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�� Piękne Miasto i Gmina 2017
Z ogromną przyjemnością przedstawiam 
państwu Założenia Regulaminowe konkursu 
„Piękne Miasto i Gmina 2017”, który w tym 
roku będzie organizowany już po raz 14. Jego 
celem jest poprawa wyglądu miasta i gminy 
Bychawa oraz wyróżnienie mieszkańców, 
którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej 
ich przestrzeni. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 roku, natomiast 
konkursowy przegląd ogrodów zostanie przeprowadzony w terminie 
3-7 lipca 2017 roku, a więc w czasie, gdy ogrody są najpiękniejsze. 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. 
Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Temat z okładki

�� Rowerem na pierogi do Bychawy widzianej z kosmosu!
Zwiedzamy Bychawę na rowerze

Dawniej symbolem luksusu był samochód, dziś staje się nim rower. Coraz wię-
cej rodzin z dziećmi, w wolnych chwilach, wybiera się na wycieczki ekologiczny-
mi jednośladami. Niejednokrotnie podążają oni szlakiem rowerowym „Doliną 
Kosarzewki”, który przebiega przez Bychawę, łącząc dwie sąsiednie gminy – 
Krzczonów i Strzyżewice. Liczne zabytki m.in. secesyjne kamieniczki, synagoga 
z 1810 r., kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ruiny pałacu na Podzamczu, kościół 
oraz cmentarz w Bychawce zachęcają do zatrzymania się i pochylenia nad ich 
historią. Dodatkowym atutem naszego miasta jest jego położenie, na uboczu 
dużych szlaków komunikacyjnych. Mniejsze zagęszczenie ruchu pozwala rowe-
rzystom cieszyć się nie tylko pięknymi widokami, ale zapewnia również poczucie 
bezpieczeństwa.

Kraina Pierogów
Cyklista, po dniu spędzonym na rowerze, może w Bychawie zasmakować w prze-
pysznych pierogach. Najlepszą okazją do poeksperymentowania z nowymi sma-
kami jest Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów”. Odbywa się on w ostatni 
weekend maja. Od dwóch lat połączony jest z festiwalem „Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”.

Kosmiczna Bychawa

Nietuzinkowe oblicze naszej gminy dostrzegł nawet astronauta NASA Jeff 
Williams. Przebywając na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zamie-
ścił na Instagramie zdjęcia przeróżnych miejsc na Ziemi. W tej niesamowitej ga-
lerii znalazła się jedyna fotografia Polski, ukazująca południowo-wschodni frag-
ment gminy Bychawa. Astronautę zaintrygował specyficzny układ pól. Na punk-
cie tego wydarzenia oszalały media w całej Polsce.

Sylwia Paćkowska
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ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE XIV edycji konkursu 
PIĘKNE MIASTO I GMINA 2017
Cel Konkursu:
�� Poprawa estetyki i wyglądu miasta 
i gminy Bychawa, popularyzacja postaw 
przyjaznych środowisku oraz wyróż-
nienie mieszkańców miasta Bychawa 
i wsi z terenu gminy Bychawa, którzy 
kładą nacisk na estetykę otaczającej ich 
przestrzeni.

Organizator konkursu:
�� Konkurs organizowany jest przez 
Burmistrza Bychawy.

Kategorie konkursu: 
Współzawodnictwo konkursowe prowa-
dzone jest w dwóch kategoriach:
�� najpiękniejszy ogród,
�� najpiękniejsze sołectwo.

Zgłoszenie do konkursu:
�� Osoby zainteresowane konkursem zgła-
szają swój udział osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 
1, 23-100 Bychawa, pok. 4, telefonicznie 
tel. 81 56 60 144 lub pocztą elektronicz-
ną na adres gazeta@bychawa.pl.

W konkursie mogą brać udział ogrody 
zgłoszone przez:
�� samych zainteresowanych,
�� wytypowane za zgodą właściciela przez 
sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, bur-
mistrza lub radnych. 
�� Sołectwa do konkursu mogą zgłaszać 
sołtysi, radni lub burmistrz.

W konkursie nie mogą brać udziału lau-
reaci ubiegłorocznej edycji konkursu (na-
grodzeni i wyróżnieni).

Nagrody:
�� Dla zwycięzców przewidziano nagrody 
rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w po-
szczególnych kategoriach.
�� Komisja może przyznać nagrody i wy-
różnienia równorzędne.

Czas trwania konkursu i ogłoszenie 
wyników:
�� Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do 
30 czerwca 2017 roku.
�� Oceny przeglądów dokona Komisja 
powołana przez Burmistrza Bychawy 
w terminie 3-7 lipca 2017 roku.
�� Oficjalne ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi w dniu Dożynek 
Gminy Bychawa 2017.
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�� Hetman Tandem 
Cup już po raz 20. 
w Bychawie!
W południe 1 maja gmina 
Bychawa gościła kolarzy, 
biorących udział w XX 
Międzynarodowym Wyścigu 
Kolarskim Tandemów o Puchar 
Marszałka Lubelszczyzny. 

Cała sportowa impreza odbywała się od 29 kwiet-
nia do 3 maja na drogach województwa lubelskiego. 
Wyścig składał się z sześciu etapów, które rozegrano 
w Lublinie i jego okolicach. Wzięły w nim udział eki-
py z Niemiec, Białorusi i Ukrainy.

Trasa IV etapu biegła drogami naszej gminy. Start 
Bychawa – ul. Marszałka J. Piłsudskiego – Stara 
Wieś – Gałęzów – Leśniczówka – Bychawa. Długość 
jednej rundy wynosiła 5,9 km. Ogółem, tego dnia, 
kolarze pokonali dystans 59 km (kobiety) i 70 km 
(mężczyźni). Żadnego bychawianina nie powinno 
zdziwić, że pierwsze miejsce w kategorii kobiet za-
jęły Iwona Podkościelna i Aleksandra Tecław (KKT 
Hetman). Ich czas to 1:32:07. W kategorii mężczyzn, 
w bychawskim etapie, zwyciężył tandem Marcin 
Polak i Michał Ładosz (KKT Hetman). 

�� 27-28 maja bychawskie 
powietrze wypełni się 
aromatem tradycyjnych 
smakołyków 
przyrządzanych 
na Lubelszczyźnie, 
Podkarpaciu oraz 
Podlasiu. Wielbiciele 
regionalnych 
i ekologicznych 
potraw spotkają się 
podczas festiwalu 
„Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”.

Wzorem roku ubiegłego festiwal „Na kulinarnym 
szlaku wschodniej Polski” zostanie połączony z na-
szym bychawskim świętem „W Krainie Pierogów”. 
Wydarzenie przyjmie formę plenerowego festy-
nu. Jego głównym celem jest promocja wysokiej 
jakości żywności, wytwarzanej przez lokalnych 
wytwórców, w oparciu o tradycyjne technolo-
gie z wykorzystaniem regionalnych i naturalnych 

Już po raz drugi Bychawa połączy smaki trzech regionów
surowców. Organizacją dwudniowe-
go festiwalu zajęły się: Bychawskie 
Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego oraz Urząd 
Miejski w Bychawie. 

W miasteczku produktów trady-
cyjnych, regionalnych i ekologicznych 
charakterystycznych dla wschodniej 
Polski będzie można kupić rodzime 
bychawskie produkty: pierogi, cebula-
rza lubelskiego, nabiał OSM, pieczywo 
GS Samopomoc Chłopska. 

Także w tym roku na scenie pojawi 
się wiele znanych zespołów. Sobotnią 
gwiazdą będzie Kobranocka. Niedziela 
upłynie pod hasłem disco polo – wystą-
pią: Jorgus, Top Girls, Dystans – Renata 
Dąbkowska, Extazy. Jako ostatni wi-
downię rozrusza Boys.

�� Jubileusz 
„50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego”
Burmistrz Bychawy informuje, 
że w 2017 roku organizowany 
będzie Jubileusz „50-lecia” 
Pożycia Małżeńskiego dla 
Par, które zawarły związek 
małżeński w roku 1967 
i wcześniej, a które nie 
otrzymały jeszcze medalu 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamieszkałych na terenie 
gminy Bychawa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczy-
stości zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Bychawie, ul. Partyzantów 1 
pok. nr 16 w terminie do 15 czerwca 2017 r.

�� Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
W uroczystościach 
upamiętniających 226. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
mimo niesprzyjającej aury, 
wzięło udział wielu bychawian.

Tradycyjnie, w towarzystwie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, przemaszerowali do kościo-
ła. Tam, przed mszą świętą w intencji Ojczyzny, 
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie przedstawili bardzo bogatą część ar-
tystyczną. Następnie wszyscy uczestnicy uda-
li się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W trzeciomajowych uroczystościach wzięły udział 
delegacje ze sztandarami – również reprezentacja 
władz Bychawy z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Grzegorzem Szaconiem, skarbnik Elżbietą Dworak 
i sekretarz Gminy Jolantą Cajzer złożyła wieniec 
pod pomnikiem Marszałka. Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban po wygłoszeniu przemówienia, za-
prosił wszystkich na tradycyjną kawę i ciastko 
w Złotej Lirze.

Niestety IV Bieg „Bychawa na 3-GO!” został od-
wołany. Trasa biegu, po obfitych opadach deszczu, 
nie dawała możliwości bezpiecznego przeprowa-
dzenia konkurencji sportowej.
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�� W dniach od 1 maja 
do 31 grudnia 2016 r. 
przeprowadzono 
wśród klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie 
badanie ankietowe, 
którego celem było 
poznanie opinii o pracy 
samorządu oraz jakości 
usług świadczonych 
przez Urząd Miejski 
w Bychawie.

W badaniach wzięło udział 134 respondentów. 
Dostęp do formularzy ankietowych w formie pa-
pierowej zapewnili i ankiety wręczali pracowni-
cy Urzędu. Ankieta byłą dostępna również w for-
mie elektronicznej, w postaci interaktywnego 
formularza na oficjalnej stronie internetowej  
www.bychawa.pl.

Oceniano jakość pracy w dwóch obszarach: po-
znanie opinii interesantów na temat jakości usług 
świadczonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz 
opinii o pracy samorządu. Respondenci odpowia-
dali na 11 pytań. Ich treść wraz z wynikami została 
zamieszczona poniżej. 
1. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/za-
dowolony z obsługi przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bychawie (uprzejmość i kultura 
osobista)?
�» 98 pozytywnych odpowiedzi, przy 36 negatywnych

2. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/za-
dowolony z terminowości załatwiania sprawy przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie?
�» 99 pozytywnych odpowiedzi, przy 35 negatywnych

3. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony z in-
formacji, którą uzyskała/uzyskał na temat załatwia-
nej sprawy?
�» 89 pozytywnych odpowiedzi, przy 45 negatywnych

4. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do informacji 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie, formularzy i ich 
czytelność?
�» 98 pozytywnych odpowiedzi, przy 36 negatywnych

5. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu 
(stoliki, miejsca siedzące)?
�» 58 pozytywnych odpowiedzi, przy 80 negatywnych

Wnioski z badań satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie

6. Jak Pani/Pan ocenia poziom realizacji zadań przez 
samorząd (burmistrza, radnych) w zakresie gospo-
darki komunalnej, czystości, ładu i porządku?
�» 75 pozytywnych odpowiedzi, przy 59 negatywnych

7. Jak ocenia Pani/Pan jakość gminnych szkół 
i przedszkoli?
�» 84 pozytywne odpowiedzi, przy 50 negatywnych

8. Jak ocenia Pani/Pan stan dróg i chodników na tere-
nie miasta i gminy?
�» 59 pozytywnych odpowiedzi, przy 75 negatywnych

9. Jak ocenia Pani/Pan ilość i jakość inwestycji na te-
renie miasta?
�» 72 pozytywne odpowiedzi, przy 62 negatywnych

10. Jak ocenia Pani/Pan ilość i jakość inwestycji na 
terenie gminy?
�» 74 pozytywne odpowiedzi, przy 60 negatywnych

11. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/
zadowolony z ilości i jakości imprez kulturalnych 
i sportowych?
�» 91 pozytywnych odpowiedzi, przy 43 negatywnych 

Porównanie wyników z 2016 r. 
w stosunku do 2015 r. 

Zauważalny wzrost zadowolenia osób biorących 
udział w badaniu dotyczy ilości i jakości inwestycji 
na terenie gminy; stanu dróg i chodników na tere-
nie miasta i gminy; ilości i jakości imprez kultural-
nych i sportowych oraz poziomu realizacji zadań 
przez samorząd w zakresie gospodarki komunal-
nej, czystości, ładu i porządku. Klienci Urzędu wy-
żej ocenili także poziom obsługi przez pracowników 

Urzędu Miejskiego w Bychawie; ilość i jakość inwe-
stycji na terenie miasta; terminowość załatwiania 
sprawy przez pracowników; jakość gminnych szkół 
i przedszkoli, jak i dostęp do informacji, formularzy 
i ich czytelność oraz stopień zadowolenia z informa-
cji uzyskanej na temat załatwianej sprawy. Wzrosła 
ilość osób niezadowolonych z warunków lokalowych 
Urzędu (stoliki, miejsca siedzące). Liczba osób biorą-
cych udział w badaniu satysfakcji klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie zwiększyła się o 8, co daje 
6 % wzrost.

Sylwia Paćkowska / UM Bychawa

Dbając o wysoką jakość usug świadczonych przez 
Urząd Miejski w Bychawie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do wypałniania ankiety dostępnej 
w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.bychawa.pl.

�� Segregujmy śmieci
Z uwagi na fakt, iż do 
kontenerów wrzucane są 
inne odpady niż popiół oraz 
zielone, zbiórka odbywać się 
będzie w wyznaczone dni raz 
w miesiącu. O szczegółowym 
harmonogramie będą Państwo 
poinformowani w późniejszym 
terminie.

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczący-
mi niewłaściwego sposobu korzystania z pojem-
ników (kontenerów), ustawionych na terenie 

miasta Bychawy, przeznaczonych do zbiórki popio-
łu (w okresie zimowym) oraz odpadów zielonych 
(w okresie letnim), Urząd Miejski w Bychawie infor-
muje o zmianie systemu prowadzenia zbiórki tych 
odpadów.

Przypominamy, że do pojemników (kontenerów) 
przeznaczonych do zbiórki ODPADÓW ZIELONYCH 
powinny trafiać takie odpady jak: części roślin po-
chodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, 
liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki – z wyłącze-
niem ziemi, pni, karp, konarów powstałych w wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą za-
wierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (zie-
mia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia 
zwierzęcego, czy pozostałości po spaleniu.

Informujemy, że nadal bezpłatnie można korzy-
stać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego przy ul. A. Budnego 
6 A, 23-100 Bychawa. W zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej 
zbiórki można dostarczyć:
�» odpady komunalne ulegające biodegradacji;

�» odpady zielone;

�» przeterminowane leki;

�» chemikalia;

�» zużyte baterie i akumulatory;

�» zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod wa-
runkiem, że jest kompletny);

�» meble i inne odpady wielkogabarytowe;

�» odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem 
dostarczenia czystego gruzu);

�» zużyte opony;

�» popiół.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów 
komunalnych w terminie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godz. 
9.00 do 14.00.

Agnieszka Grabarska / UM Bychawa

Na stronie internetowej www.bychawa.pl został za-
mieszczony proponowany harmonogram ustawie-
nia kontenerów przeznaczonych do zbiórki popio-
łu (w okresie zimowym) oraz odpadów zielonych 
(w okresie letnim) - od miesiąca czerwca 2017 r.

Żonie oraz całej Rodzinie
z powodu śmierci 

Zbigniewa Kudły
byłego sołtysa Starej Wsi Trzeciej

szczere i serdeczne wyrazy współczucia składają 
sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Piotrowi Wojtasiowi

z powodu śmierci

MAMY
składają burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie, sołtysi oraz radni 
Rady Miejskiej w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Annie Wieczorkiewicz

z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy z pracy

Szczere wyrazy współczucia
Marii Kostrubie

z powodu śmierci

BRATA
składają burmistrz, kierownictwo, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie i sołtysi gminy 

Bychawa

Szczere wyrazy współczucia dla
Jolanty Puły-Dzieciątkowskiej

z powodu śmierci

TEŚCIA
składają burmistrz, kierownictwo, pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

�� Podziękowanie
W imieniu własnym i mojej rodziny pra-
gnę podziękować Dyrektorowi Piotrowi 
Wojtasiowi, lekarzom, pielęgniarkom, 
paniom salowym z SPZOZ w Bychawie za 
opiekę, troskę i życzliwość okazaną bra-
tu. Dziękuję również p. Włodzimierzowi 
Kostrzewie (z Janowa Lubelskiego) oraz 
p. Andrzejowi Kukiełce (z Zamościa).

Z wyrazami wdzięczności 
Maria Kostruba
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samorząd samorząd

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
burmistrza Bychawy od 24 marca 
do 27 kwietnia 2017 r.

�» 24 marca 2017 r. – spotkanie z prezesem 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Bychawie 
w sprawie projektu budowy sieci kanalizacyjnej na 
terenie miasta Bychawa; spotkanie z przedstawi-
cielami Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku nr 51 przy 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego w sprawie zaległości za 
opłaty śmieciowe mieszkań komunalnych;

�» 27-29 marca 2017 r. – wzięcie udziału w III 
Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie;

�» 30 marca 2017 r. – uczestnictwo w posiedzeniu 
Zarządu i Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 
PROEKOB w Bełżycach;

�» 31 marca 2017 r. – spotkanie z zespołem muzycz-
nym „NA TAK”, który złożył propozycję występu na 
Ogólnopolskim Festiwalu „W Krainie Pierogów”; 
przeprowadzenie rozmów z dyrektorami niżej wy-
mienionych szkół:

�� Szkoły Podstawowej w Bychawie w sprawie wyko-
rzystania pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne na 
zagłębionej kondygnacji szkoły,
�� Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie w sprawie boiska Orlik;
�» 2 kwietnia 2017 r. – uczestnictwo w walnym zebra-

niu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie;

�» 4 kwietnia 2017 r. – spotkanie z dowódcą 
23. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Lublinie 
– było to spotkanie zapoznawcze, dotyczyło współ-
pracy z nowo powstałą formacją wojskową;

�» 5 kwietnia 2017 r. – uczestnictwo w wizji lokalnej 
jednego z lokali socjalnych w Osowie; spotkanie 
z przedstawicielem Firmy Energa w sprawie zakupu 
giełdowego energii;

�» 6 kwietnia 2017 r. – wzięcie udziału w naradzie 
z dyrektorami i kierownikami jednostek podle-
głych w sprawach organizacyjnych Ogólnopolskiego 
Festiwalu „W Krainie Pierogów”; udział w spotka-
niu z Wojewódzkim Lubelskim Inspektorem Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie wykorzy-
stania pomieszczeń na zagłębionej kondygnacji 
w Szkole Podstawowej w Bychawie;

�» 7 kwietnia 2017 r. – goszczenie delegacji z miasta 
partnerskiego Korzec na Ukrainie – wizyta miała na 
celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowa-
nia organów samorządu terytorialnego i prezentację 
gminnej praktyki zagospodarowania odpadów ko-
munalnych; odbyło się wspólne posiedzenie komisji 
inwestycyjnej, na której dyskutowano o zagospo-
darowaniu terenów zielonych miasta oraz naborze 
wniosków na urządzanie targowisk oraz moderniza-
cję PSZOK;

�» 9 kwietnia 2017 r. – uczestnictwo w VII Przeglądzie 
Talentów Dziecięcych zorganizowanym przez 

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie pod pa-
tronatem burmistrza Bychawy.

�» 11 kwietnia 2017 r. – spotkanie z przedstawicielem 
firmy ENIS SOLUTIONS w sprawie systemu sterowa-
nia i monitoringu oświetlenia ulicznego;

�» 13 kwietnia 2017 r. – udział w kolejnym spotkaniu 
z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bychawie, 
prezesem BPK sp. z o.o. oraz projektantem w spra-
wie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
Bychawa i modernizacji oczyszczalni ścieków; wrę-
czenie nagród laureatom XXII edycji konkursu pla-
stycznego na projekt kartki wielkanocnej;

�» 19 kwietnia 2017 r. – udział w posiedzeniu kierow-
nictwa, na którym został przyjęty raport z funk-
cjonowania systemu zapewnienia jakości ISO 
9001:2008;

�» 20 kwietnia 2017 r. – udział w kolejnym spotka-
niu z dyrektorami, kierownikami jednostek pod-
ległych i instytucji w sprawach organizacyjnych 
Ogólnopolskiego Festiwalu „W Krainie Pierogów”; 
udział w posiedzeniu, na którym zostały przyjęte 
projekty uchwały na dzisiejszą sesję w następują-
cych sprawach:

�� przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 
2017-2023,
�� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej, położonej w miejscowości 
Leśniczówka, gmina Bychawa,
�� wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym pra-
wem rzeczowym nieruchomości niezabudowanej 
położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie, 
gmina Bychawa,
�� aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa 
i miasta Bychawa oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego gminy Bychawa 
i miasta Bychawa,
�� przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bychawa – w granicach administracyjnych,
�� przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bychawa,
�� zmian wieloletniej prognozy finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

�� udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finanso-
wej Powiatowi Lubelskiemu;
�» 21 kwietnia 2017 r. – spotkanie z przedstawi-

cielami Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku przy 
ul. Partyzantów w sprawie obciążenia z tytułu opłat 
śmieciowych mieszkań komunalnych oraz wzię-
cie udziału w Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

�» 24 kwietnia 2017 r. – spotkanie z przewodniczącym 
Osiedla nr 2 w sprawie inwestycji na ul. Ogrodowej 
oraz strzelnicy. Przeprowadzenie spotkania z prze-
wodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
w Bychawie w sprawie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Bychawy, tj. możliwości finansowa-
nia zadań w ramach środków z RPO. Uczestnictwo 
w roboczym spotkaniu z udziałem starosty powia-
tu lubelskiego, burmistrza Bełżyc, wójtów gmin 
ościennych oraz dyrektorów SP ZOZ w Bychawie 
i Bełżycach w sprawie zmian w Wojewódzkim Planie 
Systemu Ratownictwa Medycznego na obszarze sty-
kania się trzech powiatów: lubelskiego, kraśnickiego 
i janowskiego. Było to spotkanie robocze na dzień 
przed spotkaniem u wojewody lubelskiego;

�» 25 kwietnia 2017 r. – udział w spotkaniu u wo-
jewody lubelskiego w sprawie poprawy zabez-
pieczenia w dostępie do świadczeń zdrowot-
nych w ratownictwie medycznym oraz propo-
zycji zmian w Wojewódzkim Planie Systemu 
Ratownictwa Medycznego. Uczestnictwo w posie-
dzeniu Zgromadzenia Wspólników CZG PROEKOB 

w Bełżycach oraz Zarządu Celowego Związku Gmin 
PROEKOB w Bełżycach;

�» 26 kwietnia 2017 r. – udział w drugim spotkaniu z fir-
mą ENIS SOLUTIONS, która przedstawiła prezentację 
systemu inteligentnego sterowania oświetleniem 
ulicznym. Uczestnictwo w dyskusji z dyrektorem 
Bychawskiego Centrum Kultury oraz komendantem 
Komisariatu Policji w Bychawie w sprawie zwięk-
szenia liczby miejsc parkingowych oraz ewentu-
alnej czasowej zmiany organizacji ruchu podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu „W Krainie Pierogów”;

�» 27 kwietnia 2017 r. – spotkanie z Lubelskim 
Konserwatorem Zabytków w sprawie remontu scho-
dów przy ruinach zamku.

W dniu 20 i 24 kwietnia 2017 r. zostały prze-
prowadzone dwie kontrole w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie. W dniu 20 kwietnia kontrola archi-
wum zakładowego urzędu przeprowadzona przez 
specjalistę/archiwistę z Państwowego Archiwum 
w Lublinie. Druga kontrola przeprowadzona była 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków doty-
czyła przestrzegania i stosowania przepisów doty-
czących ochrony zabytków i opieki nad cmentarzem 
wojennym z okresu I wojny światowej na tzw. „Białej 
Górze”. Podczas obydwu kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

200 lat Pani Stanisławo!
�� 28 kwietnia 2017 
roku pani Stanisława 
Czajka, wspólnie 
z rodziną, świętowała 
swoje setne urodziny. 
Jubilatka urodziła 
się w Gałęzowie 
28 kwietnia 1917 roku. 

Panią Stanisławę w dniu jej święta odwiedziła dele-
gacja z Urzędu Miejskiego w Bychawie – Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Regina Skoczylas. Burmistrz odczytał 
okolicznościowy list gratulacyjny od Prezes Rady 
Ministrów Beaty Szydło. 

�� Kolejne 
odwiedziny 
młodzieży z Francji
W dniach od 15 do 21 maja 
br. gościła w Bychawie grupa 
uczniów z Collège Le Grand 
Beauregard w La Chapelle sur 
Erdre. 

Przyjazd odbył się w ramach corocznej polsko-
-francuskiej wymiany młodzieży. Podczas po-
bytu w Polsce młodzi Francuzi poszerzali wie-
dzę o naszym kraju i regionie. Zacieśniali rów-
nież przyjaźnie z uczniami Gimnazjum nr 1 im 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, które zostały 
zawarte podczas odwiedzin we Francji.

�� Inwestycje w gminie Bychawa

�» Trwają prace nad przebudową drogi gminnej Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów. 

�» Zakończono prace nad przebudową dróg w miejscowościach: Łęczyca, Marysin, 
Olszowiec-Kolonia, Stara Wieś Druga, Osowa.

�» Z początkiem czerwca na drogach gminnych zostanie rozprowadzone kruszywo 
drogowe.

�» Trwają prace nad budową chodnika dla pieszych w Bychawce Drugiej-Kolonii 
i Bychawce Trzeciej w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin-Bychawa. Prace potrwają 
do końca czerwca br.

�» Zakończono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy drogi powiatowej na terenie 
gminy Bychawa i gminy Krzczonów (odcinek od tzw. Kobylego Dołu). Realizacją przed-
sięwzięcia zajmie się przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski z Lublina.

�» 22 maja br. rozpoczęta została realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zamkowej w Bychawie. 

�» Trwają prace nad wyborem wykonawcy w zakresie montażu instalacji solarnych i ko-
tłów centralnego ogrzewania opalanych peletem.
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w trakcie przebudowy drogi w Łęczycy



mieszkańcy mieszkańcy
�� Zaproszenie na 
NOC BIBLIOTEK

książek”, to można się tylko cieszyć. Dziękuję Pani 
Basi, dyrektor biblioteki, za otwartość i cierpliwość. 
I dziękuję harcerzom z drużyny „Jastrzębiec” i zu-
chom z gromady „Cowtrawiepiszczy” – za to, że byli, 
że zachowali się jak należy (czyli jak zwykle), za to, że 
czytają książki.

pwd. Dorota Szczepańska 
komendant Hufca Lublin KCL HRP

Postscriptum: 
�» W ramach zdobywania sprawności „przyjaciel ksią-

żek” harcerze wykonali kilka plakatów promujących 
czytanie. Powstała z nich mini wystawa pod tytułem 
„Harcerze i zuchy polecają książki”. Do obejrzenia 
w Oddziale dla Dzieci MBP w Bychawie.
�» Grupa „sprawców bibliotecznego zamieszania” to słu-

chacze Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Lublinie, kie-
runek: bibliotekarz. Za zgodą pani Doroty Michalczak, 
dyrektor szkoły, wzięli udział w zajęciach w naszej bi-
bliotece. Spisali się znakomicie. Dzieciaki z ociąganiem 
opuszczały bibliotekę, skutecznie zarażone miłością 
do legend najróżniejszych, nakarmione opowieściami 
o zwierzętach, rozbawione i zaskoczone, że w bibliote-
ce wśród książek i z książkami można spędzić niezapo-
mniane chwile! Jamniczka Fela, na co dzień zamiesz-
kała w domu pani Alicji, mimo że nie jest studentką, 

to jednak odegrała jedną z pierwszoplanowych ról 
w tym dniu.
�» Również dla mnie, jako dyrektora Biblioteki to był nie-

zapomniany dzień. Biblioteka opanowana przez grupy: 
harcerzy i zuchów oraz kandydatów na bibliotekarzy 
niemal zatrzęsła się w posadach. Literatura, co praw-
da podawana w dużych dawkach, ale przyprawiona 

humorem, śmiechem i zabawą, okazała się łatwo przy-
swajalna! A o to chodziło! Czytanie ciągle jest na topie! 
Pamiętajcie o tym i odwiedzajcie swoją bibliotekę!

Barbara Cywińska
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Dnia 7 maja 2017 
roku w Bychawskim 
Centrum Kultury, 
odbył się spektakl 
pt. „Ksiądz Dominik 
Maj – Kapłan Serca 
Bożego”, przygotowany 
przez Akademię 
Młodzieżową 
działająca przy parafii 
w Bychawie.

Prace nad spektaklem trwały kilka miesięcy. 
W spektaklu wystąpiły, oprócz akademickiej mło-
dzieży, dzieci ze scholii parafialnej, ministran-
ci, duszpasterz, nauczyciele i inni parafianie. 
Akademia Młodzieżowa mająca w swojej misji 
ewangelizację poprzez teatr i budowanie wspól-
noty parafialnej zrealizowała swój cel. Na spektakl, 
w pracę nad którym zaangażowało się 30 osób, 

przybyło około 300 osób. Przedstawione zosta-
ły sceny z życia księdza Dominka Maja, które ob-
razowały jakim był człowiekiem. Dla mieszkańców 

Spektakl o ks. Dominiku Maju

Bychawy, było to wzruszające przeżycie, ponieważ wielu z nich 
osobiście znało księdza Maja. Widzowie podziękowali aktorom 
aplauzem na stojąco. 

Świetnym dopełnieniem wydarzenia było spon-
taniczne wystąpienie księdza prałata Jana Kiełbasy, 
który przez kilka lat pracował u boku księdza 
Dominika. Podzielił się kilkoma osobistymi reflek-
sjami, mówił ze wzruszeniem o tym, że towarzy-
szenie księdzu Majowi, było jak dotykanie świę-
tości. Pięknie się złożyło, bo premiera spektaklu 
o tym niezwykłym pasterzu, przypadła w Niedzielę 
Dobrego Pasterza.

Dla Akademii Młodzieżowej było to pierwsze ta-
kie przedsięwzięcie, do którego zaproszono wiele 
osób. Z pewnością będzie kontynuowane, bo jest 
to wspaniały sposób na ewangelizację i budowa-
nie wspólnoty lokalnej. Dla młodzieży z Akademii 
powodem do dumy jest to, że mogła przypomnieć 
mieszkańcom Bychawy, wspaniałą postać jaką był 
ksiądz Dominik Maj, wieloletni proboszcz parafii 
w Bychawie. A najważniejszym jest fakt, że spektakl 
cieszył się tak wielkim zainteresowaniem.

Paweł Ozga
instruktor Akademii Młodzieżowej

�� Dwa obrazki z książką i mundurem
Obrazek pierwszy

Młody człowiek w mundurze. Harcerskim, 
oczywiście.

Siedzi po turecku na dywanie, popija oranżadę, po 
prawej stronie ma kartkę papieru, a w rękach książ-
kę. Czyta. Czyta głośno, ładnie i płynnie. Co kilka 
chwil odrywa się od czytania, choć widać, że spra-
wia mu to trudność. Ale ma silną wolę, więc się od-
rywa. Bierze do ręki ołówek, coś zapisuje na tej kart-
ce, po prawej stronie. I wraca do czytania. Proszę nie 
myśleć, że to nie jest możliwe. Młody człowiek, któ-
ry czyta książki, świetnie się przy tym bawi, nawet 
robi notatki. Powiedziałabym, że jest to oczywiste. 
Harcerze czytają książki, najczęściej z wątkiem obo-
zowym i z prawem harcerskim w tle. Czytają i nic so-
bie nie robią z opinii osób, które uważają, że czytanie 
jest niemodne, niepotrzebne i nic wartościowego nie 
przynosi.

Obrazek drugi
Oni. W różnym wieku, z różnych stron wojewódz-

twa, nie tylko lubelskiego. Siedzą i obserwują. Jak 
sami twierdzą – na razie. Muszą wiedzieć, z kim 
mają do czynienia. Siedzą na kanapie, na krzesłach, 
jedna osoba za biurkiem, jedna z jamnikiem na ko-
lanach. Zbiorowisko niby przypadkowych osób. 

Niby. A tak naprawdę... to sprawcy całego zamiesza-
nia. Kandydaci na bibliotekarzy. Z milionem pomy-
słów. Z workiem niespodzianek. Z pasją wypisaną na 
twarzach.

Harcerze i zuchy. Co chwila ktoś wychodzi, ktoś 
wchodzi. Sytuacja jest dynamiczna, nie ma mowy 
o bezruchu. Coś wisi w powietrzu. A na dodatek z ko-
rytarza dochodzą niepokojące odgłosy – „weź ten 
kawałek”, „ktoś widział czekoladę?”, „ała, mój pa-
lec”, „gdzie jest druhna?”, „druhno, mogę to wymie-
szać?”, „Paweł, podaj mi tacę” – co tam się dzieje?

Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie. Czas – jedna z sobót, godziny przedpo-
łudniowe. Rok 2017.

Wpadam do czytelni: „Krystian, chodź na chwilę, 
idź pomóc Pawłowi”. Krystian wybiega na korytarz. 
Za chwilę wołam Martynę, Łukasza, Julkę i innych. 
Kilkoro zostaje nadal w czytelni.

Chwila wcześniej.
Harcerze dostają ataku śmiechu, turlają się 

niemalże po dywanie, śmieją się też panie ( je-
den pan) z grona sprawców zamieszania. Powód? 
Książka. A konkretnie jedna kaszubska legenda 
o Stolemach. Pani Edyta, która czytała tekst, prze-
chodziła sama siebie. Panie Alicja i Bogusia, odgry-
wające role postaci z opowiadania, pobiły wszelkie 

rekordy. Hitem okazała się resuscytacja przeprowa-
dzona przy pomocy jamnika (a konkretnie jego nó-
żek). Ucisk klatki piersiowej był doskonale i wzorco-
wo przeprowadzony.

Wracam do sytuacji na korytarzu. 
Ci, o których wspomniałam wcześniej, stoją wo-

kół stołu – na nim znajduje się kilka misek, talerzy, 
dwie tace. Są też orzechy, gorzka czekolada i... za-
pach olejku migdałowego. Bardzo mocny i wyraźny. 
Robimy marcepanki. Tak, te nasze przysmaczki, które 
zachwyciły jury na „Karnawałowym Daniu dla Mola”. 
Mamy nadzieję, że zachwycą również naszych gości.

„No... bez pudła” – mówi jedna pani. „Obłędne” 
– dodaje druga. Wiedzieliśmy. Z wdzięcznością i po-
czuciem dobrze spełnionego obowiązku wracamy do 
zadań związanych z książkami.

Było jeszcze klejenie Stolemów z gazet, było od-
najdywanie tytułów książek w opowiadaniu, było 
dużo rozmów, dużo pytań, nieustanny zachwyt Felą 
– jamnikiem. Oj, jak nam się nie chciało stamtąd iść... 
Trzeba było. Za chwilę zaczynaliśmy nasze pierwsze, 
oficjalne nocowisko. Trzeba się było przygotować.

Dziękuję w imieniu naszych harcerzy i zuchów, 
w imieniu każdego z osobna – paniom i panu, którzy 
przyjechali, aby z nami „porozrabiać”. A że przy oka-
zji większość szczepu zdobyła sprawność „przyjaciel 

�� Ponowne 
wystawienie 
sztuki po 
udanej 
premierze
Spektakl „Ksiądz 
Dominik Maj – Kapłan 
Serca Bożego” 
zostanie ponownie 
wystawiony 4 czerwca 
(niedziela) o godzinie 
17.30, w Bychawskim 
Centrum Kultury. 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Przełom kwietnia 
i maja to był 
zdecydowanie 
medialny czas! 

Zaczęliśmy maratonem spotkań z pisarzami. Na 
spotkanie z dziećmi przyjechał Zbigniew Dmitroca, 
poeta, pisarz, tłumacz. Towarzyszyła mu żona, 
Magdalena Józefczuk-Dmitroca, autorka ilustracji 
do książek, które rozjaśniły kolorami szare ścia-
ny galerii w BCK-u. Joanna z Oddziału dla Dzieci 
i nasza stażystka Matylda zajęły się wszystkim. 
Jednocześnie pani Elżbieta przygotowywała spo-
tkanie z pisarką dla dorosłych Magdaleną Kordel, 
które miało się odbyć nazajutrz. Tę przyjemność za-
fundowała nam Powiatowa Biblioteka w Lublinie.

Na piątkowy poranek 28 kwietnia z wizytą za-
powiedziała się ekipa TVP 3 Lublin. Biblioteka mia-
ła się stać bohaterką cyklu „Zwykłe-niezwykłe”. 
Zaplanowałam „Molowe śniadanie z TVP 3 Lublin” 
w kawiarni „Złota Lira”. Dzięki powszechnej mobi-
lizacji pracowników biblioteki i BCK-u tuż przed go-
dziną „zero”, czyli 10.00 wszystko było gotowe: mo-
lowy stół pełen książek i smaków najróżniejszych, 
miejsca dla gości itp. Matylda opracowała plakat-
-zaproszenie. Spodobał się na tyle, że pojechał do 
Lublina razem z gośćmi, którzy chcieli go poka-
zać swojemu szefowi. Bychawianie przygotowa-
li kilka śniadaniowych smaków. Basia Korba przy-
rządziła sałatkę śniadaniową według K. Enerlich 
Prowincja pełna smaków, Artur Płaza – męski 
koktajl z A. M. Homes Ta książka uratuje ci życie, 
Mateusz Wróblewski – pastę, o której wspomina 
J. Chmielewska w książce (Nie)boszczyk mąż; Adam 

Bartoszek – drożdżówki, przysmak urzędników, 
serwowane w Cukierni pod Morwami S. Owens; 
Monika Gęba – grzanki inspirowane powieścią 
Sparksa Bezpieczna przystań, Anna Prajsnar przy-
gotowała kawę inkę z mlekiem według wiersza 
Doroty Szczepańskiej. Do śniadania idealnie paso-
wał „Molowy przysmaczek”, czyli literacko-kuli-
narne super trio: chałka drożdżowa z GS-u, masło 
w osełce z bychawskiej OSM i dżemik z aronii z do-
datkiem malin i subtelną nutą tymianku, wytwo-
rzony w „Manufakturze literackich smaków”. Ten 
wyjątkowy smak, będący efektem przyjaźni i szcze-
gólnej więzi lokalnego biznesu i kultury, prezen-
towali: Adam Bartoszek prezes GS „Samopomoc 
Chłopska”, Andrzej Krzysiak przedstawiciel OSM 
w Bychawie i panie z biblioteki. W śniadaniu uczest-
niczyli przyjaciele i czytelnicy biblioteki. To było 

Bychawski Mol ulubieńcem mediów

pierwsze w historii „Molowe śniadanie”, do które-
go wykorzystaliśmy najlepsze, bo lokalne, produk-
ty: pieczywo z piekarni GS-u, nabiał z bychawskiej 
mleczarni, jaja z miejscowych gospodarstw, warzy-
wa i owoce z przydomowych upraw. Z Zaraszowa od 
państwa Kłapciów dostaliśmy jaja od pentarek. Są 
one nieco mniejsze od kurzych, posiadają za to mnó-
stwo zdrowotnych właściwości, np. mają niewiel-
ką zawartość cholesterolu, mogą je jeść bezkarnie 
również osoby mające alergię na białko jaja kurzego. 
Żytni chleb z żurawiną o wyjątkowym smaku upiekł 
dla nas pan Waldemar Przech z Iżyc.

Po śniadaniu przyszedł czas na wspomnienia. 
Wprost z czytelni biblioteki udaliśmy się w podróż 
w czasie do lat 60. i 70. minionego wieku. W zaka-
markach pamięci szukaliśmy wspomnień związanych 
z letnią kawiarenką o wdzięcznej nazwie „Kukułka”, 
która jeszcze nie tak dawno, znajdowała się w parku 

miejskim. Mam nadzieję, że z czasem, poza migawką 
w TVP 3 Lublin, powstanie też spisana barwna opo-
wieść o tym, jaki wpływ miała „Kukułka” na życie kul-
turalne bychawian. Sporo już wiem. Swoimi wspo-
mnieniami podzielili się ze mną: Aleksander Kryska, 
obecnie mieszkający w Biskupcu w warmińsko-ma-
zurskiem, Stefan Sprawka, Leszek Szewczyk, Piotr 
Milanowski, Janusz Kulik i Dorota Drążek oraz osoby, 
które w piątek 28 kwietnia 2017 roku razem ze mną 
w tę sentymentalną podróż zechciały się wybrać. 
A były to panie: Jadwiga Grzesiak, Halina Gromek, 
Maria Mierzwa, Elżbieta Winiarczyk, Joanna Marek-
Stanicka oraz panowie: Henryk Jakubiak, Julian 
Kwiatkowski i Marek Kuna. Każdego, kto pamię-
ta bychawską „Kukułkę”, zapraszam do podziele-
nia się swoimi wspomnieniami. Wizytę TVP 3 Lublin 
w Bychawie zakończyliśmy spacerem w deszczu po 
parku miejskim. I choć porównania wielkiego nie 
mamy, bo nie co dzień przyjeżdża do nas telewizja, 
to i tak stwierdzamy wszyscy zgodnie, że 4-osobo-
wa ekipa TVP 3 Lublin, która spędziła z nami praco-
wity piątkowy dzień, była fantastyczna! Zapraszamy 
ponownie!

W sobotę do biblioteki zapukali... filmowcy. Tym 
razem były to studentki Łódzkiej Szkoły Filmowej, 
Dorota z Warszawy i Alicja z... Paryża! (tak!). 
Dziewczyny chcą nakręcić film o Bychawie. Dzięki 
licznym newsom medialnym wiedzą, jak nasze mia-
sto wygląda z kosmosu. Przyjechały, żeby zobaczyć, 
jak ono wygląda z ziemi. A ponieważ biblioteka to 
dobry adres, to spotkały tutaj naszą lokalną poetkę 
Dorotę Szczepańską, posłuchały recytacji jej wier-
szy w wykonaniu adeptów sztuki bibliotekarskiej 
z Lublina, zainteresowały się drużyną harcerską, 
którą prowadzi Dorota. Porozmawiały też z Teresą 
Tracz, prezes BTR, która akurat wpadła wymie-
nić książki. Poznały autorkę książki Ostatni Pan na 
Bychawie dr Monikę Głazik. Na koniec Marek Kuna, 
nasz nieoceniony przewodnik po okolicy, zabrał je na 

krajoznawczą wyprawę, m.in. po Podzamczu, mająt-
ku Budnego.

Jakby tego było mało od redaktor Magdaleny 
Lipiec-Jaremek przyszło zaproszenie do Radia Lublin. 
Na rozmowę przed radiowymi mikrofonami o litera-
turze pojechałyśmy we trzy: prezes BTR Teresa Tracz, 
Matylda Graboś – nasza stażystka, która prowadzi 
w bibliotece zajęcia dla małych dzieci i ich opieku-
nów „Z bajką na śniadanie”, no i ja. Efekty znajdziecie 
na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin.

4 maja w godzinach popołudniowych do biblio-
teki zawitała redakcja magazynu kulturalnego LAJF. 
Redaktor naczelna Grażyna Stankiewicz i jej asy-
stentka Justyna Sękuła spotkały się z kilkorgiem fa-
nów bychawskiego Mola. I znowu bychawianie oka-
zali się niezawodni. W trakcie spotkania wybrane 
książki można było nie tylko czytać, ale także sma-
kować. Każdy, kto poznał bychawskiego Mola, wie 
że książki się nie tylko czyta, ale również zjada. A to 
za sprawą smaku pierogów od „Saszy”, babki śmie-
tankowej, torcików czekoladowych, herbaty, kawy 
i napoju zwanego „molówką”, wyjętych prosto z: 
Prowincji pełnej snów K. Enerlich, Tędy i owędy M. 
Wańkowicza, Fanaberii J. Wrońskiej, Kuzynek A. 
Pilipiuka, Antykwariusza J. Sancheza i Poematu o mo-
lowej nalewce Teresy Tracz.

Maraton zdarzeń kończy spotkanie z Agnieszką 
Moniką Polak – lublinianką, pisarką, blogerką i mu-
zykiem w jednej osobie. Słynne Chi mai Ennio 
Morricone z towarzyszeniem skrzypiec Agnieszki cią-
gle brzmi w uszach…

Nieodmiennie zadziwia i cieszy mnie fakt, że by-
chawianie (czyt. mieszkańcy gminy Bychawa) to lu-
dzie otwarci, życzliwi i chętni do pomocy. Wszystkim 
nam wielką radość sprawia gdy nasze miejsce na zie-
mi jest postrzegane pozytywnie.

Barbara Cywińska
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

��Wystawa ilustracji 
do książek w MBP 
w Bychawie
26 kwietnia 2017 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bychawie 
gościła Zbigniewa Dmitrocę – 
autora książek dla dzieci, sztuk 
teatralnych, tłumacza. 

Pisarz wystąpił przed dziećmi jako aktor 
Jednoosobowej Trupy Walizkowej „Teatrzyk jak się 
patrzy”. Przedstawienie oparte było na autorskich 
wierszach o zwierzętach. Spotkaniu towarzyszy-
ło otwarcie wystawy czasowej ilustracji do książek 
Magdaleny Józefczuk-Dmitrocy – prywatnie żony 
pisarza.

Ekspozycja zachwyca przepiękną, ciepłą i bogatą 
paletą barw, uroczymi, wesołymi postaciami. Tu na-
wet czarownica okazuje się sympatyczną towarzysz-
ką zabaw! Każda ściana Galerii przemienia się w nie-
zwykły, barwny świat ilustracji, przez który prowa-
dzą nas uśmiechnięte dzieci, sympatyczny miś, kolo-
rowa papuga, a także ożywiona kredka! Ci niezwykli 
bohaterowie uczą, wyjaśniają, przestrzegają.

Magdalena Józefczuk-Dmitroca jest absolwentką 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. 
Uprawia malarstwo batikowe, ilustruje książki dla 
dzieci, projektuje okładki. Współpracowała z wy-
dawnictwami: Świat Książki, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Wydawnictwo Edukacja, Axel Springer Polska 
i Polonijne Centrum Nauczycielskie. Wystawy indy-
widualne gościły w: Lublinie, Zamościu, Świdniku, 
Krasnymstawie, a teraz w Bychawie! Jej pra-
ce znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjo-
nerów w Danii, Kanadzie, Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych, Szwecji i we Włoszech.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy 
zarówno dzieci jak i dorosłych, bowiem prace ar-
tystki urzekną i ucieszą odbiorcę w każdym wieku!

Wystawę można zwiedzać do 31 maja 2017 
roku w Galerii Bychawskiego Centrum Kultury 
w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie, tj. poniedziałek-piątek 9.00-17.00, so-
bota 8.00-15.00.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy 
kontakt: tel.: 81 566 10 76, biblioteka.bychawa@
gmail.com.

Matylda Graboś

�� Sukces VII Przeglądu Dziecięcych Talentów
9 kwietnia 2017 roku (Niedziela 
Palmowa) sala widowiskowa 
w Bychawskim Centrum Kultury 
wypełniła się po brzegi. O godz. 
15.00 rozpoczął się „VII Przegląd 
Dziecięcych Talentów”. Imprezę 
otworzył Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban.

„Talent to JA, talent to TY – każdy z nas ma wie-
le talentów, trzeba je tylko odkryć i wykorzystać” 
– tak brzmi moja ulubiona definicja talentu. Jak 
wiemy, dzieci rodzą się wszechstronnie uzdolnione 
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierun-
kach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami 

na rozwijanie wszelkiej twórczości. Talenty dziecka 
należy bacznie obserwować i pielęgnować w domu, 
w przedszkolu i w szkole. Oczywiście najważniejsza 
jest rola rodziców, którzy powinni dziecko wspie-
rać, inspirować i motywować.

Tworząc „Przegląd Dziecięcych Talentów” stara-
łam się stworzyć taki regulamin, który dawałby sze-
rokie możliwości pokazywania różnych umiejętno-
ści dziecka. W ciągu siedmiu edycji przeglądu mo-
gliśmy oglądać taniec, śpiew, recytację, gimnastykę 
artystyczną, akrobacje, grę na instrumencie, scenki 
teatralne i balet. Jednak najbardziej utkwiły mi wy-
stępy 6-letniej dziewczynki, która składała origami 
i 4-letniego chłopca, który z wielką pasją opowiadał 
o dinozaurach.

W tegorocznych występach padł rekord ilości 
uczestników, ponieważ do przeglądu zgłosiło się aż 

80 dzieci. Popisy małych uczestników oglądały całe 
rodziny, zaproszeni goście oraz nauczyciele z po-
szczególnych placówek oświatowych z terenu na-
szej gminy. W tym roku przeważał taniec i śpiew. 
Tylko nieliczni recytowali wiersze i odgrywali scenki 
humorystyczne.

Wszystkie występy były bardzo piękne, ale na 
szczególną uwagę zasłużyli uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Bychawce, ponieważ zaprezento-
wali nam niezwykły repertuar i stroje. Wiele pracy 
musieli włożyć nauczyciele i rodzice występujących 
dzieci. Po raz pierwszy w tym roku zaprezentowa-
ła się grupa taneczna z BCK. Byliśmy oczarowa-
ni ich profesjonalnym tańcem i umiejętnościami. 
Również dzieci z „Tęczowego Zakątka” w Gałęzowie 
zaprezentowały nam ciekawy program artystycz-
ny. Najtrudniejsze zadanie mieli soliści, ponieważ 
występowali przed dużą publicznością, na dużej 
scenie. Jednak słowo „trema” było im obce. Każdy 
uczestnik po zejściu ze sceny otrzymywał podzię-
kowanie, książkę, drobne upominki oraz wielkie 
brawa.

W imieniu pani dyrektor Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie i własnym chciałam 
podziękować panu Burmistrzowi za objęcie pa-
tronatem naszej imprezy oraz za ufundowanie 

nagród książkowych, dyrektorowi BCK za ufun-
dowanie podziękowań oraz pracownikom BCK za 
pomoc w realizacji przeglądu. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do naszych sponsorów: „Twoja 
Stacja”, „Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie”, 
„Mobilna Myjnia Parowa”, „Markowski Car`s”, 
„Owocna Reklama”, „WOL-BUD”, salonu „PLAY” 
w Bychawie, firmy handlowej „GROSIK”, „Intrograf”, 
„Neonet” w Bychawie, p. M. Adamczyka oraz „Kasy 
Stefczyka Oddział w Bychawie” za ufundowanie 
słodkiego poczęstunku, który umilał dzieciom po-
byt na sali. Dziękuję Pani dyrektor oraz koleżankom 
z naszej placówki za pomoc w zorganizowaniu „VII 
Przeglądu Dziecięcych Talentów”.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom 
przeglądu wspaniałych występów, do zobaczenia 
za rok!

Mirosława Spust
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Po październikowym 
zakończeniu 
rozgrywek piłkarskich 
LLMS 2016/17, zespół 
bychawskiego Granitu 
zamienił zieleń 
murawy na drewniany 
parkiet. 

Ze względu na mniejszą liczbę grających w większo-
ści rozgrywek staraliśmy się wystawiać dwa lub trzy 
zespoły naszej licznej kadry. Chcieliśmy wszystkim 
zawodnikom zapewnić możliwość treningu i nie-
przerwanego rozwoju.

Już 9 listopada Granit Bychawa rozegrał swój 
pierwszy mecz halowy na nowoczesnym obiekcie 
w Kraśniku z Tęczą Kraśnik. Pierwszy zespół wygrał 
4:7 (gole m.in.: Ł. Woźniak, D. Zarzeczny, Ł. Marzec, 
K. Zarzeczny), drugi poległ 0:4.

19 listopada wzięliśmy udział w elitarnym tur-
nieju halowym BEKSA Cup. Mimo braku podsta-
wowych bramkarzy, z niedoświadczonym jesz-
cze M. Szmitem w bramce, staraliśmy się pokazać 
z jak najlepszej strony. Wygrana 4:1 z Lewartem 
Lubartów (M. Pawelec 2, Ł. Woźniak, Ł. Marzec), 
przegrana – po ciężkim meczu – z BKS Lublin 0:5, 
remis 0:0 z Piaskovią Piaski. Do ćwierćfinału awan-
sowaliśmy z drugiego miejsca w grupie, gdzie nie-
stety przegraliśmy z Jedynką Krasnystaw 2:0.

25 listopada Granit Bychawa, już w pełnym skła-
dzie, wynagrodził sobie niepowodzenie w BEKSA 
Cup, wysoko wygrywając sparing z Sygnałem Lublin 
14:2 (M. Pawelec 6, Ł. Woźniak 3, Ł. Marzec 2, M. 
Wójcicki 2, D. Zarzeczny). Drugi i trzeci zespół tak-
że wygrały odpowiednio 7:5 i 3:2 (D. Sprawka, K. 
Osmoliński, M. Podolski, H. Holweg, K. Kalicki).

30 listopada rozegrany został kolejny mecz 
sparingowy, tym razem wygrywając na wyjeź-
dzie z Avenirem Jabłonna 3:14 (M. Pawelec 4, 
M. Wójcicki 3, Ł. Woźniak, D. Sprawka, J. Golan, 
K. Kalicki, Ł. Marzec, H. Holweg, P. Sokół).

Po miesięcznej przerwie zespół wrócił do trenin-
gów na bychawskich obiektach halowych, gdzie ko-
rzystał z kompleksowych warunków umożliwiają-
cych rozwój sportowy i już 28 stycznia wziął udział 
w turnieju we Frampolu. Mieliśmy tam możliwość 
rywalizowania z takimi zespołami jak m.in. Hetman 
Zamość, Unia Hrubieszów czy Wisła Puławy. 
Pierwszy mecz z Gaudium Zamość zakończył się 
dla nas wygraną 2:0 (D. Zarzeczny 2). W drugim, 
po bardzo dobrej grze obu zespołów, przegraliśmy 
z OSiRem Ładzie Biłgoraj 0:1. Kolejny mecz to starcie 
z Unią Hrubieszów, warunki fizyczne przeciwników 
dały im przewagę i zwycięstwo 2:0. Ostatni mecz 
grupowy Granit Bychawa rozegrał z gospodarzami 

Piłkarska zima Młodzików Granitu Bychawa

turnieju, Włókniarzem Frampol – zwycięstwo 0:3 (Ł. 
Woźniak 2, D. Zarzeczny). Ostatecznie zdobyliśmy 
tyle samo punktów co OSiR Łada Biłgoraj, nieste-
ty w bezpośrednim starciu przegraliśmy. Pozostała 
nam walka o V miejsce, gdzie trafiliśmy na Roztocze 
Szczebrzeszyn, które pokonaliśmy w dogrywce 3:1 
(Ł. Marzec, K. Osmoliński, K. Zarzeczny). Z Frampola 
wyjechaliśmy bez miejsca na podium, ale za to z ty-
tułem najlepiej prezentującej się drużyny. Nasi za-
wodnicy – chwaleni przez obserwatorów – mogli 
wracać do domu z podniesioną głową.

19 lutego Granit Bychawa wziął udział w kolejnym 
turnieju halowym, tym razem do Piask pojechały dwa 
nasze zespoły. Pierwszy zespół wygrał swój pierw-
szy mecz, przeciwnikiem byli gospodarze Piaskovia 
Piaski 0:1 (M. Podolski). Drugie było zwycięstwo nad 
Zawiszą Garbów 2:1 (Ł. Marzec, Ł. Woźniak). Kolejny 
sukces z Avenirem Jabłonna 3:0 (D. Zarzeczny 3). 
Po trzech wygranych awansowaliśmy do półfinału 

z pierwszego miejsca w grupie, gdzie czekała już 
HEKSA Niedrzwica, zwycięstwo 0:1 (M. Pawelec). 
W finale ponownie stanęliśmy naprzeciw zawodni-
ków Piaskovii, od początku usiłując narzucić swoje 
warunki gry, jednak niesieni dopingiem publiczności 
gospodarze skutecznie wychodzili z opresji. W bram-
ce przeciwników świetnie spisywał się bramkarz, in-
terweniując nawet w sytuacji jeden na jednego. Pod 
koniec meczu rywale przeprowadzili niebezpieczny 
kontratak – piłka minęła już naszego goalkeepera, 
jednak ofiarną interwencją popisał się M. Wójcicki 
i spotkanie zakończyło się wynikiem bezbramko-
wym, a rozstrzygnięcie musiało wyjaśnić się w rzu-
tach karnych. Sz. Karsai-Flis dał się pokonać tylko raz, 
a egzekutorzy Granitu Bychawa zdobyli komplet goli 
(Ł. Marzec, D. Zarzeczny, K. Zarzeczny) tym samym 
wygrywając cały turniej. Drugi zespół natomiast 
zremisował z Piaskovią II 0:0, przegrał z Vrotcovią 
Lublin 1:0, zremisował z HEKSA Niedrzwica 0:0 i wy-
grał w meczu o V miejsce z Zawiszą Garbów w rzu-
tach karnych 3:1 (K. Osmoliński, K. Kalicki, M. Głąb). 
Indywidualnie nagrodzony przez organizatorów zo-
stał D. Zarzeczny zdobywając tytuł Króla Strzelców 
turnieju.

25 lutego wzięliśmy udział w Turnieju Zawiszy, 
gdzie w pierwszym meczu walczyliśmy z SMS Niemce 
wygrywając 2:0 (M. Pawelec, D. Zarzeczny). Drugi 
starcie niestety przegraliśmy na własne życzenie z KS 
Drzewce 1:0. W następnych – pełna koncentracja 
przełożyła się na wyniki: wygrana z Lublinianką 4:0 
(D. Zarzeczny 2, K. Zarzeczny, M. Pawelec), z Zawiszą 
II 0:3 (D. Zarzeczny 2, M. Pawelec), z Lublinianką II 
1:3 (D. Zarzeczny 2, Ł. Woźniak), z Zawiszą I 0:1 
(M. Pawelec). W Garbowie Granit Bychawa wy-
grał wszystko, co było do wygrania. Król Strzelców 
to D. Zarzeczny z 7 golami na koncie. Najlepszy 
Bramkarz to Sz. Karsai-Flis, który tylko dwa razy dał 
się pokonać. Najlepsza Drużyna to Granit Bychawa.

5 marca rozegraliśmy swój kolejny turniej piłkarski, 
tym razem organizowany przez MUKS w Kraśniku. 
Początek przyniósł porażkę ze Stalą Poniatowa 4:1 
(M. Pawelec). Jednak o niepowodzeniu trzeba było 
szybko zapomnieć, ponieważ w kolejnym meczu cze-
kał już MUKS II. Nasz zespół wyszedł bardziej skon-
centrowany i ograł gospodarzy 0:2 (D. Zarzeczny, M. 
Pawelec). Kolejny mecz to zwycięskie starcie z Tęczą 
Kraśnik 0:2 (M. Pawelec 2). Ponowne zwycięstwo 
z Orką Kluczkowice 5:0 (M. Pawelec 3, Ł. Marzec, D. 
Zarzeczny). Przegrana z MUKSem I 1:0 – po bardzo 
dobrym meczu obu zespołów, można było pokusić 
się o remis, jednak Ł. Woźniak w doskonałej sytuacji 
zdecydował się na podanie do D. Zarzecznego, a nie 
na strzał do bramki. W ostatnim pojedynku wygrali-
śmy z Unią Wilkołaz 3:1 (Ł. Marzec 2, D. Zarzeczny). 
Po cztrech zwycięstwach i dwóch przegranych Granit 
Bychawa stanął na trzecim schodku podium, a indy-
widualne wyróżnienie z rąk organizatorów trafiło do 
M. Pawelca – jednego z najlepszych strzelców i naj-
bardziej wszechstronnego zawodnika turnieju.

Czekając na wiosnę nie chcieliśmy przespać se-
zonu zimowego. Staraliśmy się aktywnie i systema-
tycznie zwiększać swoją wartość piłkarską, z dumą 
reprezentować Bychawę w regionie, zdobywając 
liczne wyróżnienia drużynowe jak i indywidualne. 
Cieszyliśmy się piłką i korzystaliśmy z naszych, co-
raz większych, możliwości sportowych. Warto pod-
kreślić, że kadra Młodzików do końca czerwca weź-
mie udział w dwóch Międzynarodowych Turniejach 
Piłkarskich w Kraśniku i Łukowie. Będzie mogła tam 
zmierzyć się z drużynami z Francji, Białorusi, Ukrainy, 
czy takimi polskimi markami jak Kosa Konstancin, 
Pogoń Siedlce oraz rozegra mecz sparingowy 
z Cracovią Kraków.

Artur Frączek

�� Niezwykła podróż do Malowniczego – spotkanie autorskie 
z Magdaleną Kordel

Czwartek 27 kwietnia br. nie nastrajał zbyt optymi-
stycznie. Na niebie ciemne chmury i wciąż padający 
deszcz. W taki dzień najlepiej byłoby usiąść w fote-
lu, otulić się ciepłym szalem i popijając gorącą her-
batę wziąć do ręki książkę. Organizatorzy spotkania 
z Magdaleną Kordel, autorką poczytnych powieści 
obyczajowych, z niepokojem popatrywali na wska-
zówki zegara i nieuchronnie zbliżającą się godzinę 
rozpoczynającą imprezę. Tymczasem sala powoli za-
pełniała się uczestnikami, a z chwilą wybicia przez 
zegar właściwej godziny, prowadząca mogła przed-
stawić honorowego gościa. I nagle, w jakiś magiczny 
sposób wszyscy „zostali przeniesieni” do uroczego 

słonecznego miasteczka Malownicze, położonego 
u podnóża polskich gór Sudetów. Okazało się, że 
w Malowniczym panuje niepowtarzalna atmosfe-
ra i życie toczy się powoli, niekiedy dynamicznie. 
Można tu zjeść pyszne ciastko w kawiarni u Krysi, 
zatrzymać się u Majki w pensjonacie o wdzięcznej 
nazwie „Uroczysko”, zajrzeć do nostalgicznego an-
tykwariatu pani Leontyny, a po nowe wiadomo-
ści koniecznie zajść do sklepu Kraśniakowej, „lo-
kalnej skarbnicy wszelkich ploteczek”. Jeśli dopisze 
nam szczęście to zobaczymy źrebaka Marysi, kota 
Katastrofę i owczarka Nikifora. A na koniec wypije-
my wino z Malwiną. W Malowniczym można spotkać 

galerię nietuzinkowych postaci przeżywających swo-
ją zwyczajną i jednocześnie niezwykłą codzienność; 
problemy, z którymi każdy z nas boryka się na co 
dzień, ale również ludzi, których udziałem są trudne 

zdarzenia losowe; którzy muszą rozliczyć się z prze-
szłością lub poukładać życie na nowo by wyjść „na 
prostą” i otworzyć się na drugiego człowieka.

W tę niezwykłą podróż do Malowniczego wysyła 
nas wyjątkowa osoba – Magdalena Kordel, kobieta, 
która używa słów by wykonywać swoją profesję, by 
za pomocą słowa wspomagać potrzebujących, by do-
dawać nam otuchy i napawać wiarą w lepszą przy-
szłość, by być przewodnikiem dla tych, którzy nie 
wiedzą jak pokierować swoim życiem. A wszystko po 
to byśmy uwierzyli, że tak naprawdę nasz los zale-
ży od nas samych, od naszych wyborów i poczynań. 
Autorka napisała dwa cykle powieściowe: Uroczysko 

i Malownicze, ogółem dziesięć książek, a w czerwcu 
ukaże się Córka wiatrów pierwszy tom nowego cyklu 
Wilczy dwór. Powieść Tajemnica bzów została jed-
ną z trzech książek Laureatek najchętniej czytanych 
w bychawskiej bibliotece w roku 2016. Czytelnicy 
mówią, że jej książki są jak narkotyk, przeczyta się 
jedną i zaraz chciałoby się sięgnąć po następną.

Spotkanie z Magdaleną Kordel upłynęło w ciepłej 
pogodnej atmosferze mimo niesprzyjającej aury za 
oknami. Autorka otwarcie odpowiadała na liczne 
i bardzo dociekliwe pytania. Mówiła o swoich książ-
kach, o tym gdzie szuka inspiracji do pisania, o po-
myśle wspierania debiutantów w ramach projektu  

„Kto napisze ze mną książkę?”. Podkreślała jak bar-
dzo ważna jest odwaga by pozytywnie zmieniać swo-
je życie. Uczestnicy z entuzjazmem kupowali książ-
ki autorki, nawet ci, którzy nie znali jej twórczości 
postanowili zmierzyć się z jej pisarstwem. My ży-
czymy powieściopisarce weny twórczej i z niecier-
pliwością będziemy oczekiwać na dalsze efekty jej 
pracy. Organizatorami spotkania były: Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Lublinie i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie. Książki pisarki można wypo-
życzyć w miejscowej bibliotece.

Elżbieta Winiarczyk

�� Łączymy pokolenia
Wzorem lat ubiegłych dnia 23 kwietnia 2017 roku 
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Bychawie inicjował ob-
chody ,,Dnia Solidarności Międzypokoleniowej”.
Przesłaniem spotkania była interpretacja i poro-
zumienie między młodszymi i starszymi miesz-
kańcami naszego miasta. Chcieliśmy podkreślić 
istotę więzi międzypokoleniowej w społeczności 
lokalnej. Budowania tego typu relacji uczymy się 
już w domu rodzinnym, szkole, w organizacjach 
pozaszkoleniowych.

Do współpracy przyłączyła się klasa 1 a ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawie. Po części ofi-
cjalnej wystąpiły dzieci najmłodsze, rozpoczy-
nając tym samym część artystyczną. Małe, cu-
downe solistki zaśpiewały piękne, rytmiczne 
piosenki, a pozostali aktorzy skierowali do ludzi 
starszych radosne, pełne optymizmu życzenia. 
Nasze spotkanie uświetniły także – „Słowianki”. 
Piosenki jakie zaśpiewały, wprowadziły radosną 
atmosferę. Najstarsze pokolenie reprezentowali 
panowie występujący z dawnymi instrumenta-
mi, były to akordeony, harmonijki ustne, bębe-
nek. To oni połączyli wszystkie pokolenia obecne 
na sali BCK, śpiewali wszyscy – 140 osób.

Na zakończenie Zarząd Rejonowy PZERiI 
podziękował dzieciom, oraz dyrekcji Szkoły 
Podstawowej  w Bychawie za współpracę 
w przygotowaniu części artystycznej. Wyrazy 
wdzięczności popłynęły do zespołu ,,Słowianki” 
i starszych panów – za włączenie się do obcho-
dów „Dnia Solidarności Międzypokoleniowej”.

Życzę wszystkim Seniorom, aby w kolejnych 
dniach i latach sprzyjało zdrowie, szacunek bli-
skich, oraz zasłużona i czuła opieka.

Przewodnicząca PZERiI
Z. Szorek
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�� Miód kojarzy się nam 
ze słodkim produktem 
pszczoły, nie zwracamy 
uwagi na to, że są one 
głównym zapylaczem 
i pełnią ważną 
rolę w środowisku 
naturalnym. Jeden ze 
starożytnych myślicieli 
stwierdził, że jeśli 
wyginą pszczoły, to 
w ciągu kilku lat zginie 
ludzkość. 

Jest to dla nas mottem potwierdzającym potrze-
bę chronienia pszczół, o które szczególnie powin-
ni troszczyć się rolnicy. Należy zwracać uwagę na 
godziny wykonywania oprysków, by nie powodo-
wały wytrucia pszczół i strat, nie tylko dla przyrody 
ale i samych właścicieli pasiek. W przeszłości miód, 
wosk i inne produkty pszczele były cenne, nie tyl-
ko jako artykuły niezbędne w polskich domach, ale 

stanowiły także ważny produkt handlu przynoszą-
cy zysk pszczelarzom. Tradycja pszczelarstwa prze-
trwała i jest żywa na terenie naszej gminy.

Po utworzeniu powiatu w 1956 roku hodow-
cy pszczół powołali do życia Powiatowe Koło 
Pszczelarzy. Do jego utworzenia przyczynił się ów-
czesny organista bychawskiej parafii – Aleksander 
Walczak. Po likwidacji powiatów, dotychczaso-
wa struktura przekształcona została w Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Bychawie (obejmujące swym 

działaniem nie tylko Bychawę, ale i gminy: Jabłonnę, 
Krzczonów i Strzyżewice). Przemiany społeczno-
-polityczne w 1989 roku spowodowały rozwiąza-
nie Rejonowego Koła i utworzenia Koła w ramach 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. 
Obecnie Koło Pszczelarzy w Bychawie zrzesza 32 
członków posiadających łącznie 1389 rodzin pszcze-
lich. Prezes Koła Wiesław Ląd prowadzi wzorową 
pasiekę liczącą 350 pni. Jego pasiekę odwiedzają 
liczne wycieczki. Gościł również pszczelarzy z Litwy 

i Ukrainy. Dużą pasiekę posiada Paweł Pikula – 100 
rodzin pszczelich i Kazimierz Niedźwiedź – 80 uli. 

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej wpro-
wadzone zostały programy mające na celu poprawę 
ogólnych warunków i wprowadzanie do obrotu pro-
duktów pszczelich, które obejmują nie tylko miód 
i wosk ale i propolis, mleczko pszczele, pyłek i inne. 
Ponadto projekty obejmują: szkolenia, zakup sprzętu 
pszczelarskiego, zwalczania inwazji pasożytów i cho-
rób pszczelich, zakup odkładów i matek pszczelich. 
Uczestnictwo w tych programach jest częściowo re-
fundowane przez Agencję Rynku Rolnego. W celu 
podnoszenia kwalifikacji, członkowie Koła uczestni-
czą w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy, w wyjazdach na Ogólnopolskie 
Dni Pszczelarzy, organizowane corocznie w innych 
rejonach kraju. Są one okazją do spotkań i umożli-
wiają wymianę doświadczeń. 

Około 30 % członków Koła 7 grudnia każdego roku, 
w dniu święta naszego patrona – św. Ambrożego, 
udaje się na pielgrzymkę do Częstochowy. Mało kto 
wie, że 22 października 2014 roku odbyło się uroczy-
ste wprowadzenie i złożenie relikwii św. Ambrożego 
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Żabiej Woli. Relikwie w posta-
ci fragmentu kości prawej ręki przybyły do Polski 
dzięki życzliwości Angelo Scola biskupa Mediolanu. 

W styczniu członkowie uczestniczą we mszy świętej 
odprawianej w intencji pszczelarzy, a następnie uda-
ją się do Bychawskiego Centrum Kultury na spotka-
nie opłatkowe. Praca naszego Koła doceniana jest 
przez władze Wojewódzkiego i Polskiego Związku 
Pszczelarzy.

Wielu naszych członków posiada brązo-
we, srebrne i złote odznaki Polskiego Związku 
Pszczelarzy, a ośmiu odznaczonych zostało medalem  
im. ks. dr. Jana Dzierżona: Romuald Chromczak, 
Eugeniusz Dudziak, Julian Kwiatkowski,  Wiesław Ląd, 
Paweł Pikula, Bolesław Szacoń, Gustaw Szorek i świę-
tej pamięci Mieczysław Fijołek. Dużym zaszczytem 
dla mnie jest uhonorowanie mojej osoby najwyż-
szym odznaczeniem za zasługi dla pszczelarstwa pol-
skiego – statuetką ks. dr. Jana Dzierżona, którą otrzy-
małem od Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy. 
Wolą Walnego Zjazdu Delegatów WZP w Lublinie, je-
sienią ubiegłego roku, Wiesław Ląd wybrany został 
do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i pełni 
funkcję jej przewodniczącego. Mnie powierzono sta-
nowisko sekretarza Zarządu WZP.

Opracowując niniejszą informację zamierzałem 
przybliżyć Państwu historię i obecny stan pszczelar-
stwa w naszej gminie oraz rolę pszczół w przyrodzie.

Julian Kwiatkowski

Koło Pszczelarzy w Bychawie

��Wynotowane ze sprawozdania z zebrania walnego OSM Bychawa
2 kwietnia 2017 roku 
w Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie odbyło 
się zebranie przedstawicieli. 
Otwarcia zebrania dokonał 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Tadeusz Wójcik witając 
wszystkich zebranych delegatów, 
członków Rady Nadzorczej, 
wyróżnionych dostawców mleka 
i zaproszonych gości.

Na Przewodniczącego obrad został jednogłośnie wy-
brany Wiesław Błażejewski. Po formalnościach zwią-
zanych z porządkiem obrad, sprawozdawanie z dzia-
łalności Zarządu za 2016 rok oraz program działa-
nia na rok 2017 przedstawiła Prezes Zarządu Zofia 
Popławska.

Rok 2016 był bardzo trudnym okresem dla OSM ze 
względu na bardzo niskie ceny artykułów i kryzys na 
rynkach światowych. Dzięki różnorodności produkcji 
i galanterii przetrwano ten trudny czas. W strukturze 

ceny nadal preferowana jest jakość, zawartość biał-
ka oraz ilość dostarczanego mleka. W porównaniu 
do poprzedniego roku wzrosła ilość mleka w kla-
sie extra, wzrósł także procent tłuszczu i białka. Za 
bardzo dobrą jakość dostarczanego surowca zosta-
li nagrodzeni następujący dostawcy: Mariusz Dyś 
(Józwów), Mariusz Guziak (Leśniczówka), Stanisław 
Gadzała (Wola Gałęzowska), Magdalena Młynarska 
(Gałęzów Kolonia Pierwsza), Joanna Jeziernicka 
(Kolonia Zaraszów), Jacek Podgórski (Wola 
Gałęzowska), Marek Żak (Gałęzów), Włodzimierz 
Rzucidło (Leśniczówka). Wyróżnieni zostali także 
dostawcy dostarczający najwięcej mleka: Grzegorz 
Ciechoński (Iżyce), Jan Pruś (Kosarzew Dolny), 

Krzysztof Dworak (Gałęzów), Marek Żak (Gałęzów), 
Robert Mazurek (Kosarzew Dolny). Szczególne gratu-
lacje otrzymał Krzysztof Dworak za wyrażanie zgody 
na filmowanie obory oraz udzielanie wywiadów do 
programów telewizyjnych, radiowych i prasy.

Skupowany surowiec sprzedawany jest głównie 
na terenie województwa lubelskiego. OSM najwięcej 
sprzedaje we własnych sklepach. Współpracuje rów-
nież z innymi spółdzielniami na terenie wojewódz-
twa lubelskiego i podkarpackiego. Wyroby można 
spotkać także w większości dużych sieci handlo-
wych. Wzrost sprzedaży wiąże się z polityką zakła-
du – postawieniem na jakość asortymentu. Produkty 
Spółdzielni uzyskały wpis na listę produktów 

tradycyjnych zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa 
oraz prestiżowy znak „Jakość Tradycja” – takie wy-
różnienia mają masło, twarogi, śmietana, a obec-
nie składany jest wniosek na maślankę spożywczą. 
Co ważne, nasze wyroby cieszą się coraz większym 
uznaniem wśród konsumentów.

Spółdzielnia ciągle inwestuje, w ostatnich latach 
korzystała z dofinansowań z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, wsparcia LGD Kraina wo-
kół Lublina. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat 
to m.in. zmiana systemu chłodzenia z amoniakal-
nego na freonowy, budowa i wyposażenie sklepu 

firmowego, modernizacja budynku produkcyjnego, 
dwóch samochodów dostawczych do transportu 
artykułów. Spółdzielnia wspiera także dostawców, 
udzielając im pożyczek na modernizację obór, zakup 
bydła czy sprzętu.

Program działania na rok 2017 zakłada m.in. 
wzrost wartości sprzedaży, wzmocnienie pozycji 
na rynku oraz eksport produktów do krajów Unii 
Europejskiej i USA. Planowany jest także zakup no-
wego kotła twarożkarskiego, budowa magazynu 
chłodniczego, automatyzacja stacji mycia oraz zakup 
samochodu do zwózki surowca.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia-
jąc sprawozdanie omówił główne zagadnienia, któ-
rymi zajmowano się w ubiegłym roku (m.in. bie-
żąca analiza sytuacji finansowej Spółdzielni, roz-
patrywanie wniosków Zarządu w sprawach bie-
żącej działalności Spółdzielni oraz podejmowania 
uchwał w tym zakresie, rozpatrywanie wniosków 
dotyczących przyjęcia i skreślenia z listy członków 
Spółdzielni). Przewodniczący podkreślił, że wprowa-
dzenie nowego asortymentu na rynek, wyróżnienia, 
nagrody, jak i osobiste sukcesy Prezes OSM (człon-
kostwo w radach nadzorczych Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich, Lubelskiej Spółdzielni 
Usług Mleczarskich) przyczyniły się do budowania 
bardzo dobrego wizerunku Spółdzielni.

Po przedstawieniu sprawozdań przyszedł czas na 
dyskusję. Kolejno głos zabierali: Starosta Powiatu 
Lubelskiego Paweł Pikula, Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban, Prezes RBS Bychawy Elżbieta Janeczko, de-
legat Jan Samborski, Wiesław Błażejewski, Tadeusz 
Wójcik. Kończąc obrady Prezes Zarządu podziękowa-
ła delegatom za udzielone absolutorium i przybycie 
na ZP.

Zofia Popławska
OSM Bychawa
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�� Nowinki 
wędkarskie
14 maja br. odbyły się zawody 
wędkarskie na zbiorniku 
„Podzamcze” o Puchar 
Burmistrza Bychawy. 

Tym razem pogoda dopisała, podobnie jak wy-
niki sportowe.
W kategorii seniorów zwyciężyli:

I miejsce Galina Fedorczuk (2870 punktów)
II miejsce Grzegorz Mączka (2600 punktów)
III miejsce Czesław Samborski (1610 punktów)

W kategorii juniorów zwyciężyli:
I miejsce Kondrat Fila (1460 punktów)
II miejsce Norbert Kazubski (490 punktów)
III miejsce Bartek Kowalik (50 punktów)

W imieniu Zarządu Koła PZW w Bychawie składa-
my serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi 
za ufundowanie pucharów i poczęstunku dla 
uczestników zawodów. 

Z podziękowaniem,
Prezes Koła Bychawa PZW Wiesław Pilipczuk
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�� Róg ulicy Rynek, przy 
drodze do kościoła, 
mały pawilon 
przyklejony do 
mieszkania pani Janiny 
Kaźmierskiej (dawne 
studio fotograficzne). 

Ogromne witryny z wyeksponowanymi książkami 
oraz materiałami szkolnymi i biurowymi przyciąga-
ją wzrok przechodniów. Za drzwiami skromne, ale 
klimatyczne wnętrze z półkami pełnymi książek. 
Oprócz tego asortyment typowo szkolny: materia-
ły piśmiennicze, zeszyty, kolorowa bibuła, gumki-
-myszki i inne przybory, które powinny się znaleźć 
w uczniowskim plecaku.

Tam właśnie mieściła się i tak wyglądała niewiel-
ka księgarnia w Bychawie. Ciasne wnętrze bez ma-
gazynu. Jego rolę spełniały pomieszczenia wyna-
jęte między innymi od państwa Wachów czy pani 
Jankowskiej. Inne niedogodności to brak wody 
i centralnego ogrzewania, co sezonowo dawało się 
we znaki pracującym tam osobom. Na szczęście 
duży ruch klientów zainteresowanych kupnem nie 
pozwalał na użalanie się nad sobą. Jak doszło do 
powstania tego księgarskiego przybytku?

W latach 50. XX wieku Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Dom Książki” w Lublinie zakła-
dało księgarnie w całym województwie lubelskim. 
Wtedy też powstała księgarnia w Bychawie (fot. 
z 1957 r.). Pierwszym pracownikiem odpowiedzial-
nym za kolportaż podręczników do szkół i zaopa-
trzenie bibliotek został nauczyciel – pan Roman Flis. 
Wkrótce za księgarską ladą zastąpiły go kolejno: 
Maria Grzesiak, Czesława Tomasiak, Zofia Kowalik-
Dziadosz (pracująca najdłużej i pełniąca funkcję 
kierowniczki), Krystyna Budzyńska, Maria Stępień. 
W 1969 r., po ukończeniu kierunku księgarskiego 
(zaświadczenie o uzyskaniu tytułu księgarskiego), 
to mnie przypadła w udziale praca w miejscowej 
księgarni. Towarzyszyła mi przez kilka lat Danuta 
Rusinek, która potem przeniosła się do księgarni 
w Krzczonowie oraz Stanisława Pawlak–Socha.

Mimo spartańskich warunków szybko się zaakli-
matyzowałam. Pokochałam swój zawód. Codzienny 
kontakt z książką i jej nabywcami sprawiał mi wiele 
radości i satysfakcji. Wypełniałam swoje obowiązki 
nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę. Mile 
wspominam klientów indywidualnych, czytają-
cych i bardzo pilnie śledzących nowości literackie. 
Do grona miłośników dobrej książki, którzy odwie-
dzali regularnie księgarnię, należeli m.in.: Maria 

Dębowczyk, Zofia Grudzień, Władysław Gromek, 
Krystyna i Marek Kunowie, czy Jadwiga Marzęta. 
Dyskusje na temat treści kupowanych książek czy 
twórczości danego autora wzbogacały przy okazji 
i moją wiedzę. Zdarzali się też klienci, którzy spra-
wiali sobie książki po to, by stały się one ozdobą do-
mowych regałów, bo jak inaczej skomentować za-
kup 80 cm książek w granatowej, skórzanej oprawie 
ze złoconymi napisami „Dzieła Lenina”?

Priorytetowym zadaniem dla mnie, jako księga-
rza, był przede wszystkim kolportaż podręczników 
do szkół (6 szkół średnich z Bychawy i okolic, i po-
nad 20 szkół podstawowych) oraz dostawy ksią-
żek dla 14 bibliotek (Bychawka, Dębina, Chmiel, 
Jabłonna, Kosarzew, Krzczonów, Piotrowice, 
Piotrków, Strzyżewice, Kiełczewice, Wola 
Gałęzowska, Żuków, Żabia Wola), w tym oczywiście 
do biblioteki przy szpitalu, którą prowadziła pani 
Anna Gutek oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie z oddziałem dla dorosłych i dzieci. Na 
literaturę czekały też pilnie Kluby Młodego Rolnika 
w okolicznych wsiach. Głód książki był tak wielki, 
że brak odpowiednich stoisk do dystrybucji nie sta-
nowił problemu. Wystarczyła beczka po solonych 
śledziach, wcześniej umyta i wyściełana papierem, 
by mogła od biedy pełnić funkcję magazynu lub 
półek. Najlepiej zorganizowanym punktem kolpor-
tażu była apteka (wtedy jedyna). Sprzedaż książek 
tematycznie związanych z lecznictwem prowadziła 
przemiła pani Władysława Jarmuł. Człowiek wcho-
dził do apteki po polopirynę, a wychodził nie tylko 
z lekarstwem, ale też z poradnikiem, jak sobie po-
radzić np. z przeziębieniem. Równie operatywny-
mi dystrybutorkami książek były: Maria Złotnicka 
– w rejestracji bychawskiej przychodni i Natalia 
Świderska – na oddziale położniczym miejscowego 
szpitala. Lekarz i położna odbierali poród, a szczę-
śliwe mamy zaczytywały się w literaturze fachowej, 
jak karmić i zajmować się dzidziusiem.

Każdej imprezie środowiskowej w Bychawie to-
warzyszyły kiermasze książek. Kolejki do księgar-
skich stoisk radowały serce. Pamiętam, że rekor-
dowa sprzedaż książek miała miejsce podczas dwu-
dniowych Ogólnopolskich Dożynek Młodzieżowych 
w Bychawie. Szczęśliwcy mogli wtedy kupić praw-
dziwe „perełki wydawnicze”, ale to w maju księgarze 
zbierali najlepsze „żniwa”. Dlaczego? Otóż pierwsze 
dni maja, za sprawą Krajowej Rady Narodowej, mia-
ły upływać pod znakiem książki. W dobie Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej Dni Oświaty Książki 
i Prasy (nazwa powstała dopiero w 1951 r.) miały 
odbywać się co roku i były oficjalnym świętem pań-
stwowym obchodzonym powszechnie i uroczyście. 
Propagowano książkę i upowszechniano oświatę, 

akcentując przy tym „wkład władzy ludowej w zwal-
czenie analfabetyzmu”, popularyzację kultury czy 
powszechność szkolnictwa. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się wystawy, spotkania autorskie, se-
sje literackie. W bychawskim Domu Kultury czytelni-
cy mieli przyjemność spotkać się z pisarzami takiego 
pokroju jak Krystyna Nepomucka, czy Adolf Lekki. 
Ale już w latach 80. DOKiP sprowadzały się właści-
wie tylko do „rzucania” na stoiska książek, których 
w księgarniach nie sposób było uświadczyć. Kolejki, 
które ustawiały się do stoisk, da się porównać je-
dynie z ogonkami do sklepów mięsnych. I tu przy-
pomina mi się zabawny epizod związany z kierma-
szem zorganizowanym z rocznicowymi obchodami 
powstania Straży Pożarnej w Starej Wsi. Wieźliśmy 
dużo książek, licząc na niezły utarg. Po drodze za-
trzymali nas do kontroli panowie milicjanci. Może 
szukali ulotek? Skończyło się na strachu. Szczęśliwie 
dojechaliśmy na miejsce i tu czekała na nas następna 
niespodzianka, bo stół, na którym miały leżeć książki, 
służył do rozbierania i ćwiartowania świńskiego mię-
sa. Tłusty, brudny, pełen szczerb, po prostu koszmar. 
Natychmiast zażądałam innego, co też skwapliwie 
uczyniono i książki sprzedały się „na pniu”.

Maj to był również miesiąc licznych szkolnych 
i przedszkolnych wycieczek do księgarni. Uczniowie 
mieli okazję podczas takich wizyt poznać budo-
wę książki, podział literatury, czy układ książek na 
półkach (zdjęcie przedstawia grupę przedszkola-
ków przed drzwiami księgarni). Zdarzało się też, że 
co roku dostawałam zaproszenie do różnych szkół 
w celu poprowadzenia kiermaszu z literaturą dla 
dzieci i młodzieży.

W tamtych czasach z zasobów księgarni korzy-
stały przede wszystkim biblioteki publiczne i szkoły. 
Obowiązywały nas wtedy rozdzielniki, według któ-
rych rozprowadzaliśmy książki. Biblioteki, przywiąza-
ne terytorialnie do swojej księgarni, miały nieograni-
czone finanse i pierwszeństwo w nabywaniu książek. 
Cierpieli na tym indywidualni nabywcy. Z czasem jed-
nak sytuacja się poprawiła. Prywatni bibliofile mogli 
skompletować dzieła np. polskich klasyków, bowiem 

wydawano je w wielkich nakładach. Jedna z klientek 
„starej” księgarni przypomniała mi, że to właśnie tu 
kupiła jubileuszowe wydanie Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza w białej oprawie z pięknymi, rozkłada-
nymi ilustracjami Jana Marcina Szancera.

W 1969 r. mury Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Augusta i Juliusza Vetterów opuściło 32 księga-
rzy. Powodowani sentymentem, spotkaliśmy się po 
czterdziestu pięciu latach w tejże szkole z okazji ob-
chodów 150-lecia (ostatni Pan na Bychawie – Antoni 
Budny łożył pieniądze na budowę i utrzymanie tej 

pięknej placówki). Okazało się, że tylko garstka z nas 
pracowała w księgarstwie do emerytury. Szkoda, że 
zlikwidowano kierunek księgarski. Powód? Nie ma 
dziś zapotrzebowania na wyszkolonych, kompetent-
nych księgarzy. Książką może handlować każdy, poza 
tym zmieniła się forma sprzedaży – oprócz indywidu-
alnego wyboru współczesny klient korzysta ze sprze-
daży wysyłkowej i zamówień przez Internet. 

Regina Szewczyk (z domu Ziętek)

Taki mały lokal, a tyle zadań

�� Już niebawem poznamy dawne wierzenia i zwyczaje związane 
z domem!

W kolejnym „Głosie Regionalistów” (4 (123) 2017) rozpoczniemy publikację 
cyklu artykułów pt. Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej kultu-
rze tradycyjnej – wybrane zagadnienia autorstwa dr Agnieszki Kościuk-Jarosz 
z Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tekst został 
zaprezentowany podczas konferencji naukowej „ARCHITEKTURA – DREWNO – 
BYCHAWA”, odbywającej się w ramach XVIII Spotkań Regionalnych, 28 listopa-
da 2015 roku. 

Pierwsza część została poświęcona domowi w opozycji do dalszej przestrze-
ni, druga - czynnościom mającym na celu zapewnienie ochrony domostwa od 
nieszczęść poprzez sakralizację, trzecia - domowi jako przestrzeni życia jego 
mieszkańców w kontekście najważniejszych wydarzeń cyklu dorocznego i ro-
dzinnego, czwarta – ostatnia traktować będzie o innych osobach wkraczają-
cych w przestrzeń domową, praktykach celowego czynienia chaosu wokół 
domu w momentach przełomowych oraz domu i jego kontaktach z zaświatami. 
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szkoły szkoły
�� Ogólnopolski 
Turniej 
„Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego”

W sobotę, 13 maja 2017 roku uczniowie kla-
sy V b – Agata Sękowska, Weronika Winiarczyk, 
Paweł Straszewski i Szymon Sawicki wzięli udział 
w XL Ogólnopolskim Turnieju „Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego” dla szkół podstawowych 
i gimnazjów. W turnieju wzięło udział 16 szkół.

Eliminacje powiatowe przygotowała Szkoła 
Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori 
w Lublinie. Nasza czwórka wywalczyła 7 miej-
sce. Dzieciaki spisały się na medal. Nie dość, że 
musiały zaliczyć egzamin pisemny, to jeszcze 
udowodniły, że jazda rowerem po „miastecz-
ku ruchu drogowego” to dla nich przysłowiowa 
„pestka”. Uczniowie nieźle poradzili sobie z arcy-
trudnym torem przeszkód, choć nie mieli możli-
wości trenować na torze najeżonym trudnościa-
mi, a w udzielaniu pierwszej pomocy przedme-
dycznej byli bezkonkurencyjni. Pani Renata Płaza 
przeprowadziła im takie szkolenie, że nie mieli 
prawa się pomylić. Gratulujemy sukcesów.

Wychowawca Teresa Tracz  
(źródło: www.sp.bychawa.pl)

�� 6 kwietnia 2017 roku 
odbył się Lubelski 
Finał Wojewódzki 
XVII Edycji Turnieju 
„Z podwórka na 
stadion o Puchar 
Tymbarku”.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bychawie je-
sienią wygrała powiatowy turniej i zakwalifikowała 
się do rozgrywek wojewódzkich w kategorii chłop-
ców U 12 (klasy czwarte i piąte). Miejsce zawodów 
zostało ustalone przez organizatora, trzeba było 
dotrzeć do Międzyrzeca Podlaskiego. Piłkarze wy-
jechali o godzinie 6.30 i po dwóch godzinach po-
dróży zameldowali się na obiektach sportowych 
MOSIR. Po rejestracji i weryfikacji zawodników 
okazało się, że w naszej kategorii jest sześć grup po 
cztery zespoły w każdej, tj. 24 drużyny. Zespoły roz-
grywały mecze w grupach systemem „każdy z każ-
dym”. Ze wszystkich tych grup wyłoniono mistrzów, 

którzy awansowali do dalszych rozgrywek. Było to 
sześć zespołów, awansowały również dwie drużyny 

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

z najlepszym bilansem punktowym wyliczonym 
przez sędziów. Na nasze nieszczęście po przyjeździe 

na miejsce okazało się, że nasz bramkarz z powo-
dów zdrowotnych nie może wystąpić w turnieju. 
Należało ustalić, który zawodnik grający w polu bę-
dzie mógł go zastąpić.

Po oficjalnym i bardzo uroczystym otwarciu 
turnieju rozpoczęły się rozgrywki. Pierwszy mecz 
z drużyną ze Świdnika zakończył się naszą porażką 
1:3, dugi z ekipą z Krasnegostawu 1:5, a trzeci zre-
misowaliśmy 1:1 z gospodarzem i zajęliśmy czwarte 
miejsce w grupie, co dało nam 19 miejsce w koń-
cowej klasyfikacji. Każdy sportowiec otrzymał od 
organizatora medal, torbę z napojami i słodyczami. 
Zostaliśmy też zaproszeni na obiad. Byliśmy już bar-
dzo zmęczeni, a silne emocje wciąż jeszcze nas nie 
opuszczały. Do Bychawy dotarliśmy późnym popo-
łudniem pełni niezapomnianych wrażeń.

Drużyna wystąpiła w następującym składzie: 
Karol Zarzeczny (V a), Kacper Karmiński (V a), Kamil 
Osmoliński (V a), Michał Szmit (V a), Michał Głąb 
(V b), Łukasz Marzec (V b), Michał Podolski (V b), 
Olaf Prącik (IV c), Szymon Baran (IV c), Jakub Kalicki 
(IV a).

Andrzej Miszczak

�� Twój miś może zostać ratownikiem
4 maja 2017 roku naszą 
Akademię Poziomkową 
odwiedził młodszy aspirant 
Sławomir Różycki z Komendy 
Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie 
– prywatnie tata jednej 
z naszych wychowanek.

Zainicjował w naszym przedszkolu akcję ,,Twój 
miś może zostać ratownikiem” – będzie ona kon-
tynuowana przez cały miesiąc. Przedsięwzięcie 
ma na celu zbiórkę misiów, które będą pomaga-
ły dzieciom w czasie wypadku oswoić lęk w sytu-
acji wielkiego stresu. Przedszkolaki już na pierw-
sze spotkanie przyszły przygotowane przyno-
sząc swoje ukochane pluszaki i obiecały, że po-
informują o akcji swoich znajomych. Spotkanie 
było okazją do utrwalenia numerów alarmo-
wych, podzielenia się wiedzą z zakresu bezpiecz-
nych zachowań. Pan Sławek zaprezentował strój 
i podstawowe elementy wyposażenia straża-
ka. Omówił działanie komunikatora używanego 

podczas akcji ratunkowej, butli z tlenem, maski. 
Opowiadał o ciekawych interwencjach, w któ-
rych brał udział. Na koniec spotkania przedszko-
laki mogły przymierzyć strój – i choć nie do koń-
ca na wszystkich pasował, to radości i uśmiechów 
było co nie miara. Opowieść pana Sławka na tyle 
spodobała się dzieciom, że niektóre z nich obieca-
ły w przyszłości zostać strażakami.

Ewa Paszkowska

�� Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zaraszowie poznały 
wielkanocne tradycje
Początek kwietnia upłynął 
uczniom ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie pod znakiem 
przygotowań do Świąt 
Wielkanocnych. A wszystko za 
sprawą cyklu warsztatów pod 
nazwą „Jak powstają tradycyjne 
ozdoby?”. Warsztaty prowadziły 
twórczynie ludowe z okolic 
Krzczonowa.

Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klasy I uczyli się 
pisać pisanki oraz wić palmy, podtrzymując w ten 
sposób tradycje głęboko zakorzenione w naszym 
regionie. Tradycja przygotowywania pisanek na 
Wielkanoc zrodziła się z kultu jajka jako symbolu za-
możności, sytości, odradzającej się co wiosnę młodo-
ści i zdrowia. Warsztaty pisania pisanek metodą bati-
kową poprowadziła pani Halina Grzesiak. Uczestnicy 
projektu ozdabiali wydmuszki jaja kurzego używa-
jąc tradycyjnych „pisaków” (zrobionych z patyka 
z ostrą metalową końcówką) i roztopionego wosku. 

Udekorowane w ten sposób jajka były malowane 
w specjalnym barwniku, a następnie podgrzewane, 
aby pozbyć się resztek niechcianego wosku. Na pi-
sankach uczniowie umieszczali tradycyjne regional-
ne wzory czyli wiatraczki, ślimaczki, zawijasy. Co cie-
kawe niektórzy poszli o krok dalej tworząc pisanki ze 
współczesnymi wzorami bliskimi ich sercu.

Tradycją głęboko zakorzenioną w naszym re-
gionie jest również wicie palm oraz święcenie ich 
w Niedzielę Palmową. Warsztaty wicia palm popro-
wadziła pani Irena Złoto. Podczas zajęć dzieci do-
wiedziały się jak uwić tradycyjną palmę używając 
suszonych traw, bukszpanu, bazi oraz innych roślin 
ozdobnych. Zarówno podczas pierwszych jak i dru-
gich warsztatów nieoceniona okazała się pomoc 
rodziców oraz babć. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w te twórcze działania. Była 
to okazja do integracji oraz miłego spędzania czasu 
ze swoją pociechą.

Uczestnicy projektu mieli także możliwość podzi-
wiania tradycyjnego ludowego stroju krzczonowskie-
go, w który ubrane były panie prowadzące warsztaty.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projek-
tu „Jak to jest zrobione? – czyli od składników do 

produktów”, moduł 3: „Jak powstają tradycyjne 
ozdoby?”. Projekt dofinansowany przez Fundację 
BGK w programie „Na dobry początek!”.

Jolanta Flis
koordynator projektu

�� Lubimy pomagać!
We wrześniu 2016 r. w Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej rozpoczęło swoją 
działalność Szkolne Koło 
Wolontariatu. 

Do koła należy 17 młodych wolontariuszy, którzy 
z wielkim zaangażowaniem włączają się w różno-
rodne działania na rzecz potrzebujących.

Mimo że SKW działa dopiero od kilku miesię-
cy, udało nam się już zrobić wiele dobrego. W paź-
dzierniku przystąpiliśmy do akcji charytatywnej 
„Szkoło Pomóż i Ty”, w ramach której nasi wolon-
tariusze sprzedawali cegiełki. Wspomogliśmy także 
bychawski Caritas przekazując ponad 80 kg żywno-
ści zgromadzonej podczas zbiórki „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. Jak co roku braliśmy również 
udział w akcji „Góra Grosza”, a zebrane fundusze 
przekazaliśmy na konto fundacji Nasz Dom.

Nieco inaczej przebiegała pomoc choremu 
Franiowi. Wymagała ona od wolontariuszy znacz-
nie większego zaangażowania, ale jak się okazało, 
dała im wiele radości i satysfakcji. Oprócz zorgani-
zowania zbiórki ozdób wielkanocnych, uczniowie 
sami wykonali szereg świątecznych drobiazgów. 
Wszystkie rękodzieła zostały przekazane na kier-
masz, który odbył się 16 marca w Lublinie podczas 
koncertu charytatywnego. Dochód ze sprzedaży zo-
stał przeznaczony na leczenie chłopca.

Inicjatywą, którą ostatnio podjęło SKW było przy-
stąpienie do akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. 
W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została 
dyskoteka, podczas której uczniowie przygotowali 
mini-kiermasz ciasteczek i innych słodkości. Można 
powiedzieć, że udało się połączyć przyjemne z poży-
tecznym. Wolontariusze oraz ich koledzy bawili się 
doskonale, gromadząc podczas imprezy oraz trzyty-
godniowej zbiórki ponad 420 złotych.

Cieszy fakt, iż wszyscy członkowie są pełni zapału 
do pracy i do bezinteresownego pomagania innym. 
Mamy zatem nadzieję, że nasze koło będzie się na-
dal prężnie rozwijało niosąc pomoc potrzebującym.

Katarzyna Dalmata
opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
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szkoły szkoły
�� Drużynowe 
Mistrzostwa 
w Tenisie 
Stołowym o Puchar 
Burmsitrza
25 marca 2017 roku 
w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa 
w Tenisie Stołowym o Puchar 
Burmistrza Bychawy.

Do zawodów zgłosiło się 29 drużyn, tj. 58 zawod-
ników. Były to ekipy męskie, żeńskie oraz mie-
szane. Turniej rozgrywany był systemem „do 
dwóch przegranych”. Każdy pojedynek między 
dwoma drużynami toczył się do trzech wygra-
nych setów. Nie było podziału na kategorie wie-
kowe czy płeć. Udział mogli wziąć wszyscy chęt-
ni, zarówno z naszej miejscowości jak i z innych 
gmin. Wszystkie pojedynki rozgrywane były 
zgodnie z zasadą „fair play”, chociaż nie brako-
wało czasami dramaturgii, nerwów czy łez. Oto 
oficjalne wyniki:
�» I – Piotr Goszczyński, Radosław Chrześcian 

(Tuszów)
�» II – Stanisław Zdybel, Agnieszka Zdybel 

(Bychawa)
�» III – Sławomir Kmieć, Patryk Kmieć 

(Bychawa)
�» IV – Michał Pasztaleniec, Szymon Staniec 

(Bychawa)
�» V – Radosław Adamiak, Dawid Adamiak 

(Giełczew)
�» VI – Kacper Karmiński, Michał Głąb 

(Bychawa)
�» VII – Ewelina Wojtyła, Klaudia Wojtyła 

(Bychawa)
�» VIII – Hubert Holweg, Jarosław Golan 

(Bychawa)
�» IX – Szymon Karsai-Flis, Łukasz Woźniak;
�» X – Paweł Prącik, Kacper Grabczyński;

Andrzej Miszczak

�� Uczennice ze Szkoły 
Podstawowej 
w Bychawie w studio 
nagrań

Laureatki konkursów piosenki: Eliza Kusy 
(XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej 
w Krężnicy Jarej – II miejsce) i Natalia Grabowska 
(szkolny konkurs piosenki – I miejsce) 14 marca 
2017 roku w studio Dźwiękownia Trzecia Kolonia 
nagrały swoje zwycięskie piosenki. Podziękowania 
dla p. Darka Hanaja za kolejne sympatyczne spotka-
nie i cierpliwość okazaną podczas rejestracji dźwię-
ku i obrazu. Zapraszamy do obejrzenia na Youtube.

Krzysztof Mendykowski

�� W dniach od 19 
do 25 marca 2017 
roku uczniowie 
„Hubala” wzięli udział 
w kolejnej mobilności 
w ramach projektu 
„My Europe, My Life, 
My Future”. Tym razem 
gościliśmy w Rumunii, 
a organizatorem 
spotkania pod 
nazwą „Sport lekcją 
tolerancji” była szkoła 
Liceum Cu Program 
Sportiv.

Naszą przygodę w Rumunii rozpoczęliśmy od 
zwiedzenia stolicy tego państwa – Bukaresztu. 
Gościliśmy w Pałacu Parlamentu oraz zwiedziliśmy 
skansen wsi rumuńskiej. Następnie udaliśmy się do 
miejscowości Braila, w której znajdowała się szko-
ła naszego partnera. Po oficjalnym przyjęciu przez 
władze i społeczność szkolną, uczestnicy projek-
tu przystąpili do realizacji zaplanowanych zadań. 

Wszyscy partnerzy mieli za zadanie prezentację 
sportu, który wywodzi się z ich kraju jak również 
prezentację najlepszych i najbardziej popularnych 
sportowców. Uczniowie pracowali nad tworzeniem 
albumu w międzynarodowych grupach. Wzięli 
udział w debacie na temat tolerancji i współpra-
cy pomiędzy sportowcami różnych narodowości. 

Hubal z wizytą w Rumunii

Mieliśmy okazję wziąć udział w treningu siatkarek 
i lekkoatletów, obserwując jak wyglądają szkole-
nia na profesjonalnych obiektach. Wielką atrak-
cją dla wszystkich była możliwość uczestniczenia 
w Mistrzostwach Europy w boksie. Podczas wizy-
ty odbyło się również spotkanie z władzami mia-
sta, dyrekcją i nauczycielami. Uczestniczyliśmy 

w prezentacjach przygotowanych przez uczniów 
szkoły oraz w lekcjach, dzięki którym poznaliśmy 
warsztat i metody pracy rumuńskich kolegów, jak 
i atmosferę nauczania w rumuńskiej szkole.

Aspektem kulturowym objętym programem 
mobilności były wyprawy edukacyjne, mające na 
celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami tury-
stycznymi Braila i okolicy. W trakcie rejsu stat-
kiem po Dunaju podziwialiśmy przepiękne krajo-
brazy. Podczas postoju na wyspie zapoznaliśmy się 
z technikami survivalu. Program zwiedzania obej-
mował również zamek Peles w miejscowości Sinaia 
(był on dawniej letnią rezydencją królów Rumunii), 
muzeum etnograficzne, teatr miejski, cerkiew 
św. Archaniołów Michała i Gabriela. Niestety 
wszystko co dobre kiedyś się kończy – tak jak nasze 
spotkanie i przygoda w Rumunii. Podczas pożegna-
nia otrzymaliśmy certyfikaty i złote medale, a mło-
dzież rumuńska pożegnała nas prezentując prze-
piękne układy taneczne i akrobatyczne. Spotkanie 
w Braila zakończyło się sukcesem zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Nastąpiła bardzo poży-
teczna, wielopłaszczyznowa wymiana doświadcze-
nia. To spotkanie tak jak inne na długo pozostanie 
w naszych wspomnieniach. A poznanie kultury, tra-
dycji Rumunii zmieniło nasze nastawienie i obaliło 
stereotypy dotyczące tego kraju.

koordynator projektu Katarzyna Maciejczyk

�� „Hubal” szkołą 
innowacji

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku w Lublinie odby-
ła się jubileuszowa Gala podsumowująca piątą edy-
cję Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” 
i konkursu „Lider Innowacji”.
Certyfikat „Szkoła Innowacji 2017” otrzyma-
ły trzydzieści trzy szkoły z terenu Lubelszczyzny. 
Wśród nich tego zaszczytu dostąpił nasz „Hubal” 
– jako jedyna szkoła z obszaru powiatu lubelskie-
go. Stosowny certyfikat odebrał dyrektor szko-
ły p. Jerzy Sprawka. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że taki dokument otrzymaliśmy już czwarty 
raz z rzędu. Zdobyte nagrody jeszcze bardziej moty-
wują nas do działania.

Projekt Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” or-
ganizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do 
szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, za-
sadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. 
Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego 
– Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – 
Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa 
Misiuk.

Celem programu jest wyróżnienie szkół, w któ-
rych realizowane są nowatorskie pomysły, wspiera-
na jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, 
promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest 
współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są 
wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

Jerzy Sprawka
Janusz Sagan

��Wiosenny ambaras
22 marca br., dzień po tym, gdy 
zawitała wiosna. Wyglądam 
przez okno. Pogoda taka, 
że chciałoby się cofnąć do 
wczorajszego dnia. Zimno i na 
dodatek pada. To nic. Wiem, 
co trzeba zrobić. Pakuję do 
plecaka kawałek kiełbasy 
i bułkę. Wkładam zielony 
sweter. Jestem gotowa. Wiem, 
że w wielu domach robią dziś 
to samo. Zgodnie z zaleceniem 
cały czas trzymam kciuki za 
pogodę.

W szkole jakoś inaczej. Nie to, że cicho, tylko jakoś 
tak świątecznie. Słyszę gwar dochodzący z górnego 
korytarza. To klasa V czeka na rozpoczęcie próby 

w typowy dla nich sposób: 12 osób zapełnia całą 
przestrzeń , jakby był tam tłum. Wróżka śpiewa, 
Zła Czarownica rozmawia z bizneswoman Jadwigą, 
Małgosia stroi klarnet, krasnoludki wylegują się na 
kanapie, a pozostali poruszają się za szybko. Pani 
Basia na stanowisku. Zaczynamy!

W sali obok – kuchenne rewolucje. Zamiast ksią-
żek – deski do krojenia, zamiast długopisów – noże. 
Tak uzbrojeni uczniowie kl. VI pracowicie kroją 
i siekają, walczą ze skórkami, nie darują żadnej pe-
stce! Zapach nic sobie nie robi z niespodzianki, wy-
krada się z klasy i długimi palcami odwraca za nosy 
przechodzących. Zaglądam tam na chwilę: wygląda 
smakowicie, a jak pachnie!

Powoli na korytarzu zbiera się tłumek ciekaw-
skich. Zaczynają zapełniać się ławki i gdy wszyst-
kie miejsca zostają zajęte, a piosenka po cichu 
odtworzona (uff… teraz się nie zacina), rozpoczy-
na się nasze małe święto. Zaczynamy od najmłod-
szych. Dziś do grona czytelników zostaną przyjęci 
pierwszoklasiści, którzy po długich dniach ćwiczeń 
i wyrzeczeń osiągnęli taką biegłość w czytaniu, że 

mogą samodzielnie korzystać ze szkolnej biblioteki. 
Do świata baśni wprowadzają ich uczniowie kl. V, 
którzy przygotowali przedstawienie pt. „Baśniowy 
ambaras”. Po spektaklu następuje seria pytań 
sprawdzających baśniową wiedzę pierwszaków, 
nie najłatwiejszych , ale o dyplom trzeba trochę się 
postarać. Z tych zmagań uczniowie kl. I wychodzą 
z tarczą i uroczyście zostają zaprzysiężeni na no-
wych członków biblioteki, na co otrzymują pisem-
ne pokwitowanie.

Po tych wyczerpujących zdarzeniach, tym moc-
niej dociera do zebranych świadomość, że czas 
drugiego śniadania zbliża się nieubłagalnie. I tutaj 

z pomocą wkraczają dziewczyny z klasy VI, które 
dobrze wiedzą , że sztuka sztuką, a sałatki zjeść 
trzeba. Wnoszą tace z pysznościami, wnoszą i roz-
dają. I znowu wnoszą. A gdy już wszyscy zostają po-
częstowani (co bardziej przedsiębiorczy wielokrot-
nie) następuje dalszy ciąg wydarzeń.

Teraz na scenę wychodzą różne wcielenia 
Wiosny. Mienią się kwiaty na sukniach, pysznią 
na kapeluszach, aż zazdrość bierze! Czuć nie tyl-
ko powiew wiosny, ale i wielkiego świata mody, 
który jakimś cudem wcisnął się pod nasz dach. 
Oklaski, nagrody, uśmiechy. Nawet błyski fleszy, 
a co! Rozglądam się wokoło, wszędzie zielone i żół-
te akcenty. Właściwie każdy założył coś w tych bar-
wach i, mimo ciągle padającego deszczu , u nas 
świeci słońce. Niestraszna nam pogoda, idziemy 
na dwór przywitać wiosnę jak należy. Ognisko już 
płonie dzięki nieocenionemu panu Kazimierzowi. 
Kiełbaski skwierczą, zajadamy się ze smakiem. 
A deszcz mży, właściwie pada coraz bardziej… Ale 
wiadomo – „w marcu jak w garncu”. W dobrym to-
warzystwie i deszcz nie przeszkadza.

Magdalena Rugała
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13.00 – Lubelskie wzgórza - rajd rowerowy po 
gminie Bychawa z gościem honorowym Ja-
nuszem Pożakiem, polskim kolarzem szoso-
wym, mistrzem i reprezentantem Polski

14.00 – Występ zespołu Diament - ŚDS Bychawa
14.30 – Wystąpienia zaproszonych gości
15.00 – Fantazja zespół wokalno instrumentalny 

z Księżomierzy
16.00 – Pokaz Kulinarny GIENO MIENTKIEWICZ, 

wspólne gotowanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Lubelskiego oraz Burmistrzem 
Bychawy

17.00 – Zespół muzyczny z Krzczonowa
17.30 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta  

z Z.S. im. ks. A. Kwiatkowskiego 
18.00 – KOnCeRt GWiaZDY „KOBRanOCKa”
19.30 – Zabawa przy muzyce

Atrakcje dodatkowe (sobota): 
konkursy na „Najciekawsze stoisko wschodnich ziem Polski” 
oraz „Najlepszy smak wschodnich ziem Polski”. Kiermasz pro-
duktów regionalnych Wschodniej Polski, konkursy dla dzieci 
o bezpieczeństwie ruchu drogowego organizowane z Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, konkur-

sy sportowo-rekreacyjne dla dzieci, znakowanie rowerów, 
atrakcja dla dzieci - wspólne lepienie pierogów.

sobota
27 maja

NA KULINARNYM SZLAKU 
WSCHODNIEJ POLSKI

14.00 – Rozpoczęcie XVIII Festiwalu, uroczyste powitanie 
przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Burmi-
strza Bychawy 

  Rozpoczęcie konkursu na najlepsze stoisko pierogowe 
14.30 – Występy artystyczne z BCK
15.00 – Koncert zespołu „JORRGUS”
16.00 – Rozpoczęcie konkursu na najlepsze pierogi i najładniej-

sze stoisko z pierogami.
16.30 – Koncert zespołu „TOP GIRLS”
17.30 – Występy artystyczne z BCK – Klub Seniora
18.00 – Koncert zespołu „DYSTANS – RENATA DĄBKOWSKA”
19.00 – Ogłoszenie wyników konkursów pierogowych
19.30 – Koncert zespołu „EXTAZY”
20.30 – XVIII Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów 
21.15 – Koncert gwiazdy – ZESPÓŁ ,,BOYS’’
22.30 – Pokaz sztucznych ogni
22.40 – Zabawa taneczna 
00.00 – Zakończenie Festiwalu

XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
W KRAINIE PIEROGÓW

niedziela
28 maja

Stadion Sportowy w Bychawie
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G.M. Juryccy
Stara WieÊ I
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Zak∏ad Mi´sny
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Bychawie

US¸UGOWY ZAK¸AD STOLARSKI
MEBLE NA ZAMÓWIENIE
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Mariusz Zarzeczny
Bychawa
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Stacja Kontroli Pojazdów

REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY
w Bychawie

P.W. Dorota i Adam DyÊ - Materia∏y budowlane
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Bychawa, Kosarzew Kolonia, Kosarzew Dolny,

Wola Ga∏´zowska, Paw∏ów, Zdrapy

ILO - MAR Sklep wielobran˝owy
Ilona Holweg
23-100 Bychawa
ul. B.Prusa 2 
kom. 505 111 254

Robert Kmieç

M∏yn EMARK
J.E. Skrzypkowie

Stara WieÊ I

Auto Komis HIT
M. Piotrowski
Auto - Fuks

Jab∏onna

Karczma
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PARTNeR
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System identyfikacji wizualnej 
Województwa Lubelskiego�

Podstawowe elementy 
współtworzące SIW

1�� Elka
 Czym jest Elka?

Elka jest sercem Systemu Identyfikacji 
Wizualnej – odzwierciedla różnorodność 
i dynamikę marki, jaką jest Województwo 
Lubelskie�� Choć Elka stanowi część logo-
typu, jest czymś znacznie więcej, niż tylko 
symbolem graficznym�� Jest „awatarem”, 
który zachowując spójny kształt, nieustan-
nie zmienia swoje wnętrze – w zależności 
od tego, do kogo mówimy i co chcemy 
przekazać�� Czasem występuje na drugim 
planie, czasem wychodzi na plan pierw-
szy – jednak zawsze jest obecna�� Projek-
tant może dowolnie interpretować Elkę 
– jedyną granicą, która może go powstrzy-
mać jest granica wyobraźni (oraz opisany  
w podręczniku zbiór prostych zasad)��

>10 mm

System identyfikacji wizualnej 
Województwa Lubelskiego10

Kiedy Elka jest częścią logotypu Wojewódz-
twa Lubelskiego staje się „ramą”, w którą 
wpisana jest zmienna, zależna od potrzeb 
zawartość�� 

Może ją wypełniać:
1�� ikona,
2�� ilustracja,
3�� fotografia��

W przypadku aplikacji, w których wchodzi 
w grę mały rozmiar logotypu, Elka powinna 
być po prostu wypełniona jednorodnym 
kolorem�� 

1�� 2�� 3��

Podstawowe elementy 
współtworzące SIW

1�� Elka  
 W logotypie

>10 mm
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1�� Elka  
 W logotypie

Informacje dodatkowe:
•	 Bilet	wstępu	na	imprezę	w	niedzielę	10	zł	(wielokrotne	wejście	na	
plac	festynu	jest	możliwe	po	uzyskaniu	opaski	lub	pieczątki	na	ręku	
przy	pierwszym	wejściu).

•	 Dzieci	do	lat	13	po	okazaniu	legitymacji	uczestniczą	w	Festynie	
bezpłatnie.

•  Uczestników festynu obowiązuje REGULAMIN Festynu, szczególnie 
zakaz wnoszenia przedmiotów: ostrych, niebezpiecznych, szklanych, 
własnego alkoholu, narkotyków.

•  Samochody można parkować TYLKO na wyznaczonych 
PARKINGACH w mieście lub na płatnym parkingu na błoniach przed 
Stadionem, Wyjazd z parkingu w kierunku PODZAMCZA

•  Parkowanie samochodów na drodze dojazdowej do Stadionu lub 
w miejscu do tego nie wyznaczonym spowoduje odholowanie 
samochodu na parking płatny.

•  Na drodze dojazdowej do Stadionu obowiązuje zakaz handlu.
•  Organizator Festynu: Bychawskie Centrum Kultury tel. 81 566 01 24

Atrakcje	dodatkowe	(niedziela):
Pit Stop –  VII Turniej przekładania koła na czas na stoisku firmy 
ADACHIP • Wesołe miasteczko • Dmuchane Zamki • Ogródki Piwne • 
Stoiska Reklamowe Sponsorów • Stoiska Gastronomiczne • Stoiska Han-
dlowe • Liczne konkursy z nagrodami

wstęp wolny impreza biletowana
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	W dniach od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. przeprowadzono wśród klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii o pracy samorządu oraz jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bychawie.
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	Róg ulicy Rynek, przy drodze do kościoła, mały pawilon przyklejony do mieszkania pani Janiny Kaźmierskiej (dawne studio fotograficzne). 
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	Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
	Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zaraszowie poznały wielkanocne tradycje
	Początek kwietnia upłynął uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zaraszowie pod znakiem przygotowań do Świąt Wielkanocnych. A wszystko za sprawą cyklu warsztatów pod nazwą „Jak powstają tradycyjne ozdoby?”. Warsztaty prowadziły twórczynie ludowe z okolic Krzczon
	Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
	6 kwietnia 2017 roku odbył się Lubelski Finał Wojewódzki XVII Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
	Twój miś może zostać ratownikiem
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