radio-
wych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze,
�» do dnia 16 października 2015 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomoc-

nictwa do głosowania,
�» do dnia 20 października 2015 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców 

w wybranym obwodzie głosowania,
�» w dniu 23 października 2015 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,
�» w niedzielę 25 października 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00 – głosowanie. 

* Zgodnie z kodeksem wyborczym, jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień usta-
wowo wolny od pracy, zostaje przesunięty na pierwszy roboczy dzień po tym dniu.

�� OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 23 września 2015 roku
Na podstawie art. 16§1 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/162/2012 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe ob-
wody głosowania, uchwały Nr XL/264/2014 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 27 marca 2014 r. w spra-
wie zmiany siedziby obwodowej komisji wybor-
czej oraz uchwały Nr XIII//68/2015 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosownia w Szpitalu 
Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bychawie, podaję do publicz-
nej wiadomości informację o numerach i granicach 

obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowa-
nia korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
25 października 2015 r.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar 
głosowania korespondencyjnego (w tym przy uży-
ciu nakładek na karty do głosowania sporządzo-
nych w alfabecie Brailla dla osób niepełnospraw-
nych) należy zgłosić Burmistrzowi Bychawy w termi-
nie do dnia 12 października 2015 r. Dla głosowania 

korespondencyjnego właściwe są obwodowe komi-
sje wyborcze mające siedziby w lokalach dostosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat 
lub posiada orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności może głoso-
wać przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza 
Bychawy w terminie do dnia 16 października 2015 r.
Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą 
w godzinach od 7.00–21.00.

Burmistrz Bychawy

/-/ Janusz Urban

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

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

Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Pileckiego 20, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosowanie korespondencyjne

2
Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, 
Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Podwale, Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana 
Batorego, Stanisława Wyspiańskiego

Samorządowe Przedszkole nr 1,
ul. Partyzantów 3, 
Bychawa
Lokal dostępny do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Głosowanie korespondencyjne

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

Szkoła Podstawowa, 
ul. Szkolna 8,
Bychawa

4 Bychawa ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 1-55A 
Urząd Miejski (sala konferencyjna), 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosowanie korespondencyjne

5
Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, 
Karola Świerczewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do 
końca 

Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosowanie korespondencyjne

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

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81, Bychawa

7
Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, 
Spokojna, Wandzin, Marysin, Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., 
ul. Rataja 6, Bychawa 

8 Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Wincentówek, Zdrapy Centrum Kultury Wiejskiej,  Bychawka Druga 113

9 Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, 
Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana, Bychawka Druga-Kolonia 75 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosowanie korespondencyjne

10 Sołectwa: Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża -Kolonia Budynek szkolny, Osowa 61

11 Sołectwa: Kosarzew Dolny -Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola 
Duża Remiza OSP, Olszowiec 10

12 Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga Centrum Kultury Wiejskiej, Gałęzów 24
13 Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Kowersk Szkoła Podstawowa, Wola Gałęzowska 116 a 
14 Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia Szkoła Podstawowa, Stara Wieś Druga 55 
15 Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia Budynek szkolny, Zaraszów 64

16 Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie (odrębny obwód głosowania)

Szpital Powiatowy SP ZOZ,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, 
Bychawa

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy  
NAJEM

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) infor-
muję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz części 
nieruchomości położonej przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej 
do oddania w najem.
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�� Festyn w parku z okazji otwarcia Trasy Zdrowia PZU
W niedzielę 4 października 
o godzinie 15.00 burmistrz 
Bychawy Janusz Urban oficjalnie 
otworzył i oddał mieszkańcom 
do użytkowania bychawską Trasę 
Zdrowia PZU w parku miejskim 
przy ulicy 11 Listopada. 

Z tej okazji Bychawskie Centrum Kultury przy wspar-
ciu finansowym firmy Ekoland z Kraśnika (odbiorcy 
odpadów z terenu naszej gminy) zorganizowało fe-
styn. Były zabawy, konkurencje sportowe z nagro-
dami, konkursy ekologiczne. Był darmowy popcorn, 
grillowane kiełbaski, wata cukrowa. Dla dzieci to, co 
uwielbiają najbardziej, czyli dmuchane zamki i zjeż-
dżalnie. Impreza trwała do godz. 19.00 i zakończy-
ła się wspólnym pieczeniem ziemniaków w ognisku. 

Powstanie trasy było możliwe dzięki konkurso-
wi ogłoszonemu w marcu br. przez Fundację PZU. 
Wygraliśmy dzięki zaangażowaniu społeczności lo-
kalnej naszego miasta. Centralnym elementem tra-
sy jest ścieżka – wytyczona, oznakowana i wyposa-
żona w 9 instalacji treningowych wraz z tablicami 
informacyjnymi, zawierającymi propozycje ćwiczeń 

dla dzieci dorosłych i seniorów. Ścieżka jest przy-
stosowana do bezpiecznego uprawiania sportu. 
Umożliwia aktywność w takich dyscyplinach jak: bie-
ganie, nordic walking, spacery, czy narty biegowe. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych 
obiektów rekreacyjnych.

�� 4 października po raz 
kolejny zaprosiliśmy 
miłośników 
turystyki rowerowej 
na bychawskie 
gościnne szosy, drogi 
i żużlówki. Tym 
razem przejechaliśmy 
nie tylko dolinę 
Kosarzewki, ale prawie 
całą gminę.

Uczestnicy rajdu mieli do wyboru dwie pę-
telki: północ lub południe, obie z miastem 
Bychawa w centrum. Pierwsza bardziej była 
nastawiona na przyrodę i krajobrazy, druga 
– historię.
Z racji tego, że miałam przyjemność poprowa-
dzić grupę pętlą północną (26 km), opiszę tę 
część wycieczki dokładniej. Być może o dru-
giej części rajdu – południe – wspomnimy 
w następnym numerze.

My, czyli grupa północ. 
Niestety, ruszyliśmy ze sporym poślizgiem, 
czekając na pewnego niefrasobliwego uczestni-
ka – nazwiemy go dla wygody Panem Kłopoty, 
bo będzie o nim jeszcze później. Z akademic-
kiego kwadransu zrobiła się prawie godzina, 
stąd druga grupa, nie czekając już na nas, wy-
startowała na południe.
Gdy już udało się nam wyjechać…

Najpierw pojechaliśmy szlakiem „Doliną 
Kosarzewki” przez Wolę Dużą, Skawinek do 
Romanowa. Tam, mało znanym skrótem, dro-
gą gruntową (przejezdną tylko w suche dni) 
dotarliśmy do Kolonii Olszowiec, części zwy-
czajowo zwanej Biesiadkami. Wydostaliśmy 
się na gładką jak stół drogę powiatową (chy-
ba najlepszą w gminie) i podjechaliśmy pod 
Górę Kamienną (275 m n.p.m). To był bardzo 
ostry podjazd – przewyższenie 30 metrów na 
odcinku ok. 100 m, ale trudy zdobycia  góry 
zrekompensowały nam na szczycie przepięk-
ne widoki, choćby na majestatyczny Boży Dar 
(306,7 m n. p. m.) z masztem radiowym. Tu 
odpoczynek i ciekawy wykład Jakuba Kuny 
o geologicznej historii tego miejsca, bo Góra 

Kamienna to najwyższe wzniesienie w naszej 
gminie i jedno z najwyższych na Wyniosłości 
Giełczewskiej.
Dziękujemy rodzinom p. Nowaków za możli-
wość przejazdu przez podwórko, dzięki temu 
mogliśmy objechać górę i zjechać z niej z drugiej 
strony. Zjazd do Osowy przez Kolonię był nie-
samowity –  wrażenia, widoki (choćby na roz-
ciągającą się na północy Górę Piotrkowską), po-
goda, wszystko. Goście z Lublina nie wierzyli, 
że w październiku może być tak pięknie, nasi 
mieszkańcy – że dzieje się to u nas!
Będąc już na dole w Osowie, ruszyliśmy do 
Wierciszowa, czyli na jakieś pięć kilometrów 
opuściliśmy naszą gminę. W samym centrum 
Wierciszowa dłuższy postój – Pan Kłopoty złapał 

gumę i nie miał do naprawy – ni dętki, ni pomp-
ki, ni chęci; miał za to – jak sam powiedział – ro-
wer niezwykły, bo z przerzutkami. Na szczęście 
bractwo rowerowe pomogło.
Po wjechaniu z powrotem w nasze gminne stro-
ny, czyli w Bychawce, skierowaliśmy się na 
nasz szlak rowerowy. Większość wjechała do 
Bychawy od strony Wincentówka, kilka osób 
wybrało się przez Zdrapy. Pan Kłopoty złapał 
kolejną gumę, ale do miasta było już blisko, 
więc zdecydował się prowadzić rower – w końcu 
w parku czekały darmowe kiełbaski…
Drugi wariant, pętlą południe, był nieco dłuż-
szy –  29 km i prowadził, jak sama nazwa 
wskazuje, południową częścią naszej gminy. 
Drużyna po przewodnictwem Marka Kuny ru-
szyła do Zaraszowa, a potem hen przez pole, 
przez Kopaninę i Marynki do Woli Gałęzowskiej. 
Jako, że niektórym było jeszcze mało, to prze-
wodnik w Gałęzowie wykonał skręt w lewo i za-
proponował zwiedzanie: „Dwójki”, „Jedynki”, 
kawałka strzyżewickich Kiełczewic, Łęczycy. 
Drużyna Marka spotkała się z drużyną Moniki 
w parku za kościołem na festynie z okazji otwar-
cia Trasy Zdrowia PZU, gdzie oficjalnie roz-
strzygnięto ogłoszony przed wyjazdem konkurs 
na rowerowe selfie. Oto laureaci: Anna Borek 
i Jakub Kuna (proszę zwrócić uwagę na ich 
wspólne zdjęcie z krową), Olga Łopucka (selfie 
zrobione w bardzo nietypowej pozycji i to jesz-
cze pod sklepem), Mariusz Chmielewski (foto 
z babciami koło figury w tle), Marta i Marek 
Stańczykowie, Marta Sądej z synem Krzysiem. 
Nagrody wręczył burmistrz Bychawy Janusz 
Urban.

Po pięciu latach od oficjalnego otwarcia szlaku 
rowerowego „Doliną Kosarzewki”, mamy ugrun-
towaną pozycję w organizacji imprez rowero-
wych. Cieszą się one dużą popularnością i mają 
dobrą opinię w regionie. Na nasze hasło, czyli 
maile i informacje na www, odpowiada zawsze 
co najmniej kilkunastu (tym razem kilkudzie-
sięciu) rowerzystów z Lublina i Lubelszczyzny. 
Rekordzista tej wycieczki – p. Mariusz 
Chmielewski przyjechał do nas z Łęcznej – wy-
kręcił tego dnia trasę ok. 160 km!

Potem piszą do nas 
sympatyczne smsy i maile: 
Jesteśmy zadowoleni z niedzielnego pobytu 
w Bychawie i jej pięknych okolicach. Dziękujemy 
za zorganizowanie tak fajnej imprezy i stwo-
rzenie miłej atmosfery. Z pewnością będzie-
my odwiedzać na rowerkach częściej okolice 
Bychawy. Pozdrawiamy gorąco, Beata i Darek 
ze Świdnika.
Za udział w niedzielnym rajdzie dziękujemy mi-
łośnikom dwóch kółek z naszego miasta i gminy 
oraz wszystkim gościom: z Lubelskiego Klubu 
Turystyki Kolarskiej „Welocyped” przy Oddziale 
Miejskim PTTK Lublin, Klubowi ABC z Lublina, 
Rowerowemu Lublinowi. Było ponad sześć-
dziesiąt rowerów. Za pomoc w przeprowadze-
niu rajdu – Markowi, Krysi i Kubie Kunom, za 
przygotowanie poczęstunku –  Bychawskiemu 
Centrum Kultury, za promocję rajdu – Radiu 
Lublin, za zdjęcia – Markowi, Stanisławowi 
oraz p. Darkowi.

Monika Głazik/UM

Słoneczny rajd „Rowerem po gminie Bychawa”�� Nagrody 
i nagrodzeni 
w konkursie  
"rowerowe selfie" 

na Kamiennej Górze  
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mieszkańcysamorząd
�� Obchody Dnia Seniora w Bychawie
Październik to miesiąc, w którym 
w szczególny sposób pamięta 
się o osobach starszych: 
1 października obchodzony 
jest jako Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, 20 października 
– Europejski Dzień Seniora. 

Nasze miasto i gminę zamieszkuje obecnie 2750 
osób, które ukończyły lub ukończą w tym roku 60. 
rok życia. To duży odsetek naszego społeczeństwa – 
23 %. Badania demograficzne wskazują, że procent 
ten będzie się w przyszłości zwiększał. Dlatego tak 
ważna jest organizacja rozmaitych form aktywizacji 
osób w podeszłym wieku: warsztatów, szkoleń, kur-
sów, kół zainteresowań. Takie inicjatywy na pozio-
mie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się roz-
wijać, ale również przeżywać drugą młodość. 

Taki cel przyświecał zorganizowanym przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, bychawskim obchodom Dnia Seniora. 
Oprócz tradycyjnego przyjęcia z potańcówką 
w Bychawskim Centrum Kultury, osoby skupione 
w Klubie Seniora wykonały popisowy muzyczny kon-
cert. Przybyli zaproszeni goście – m.in. był obecny 
burmistrz Bychawy Janusz Urban.

mg

�� Podróże bychawian: wietnamska przygoda
Część 2 z 3

Kontynuacja opowiadania Juliana 
Kwiatkowskiego z Bychawy 
o podróży do Wietnamu. 

Po forsownym zwiedzaniu miasta [Sajgonu przyp. 
red.] wracamy do hotelu na chwilowy odpoczynek, 
bo w perspektywie czeka nas nocny maraton poże-
gnania Starego Roku i powitanie Nowego, mówiąc po 
naszemu Sylwester. Na centralnym planu olbrzymia 
scena, kilkaset miejsc siedzących dla publiczności. 
Ludzie weseli, zadowoleni i uprzejmi w stosunku do 
siebie. Miasto udekorowane flagami z gwiazdą i zna-
nym emblematem młota i sierpa. W tej scenerii czu-
łem się jakbym wrócił do przeszłości, do czasów nie-
boszczki PRL. Występ na placu rozpoczęto projekcją 
na wielkim telebimie scen z wyzwolenia Wietnamu, 
odbudowy kraju, osiągnięć gospodarczych i społecz-
nych, przy odpowiedniej do tych tematów marszo-
wej muzyce. Wieczorem z małżonką udaliśmy się na 
bulwary rzeki Sajgon, idąc wzdłuż pasażu wystawy 
kwiatów. Zebrała się tu niezliczona ilość osób z ca-
łymi rodzinami. Nowy Rok powitano okrzykami ra-
dości wydobywających się z tysięcy gardeł i przy wy-
buchach sztucznych ogni, wystrzeliwanych z łodzi 
cumujących na rzece. Powrót do hotelu był ekscy-
tujący, potok ludzki poruszał w różnych kierunkach. 

Grupy znajomych sobie ludzi, by nie zgubić się w tłu-
mie szły jedna za drugą, trzymając poprzednią oso-
bę w pasie niczym w tańcu jedzie pociąg z daleka. 
Mimo, że z małżonką trzymaliśmy się za ręce, straci-
łem z nią kontakt. Wcześniej przezornie umówiliśmy 
się, że w takim przypadku miejscem spotkania bę-
dzie początek pasażu wystawy kwiatów. Był to dobry 
sposób na odnalezienie i około 2. w nocy dotarliśmy 
do hotelu. Pożegnanie Starego i powitanie Nowego 
Roku Księżycowego było dla nas niesamowitym prze-
życiem i długo pozostanie w pamięci. 
Następnego dnia udaliśmy się w okolice miasta Ho 
Chi Minha (Sajgonu), by zobaczyć słynne tunele Cu 
Chi symbol walki Wiet Congu z amerykanami. System 
tuneli znajduje się 70 km od Sajgonu. Pierwotna ich 
długość wynosiła 200 km, a do chwili obecnej zacho-
wało się 120 km. W tunelach znajdowały się szpitale, 

kuchnie, sypialnie arsenały broni. Z tych tuneli par-
tyzanci zaatakowali Sajgon. Przez taki tunel przeci-
skałem się na kolanach 60 m i ze względu na szero-
kie biodra miałem problem z wyjściem na zewnątrz 
przez zamaskowany, wąski właz. Ludność wietnam-
ska, to zazwyczaj osoby małej i szczupłej budowy 
ciała mogący sprawnie poruszać się w tych tune-
lach. Amerykanie do walki z partyzantami tworzy-
li odpowiednie oddziały tzw. tunelowych szczurów. 
Byli to żołnierze szczupli i niskiego wzrostu. Wejścia 
do tuneli były zamaskowane i trudno wykrywalne. 
Amerykanie nieświadomi byli obecności wroga pod 
swoimi stopami. Na powierzchni widoczne są kop-
ce termitów jak również ich imitacje. Okazuje się, 
że przez te kopce wyprowadzane były rury bambu-
sowe jako urządzenia wentylacyjne. Instalowali wy-
drążone bambusy z jadowitymi wężami, puszki z pa-
jąkami i skorpionami, miny pułapki, które po potrą-
ceniu niszczyły wroga. Stosowali przemyślne pułapki 
między innymi zamaskowane zapadnie na dnie któ-
rych były zaostrzone kije bambusowe. Po nastąpie-
niu na taką zamaskowaną klapę, żołnierz nabijał się 
na ostre pale kończąc swój żywot. Tunele Cu Chi są 
dzisiaj symbolem oporu komunistów wietnamskich 
przeciwko Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj część tych 
tuneli udostępniona jest turystom.

CDN 
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�� Tygodniowy plan zajęć w Bychawskim Centrum Kultury
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Instruktorzy

Taniec nowoczesny dla dzieci
15.30-16.20 – grupa 5-6 lat
16.20-17.10 – grupa 7-8 lat
17.10-18.00 – grupa 8-13 lat

16.30-17.20 – grupa 5-6 lat
17.20-18.10 – grupa 7-8 lat
18.10-19.00 – grupa 8-13 lat

M. Łyczak

Dancehall 18.00-19.00 M. Łyczak
MIK – Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna 18.00-20.00 K. Moląg
Teatr ,,ZBych” 18.00-21.00 M. Wróblewski
Teatr dla dzieci 14.30-15.30 15.00-16.00 M. Wróblewski
Chór BCK 19.00-21.00 M. Mączka
Warsztaty plastyczne 16.00-17.30 E. Sprawka
Warsztaty wokalne 14.00-16.00 16.00-18.00 M. Mączka
Bajkowo dla dzieci 16.30-18.00  M. Wróblewski
Fireshow Fuego
Klub Seniora 11.00-13.00 M. Mączka
Aerobik zajęcia płatne (50 zł miesiąc) 19.30-20.30 19.30-20.30 J. Mendykowska
Taniec towarzyski dla dzieci  zajęcia płatne (50 zł 
miesiąc) 16.30-18.00 P. Żytko 

Zumba zajęcia płatne (50 zł miesiąc) 18.00-19.00 P. Żytko 

Julian Kwiatkowski

�� Przedstawiciele naszej gminy w Ministerstwie Rolnictwa, Sejmie i Senacie
Celem wyjazdu było poznanie 
nowych perspektyw 
finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW). 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Rady 
Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się 
z efektami wdrażania PROW 2007-2013 oraz zasa-
dami obowiązującymi w nowym okresie programo-
wania PROW 2014-2020, jak również wysłuchali pre-
zentacji Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie 
Małego Przetwórstwa przy Centrum Doradztwa 
Rolniczego. Po szkoleniu wszyscy udali się do Sejmu, 
gdzie poseł Henryk Smolarz oprowadził uczestników, 
krótko przedstawił proces legislacyjny oraz pracę 
Parlamentu. Na zakończenie poseł wspólnie z na-
szym burmistrzem złożyli podziękowania wszystkim 
uczestnikom oraz wręczyli listy z podziękowaniami 
od Ministra Rolnictwa.

�� Ruszyły prace nad nową strategią 
gminy Bychawa
Urząd Miejski rozpoczął prace nad aktualizacją dokumentu 
pn. Strategia Gminy Bychawa na lata 2016-2023, który jest 
wymagany przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

W związku z tym na stronie internetowej gminy bychawa.pl zamieszczona będzie ankie-
ta identyfikująca kierunki rozwoju Gminy Bychawa. Zachęcamy gorąco mieszkańców oraz 
wszelkie organizacje pozarządowe, gminne podmioty wykonujące usługi publiczne, spół-
dzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, przedstawicieli szkół, 
wspólnot mieszkaniowych, sołectw, rad parafialnych, itd., które planują realizować lub 
mają pomysły projektów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy oraz odnowę 
gminy do wypełnienia ww. ankiety

�� Harmonogram zbiórki 
WIELKICH odpadów

�» 12 października 2015 r. (poniedziałek) – Bychawka Druga, Bychawka 
Druga Kolonia, Bychawka Trzecia, Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia-Kolonia, Podzamcze, Wincentówek, Zdrapy
�» 13 października 2015 r. (wtorek) – Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, 

Olszowiec-Kolonia, Osowa, Osowa-Kolonia, Romanów, Urszulin, Wola 
Duża, Wola Duża-Kolonia, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia
�» 14 października 2015 r. (środa) – Józwów, Kowersk, Stara Wieś Druga, 

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

Wszystkie odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 7.00 
rano przy drodze głównej stanowiącej trasę przejazdu pojazdu 
specjalistycznego.

�� Informacja o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji

Burmistrz Bychawy przypomina o obowiązku przy-
łączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanali-
zacji sanitarnej wybudowanej na terenie miasta 
Bychawa. Obowiązki, jakie należą do właściciela 
nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej 
wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bychawa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Bychawie Nr XXVI/179/2013 z dnia 28 lutego 
2013 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVII/246/2013 
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieru-
chomości, którzy:
�» zamieszkują na terenach, gdzie budowa sieci kana-

lizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć 

w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych 
(jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), 
spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych,
�» przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, 

wyposażyli nieruchomość w przydomową oczysz-
czalnię ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych.

Burmistrz Bychawy przypomina, że uchylanie się 
właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą 
obowiązku przyłączenia nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego 
prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina 
ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazują-
cej wykonanie obowiązku oraz sankcji grzywny. 

�� Budowa kanalizacji 
sanitarnej 
w „Rejonie 
Podzamcze” została 
zakończona 

W ramach zadania wykonano 2,52 km sieci kanali-
zacji wzdłuż ulic 11 Listopada,  Wyspiańskiego, Reja 
i przy ul. Zamkowej. Do wybudowanej sieci kanali-
zacyjnej docelowo podłączyć można 156 osób.
Zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, 
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, 
kwota dofinansowania to 591 986,90 zł. Natomiast 
całkowita wartość zadania to ok. 789 718,66 zł.
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25 września 2015 roku. 
Chłodne, mgliste popołudnie 
nie zachęcało do wychodzenia 
z domu. Ale poszliśmy. Poszło 
nas naprawdę sporo, bo „setka” 
robi wrażenie. Kto chce, niech 
policzy: 11 stołów, przy każdym 
6-8 osób, do tego prowadzący, 
gotujący, właściciele... Zbierze 
się. W restauracji „U Saszy” 
dość szybko zrobiło się ciepło i... 
ciasno :)

Zaczęło się prawie punktualnie, choć duża gromada 
gości przyszła wcześniej. 
Najważniejszy gość – p. Kasia Enerlich – też przyby-
ła wcześniej. I od samego wejścia można było po-
dziwiać jej uśmiech, życzliwość, słońce na twarzy...
No po prostu – uosobienie wszystkiego, co na pro-
wincji najlepsze.
Pani Basia włączyła mikrofon. I się zaczęło. 
Wszystko jak w rodzinie: rozmowy, żarty, kawa, 

herbata... I wspaniałe opowieści Pani Dyrektor na-
szej, i cudowne historie rozsnuwane przez autorkę 
Prowincji... O tym, co kto gotował i jak komu wy-
szło – można poczytać na stronie internetowej bi-
blioteki. Ja zwróciłam uwagę na kilka szczególnych 
spraw, nie do końca związanych z gotowaniem, ale 
bez których to nasze „smakowanie literackie” było-
by i uboższe, i na pewno nie tak radosne.

�� Bychawski Mol – pełnoletni!
Tak ważny moment w życiu każdego, zapewne Mola 
także, minął niemal niezauważenie… Nie było świe-
czek, bo o nich zapomnieliśmy! Nikt też wcześniej 
nie pomyślał, że to przecież molowa 18-tka. Za to cu-
downym zbiegiem okoliczności był tort! Nie byle jaki,  
bo nie dość, że nazwany obłędnie opadającym cia-
stem czekoladowym, to jeszcze „oprawiony”  w po-
etyckie ramy przez Teresę Szopę z Bychawy. 
Do konkursu przystąpili czytelnicy bibliotek: 
�» Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna, prezentu-

jąc ciasteczka dobrych życzeń według autorskiego 
happeningu,
�» nauczyciele z ZSZ im. mjra Hubala z hubalowymi cia-

steczkami według literackiej fantazji Anny Prajsnar,
�» Stowarzyszenie Bibliotekarzy Lubelskich koło 

w Sitańcu z mokrzańskimi gryczakami według regio-
nalnej opowieści,
�» Sasza z sińcami a’la wspomnienie babci według au-

torskiej bajki Mariusza Sawickiego.
Były też receptury dań z książek Katarzyny Enerlich, go-
ścia wydarzenia.  Wspólne z pisarką gotowanie to była 
gratka nie lada. I tak:
�» Barbara Korba, przyrządzała pierogi gałęzowskie in-

spirowane Prowincją pełną czarów,
�» Sylwia Ciesielska-Olichwiruk (całym sercem i du-

szą obecna na imprezie, ciałem niestety nie) i Beata 
Zawadzka zmagały się z wyzwaniem przyrządzenia 

lazanii  z warzyw z najnowszej książki autorki Pod 
słońcem prowincji: zapiski z prostego życia,
�» Zofia Popławska, prezes OSM w Bychawie, kusiła ser-

nikiem babci Zosi z Prowincji pełnej snów, 
�» Adam Bartoszek, prezes GS „SCH”, wspierany przez 

Małgorzatę Dziurdę debiutował kulinarnie, przyrzą-
dzając chleb na jajku z Prowincji pełnej gwiazd.

Smakując literaturę wszystkimi zmysłami Goście re-
stauracji U Saszy,  przymuszani przez organizatorów, 
z widocznym wahaniem  i żalem podjęli decyzję... 
niejedną. Wybrano aż trzy literackie smaki, którym 
przyznano tytuł Prowincjonalnego Dania dla Mola 
roku 2015. Były to: sińce, czyli kluski kładzione, z do-
datkiem startych surowych ziemniaków, podawane 
ze skwarkami i białym serem okraszone bajką Saszy; 
warzywną lazanię, którą do konkursu zgłosiły, nieza-
leżnie, Beata Zawadzka z Lublina i Sylwia Ciesielska-
Olichwiruk z Białej Podlaskiej, oraz chleb na jajku 
przyrządzony przez Adama Bartoszka. Dwa ostatnie 
dania inspirowane twórczością Katarzyny Enerlich.
Wybory to sprawa nader trudna. Publiczności sma-
kowało wszystko… łącznie ze smakami spoza konkur-
su, tj. pysznym chlebem na zakwasie Teresy Szopy 
i Magdy z Lublina z domowym smalczykiem; kasza-
kiem na  cieście naleśnikowym Barbary Korby czy 
bychawskimi pajdami chleba z masełkiem…

Podziękowania i ukłony dla:

�» Kasi Enerlich, pisarki z Mazur, autorki apetyczne-
go cyklu Prowincja, za to, że swoją osobą, ciepłem 
i dobrą energią, tak fantastycznie ożywiła molowe 
wydarzenie,
�» uczestników konkursu za przywołanie niepowtarzal-

nego smaku bychawskiej prowincji,
�» Burmistrza Bychawy i Starosty Lubelskiego za patronat 

i prezenty,
�» Magdaleny Lipiec-Jaremek z Radia Lublin, 

Włodzimierza Sierociuka z Informacyjnej Agencji 
Samorządowej, Justyny Jarosińskiej z „Gościa 
Niedzielnego” oraz Moniki Głazik z „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” za opiekę medialną,
�» Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i  Gminnej 

Spółdzielni „SCH” z Bychawy za promocję regional-
nych smaków z możliwością degustacji, 
�» Moniki Gęby z kawiarni artystycznej „Złota Lira” za 

„dotyk prowincji” w aranżacji wnętrza restauracji,
�» Doroty Szczepańskiej za projekty graficzne zaproszeń, 

plakatów itp.,
�» Studia Art Foto z Lublina za obsługę fotograficzną,
�» wszystkich Moli, za to, że jesteście!

Barbara Cywińska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Po pierwsze: to, że było nas tak dużo. Przyznaję ze 
skruchą – działam w bibliotece jako wolontariusz, 
ale na imprezie molowej byłam trzeci raz. W tym 
pierwszy raz do oficjalnego końca. Ale że będzie 
taka kapitalna atmosfera? Że tak nam będzie ze 
sobą dobrze i tak nam będzie smakować – pokuszę 
się o metaforę – każde słowo? Nie pomyślałabym 
nigdy. A teraz już mam pewność.

Po drugie: to, że była ogromna liczba stałych by-
walców – i biblioteki, i „Mola”, ale było też niema-
ło nowych osób, bo i Panie z Sitańca, i Państwo 
z Warszawy, i Gość nasz z Mazur samych... To do-
wód na to, że nie zamykamy się w swoim światku 
i nie tworzymy Towarzystwa Wzajemnej Adoracji. 
Zapraszamy, zachęcamy, częstujemy, gościmy... 
Jesteśmy otwarci. To bardzo „In plus”.
Po trzecie: zdumienie, jakie mnie ogarnęło, jak zo-
baczyłam, że pisarka, autorka, blogerka, redaktor-
ka – w jednym – zachwyca się falbankami na pie-
rogach, których górę cała narobiła wspaniała pani 
Basia z Gałęzowa. Zachwyt najszczerszy pod słoń-
cem... prowincji i wszechświata. Można? Można.
I mogę jeszcze wymieniać i wymieniać. Ale przekor-
nie nie będę. „Niech przyjdą i zobaczą” – kto oglą-
dał pewien film z Danutą Szaflarską – zrozumie.

Dorota Szczepańska

PS. Zapomniałabym: takiej atmosfery, takiej życzli-
wości nie sposób wprawdzie zapomnieć, ale chwa-
ła niech będzie organizatorom spotkania, że raczą 
nam o tychże sprawach dwa razy w roku przypomi-
nać. Dzięki, Pani Basiu, dzięki – Biblioteko!

Danie dla Mola. Odsłona osiemnasta �� O.S.T.R. na Chill 
Night #3

O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, 
jeden z najbardziej znanych 
polskich raperów, wystąpi 
23 października w BCK. Wstęp 
wolny.

Będzie to kolejna odsłona koncertu zorganizo-
wana przez bychawską młodzież z MIK-u dla by-
chawskiej młodzieży! Chill Night, czyli impreza 
w rytmie hip-hop. Liczymy na Waszą frekwen-
cję! Start o godzinie 20.00.
O.S.T.R., właściwie Adam Andrzej Ostrowski 
�» ur. 15 maja 1980 w Łodzi, 
�» polski raper, freestyle’owiec, muzyk i kompozytor, 

a także producent muzyczny i inżynier dźwięku,
�» absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi 

w klasie skrzypiec,
�» artysta solowy, związany z oficyną Asfalt Records,
�» w swej twórczości porusza takie zagadnienia 

jak polityka, korupcja oraz problemy społeczne, 
�» autor 19 albumów muzycznych. 
�» posiadacz 5 złotych i 4 platynowych płyt,
�» trzykrotny laureat Fryderyka – Nagrody Akademii 

Fonograficznej.

�� Z działalności bychawskiego koła LOK
13.09.2015 r. na 
strzelnicy w Bychawie 
odbyły się zawody 
strzeleckie o puchar 
przewodniczącego RM 
w Bychawie. 

Zawody rozgrywano w kategorii senio-
rów. Startowało 38 zawodników. W za-
wodach zwyciężyli: pistolet c.z. + mcm: 
1. miejsce Marian Sztyrak (Bychawa), 

2. miejsce Tomasz Drąg (Bychawa), 
3. miejsce Tomasz Niemiec (Bychawa). 
Karabin kbkak: 1. miejsce Zbigniew 
Hrabia (Lublin), 2. miejsce Marian 
Drąg (Bychawa), 3. miejsce Jarosław 
Nastarowicz (Kraśnik).

A tak strzelały nasze 
„maluchy”...
18.09.2015 r. na strzelnicy w Bychawie 
odbyły się wojewódzkie zawody 
strzeleckie z broni kulowej kal. 5,6 

młodzików do lat 16 i juniorów – 18. 
Bychawę reprezentowała czterooso-
bowa drużyna ze Szkoły Podstawowej. 
Drużyna w składzie: Zuzanna Małek 
(12 l.), Bartłomiej Wyka (12 l.), Michał 
Paszteleniec (12 l.), Dariusz Niemiec 
(15 l.) zajęła drużynowo drugie miej-
sce. W zawodach wystartowało 
13 drużyn z całego województwa.

Marian Drąg
prezes Koła LOK Bychawa

�� Teatr w teatrze...
27 września 2015.
Aktorzy naszego 
amatorskiego 
teatru „ZBych” 
z BCK w Teatrze 
Narodowym 
w Warszawie. Jako 
widzowie spektaklu. 
Na razie…

pisarka Katarzyna Enerlich z czytelniczkami

Małgorzata dziurda z redaktor radia lublin 
Magdaleną lipiec-jaremek  
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przetrwały okres II wojny św. Pod rezydencją ro-
dziny króla Jana III Sobieskiego mieliśmy okazję po-
spacerować po wypielęgnowanych ogrodach. To 
była wielka uczta dla naszych oczu, wspaniała ba-
rokowa architektura pałacu i bogaty znakomi-
cie utrzymany park z częścią w stylu francuskich 

klombów i tysiącami kwiatów, oraz romantycz-
ną częścią w stylu angielskim, z rzeczką i stawem 
z kaczkami, a także uroczymi małymi pawilonami 
spotkań i rozmyślań… Szkoda tylko, że mieliśmy za 
mało czasu na dłuższe refleksje wśród zapachu róż 
w „Tajemnym Ogrodzie”…
Kolejne miejsce, w które uczestnicy chętnie się 
udali to Pałac Kultury i Nauki, gdzie mieliśmy 
okazję zwiedzać Muzeum Techniki i Przemysłu. 
Obejrzeliśmy pokaźną kolekcję starych motocykli, 
samochodów, instrumentów muzycznych. Naszą 
uwagę zwróciły starodawne paralotnie zawieszone 
u sufitu, szafa grająca, przywołująca klimat daw-
nych lat oraz ekspozycja górnictwa prezentująca 
model korytarza w kopalni węgla.
Stolica pożegnała nas widokiem na Stadion 
Narodowy. Droga powrotna, mimo zmęczenia i za-
czynających się korków na ulicach miasta, upłynęła 
nam w spokojnej atmosferze pełnej pozytywnych 
komentarzy uczestników wycieczki: Największe 
wrażenie zrobiła na mnie nowoczesna budowla 
Świątyni Opatrzności Bożej, która mimo trudności 
finansowych, została bardzo rozbudowana; rów-
nież intensywny zapach róż z Ogrodów Wilanowa 
na długo pozostanie w mojej pamięci (komentarz 
uczestnika p. Tadeusza), smak lodów zajadanych 
pod Pałacem Kultury i Nauki – niepowtarzalny.

uczestnicy ŚDS w Bychawie

ŚDS z wizytą w stolicy
�� Czy wiecie, skąd wzięła 
się nazwa odmiany 
słodkich jabłek – 
kosztele? Odpowiedź: 
od słów Marysieńki, 
która uwielbiała 
ich smak i kiedy 
król Jan III Sobieski 
nazbierał w ogrodzie 
wilanowskim tylko 
kosz tych owoców, ta 
zapytała „kosz, tyle?”.

Tych i innych ciekawostek mogła się dowie-
dzieć grupa 30 uczestników ŚDS z Bychawy, która 
24 września 2015 r. zwiedziła Warszawę.
Punkt pierwszy naszej wizyty w stolicy – który wy-
brali nasi uczestnicy – to Świątynia Opatrzności 
Bożej. Majestatyczna budowla z kopułą pokry-
tą miedzianą blachą i jej wnętrze z symbolicznym 
światełkiem wpadającym „z nieba” do środka bu-
dowli tworzy niepowtarzalny nastrój. Naszą uwa-
gę przykuła także ręcznie wykonana misterna 

mozaika przedstawiająca wizerunek Jana Pawła 
II. Po wysłuchaniu przewodnika, modlitwie i cie-
płym posiłku w restauracji, nasz autokar ruszył na 
Wilanów. Pałac w Wilanowie – drugi punkt nasze-
go zwiedzania – należy do tych nielicznych zabyt-
ków w Warszawie, które w niezmienionej postaci 

Podziękowanie
Sołtys Woli Dużej składa serdeczne podziękowanie 
p. Krzysztofowi Tylusowi za pomoc w wykonaniu 
bramy do strażnicy OSP. 

�� SUPERKSIĘŻYC 
nad Bychawą
Zdjęcia wykonane w nocy 
z 27 na 28 września przez 
Michała Pawlaka.

�� Sprawozdanie z realizacji projektu "Ucząc się z przeszłości i wkraczając 
w przyszłość"
W dniach 4-13 lipca 2015 przyjechało do La Chapelle 
sur Erdre 56 osób z Bychawy. Byli to uczestnicy 
projektu pt. „Ucząc się z przeszłości i wkraczając 
w przyszłość”, na realizację którego Gmina Bychawa 
dostała fundusze z Unii Europejskiej z obszaru 
Europa dla obywateli, wymiana miast.

Członkowie Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej, 
pracownicy Urzędu Gminy Bychawa oraz przedstawiciele Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych pojechali do zaprzyjaźnionego 
miasta w Bretanii – La Chapelle sur Erdre, ażeby wspólnie uczcić zakończenie II 
wojny światowej oraz zastanowić się z francuskimi przyjaciółmi nad problemami 
nurtującymi współczesną Europę i nad jej przyszłością, a raport ze wspólnych 
debat, seminariów i konferencji w formie listu przekazać eurodeputowanemu 
z Lubelszczyzny – Krzysztofowi Hetmanowi.
Po pełnej atrakcji podróży (zwiedzanie Pragi i Wersalu) uczestnicy projektu spo-
tkali się przed Capellią, czyli miejscowym domem kultury, aby udać się nad rzekę 
Erdre na pikinik, spacery i rejs żaglówkami. Wieczorem wspólny grill z rodzinami 
goszczącymi. Wymieniamy pierwsze wrażenia, cieszymy się ze spotkania. W po-
niedziałek 6 lipca zostaliśmy zaproszeni do merostwa i oficjalnie powitani. Mer 
Fabrice Roussel i przewodniczący Komitet Solidarite Pologne Georges Blandin 
wyrazili radość z wizyty i podkreślili potrzebę kontynuowania współpracy. 
Potem uczestnicy projektu udali się do Nantes, gdzie po zjedzeniu obiadu po-
dziwiali atrakcje tego miasta: Les Macines de L̀ ile, czyli projekt mechanicz-
nego świata zbudowanego na terenie nieczynnej stoczni. Ale... obowiązki 

wzywają. Delegacja oficjalna, członkowie komitetów i przedstawiciele stowarzy-
szeń (30 osób) udali się do Domu Europejskiego (Maison de l`Europe), aby dys-
kutować nad problemami współczesnej Europy oraz jej przyszłością. Dyskusję 
tę zarówno Polacy jak i Francuzi przygotowali na kilka miesięcy przed spotka-
niem: wytypowano uczestników oraz problemy jak pamięć europejska wpływa 
na współczesną Europę, dyskusja na temat polityk Uni Europejskiej w obszarach, 
wzrost ekonomiczny, bezpieczeństwo, rola Europy w świecie. Po długiej i wyczer-
pującej debacie (ze względu na upał i barierę językową) jej uczestnicy oraz tłuma-
cze wrócili do La Chapelle sur Erdre, aby w merostwie kontynuować spotkanie, 
do którego dołączyły władze miasta, na temat planów współpracy na dalsze lata. 
We wtorek 7 lipca o godzinie 5:30 uczestnicy projektu spotkali się przed Capellią, 
aby wyjechać do Normandii. To dzień na poznanie trudnej historii II wojny 
światowej. 
Zaczynamy od zwiedzania muzeum w Mont Ormel (Memorial de Mont Ormel), 
znajdującym się w miejscu, gdzie rozegrała się ostatnia bitwa o Normandię. 
Miejsce to poświęcone jest w dużej mierze Polakom, którzy walczyli tu 
z Niemcami o wolność Francji. Armia niemiecka została pokonana przez alian-
tów 21.08.1944 r. Na czele I Dywizji Pancernej stał gen. Maczek, którego imię 
nosi znajdujący się tu pomnik – czołg. Jesteśmy dumni i wzruszeni historią, której 
nie znaliśmy. Dowiadujemy się od przewodnika Muzeum, że w Mont Ormel wy-
wieszone są polskie flagi, mieszkający w pobliskim miasteczku Polacy cieszą się 
dużym szacunkiem Francuzów, a nawet regionalnym wypiekiem Normandii jest 
makowiec.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był cmentarz żołnierzy polskich 
w Urville. W wyłożonej tam księdze pamiątkowej wyraziliśmy myśl, że Polacy 
przelewali krew i oddawali życie w miejscach odległych od kraju i bliskich. Nie 

mogliśmy ominąć Arromanches, gdzie znajduje się 
cmentarz żołnierzy amerykańskich, (plaża Omaha). 
Ogrom tego miejsca ciągnie się w nieskończoność 
– białe krzyże robią niesamowite wrażenie i unaocz-
niają rozmiary walk na plażach Normandii. 
Kolejne na trasie walk w Normandii w czasie II woj-
ny światowej jest Muzeum Desantu (6 juin D Day). 
Wielka makieta obrazuje wydarzenia z 6 lipca 1944 
roku, kiedy to alianci wylądowali na pięciu plażach 
obejmujących 80 kilometrów normandzkiego wy-
brzeża. W dniu D przybiły do tego brzegu wojska 
brytyjskie, amerykańskie i kanadyjskie, a potem do-
łączyły sojusznicze brygady m.in. Polska, by zjedno-
czyć się i wyzwolić Francję i Europę.
Kolejnego dnia uczestnicy projektu udali się na 
Wybrzeże Atlantyckie, gdzie w Batz sur Mer zwiedza-
li muzeum Blockhaus. Jest to autentyczny niemiecki 
bunkier należący do fortyfikacji Wału Atlantyckiego. 
Był on ciekawie zamaskowany, widać jeszcze nama-
lowane okna z firankami, balkoniki i dach, jak na 
wiejskiej rezydencji. Na 300 m2 znajdowały się stano-
wiska obserwacji i dowodzenia.
W pobliskim Saint Nazaire zwiedzamy bazę okrętów 
podwodnych, a w stoczni mamy okazję zobaczyć dwa 
Mistrale – okręty zbudowane na zamówienie Rosji, 
które po anksji Krymu przez Rosję nie zostały jej 
sprzedane. W drodze powrotnej do La Chapelle oży-
wa dyskusja na temat Unii Europejskiej. Uczestnicy 

projektu popierają tę decyzję Francji, podoba im się 
również postawa Angeli Merkel wobec Rosji.
Piątek 10 lipca to ostatni dzień pobytu w La Chapelle 
sur Erdre. Rano spotkanie w urzędzie miasta, wymia-
na prezentów, ostatnie uzgodnienia na temat dal-
szych wspólnych planów.
O godzinie 17:30 w Capelli odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyło 300 osób. Były to francuskie 
rodziny goszczące uczestników projektu, Francuzi 
przyjaciele Bychawy, którzy kiedyś odwiedzili na-
sze miasteczko, Polonia mieszkająca w okolicach La 
Chapelle, ich znajomi, którzy w przyszłości chcieliby 
wziąć udział w podobnych projektach. Do tego spo-
tkania Polacy i Francuzi przygotowali się od kwietnia 
2015 roku. Składało się ono z dwóch części: pierwsza 
była poświęcona wspólnemu uczczeniu 70. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej.
Z Bychawy przywieźliśmy wystawę poświęconą by-
chawianom, którzy walczyli w czasie drugiej wojny 
światowej z Niemcami. Prezentowała ją nauczycielka 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
a pomagał w tłumaczeniu pierwszy przewodniczący 
stowarzyszenia p. Jan Stolarczyk – Francuz.
Wystawa była opracowana bardzo skrupulatnie, 
trzeba było podać Francuzom na miesiąc wcze-
śniej wymiary tablic oraz innych elementów, aby 
mogli przygotować miejsce na ekzspozycję. Licznie 
zgromadzonym uczestnikom spotkania bardzo 

spodobał się film, który powstał w redakcji „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” specjalnie na to spotkanie pt. 
„Bychawa w czasie II wojny światowej” w dwóch 
wersjach językowych: FR i PL.
Później wystąpiła uczestniczka projektu z Bychawy, 
która przywiozła pamiątki po swoim dziadku wię-
zionym w obozie koncentracyjnym, prezentowała je 
i wspominała wojenne przeżycia rodziny.
Niezwykłe wrażenie zrobiła prezentacja sylwet-
ki Bolesława Plantera, byłego dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Bychawce przygotowana przez 
obecną dyrektor tej placówki. Nasze zainteresowa-
nie wzbudziła ekspozycja stowarzyszenia „Au Pas de 
Siecle”.
Drugą część spotkania zdominowało redagowa-
nie listu do Europosła i podpisywanie go. Długo 
trwała debata nad ostateczną treścią tego raportu. 
Tłumacze uwijali się, ażeby wyjaśnić wszystkim za-
interesowanym intencje drugiej strony. Symbolem 
wspólnego porozumienia na temat przyszłości Unii 
Europejskiej była długa kolejka Polaków i Francuzów 
ustawiająca się do podpisania raportu. Również 
ostatni punkt w projekcie – przyjazd do Strasburga 
i wizyta w Parlamencie Europejskim – został zrealizo-
wany. Budynek parlamentu i jego dziedziniec zrobił 
na nas duże wrażenie....
List został wręczony europosłowi Krzysztofowi 
Hetmanowi.

�� Bystrzyca – dłuższa 
koleżanka naszej 
Kosarzewki – zajęła 
trzecie miejsce 
w konkursie Rzeka 
Roku 2015

Bystrzyca w Kiełczewicach Maryjskich 
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Serdeczne wyrazy współczucia dla koleżanki

 Jolanty Wójcik i Rodziny 
z powodu śmierci Ojca
 Stanisława Kuśmierza 

składa burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 
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�� W poprzednim odcinku 
przeczytaliśmy 
o narodzinach sportu 
w Bychawie, powstaniu 
organizacji i instytucji 
sportowych oraz 
roli bychawskiego 
promotora – 
Jerzego Frączka. 
W tym poczytamy 
o początkach 
różnych dyscyplin 
sportowych. Nawet 
dzisiaj ich wielość  
zaskakuje. Siatkówka, 
lekkoatletyka, 
podnoszenie ciężarów, 
tenis, szachy…

Miejsca kultowe

Dla mnie pozostanie nim, dziś już w tym miejscu nie-
istniejące, szkolne boisko do siatkówki przy liceum. 
Położone było w płd.-wsch. narożniku placu szkol-
nego, tuż przy głównej ulicy, od której osłaniał go 
trochę nieregularny żywopłot. Boisko w Bychawie, 
jedyne jakie wtedy było w mieście, zwykłe klepisko 
z drewnianymi słupkami i wysypywanymi wapnem 
na bieżąco liniami. Później pojawiły się słupki meta-
lowe z drabinką, stanowiskiem sędziego i korbką do 
naciągania siatki. To już była kultura. Ale to właśnie 
na tym boisku toczyły się ciężkie boje w rozgryw-
kach szkolnych, meczach międzymiastowych bo 
czasem gościliśmy drużyny z innych miejscowości 
np. z Niedrzwicy, Bełżyc, Janowa Lub. i innych. To 
właśnie na tym boisku toczyły się zacięte rozgrywki 
organizowane z okazji różnych świat. Bywały tam 
przy tych okazjach na ułożonych z desek podło-
gach zabawy taneczne. Przez to boisko przez lata 
przewinęły się dziesiątki osób tak kobiet jak i męż-
czyzn grających w siatkówkę, tych lepszych i tych 
gorszych. Zapewne nie było wtedy ucznia liceum 
a wcześniej i szkoły podstawowej, który nie posta-
wił na nim nogi. Tam niejednokrotnie gromadziło 

się kilkudziesięciu mieszkańców Bychawy, by do-
pingować miejscowych zawodników. Jak wspo-
mniałem było to boisko ziemne, tak wówczas ukle-
pane nogami grających, ze było gładkie i cieple ni-
czym najlepszy kort. Na tym boisku graliśmy rów-
nież w tenisa. Później plac szkolny powiększono 
i lokalizacja boiska się zmieniła.

Siatkówka
Jej początki to oczywiście liceum. Na przestrzeni 
kilku lat, a myślę o latach 50., przez szkolną drużynę 
przewinęło się kilku bardzo przyzwoicie grających 
zawodników. Po ukończeniu szkoły, ci którzy zostali 
w Bychawie, stanowili trzon drużyny LZS Bychawa. 
Wymienię kilka nazwisk wyróżniających się siatka-
rzy licealistów : prym wiódł Jurek Fraczek, dla któ-
rego siatkówka była drugo po LA miłością, a ponad-
to Bogdan Wojtuszkiewicz, Jerzy Daniłło, Andrzej 
Gadzinowski, Roman Tomasiak, Jurek Rząd, w nie-
co późniejszych latach Bogdan Sobieszczański czy 
Wiesiek Piotrowski. Trudno wymienić wszystkich.
Na początku lat 60. drużyna LZS Bychawa zgłoszo-
na została do rozgrywek ligowych. W owym czasie 
obowiązywał inny system rozgrywek, istniały tzw. 
ligi wojewódzkie, zaś ich zwycięzcy toczyli boje o I 
ligę. Nie było to łatwe. W 1962 roku z inicjatywy 
Hieronima Karpińskiego, mieszkającego i grające-
go u nas studenta SGGW w Warszawie, kilku jego 
kolegów z uczelni zgłosiło akces do gry w naszym 
zespole. Drużyna znacznie zyskała na wartości. 
Potrafiła toczyć zacięte boje z ówczesnymi poten-
tatami takimi jak AZS Lublin, Avia Świdnik czy Stal 
Poniatowa. Zapamiętałem szczególnie mecz roz-
grywany w Lublinie z drużyna AZS, którego trene-
rem był Jerzy Welcz, późniejszy trener reprezenta-
cji Polski. Jego drużyna pokonała nasz zespół, ale 
przyszło to im z wielkim trudem, a właśnie w tymże 
roku azetesiacy awansowali do I ligi czyli najwyższej 

wówczas klasy rozgrywek. Nasi pozostawili po sobie 
doskonale wrażenie. Jako anegdotę podam fakt, że 
„Sztandar Ludu” podając wyniki spotkań ligowych, 
napisał o drużynie AZS Bychawa. W drużynie wy-
stępowali m.in. z zawodników miejscowych Heniek 
Karpiński, Fredek Dziadosz, Jurek Frączek, zaś z im-
portowanych Józek Szewczyk, Kazik Januszko czy 
Waldek Meloch. Wszystkich niestety nie pamiętam. 
Byliśmy w pewnym sensie prekursorami tego co dziś 
jest powszechne tzn. transferów. Chłopcy grali za 
placek, czyli za dietę i zwrot kosztów przejazdu, ale 
naprawdę mieli satysfakcje z gry i osiąganych wyni-
ków. To był okres szczytowych osiągnięć w tej dyscy-
plinie. Późniejsze obowiązki na uczelni nie pozwoliły 
im na dalszą grę i drużyna się rozpadła.

Podnoszenie ciężarów
Inicjatorem powstania sekcji podnoszenia ciężarów, 
jej duszą, trenerem i zawodnikiem był Aleksander 
Zdybel. Myślę że było to w 1963 lub 1964 roku. 
Olek pochodził z okolic Bychawy, był absolwen-
tem bychawskiej zawodówki. Wtedy już mieszkał 
w Lublinie, mieście w którym żaden z klubów spor-
towych nie miał sekcji podnoszenia ciężarów. Nie 
mógł wiec uprawiać ulubionej dyscypliny sportu 
i brać udziału w zawodach, mistrzostwach czy star-
tach pokazowych. Wpadł więc na pomysł organizacji 
sekcji w Bychawie. Jurek Frączek zaakceptował ten 
pomysł, zapewnił finansowanie i tak oto mieliśmy 
u siebie ciężary. Była to dyscyplina trudna, wyma-
gająca odpowiednich warunków i systematycznego 
treningu. Wówczas jeszcze obowiązywał w cięża-
rach trójbój, to znaczy obok istniejących do dziś bo-
jów rwania i podrzutu, było także wyciskanie. Razem 
z Olkiem do sekcji wstąpili dwaj mieszkańcy Lublina, 
bracia Marek i Marcin Stanisławscy, do nich dołączy-
li miejscowi siłacze m.in. Wiesiek Piotrowski, Gutek 
Malikowski, Stefan Sprawka i paru innych. Ciężary 

były sportem wsi i małych miasteczek, w nich 
najczęściej istniały silne sekcje, np. w Biłgoraju, 
Krasnymstawie, Rossoszy k. Białej Podlaskiej. Tam 
też startowali w zawodach i nasi i chyba z dobrym 
skutkiem, bo zaledwie po dwóch latach awansowa-
li do ligi międzywojewódzkiej, zaplecza ekstraklasy. 
Chłopcy osiągali naprawdę przyzwoite wyniki i szko-
da że sekcja się rozpadła. Zadecydowały o tym jak 
mi się wydaje koszty, przekraczające możliwości klu-
bu. Dalekie wyjazdy (jak pamiętam m.in. Kraków, 
Rzeszów) i odpowiednio dłuższe pobyty na zawo-
dach, koszty wyżywienia, noclegów i wydatków or-
ganizacyjnych okazały się dla klubu zbyt wysokie. Był 
to bardzo interesujący epizod w działalności naszego 
klubu.

Królowa sportu – 
lekkoatletyka
W latach 50 i 60. bardzo silna sekcja lekkoatletycz-
na istniała w Pszczelej Woli. W czasach sukcesów 
polskiego wunderteamu, uprawianie LA było po-
pularne. Dzięki pracy ówczesnego nauczyciela WF 
pana Leona Bernasia wielu uczniów technikum z po-
wodzeniem uprawiało ten sport, odnosząc w wielu 
konkurencjach sukcesy na rozgrywanych wówczas 
spartakiadach powiatowych, wojewódzkich i róż-
nych mitingach. Piszę o tym, ponieważ oni wraz 
z grupa zawodników z Bychawy, wspólnie tworzyli 
reprezentujący nas team. W Pszczelej Woli wybudo-
wano stadion sportowy, którego urządzenia do LA, 
a więc bieżnia, skocznie i rzutnie, były o klasę lep-
sze od tych w Bychawie. Większość zawodów rozgry-
wana była właśnie na tym stadionie. Była to wów-
czas baza bychawskiej lekkiej atletyki. Jak pamię-
tam, od początku lat 60., Okręgowy Związek Lekkiej 
Atletyki w Lublinie, organizował co roku cykl zawo-
dów nazwijmy to liga powiatów. Startowały w nich 
reprezentacje każdego z nich, przy czym w każdej 
konkurencji powiat reprezentował jeden zawodnik. 
Odpowiedni system punktacji na podstawie osią-
gniętych wyników, pozwalał ustalić ostateczną kolej-
ność występujących w zawodach reprezentacji. Nasz 
powiat zajmował z reguły wysokie miejsca w tej ry-
walizacji. Miejsca w połowie pierwszej dziesiątki czy 
nawet nieco dalsze w konfrontacji z takimi miasta-
mi jak, Chełm, Zamość, Puławy czy Biała Podlaska 
to były miejsca moim zdaniem znakomite a takie 
zdobywaliśmy.
Wymienię kilka nazwisk lekkoatletów, którzy 
w owym czasie odnosili największe sukcesy:

�» Jurek Frączek uprawiał skok w dal –wyniki około 
7,00 m i trójskok – wyniki ponad 14,00 m. Mistrz 
Polski LZS w trójskoku (DYPLOM NA ZDJĘCIU).

�» Zbyszek Frączek w skoku w dal walczył z bratem 
jak równy z równym.

�» Alicja Bielak, w tamtych latach uczennica TRP 
w Pszczelej Woli, później tamże nauczycielka 
WF, osiągała doskonale wyniki w biegach sprin-
terskich i w skoku w dal, była w ścisłej czołówce 
województwa w tych konkurencjach.

�» Gustaw Malikowski – absolwent Technikum 
Wychowania Fizycznego w Szczecinie, bardzo 
sprawny fizycznie, uprawiał m. in. gimnastykę 
akrobatyczną a ściślej skoki na ścieżce, grał w pił-
kę nożną, podnosił ciężary. W LA specjalizował 
się w rzucie oszczepem, w której to konkurencji 
w pierwszej połowie lat 60. dwu lub trzykrotnie 
zdobył tytuł mistrza województwa.

�» Antoni Wąsik – skromny chłopak z Woli 
Gałęzowskiej, pracował w Bychawie. Był czoło-
wym średniodystansowcem województwa także 
w tych latach.

Tenis stołowy
Dyscyplina uprawiana raczej jako sport rekreacyjny. 
W latach 50. nie było warunków do jego uprawiania, 
brak było odpowiedniej sali i brak sprzętu. Dość silna 
sekcja pingpongowa istniała w Pszczelej Woli. Marek 
Urban, Witek Wałęga czy Zbyszek Wrzosek byli za-
wodnikami, z którymi naszym trudno było się rów-
nać. Systematyczny trening w dobrych warunkach, 
odpowiedni, nowoczesny jak na owe czasy sprzęt, 
robiły swoje. Jedynym zawodnikiem z Bychawy, 
który toczył z nimi w miarę równe boje, był Staszek 
Luterek, wówczas najlepszy nasz zawodnik. Już 
w latach 60. pojawiło się kilku niezłych zawodni-
ków m.in. Rysiek Piotrowski, Staszek Bogudziński 
– mistrz gry defensywnej, czy nieco później Kazik 
Banasiak, ale wówczas zdecydowanie wiódł prym 
Adam Dziaduch, mieszkający już wtedy w Bychawie 
(wcześniej w Strzyżewicach). Jednakże nie przypomi-
nam sobie, by drużyna była zgłoszona do jakichkol-
wiek rozgrywek.

Szachy
Dyscyplina traktowana głównie jako gra towarzyska, 
aczkolwiek były rozgrywane różne turnieje z okazji…. 
Były także rozgrywane mistrzostwa miasta a nawet 
zdarzały się wyjazdy na towarzyskie rozgrywki do 
innych miast. Największym jednak sukcesem w tej 
królewskiej grze, był udział naszej drużyny w krajo-
wym finale turnieju Złotej Wieży, (tu mam problem 
bo nie wiem, który to był rok, myślę, że 1966 lub 
1967). Drużyna grała w składzie Leszek Skalski, pra-
cownik zespołu urbanistycznego, Janek Lis pracow-
nik inspektoratu wodnych melioracji i Jan Szawarski, 
urzędnik państwowy. Wówczas byli oni mieszkańca-
mi Bychawy. Po drodze wyeliminowali wszystkich 
rywali z województwa i dotarli aż do finału krajo-
wego, zajmując medalowe miejsce. Zapewne to był 
największy sukces jaki dotychczas udało się osiągnąć 
w tej pięknej grze.

CDN

Stadion sportowy Podzamcze. Ze zbiorów 
leszka Szewczyka

dyplom jerzego Frączka ze zbiorów rodziny 

 
©

Kr
on

ika
 sz

ko
ln

a -
 SP

 B
yc

ha
w

a

Wspomnienia Aleksandra Kryski o powojennej Bychawie

Ciąg dalszy opowiadania o sporcie w Bychawie
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Z myślą o 1 Listopada…

Zapomniane groby
�� Przed dniem 
1 listopada 
porządkujemy groby 
naszych najbliższych. 
Podobnie będzie 
i w bieżącym roku. 
W okresie tym nie 
możemy zapominać 
o miejscach pochówku, 
nad którymi nikt się 
nie pochyli. 

Czas zaciera pamięć o ludziach, którzy tu żyli i nie-
zwykle pięknie wpisali swoją działalność w historię 
Bychawy. 
W mojej pamięci pozostanie wychowawczyni 
z podstawówki – pani Jacurzyńska. Unikając krwa-
wych rzezi na Wołyniu dokonywanych przez ukra-
ińskich nacjonalistów schroniła się w naszym mia-
steczku, ucząc dzieci w miejscowej szkole. W po-
dobnej sytuacji przybyli do Bychawy małżeństwo 
Ewelina i Donat Chrząszcz. W ten dzień Wszystkich 
Świętych zatrzymajmy się na chwilę przy takich gro-
bach, odmówmy modlitwę za spokój ich duszy i za-
palmy znicz, a będzie to piękny gest z naszej strony.

Franciszek Lizoń 1904-1939 
– zginął w obronie Ojczyzny, 
prosi o westchnienie 
do Boga

Na naszym cmentarzu znajduje się grób szcze-
gólny, grób żołnierza Września 1939 związane-
go z Pieninami. Jego losy poznałem w 1991 roku 
z relacji p. Krystyny Aleksander mieszkającej 
w Krościenku nad Dunajcem – poetki Pienin. Jej 
ojciec – Franciszek Lizoń został zmobilizowany 28 
sierpnia 1939 r. Walczył w składzie Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez 
gen. Kleeberga. Po walkach pod Kobryniem (obec-
nie Białoruś) przez Włodawę zmierzali na pomoc 
oblężonej Warszawie. W pobliżu Kocka został ran-
ny a jednocześnie zachorował na czerwonkę. Został 
przewieziony do Lublina, lecz ze względu na brak 
miejsca w szpitalu przetransportowany 29 wrze-
śnia do Bychawy i umieszczony na oddziale zakaź-
nym. Zmarł 17 października 1939 r. Został pocho-
wany na bychawskim cmentarzu. O śmierci i miej-
scu pochówku, żona zmarłego dowiedziała się za 
pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża i li-
stu przesłanego przez siostrę przełożoną bychaw-
skiego szpitala.
Jeszcze jeden epizod przekazany przez p. Krystynę. 
Wspomina jak wspólnie z bratem przewozili 
z Krościenka metalowy krzyż na grób swego Taty. 
Trasę od stacji PKP do dworca autobusowego na 
Podzamczu w Lublinie przebyli pieszo – jak określiła 
– drogę krzyżową. Krzyż nieśli na swych barkach na 
zmianę, wywołując zaciekawienie przechodniów.
Pani Krystyna znana jest dobrze Bychawie, szcze-
gólnie nauczycielom i uczniom, którzy odwiedzają 
ją w Krościenku. Pół serca pozostawiła u nas i jest 
wdzięczna bychawianom, że dbają o grób jej Taty. 
Swoją wdzięczność zawarła w wielu wierszach. 
Pozwolę zacytować jeden z nich.

Bychawo Ty moja
Kto pisał o tobie Bychawo tak szczerze
I ciepłym słowem objął każde zdanie.
Kto zamknął tęsknotę i ukochanie
W miejscu spoczynku, gdzie września żołnierze.

Choć jak Dunajec z górami związany,
Życie poświęcił dla dobra sprawy.
Ranny, strudzony dotarł do Bychawy,
I tam nasz Tato został pochowany.

Chociaż odległość tak wielka nas dzieli
Ale na szczęście, to ojczysta ziemia.
Jodły nie szumią, klon grób Twój ocienia,
Lecz inni na obczyźnie polec musieli.

Tak Bóg Cię ujął Tatusiu w swym polanie
By śmierć przedwczesna nić życia przecięła
I bez Twej zgody ramieniem objęła
Jak trudne było wśród obcych konanie.

Do końca życia będę pamiętała
Odruchem serca wyciągnięte dłonie.
Tego nie wolno mi nigdy zapomnieć,
Że do rodziny przyjęta zostałam.

Modląc się w myślach stoję przy mogile
I moich bychawian różańcem otaczam,
Im moje serce bez reszty przeznaczam
Za wierną przyjaźni poświęconą chwilę.

Krystyna Aleksander 

Oprac. Julian Kwiatkowski

nekrolog

Odszedł wieloletni lekarz bychawski 
doktor Mieczysław Chrzanowski (1933-2015)
�� Poznałem go w 1959 r., 
gdy pracował 
w Ośrodku Zdrowia 
mieszczącym się 
w prywatnym budynku 
Franciszka Flisa. 
W 1962 r. oddano 
w Bychawie do użytku 
budynek przychodni 
obwodowej, w której 
dr Chrzanowski pełnił 
funkcję kierownika.

To w tym czasie znacznie rozszerzono zakres usług 
medycznych, powstały: laboratorium i gabine-
ty specjalistyczne – chirurgii, dermatologii, la-
ryngologii, okulistyki i inne. Otwarto też gabine-
ty dentystyczne w szkołach bychawskich – pod-
stawowej i średnich. Otworzono nowe ośrodki 
zdrowia w miejscowościach poza Bychawą m.in. 
w Krzczonowie, Jabłonnie, Piotrowicach, Bychawce 
i wielu innych, w których istniały także gabine-
ty dentystyczne. W 1975 r. po likwidacji powiatu 

w Bychawie i przekazaniu jego siedziby Miejskiej 
Radzie Narodowej, dr Chrzanowski, wspierany 
przez środowisko lekarzy i władze administracyj-
ne usilnie zabiegał w województwie o przekaza-
nie budynku na szpital w Bychawie. Po adaptacji 
i gruntownym remoncie otwarto w 1977 r. szpi-
tal, a wkrótce powstały też niezbędne budynki 
gospodarcze (kuchnia, stołówka, pralnia i inne). 
Wcześniej, bo od czasu powstania w Bychawie 
Pogotowia Ratunkowego w 1963 r. pełnił tu dyżury. 
Jednocześnie nieprzerwanie był dyrektorem ZOZ-u 
do roku 1982, a potem kierownikiem Przychodni 
Rejonowej, aż do przejścia na emeryturę w 1988 r. 
Tak więc Jego prace i zasługi dla bychawskiej służby 

zdrowia są oczywiste i bezsprzeczne. Całą swoją 
pracę zawodową służył temu środowisku, ceniony 
przez pacjentów i swoich kolegów – współpracow-
ników, z których wielu już nie żyje. Prywatnie był 
człowiekiem sympatycznym i życzliwym. Odszedł 
po długiej i ciężkiej chorobie 8 września 2015 r. 
Winniśmy mu pamięć i wdzięczność.

W imieniu własnym i kolegów Zmarłego,
 lekarzy emerytów, oraz przyjaciół 

serdeczne wyrazy współczucia 
składa Synowi i Rodzinie 

– emerytowany lek. med. Marian Pruś

�� Z życia wsi w gminie nie tylko bychawskiej z lat 50.–70. ubiegłego wieku; 
okres gomułkowski

Pamiętam z dzieciństwa, (choć urodziłam się nie 
w Bychawie a koło Chełma Lub., ale realia życia 
w polskich wsiach były te same) taki oto obrazek: 
wyboistą wiejską drogą ciągnie sznur kilkunastu 
furmanek załadowanych workami zboża. Wszystkie 
kierują się w stronę punktu skupu wyznaczone-
go przez władze, dzieciaki przyglądające się tej pa-
radzie, jako atrakcji, niektóre konie mają nawet 
w grzywy wplecione wstążeczki, a na pierwszej fu-
rze umocowany niby – plakat z napisem o sojuszu, 
które to słowo sprawia naszej dziecięcej gromadzie 
spory kłopot. Tak oto przodująca wieś wykazuje wy-
soką świadomość polityczną, a jej sołtys zasługu-
je u władzy na tytuł wzorowego obywatela socjali-
stycznego państwa. Takie jak ta pokazówki były na 
pewno realizacją z góry manipulowanej propagandy, 

bo w rzeczywistości reakcja rolników na ustawę 
o obowiązkowych dostawach była często zgoła inna. 
Ustawę wprowadzoną dekretem PKWN 1944, potem 
zniesioną w 1946 r. tuż przed słynnym referendum, 
przywrócono w 1951 r. zobowiązując gospodarstwa 
rolne do dostaw odpowiednio wyliczonej ilości pro-
duktów i płodów rolnych, ustalonych w przeliczeniu 
na 1ha użytków rolnych za cenę o wiele niższą od 
rynkowej. Wyniszczone wojną i okupacją gospodar-
stwa chłopskie, z trudem utrzymujące własne rodzi-
ny przyjmowały to, jako dodatkowe ich opodatkowa-
nie. „Kontyngient” jak za Niemca mawiano. W 1954 
r. władze zmodyfikowały i złagodziły obowiązek do-
staw m.in. przez podwyższenie cen, zniesienie do-
staw mleka, aż do definitywnego uchylenia ustawy 
z 1951 r. co nastąpiło w styczniu 1972 r. już w czasach 

gierkowskich, gdy zastąpiono je systemem kontrak-
tacji. Sprzeciw, odmowa, a przy tym krytyka polity-
ki państwa ludowego ze strony odważniejszych nie 
uchodziły płazem, o czym później.

Uświadamiać i karać
Wśród archiwów dotyczących Bychawy (akta 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej) natrafiłam 
na tekst referatu (pogadanki?) odczytanego, jak się 
można domyślać na zebraniu na temat właśnie „akcji 
państwowych” tj. głównie obowiązkowych dostaw 
zboża. Tekst z 10 stycznia 1952 r. na tyle przykuł moją 
uwagę, zwłaszcza, jako przykład osobistego i ideolo-
gicznego zaangażowania referendum, że postanowi-
łam zapoznać Czytelników z jego fragmentami, nie 
wprowadzając żadnych zmian w stylistyce i pisowni. 

Cytuję: Obowiązkowe dostawy w gminie Bychawa 
już prawie wykonano(…) są jednak gospodarstwa 
bezproduktywne tzw. „trupy gospodarcze”, które 
tylko wymagają wiele, nie dając Państwu żadnej ko-
rzyści. A Państwo pragnie otoczyć ich opieką by były 
one ostoją klasy robotniczej, która nie szczędzi trudu 
w budowie Państwa ludowego (…), bo wiele potrzeb 
ma nasz kraj, który wydźwignął się z rąk kapitalistów 
i obszarników (…) dobrze, że coraz więcej chłopi zrze-
szają się w spółdzielnie produkcyjne. Rolnictwo na-
sze jednak pozostaje w tyle, ponieważ są jeszcze ku-
łacy, którzy w małym już stopniu, ale paraliżują pracę 
siejąc wrogie podszepty (…) Długo nasz rząd prowa-
dził akcję uświadamiającą, długo aktywiści chodzili 
od domu do domu uświadamiając i objaśniając zna-
czenie dekretu o planowanym skupie zbóż, znaleźli 

się tacy, których ukarano grzywnami za ich upór (…) 
na teranie gminy 25 osób, przeważnie kułaków (…) 
Wzmóc kontrolę  przez krytykę i demaskowanie ku-
łaka i opornego, ich ująć twardą ręką, nie zapominać  
przy tym o współpracy z biedniakami i średniakami 
(…) Nasi aktywiści gminni nie upoili się sukcesami (…) 
Państwo nasze obywatele w dobie rozkwitu żąda od 
was zrozumienia (…) bo to nie jest Polska sanacyjna, 
gdzie wszyscy pracują na jednostki. Chłopi dla robot-
ników, robotnicy dla chłopów (…) Z towarzyszami, 
którzy się nie wywiązali i byli oporni partia musiała 
się rozstać! Występowali przeciwko polityce partii 
i władzy ludowej np. Jan Woźniak Józwów, Bolesław 
Rysztak  Podzamcze, Michał Jakubowski – były pre-
zes GS, Bronisław Łagoda – zdjęty z prezesa GS-u. 
Rachwał Kol. Zaraszów mówi: „Jak mają mi zabrać 

zboże, to lepiej mnie wezmo do więzienia”.  A wcze-
śniej tenże w 1950 r. siedział 6 miesięcy w więzieniu. 
Władysław Kołduszyński  Kol. Osowa wypowiada się 
wrogo, że nie odda,  używa wulgarnych słów wobec 
aktywu gromadzkiego.  Sankcje karne nałożono na 
22 osoby  na sumę 13 550 zł. 
Aktywiści nasi starali się ubojowić organizacje par-
tyjne i pomogli zdemaskować i oczyszczać szeregi 
partyjne z elementów oportunistycznych.
[Nazwisk tych aktywistów, choć są podane, nie przy-
taczam – M.D.]
A puenta? I śmieszna i straszna.

Maria Dębowczyk

Źródło: APL, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Bychawie, zespół 562, sygn. 262.
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szkoły szkoły

��Wspomnienia z wycieczki na Roztocze
Uczniowie klas V-VI Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie 
przeżyli na Roztoczu wspaniałą 
przygodę.

Wycieczka rozpoczęła się wyprawą rowerową przez 
roztoczańskie pachnących żywicą lasy ze Zwierzyńca 
do Florianki – miejsca hodowli konika polskiego. Po 
przejechaniu 18 km na rowerach wszyscy zasłuży-
li na odpoczynek nad malowniczymi Stawami Echo. 
Atrakcji ciąg dalszy zapewniła nam pani przewod-
nik, która przeniosła nas oczami wyobraźni do cza-
sów Ordynacji Zamojskich, gospodarzy Zwierzyńca 
i okolic. Dowiedzieliśmy się o ogromnym „zwierzyń-
cu myśliwskim” ogrodzonym 30-kilometrowym par-
kanem, takie ZOO z 1593 r., w którym umieszczono 
sarny, jelenie, dziki. To właśnie tu rozkwitała miłość 
Marysieńki i Jana III Sobieskiego.
Kolejny etap naszej przygody to spacer po kamie-
niołomach Babia Dolina w Józefowie, który okazał 
się ciekawą lekcją geologii. Poszukiwaliśmy w ska-
łach wapiennych muszelek sprzed 20 milionów lat, 
a z baszty podziwialiśmy rozciągający się aż po hory-
zont widok na Puszczę Solską. W tutejszych kamie-
niołomach ćwiczą również żołnierze wyjeżdżający 
na misję do Afganistanu. 

Kolejny etap wędrówki to mroczne wąwozy gderli-
wego strumienia Sopotu, jego wodospady i histo-
ria „Czarciego Pola”. Półmrok panujący w wąwozie 
i opowieści o „dobrych czartach” były doskonałym 
wstępem do historii snutych przy ognisku, do któ-
rego usiedliśmy po całodniowej wyprawie. Nocleg 
w domkach wśród roztoczański lasów, zapach igli-
wia o świcie, zostaną nam w pamięci na długo.
Kolejny dzień to kolejne wyzwania – przeszliśmy la-
sem 6-kilometrowy szlak prowadzący na Szumy na 
Tanwi. Niektórzy z nas nigdy jeszcze tyle nie chodzili, 
ale opłaciło się. Zobaczyliśmy cud natury, mówiący 

o wielkiej katastrofie geologicznej sprzed milionów 
lat, w wyniku której powstały 24 wodospady zwa-
ne lokalnie – szumy. W tym miejscu odpoczęliśmy 
i zebraliśmy siły na popołudniowe zwiedzanie ka-
mieniołomu w Nowinach. W tym miejscu znajduje 
się platforma widokowa, z której rozciąga się wi-
dok na Puszczę Solską. Następnie udaliśmy się do 
Krasnobrodu, gdzie pan przewodnik ciekawie opo-
wiadział nam o historii miasta i klasztoru. Roztocze 
pożegnało nas piękną, wakacyjną pogodą.

uczniowie kl. VI SP w Zaraszowie 

�� 15 litrów życiodajnej 
krwi
Uczniowie, nauczyciele 
i absolwenci „Hubala” stanęli 
na wysokości zadania. Podczas 
kolejnej akcji krwiodawstwa 
w dn. 22 września 15 litrów 
krwi. Podzielili się tym co 
najcenniejsze – cząstką swojego 
życia. 

Tradycyjnie akcję przeprowadziła ekipa wyjaz-
dowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Szczególne 
podziękowania należą się dla uczniów klas: III Tps, 
III Tiuf, IV Tps i IV Tiuf. Wszyscy byli bardzo dziel-
ni. Następna akcja 1 grudnia. Koordynatorem akcji 
krwiodawstwa był pedagog szkolny p. Janusz Sagan.

�� Nadać imię szkole – to 
ustalić jej tożsamość, 
zasugerować wartości 
ważniejsze od innych, 
podkreślić kierunek 
działań poprzez osobę 
patrona. Nadać imię 
szkole – to wskazać 
społeczności szkolnej – 
uczniom, nauczycielom 
i rodzicom – pewien 
autorytet, punkt 
odniesienia. Patron 
to symbol, to znak, 
to ideał…

To fragment wystąpienia dyrektora Jerzego 
Sprawki na Święcie Szkoły w „Hubalu” w dn. 
2 października br. Nawiązał do idei nada-
wania szkołom imion, w tym wyboru majora 

Henryka Dobrzańskiego na patrona Zespołu 
Szkół Zawodowych. Społeczność tej Szkoły 
wybierając 27 lat temu postać Majora, odwo-
łała się do człowieka wielkiego formatu, wy-
bitnego Polaka, ze wszech miar wielkiego pa-
trioty, pierwszego partyzanta II wojny świa-
towej i jego wiernych żołnierzy. „Hubal” to do 
dziś postać-legenda, jego biografia to wyjąt-
kowa lekcja patriotyzmu, a szkoła to miejsce, 

w którym zdobywamy wiedzę i umiejętności, ale 
też uczymy się jak żyć.
Dyrektor zapewnił, że Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1, w skrócie nazywany „Hubalem” zawsze bę-
dzie szanować swojego patrona i być wierny jego 
ideałom.

Rocznice są wzniesieniami 
w krajobrazie naszego życia

To chwile radości, które najprzyjemniej spę-
dza się wspólnie. Stąd obecność w środowi-
sku szkolnym zaproszonych gości: księdza 
Marcina Rejaka, który odprawił polową Mszę 
św., pułkownika Marcina Maja – dowódcy 
II Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. 
mjra Henryka Dobrzańskiego w Hrubieszowie 
ORAZ kapitana Dariusza Ziółkowskiego. 
Przybyli również: p. Grzegorz Szacoń przew. RM 
w Bychawie, p. Elżbieta Kaszlikowska dyr. ZS 
im. M. Kopernika w Bełżycach, p. Piotr Gęba 
dyr. BCK, p. Zofia Popławska prezes OSM, 
p. Wiesław Mazurek dyr. Domu Dziecka, 
p. Marek Kuna „przewodnik i gawędziarz”. 
Wśród publiczności znaleźli się emerytowa-
ni nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dy-
rektorzy Szkoły – p. Zdzisław Kawczyński, 
p. Adam Biaduń, reprezentantki Rady Rodziców 
z p. Katarzyną Kłos – przewodniczącą oraz 
p. Teresą Pizoń i p. Marzanną Niedźwiedź, na-
uczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 
mieszkańcy Bychawy, przedstawiciele firm oraz 
oczywiście młodzież.
W uroczystości wziął udział poczet sztan-
darowy Szkoły oraz poczet Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Delegacja 

uczniów „Hubala” złożyła wiązankę kwiatów 
oraz zapaliła znicze przy tablicy poświęconej 
Majorowi przed budynkiem szkoły.

Otworzyliśmy przed Wami 
nie tylko drzwi Szkoły, 
ale również nasze umysły 
i serca…
Tradycyjnie, podczas Święta Szkoły uczniowie 
klas pierwszych składają ślubowanie. Dyrektor 
pogratulował uczniom podjęcia nauki w tej 
szkole i praktycznego wyboru spośród wielu 
propozycji. Życzył świetlanej przyszłości, wspo-
mniał, że wokół tej Szkoły zawsze gromadziły 
się osoby aktywne, twórcze, otwarte.
Szkoła ta ma również szczęście do posiadania 
uczniów i nauczycieli o artystycznej duszy i mu-
zycznym zacięciu. Nie jest w Bychawie tajemni-
cą, że tzw. części artystyczne przygotowywane 
w „Hubalu” to od lat niezwykłe – duchowe i ar-
tystyczne – znakomicie przygotowane wydarze-
nia. Również i to znajdzie się w bukiecie najlep-
szych gminnych imprez i świąt.

mg/UM

Święto szkoły w HUBALU

�� Bezpieczniejsi na 
drodze z Fundacją 
AirBag z Bychawy
W dniach 29-30.09.2015. 
w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbyły się dwa 
spotkania edukacyjne, na 
których dzieci zapoznawały 
się z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego poruszania się 
w ruchu drogowym. 

Spotkania były kierowane do dzieci klas 1-6, a przy-
gotowane zostały przez przedstawicieli Fundacji 
AirBag Bezpieczeństwo i Edukacja z Bychawy. 
Zaproszeni zostali także policjanci, którzy rozmawia-
li z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po przej-
ściach dla pieszych, a w szczególności starali się 
uczulić dzieci na zagrożenia występujące w drodze 
do szkoły. Spotkania przebiegły w radosnej atmos-
ferze tak, aby utrwalić wiadomości poprzez zabawę. 
W tym czasie rodzice zapoznawali się z konsekwen-
cjami brawury na drodze i nieprzestrzegania prze-
pisów. Nastąpiła projekcja filmu nagranego i wy-
reżyserowanego przez Garnizon Lubelskiej Policji. 
Następnie miała miejsce dyskusja na temat najbar-
dziej niebezpiecznych miejsc w Bychawie. Celem tej 

pogadanki było wypracowanie metod współpra-
cy, pomiędzy rodzicami, nauczycielami oraz policją. 
Spotkanie zakończyło się wręczeniem kamizelek oraz 
opasek odblaskowych.
W imieniu Fundacji AirBag Bezpieczeństwo i Edukacja 
chciałabym bardzo serdecznie podziękować p. dy-
rektor Małgorzacie Tudrujek oraz p. wicedyrektor 
Bożenie Szwałek za okazaną życzliwość oraz wspar-
cie merytoryczne i organizacyjne podczas realizacji 
projektu. Nasze gorące podziękowania za cenną po-
moc w działaniach kierujemy także do funkcjonariu-
szy policji z Komendy Miejskiej w Lublinie – Wydział 
Ruchu Drogowego, którzy towarzyszyli nam w cią-
gu tych dwóch dni. Jesteśmy niezwykle wdzięczni 

wszystkim, którzy nam zaufali i pomagają w realizo-
waniu naszej misji.

Irmina Szumiło – prezes Fundacji AirBag
Projekt „Wsparcie dla rozwoju systemu szkoleń z za-
kresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” „Lubelskie 
Lokalnie - Mikrodotacje FIO” dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerów: 
BAAR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A. Operatorem 
była Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 
Kamizelki zostały zakupione przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Lublinie i przekazane za pośred-
nictwem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Opaski odblaskowe były prezentem od Panów 
Policjantów. Dziękujemy!
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