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�� Przypominamy 
o konkursie Piękne 
Miasto i Gmina 2017

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 
roku, natomiast konkursowy przegląd ogrodów zo-
stanie 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
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�� Inwestycje w gminie Bychawa
�» Trwają prace nad przebudową drogi gminnej 

Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów. Wytyczono 
drogę na całej długości oraz wykonano jej 
podbudowę.

�» Na drogach gminnych rozprowadzane jest kruszy-
wo drogowe.

�» Trwają prace nad budową chodnika dla pieszych 
w Bychawce Drugiej-Koloni i Bychawce Trzeciej 
w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin-
Bychawa. Roboty budowlane, łącznie z ustawie-
niem barier ochronnych, zostaną zakończone 
w lipcu.

�» Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Bychawie”.

�» Trwają prace nad wyborem wykonawcy w zakresie 
montażu instalacji solarnych i kotłów centralnego 
ogrzewania opalanych peletem.

�» Przeprowadzono postępowanie dotyczące wy-
boru wykonawców zadania pn. „Modernizacja 
budynków CKW i remiz OSP na terenie gminy 
Bychawa”. W ramach zadania zostaną rozpoczę-
te prace modernizacyjne budynków w miejsco-
wościach: Kosarzew Dolny-Kolonia, Bychawka 
Pierwsza, Gałęzów Kolonia-Pierwsza, Gałęzów 
Kolonia-Druga.

�» Został złożony wniosek o przyznanie pomocy na 
realizację operacji pn. „Inwestycje w targowiska 

lub obiekty budowlane przeznaczone na cele pro-
mocji lokalnych produktów” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i po-
wiązanej infrastruktury” objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina zamierza zmodernizować istniejące targo-
wisko miejskie przy ul. Lubelskiej, gdzie producenci 
i rolnicy oraz twórcy ludowi będą mogli promować 
produkty wytworzone w gospodarstwie. Poprzez 
stworzenie i zapewnienie nowoczesnego miejsca 
do handlu, zostaną stworzone odpowiednie wa-
runki dla rozwoju przedsiębiorczości i handlu oraz 
poprawi się jakość sprzedaży bezpośredniej.

�» Przeprowadzono procedurę wyłonienia wyko-
nawców przebudowy dróg w miejscowości Wola 
Gałęzowska oraz w Bychawie: ul. ks. Dominika 
Maja wraz z ul. 1 Maja i ul. Mikołaja Reja.

�» Przeprowadzono procedurę wyłonienia wyko-
nawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
107193L w ul. Podwale w Bychawie – budowa za-
toki autobusowej”.

�» Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 107190L – ul. Spokojna w Bychawie (od km 
0+000 do km 0+223 wraz z odcinkiem dojazdowym 
98,5 mb – 321,5 mb)" rozpoczął jego realizację.

�� Nadchodzące 
wydarzenia, 
w których warto 
wziąć udział:

�» 23 czerwca  godz. 18.00  
„Noc Świętojańska” 
(ruiny pałacu w Bychawie)  
wstęp wolny
�» 25 czerwca godz. 15.00  
I Bychawski Festyn Rodzinny  
„Od juniora do seniora”  
(park przy ul. 11 Listopada oraz 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej 
w Bychawie) wstęp wolny
�» 1 lipca godz.  10.00 
IX Forum Kobiet Aktywnych 
„Kameralnie i intymnie, czyli o rela-
cjach kobiet”  
(ruiny pałacu w Bychawie) 
Pierwsze 100 osób, które zgłoszą się 29 i 30  
czerwca do UM w Bychawie otrzyma bezpłat-
ny bilet wstępu.

Regulamin konkursu na www.bychawa.pl.

�� Udzielono absolutorium dla burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana

25 maja miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. To właśnie na niej podsumo-
wywana jest roczna praca gospodarza gminy przez radnych.

Zanim radni przystąpili do głosowania skarbnik gminy Bychawa – Elżbieta Dworak  przedstawiła po-
zytywną opinię Komisji rewizyjnej dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w tym zakresie.

Po wysłuchaniu powyższych opinii oraz przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Bychawie udzieli-
ła absolutorium burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi.

Burmistrz podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę,  
skarbnik za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu  Rady Miejskiej, sołtysom, 
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

�� Pierre Biland - rowerem z Francji do Polski
Pierre Biland – to mieszkaniec 
La Chapelle-sur-Erdre miasta 
partnerskiego, który rowerem 
przemierza Europę – z Francji 
do Polski. 21 czerwca 2017 roku 
przyjechał do Bychawy. 

Spotkał się z zaprzyjaźnionymi rodzinami i burmi-
strzem Januszem Urbanem. Pierre pojawił się w 
godzinach popołudniowych w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie. Informację o przyjeździe cyklisty prze-
kazało Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej www.francja.bychawa.pl.
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samorząd samorząd
temat z okładki

Reforma bychawskiej oświaty

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

�» 28 kwietnia 2017 r. – złożenie życzeń jubilatce, 
mieszkance naszej gminy, w dniu jej setnych uro-
dzin, wręczenie listu okolicznościowego i kwiatów;

�» 1 maja 2017 r. – wręczenie pucharów zwycięz-
com XX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
Tandemów pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Bychawy;

�» 2 maja 2017 r. – spotkanie z prezesem Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej oraz przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wydania 
opinii na planowane przedsięwzięcie dotyczące 
uzyskania wymaganej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach;

�» 3 maja 2017 r. – wzięcie udziału w gminnych uro-
czystościach obchodów 226. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka;

�» 8 maja 2017 r. – spotkanie z dyrektorem 
Bychawskiego Centrum Kultury oraz przed-
stawicielami Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych w sprawach organizacji Nocy 
Świętojańskiej;

�» 9 maja 2017 r. – spotkanie z prezesem 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w sprawie Wspólnot Mieszkaniowych i ich zaległo-
ści z tytułu opłat śmieciowych;

�» 10 maja 2017 r. – spotkanie z przedstawiciela-
mi Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorem 
Bychawskiego Centrum Kultury w sprawach or-
ganizacyjnych XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
„W Krainie Pierogów” „Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”;

�» 11 maja 2017 r. – wzięcie udziału w rozmowach 
z prezesem Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w sprawie funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 
ustawienia kontenerów na popiół i odpady zielone;

�» 15 maja 2017 r. – powitanie młodzieży francuskiej 
z Collège Le Grand Beauregard w La Chapelle-sur-
Erdre, goszczącą w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie w ramach wymiany młodzieży 
polsko-francuskiej;

�» 18 maja 2017 r. – wzięcie udziału w posiedzeniu, na 
którym przyjęte zostały projekty uchwały na sesję, 
tj:

�� projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 
XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 
27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Bychawa na okręgi wyborcze;
�� projekt uchwały zmieniający uchwałę 
Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Bychawa na stałe obwody 
głosowania;
�� projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale bu-
dżetowej na rok 2017;
�» uczestniczenie w obchodach Dnia Godności Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, zorganizo-
wanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie oraz spotkanie z młodzieżą francuską 
przybliżające im wiedzę na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Bychawie;

�» 19 maja 2017 r. – spotkanie z przedstawicielem 
stowarzyszenia Lekarska Grupa Kolarska oraz za-
stępcą komendanta Komisariatu Policji w Bychawie 
w sprawie organizacji XIV Mistrzostw Polski Lekarzy 
w Kolarstwie Szosowym; spotkanie z prezesami 
Jednostek OSP w sprawie zabezpieczenia porząd-
kowego podczas XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
„W Krainie Pierogów”;

�» 22 maja 2017 r. – spotkanie z przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Bychawie oraz 

przedsiębiorcami w sprawie wniosków do Lubelskiej 
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości dotyczących 
ogniw fotowoltaicznych;

�» 24 maja 2017 r. – spotkanie z wizytatorem 
Lubelskiego Kuratorium Oświaty w sprawie nadzoru 
realizacji obowiązku szkolnego; uczestnictwo w kon-
ferencji prasowej dotyczącej promocji wydarzenia 
„Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” organi-
zowanym w ten weekend w Bychawie, połączo-
nym z XVIII Ogólnopolskim Festiwalem „W Krainie 
Pierogów”, wzięcie udziału w spotkaniu z prezesami 
Jednostek OSP w sprawie zabezpieczeń porządko-
wych podczas festiwalu oraz wyścigu kolarskiego 
lekarzy.

W dniu 28 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie został przeprowadzony audyt w nad-
zorze ISO 9001:2008 dotyczący usług publicznych 
świadczonych przez administrację samorządową 
szczebla gminnego.

�� To już 15 lat 
z certyfikatem ISO 
9001:2008
W roku bieżącym mija
15 lat od chwili, kiedy po 
raz pierwszy Urząd Miejski 
w Bychawie otrzymał 
certyfikat w zakresie usług 
publicznych świadczonych 
przez gminę.

Należy podkreślić, że byliśmy jednym z pierw-
szych urzędów, które wdrożyły normę w zakresie 
zarządzania procesowego.
Na tamten czas było to bardzo nowoczesne roz-
wiązanie zarządcze, które doskonalono w latach 
kolejnych. Przykładem dobrej praktyki było po-
wstanie Punktu Obsługi Interesanta . W tym roku 
po raz kolejny niezależni audytorzy potwierdzili, 
że wdrożony w naszej jednostce system zarzą-
dzania jakością spełnia wymogi normy EN ISO 
9001:2009.

Po tylu latach można zadać pytanie co Urząd, 
a w szczególności mieszkańcy gminy Bychawa 
zyskali dzięki ISO? Jako pełnomocnik widzę, że 
wdrażane są nowe wyzwania, które stoją przed 
naszym samorządem. Stale doskonalimy naszą 
organizację w myśl założenia, że największą inwe-
stycją jest człowiek. Przede wszystkim warto wy-
mienić funkcjonujące karty informacyjne i formu-
larze dotyczące spraw najczęściej załatwianych 
w urzędzie. W związku ze zmieniającymi się prze-
pisami karty i formularze są poddawane stałej ak-
tualizacji. W punkcie Obsługi Interesanta czekają 
zawsze otwarci, uśmiechnięci i chętni do udzie-
lenia pomocy w załatwieniu sprawy urzędnicy. 
Ważnym ogniwem w tym systemie jest ankietyza-
cja, która ma na celu badanie potrzeb mieszkań-
ców takich jak inwestycje oraz innych kluczowych 
działań. W wyniku analizy badań ankietowych kie-
rownictwo urzędu podjęło decyzję o wyremonto-
waniu Punktu Obsługi Interesanta wraz z przysto-
sowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy urzędu stale doskonalą się poprzez 
system planowania szkoleń. To tylko kilka przykła-
dów składających się na praktyczne funkcjonowa-
nie naszego urzędu zgodnie z normą ISO.

Wszystkie te działania mają dążyć do wzbudze-
nia zaufania naszych mieszkańców. Czy to się uda-
je? Ocena należy do Was Szanowni Państwo.

Naszym celem jest utrzymanie najwyższego 
poziomu usług. Szczególnie cenne są dla nas opi-
nie mieszkańców. Dlatego też zwracamy się do 
Państwa o wypełnianie ankiet i zgłaszanie opinii 
dotyczących obszarów, które należy udoskonalać.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 
Jolanta Cajzer

�� System oświaty 
w Polce, a co za tym 
idzie i w Bychawie 
został poddany 
reformie. Zmiany 
wejdą w życie 
wraz z początkiem 
przyszłego 
roku szkolnego, 
tj. 1 września 2017 r. 

O kilka słów w tej sprawie zostali poproszeni: bur-
mistrz Bychawy Janusz Urban, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych  
Urzędu Miejskiego w Bychawie Agnieszka Szacoń 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie 
Małgorzata Tudrujek.

Przyjęta przez Rząd reforma oświa-
ty to duże wyzwanie dla bychawskiej 
edukacji. Najistotniejsze zmiany, 
które będą obowiązywały od 1 

września 2017 r. to przekształcenie dotychczaso-
wych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmio-
letnie szkoły oraz wygaszanie, przekształcanie lub 
włączanie gimnazjów do szkół podstawowych.

W naszym samorządzie został wybrany najła-
godniejszy wariant dotyczący przyszłych losów 
szkół podstawowych i gimnazjum. Z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
zostanie włączone w struktury ośmioletniej już 
Szkoły Podstawowej w Bychawie. Warto także 

podkreślić, że pozostałe szkoły podstawowe z te-
renu naszej gminy również zostaną przekształcone 
w szkoły ośmioklasowe.

Dbając przede wszystkim o uczniów jak i pra-
cowników oświaty, niezwłocznie po uzyskaniu in-
formacji o wprowadzeniu reformy przystąpiliśmy 
do konsultacji społecznych. Pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie wraz z dyrektorami szkół 
oraz związkami zawodowymi, mimo licznych wąt-
pliwości i trudności, wypracowali najbardziej opty-
malne rozwiązanie dające możliwość zatrudnienia 
wszystkim obecnym pracownikom zarówno na-
uczycielom jak i pracownikom obsługi. Dzięki temu 
nie przeżywamy dzisiaj dramatów ludzkich związa-
nych ze zwalnianiem nauczycieli – tak jak dzieje się 
to w innych gminach.

Dziękuję wszystkim tym, którzy w ostatnich la-
tach w dobie niżu demograficznego oraz wprowa-
dzanej reformy skorzystali z możliwości przejścia 
na emeryturę, ustępując miejsca innym. Przekazuję 
wyrazy szacunku i uznania za dotychczaso-
wą pracę na rzecz kształcenia naszych młodych 

mieszkańców i życzę zdrowia oraz spełnienia niezre-
alizowanych planów. 

W mojej ocenie samorząd gminy Bychawa w zakre-
sie organizacyjnym z reformy edukacji wywiązał się 
bardzo dobrze. Jakie będą dalsze rozwiązania w kwe-
stii dydaktyczno-wychowawczej w związku z późnym 
pojawieniem się podstawy programowej i podręcz-
ników – obecnie trudno ocenić. Jest to ogromnym 
wyzwaniem dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. 
Gmina oczywiście zapewni wsparcie. Jednym z ele-
mentów wspomagających będzie realizacja projektu 
unijnego „Szkoły Marzeń w Gminie Bychawa”.

Korzystając z okazji chciałbym wszystkim miesz-
kańcom życzyć ciepłych, słonecznych i bezpiecznych 
wakacji spędzonych w gronie przyjaciół i rodziny.

burmistrz Bychawy 
Janusz Urban

Przed nami kolejna inwestycja 
w oświacie, tym razem będzie skiero-
wana do uczniów. 

W dniu 9 czerwca br. burmistrz Bychawy podpisał 
umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o do-
finansowanie projektu „Szkoły Marzeń w Gminie 
Bychawa”. Całkowita wartość projektu wynosi sześć-
set pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia 
trzy złote (652 823 zł), a kwota dofinansowania 
sześćset pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem 
(605 858 zł). Realizacja projektu edukacyjnego to 
wspólny sukces, który został osiągnięty dzięki współ-
pracy wielu osób: dyrektorów szkół, nauczycieli za-
angażowanych w planowanie zajęć oraz pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Projekt jest skierowany do Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 
oraz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie. Obejmuje swoim działaniem 852 
uczniów dla których w roku szkolnym 2017/2018 zo-
staną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z języka 
angielskiego, matematyki, przyrody, biologii, chemii, 
fizyki, geografii, a także specjalistyczne zajęcia logo-
pedyczne i psychologiczno-pedagogiczne. W ramach 
projektu przewidujemy również wyposażenie szkół 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice in-
teraktywne, sprzęt komputerowy: laptopy, rzutniki, 
urządzenia wielofunkcyjne oraz wyposażenie pra-
cowni przyrodniczo-chemicznych.

Zaplanowano również szkolenia dla 85 nauczycieli 
w zakresie metod pracy z uczniami oraz rozwijania 
umiejętności cyfrowych.

Z przykrością informujemy, że projekt nie obejmie 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej ponieważ 
do konkursu nie mogły przystąpić placówki, które 
osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania. Jednak 
bardzo cieszymy się i gratulujemy uczniom i ich ro-
dzicom, dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej uzyskiwanych 
rezultatów.

Udział Gminy Bychawa i wygrana w konkursie to 
sukces, ale również wielkie wyzwanie w dobie refor-
my oświaty i dokonywanych zmian organizacyjnych. 
Życzymy sobie oraz szkołom sprawnej realizacji pro-
jektu i zapraszamy przede wszystkim uczniów do 
wzięcia w nim udziału.

Szczegółowe informacje o projekcie „Szkoła 
Marzeń w Gminie Bychawa” można uzy-
skać w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
a od 1 września br. w szkołach realizujących projekt.

naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Agnieszka Szacoń

Włączenie oddziałów Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie w strukturę ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej w Bychawie jest 

ważnym momentem w funkcjonowaniu obu placó-
wek oświatowych i ogromnym wyzwaniem dla mnie, 
jako dyrektora Szkoły Podstawowej. Wiele wysiłku 
włożyliśmy w zaplanowanie organizacji pracy przy-
szłej szkoły. Cieszy mnie to, że wszyscy nauczyciele 
mają zapewnione etaty, że placówka będzie szkołą 
jednozmianową z dostępem do hali sportowej, boisk 
„Orlik” oraz pracowni: fizycznej, chemicznej, itp.

Od 1 września 2017 r. ośmioletnia Szkoła 
Podstawowa w Bychawie wraz z oddziałami gimna-
zjalnymi będzie liczyła 28 oddziałów. Uczęszczać do 
niej będzie 661 uczniów, w tym 210 dojeżdżających. 
Rada Pedagogiczna liczyć będzie 56 nauczycieli.

Mam nadzieję, że nowy rok szkolny będzie dla 
wszystkich rokiem sukcesów, a wspólna praca zosta-
nie oparta na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości, 
czego życzę sobie i wszystkim pracownikom.

dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie 
Małgorzata Tudrujek
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samorząd samorząd

�� Komitet Współpracy Polsko-Francuskiej powstał 
w grudniu 1981 roku w celu pomocy Polakom 
w walce o wolność. Strona francuska nawiązała 
wtedy współpracę z lubelską Solidarnością. Do 
nawiązania współpracy z La Chapelle sur Erdre 
przyczyniła się działalność Władysława 
Gromka ówczesnego kierownika Rejonowego 
Urzędu Pracy. Początkowo ograniczała się ona 
do przesyłania leków do Polski i wymiany 
małych grup przedstawicieli obydwu miast. 
Rok 1991 to początek współpracy dwóch gmin 
La Chapelle sur Erdre i Bychawy. Gościliśmy wtedy 
delegację Komitetu i władz miejskich ze strony 
francuskiej.

ROK 1992
�» Pierwsza grupa rolników z Bychawy odwiedza 

La Chapelle sur Erdre.

ROK 1993
�» Delegacja rolników francuskich gości w Polsce.

ROK 1994
�» Studenci z Nantes odbywają staż w Polsce.

�» Rolnicy z gminy Bychawa wyjeżdżają do Francji.

�» Obóz wakacyjny dla francuskiej młodzieży 
w Polsce.

ROK 1995
�» Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Podkowiacy” 

z Bychawy gości w La Chapelle sur Erdre.

�» Młodzi rolnicy z gminy Bychawa odwiedzają 
Francję.

�» 22 sierpnia duża grupa Francuzów przyjeżdża do 
Polski w ramach wymiany rodzin.

�» W Bychawie powołany zostaje Komitet 
Współpracy z La Chapelle sur Erdre pod kierownic-
twem Marka Pietrzaka.

ROK 1996
�» Lipiec – wizyta polskich rodzin w ramach wymiany 

w La Chapelle sur Erdre.

�» Sierpień – obóz dla młodych mieszkańców 
La Chapelle sur Erdre na terenie Polski.

�» Wrzesień – do dymisji podaje się przewodniczą-
cy Komitetu Współpracy z La Chapelle sur Erdre, 
Marek Pietrzak. Nowym przewodniczącym zostaje 
Artur Płaza i uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie 
z dnia 24 września 1996 roku zostaje powołany 
nowy Komitet Współpracy z La Chapelle sur Erdre.

ROK 1997
�» Wizyta Francuzów w Polsce połączona z udziałem 

w Dniach Bychawy.

�» Wyjazd młodych Polaków do La Chapelle sur Erdre.

�» Pobyt 10 rolników z La Chapelle sur Erdre 
w Bychawie.

ROK 1998
�» Maj – delegacja Komitetu Solidarności z Polską 

gości w Bychawie. Po owocnych rozmowach nakre-
ślony został plan dalszej współpracy.

�» 1–15 września – 4 lekarzy z Bychawy poznaje fran-
cuską służbę zdrowia w Nantes.

�» 15–25 września – staż 6 pracowników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nantes.

�» Wrzesień – staż 8 strażaków z Bychawy w Nantes.

�» Roczny staż bychawianki – studentki nauk politycz-
nych w Nantes.

ROK 1999
�» Czerwiec – wyjazd 6 polskich rolników do 

La Chapelle sur Erdre.

�» Lipiec – wizyta 16 młodych mieszkańców  
La Chapelle sur Erdre w Polsce na obozie letnim, 
w tym wizyta w Bychawie.

ROK 2000
�» Czerwiec – 8 pracowników bychawskiego szpitala 

(w tym lekarz) na stażu w La Chapelle sur Erdre.

�» Wrzesień – wyjazd przedstawicieli władz miejskich 
i Komitetu Współpracy z La Chapelle sur Erdre oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca „Podkowiacy” do Francji 
w celu podpisania „Aktu zbliźniaczenia”.

�» Powołany zostaje Komitet Miast Partnerskich 
(uchwała Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 
września 2000 roku).

ROK 2001
�» Luty – wyjazd 4 nauczycieli na staż do 

La Chapelle sur Erdre. Nawiązanie współpracy 
z College Le Grand Beauregard.

�» 16–21 sierpnia – pobyt grupy przyjaciół 
z La Chapelle sur Erdre, w skład której weszli: 
przedstawiciele władz miasta na czele z merem, 
członkowie Komitetu Współpracy z przewodniczą-
cym, a także grupy taneczne: tańca nowoczesnego 
i „K-Dance” oraz mieszkańcy La Chapelle sur Erdre. 
Celem wizyty było odnowienie umowy o partner-
stwie. Równolegle zorganizowany został obóz pol-
skiej i francuskiej młodzieży w Polsce.

�» Grudzień – wyjazd bychawskich biegaczy, uczniów 
gimnazjów, zespołu tańca ludowego działające-
go przy Gimnazjum nr 1 w Bychawie do Francji – 
udział w biegach przełajowych „Cross de 1’Erdre”, 
występy zespołu oraz zajęcia szkolne w College 
Le Grand Beauregard.

ROK 2002
�» 20 polskich gimnazjalistów w La Chapelle sur Erdre.

�» Lipiec – pobyt w Bychawie uczestników „Marszu ku 
sercu Europy”.

�» Wrzesień – wyjazd do La Chapelle sur Erdre przed-
stawicieli bychawskich stowarzyszeń i organizacji 
oraz grupy sportowców – piłkarzy klubu „Granit” 
Bychawa.

ROK 2003
�» 9 lutego – zawiązanie stowarzyszenia zwykłego 

Komitet Współpracy z La Chapelle sur Erdre (32 
członków).

�» Marzec – 20 młodych Francuzów gości 
w Gimnazjum nr 1 w Bychawie „Odkrywamy 
Polskę”.

�» 3–11 lipca – pobyt 11 rolników z Francji w gminie 
Bychawa.

ROK 2004
�» 28 kwietnia–13 maja – wyjazd 20 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Bychawie, 20 uczniów Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie oraz przedstawicieli władz miej-
skich do La Chapelle sur Erdre.

�» 6–10 listopada – wizyta 2 rolników – kupno konia 
do „Marszu ku sercu Europy”.

ROK 2005
�» 8 maja–10 sierpnia – „Marsz ku sercu Europy”. 

Początek Bychawa – koniec La Chapelle sur Erdre 
(bryczką, koń „Iga” z Woli Gałęzowskiej).

�» Maj – młodzież z College Le Grande Beauregard 
przebywa w Bychawie.

�» 11–26 lipca – 33 osoby La Chapelle sur Erdre 
Goszczą w Polsce, z tego kilka dni w Bychawie.

ROK 2006
�» Maj – młodzież z Bychawy w College Le Grande 

Beauregard.

�» Lipiec – 10 Francuzów na weselu Ireneusza 
Nowaka i Małgorzaty Korby.

ROK 2007
�» Maj – młodzież z College Le Grande Beauregard 

w Bychawie.

Rok 2008
�» 4–11 kwietnia – młodzież z Gimnazjum nr 1 

w Bychawie z wizytą w La Chapelle sur Erdre.

�» 16–22 kwietnia – zespół młodych zawodników (od 
12 do 14 lat) ACCfoot Erdre w Bychawie wraz z de-
legacją oficjalną Merostwa. Imprezy sportowe – 
sześć lat po przybyciu młodych piłkarzy „Granit” 
Bychawa.

�» 5–12 lipca – bychawianie w La Chapelle sur Erdre. 
Poruszane temty: dialog i dobrobyt ludzi i środo-
wiska, zatrudnienie, muzyka, energia odnawial-
na, energia słoneczna, eksploatacja soli morskiej 
i ostryg, rolnictwo. Bogaty program, w tym zwie-
dzanie zamku Chambord.

�» 27 sierpnia–2 września – dożynki powiatu lubel-
skiego i Dzień Rodziny w LO Bychawa z udziałem 
grupy muzyki bretońskiej i tańca Stowarzyszenia 
Rakvlaz, której towarzyszyła delegacja mera.

Rok 2009
�» 13–22 kwietnia – 16 młodych piłkarzy z Bychawy 

w La Chapelle sur Erdre.

�» 4–12 maja – młodzież z College Le Grand 
Beauregard z wizytą w Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
– „Poznajemy legendy Polskich miast”. W towarzy-
stwie 2 nauczycieli, odwiedzili Warszawę i Kraków.

�» 14–25 lipca – La Chapelanie (34 osoby) tury-
stycznie w Tatrach i Bychawie z pieszą wyciecz-
ką z geografem – wędrówki, rowery i kajaki 
w Roztoczańskim Parku Narodowym.

�» Listopad – wizyta przygotowawcza w Bychawie – 
delegata Capelii przed wyjazdem Orkiestry.

ROK 2010
�» 3–9 maja – w La Chapelle sur Erdre w Dniu Europy 

– Orkiestra Henryczki, gimnazjum i delegacja ofi-
cjalna w La Chapelle sur Erdre – ok. 70 osób. 10-le-
cie partnerstwa z Bychawą i 30-lecie stosunków 
z Polską, Handichap.

ROK 2011
�» Luty – Dni Kultury Polskiej w Nantes („Katyń” 

i „Opowieść Letnia” Andrzeja Jakimowskiego, 
obiad z polskimi specjałami, dyskusje). Nie mniej 
niż 180 osób, uczestniczyło w pokazie „Katynia” 
Andrzeja Wajdy: studenci uczelni, kapelani, 
Nantes… Na drugi film tego wieczoru, przyszło ok. 
100 osób. Komitet był obecny na wielu imprezach 
podczas dwutygodniowego wydarzenia „Polska 
nad Loarą”. Debata na temat partnerstwa, wieczór 
poświęcony Solidarności i wspomnieniom.

�» 10–11 kwietnia – Jeremy (rolnik) i Nadeg (student-
ka pielęgniarstwa) odwiedzają Bychawę.

�» Maj – ZSZ nr 1 z Bychawy gości młodzież z Nantes 
w ramach projektu „Leonardo w La Chapelle” 
przez partnera szkołę zawodową Chauviniere 
w Nantes.

�» 11–20 maja 20 uczniów z College Le Grand 
Beauregard w Bychawie.

Historia partnerstwa społeczności lokalnych La Chapelle sur Erdre i Bychawy
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2011-05-31 – la Chapelle-sur-Erdre

2010-05-07– la Chapelle-sur-Erdre

2008-07-07 – Nantes

2003-07-09 – Bychawa

2002-07-21 - Bychawa

2001-08-20 – Bychawa

1998 - pracownicy ŚdS w Nants

1994 – delegacja rolników we Francji

2000 – la Chapelle-sur-Erdre



samorząd samorząd
�» 27 maja–5 czerwca – wizyta bychawskiego 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w La Chapelle sur Erdre.

�» 23–26 lipca – 15 rowerzystów z La Chapelle sur Erdre 
wraca po tropach Igi. Przez 4 dni goszczą 
w Bychawie.

�» 7 grudnia – wizyta 4 rolników z Bychawy zostaje 
odwołana. Francuzi piszą: „Głęboko żałujemy, że ten 
projekt nad którym tyle pracowaliśmy nie dochodzi 
do skutku, mamy nadzieję na realizację w później-
szym terminie”. W konferencji uczestniczyć mieli: 
polscy i francuscy rolnicy, General Counsel Jean-Yves 
Ploteau.

ROK 2012
�» Kwiecień – 5 uczniów i 3 nauczycieli ZSZ nr 1 odwie-

dza Nantes. Kontynuacja programu „Leonardo w La 
Chapelle”.

�» 1–12 maja – 44 Bychawian w La Chapelle sur Erdre 
(30 gimnazjalistów, 3 nauczycieli, 10 osobowa dele-
gacja oficjalna, tłumacz, 2 kierowcy).

�» 20–24 lipca – 40 La Chapelan w Bychawie. Temat: 
„Korzenie polskiej i francuskiej tradycji – idąc w ślady 
znanych obu narodom postaci”.

ROK 2013
�» 10–17 marca – wizyta 22 uczniów College Le Grand 

Beauregard z La Chapelle sur Erdre w Gimnazjum nr 
1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Ciąg dalszy 
współpracy szkół. Uczniom towarzyszyła przewod-
nicząca Stowarzyszenia Miast Bliźniaczych Helen 
Bocher.

�» Kwiecień – wyjazd przedstawicieli władz Bychawy do 
Francji. Udział w programie „Nantes – Zieloną Stolicą 
Europy”. Wymiana doświadczeń dotyczących gospo-
darki śmieciami i odpadami.

�» 7–16 września – wyjazd dziesięcioosobowej gru-
py młodzieży z Bychawskiego Centrum Kultury na 
Festiwal Młodzieży w La Chapelle sur Erdre. Tytuł 
projektu: „Młodzież w działaniu». Program trójstron-
ny: Polska – Rumunia – Francja.

ROK 2014
�» 17 marca – wizyta rolnika z Francji (Jeremy Le 

Gruyer) w gospodarstwie p. I. Nowaka oraz  
w okolicznych fermach mlecznych p. A. Kaukusa 
i p. T. Wilkołazkiego. Wymiana informacji na temat 
technologii produkcji sera z prezesem Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie.

�» 31 marca–13 kwietnia – wyjazd uczniów Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie do 
La Chapelle sur Erdre. Po raz kolejny młodzież 
uczestniczyła w polsko-francuskim projekcie wy-
miany młodzieży, w tym roku pod hasłem: „Europa 
– oczami uczniów Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie”.

�» 2–5 maja – przyjazd delegacji oficjalnej na czele 
z merem miasta p. Fabricem Russelem. Udział gości 
w I Biegu Ulicznym „Bychawa na 3-Go”.

�» 5–12 maja – wizyta mieszkańców Domu Erdam 
i Domu Spokojnej Starości „Ploreau” oraz ich opie-
kunów w ŚDS w Bychawie. Obchody „Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. 
Wizyta przedstawicieli władz La Chapelle sur Erdre 
na czele z merem oraz przedstawicieli Komitetu 
Zbliźniaczenia Miast.

ROK 2015
�» Maj – przyjazd 20-osobowej grupy uczniów z za-

przyjaźnionego College Le Grand Beauregard 
wraz z 3 opiekunami i pobyt w domach uczniów 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. 
Kontynuacja wymiany młodzieży.

�» 1–15 lipca – wyjazd 56-osobowej grupy bychawian 
do La Chapelle sur Erdre. Udział w projekcie zaty-
tułowanym „Ucząc się z przeszłości i wkraczając 
w przyszłość”, na realizację którego Gmina Bychawa 
dostała fundusze z Unii Europejskiej. Wspólny pol-
sko-francuski program pobytu był formą uczczenia 
70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

ROK 2016
�» 23 kwietnia – integracyjne spotkanie 3 stowarzy-

szeń: Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej, Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego oraz Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych. Rozmowy dotyczące możliwości 
współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw.

�» 9–13 lipca – wizyta czwórki przyjaciół 
z La Chapelle sur Erdre z okazji 20-lecia ŚDS 
w Bychawie. Zwiedzanie Lublina, Zamościa, 
Bychawy.

Powyżej przedstawiono wymiar 
kulturalny i duchowy. Przejaw 
materialny współpracy to:
�» wyposażenie sali intensywnej opieki kardio-
logicznej bychawskiego szpitala;
�» 6000 euro na rzecz rozbudowy szpitala;
�» 46 par obuwia dla dzieci z rodzin w złej kon-
dycji finansowej;
�» 2 000 euro pozyskanych do budżetu Gminy 
Bychawa na podpisanie aktu partnerstwa 
z UE w 2002 r.;
�» lekarstwa dla potrzebujących;
�» 50 kompletów stroi dla Orkiestry dętej ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego (czerwiec 1998 r.).

Komitet Współpracy 
z La Chapelle sur Erdre dzisiaj 
zajmuje się przede wszystkim 
pośredniczeniem w kontaktach 
ludzi i instytucji z miast 
partnerskich:
�» wymianą korespondencji,

�» popularyzowaniem wiedzy o partnerze,

�» wysyłaniem lokalnej prasy,

�» uczestniczymy w spotkaniach z burmistrzem 
i radnymi,

�» tłumaczeniami,

�» pomagamy w organizacji kontaktów polsko-francu-
skich (np. staże studenckie i współpraca SP, ZSZ).

Artur Płaza

�� Zmiany w wycince drzew po 17 czerwca
17 czerwca br. w życie wchodzi 
nowelizacja ustawy o ochronie 
przyrody. Wraz z nią zmienią 
się przepisy dotyczące wycinki 
drzew.

Kto może wyciąć drzewo?

1. Zapisy nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne 
(właścicieli nieruchomości) obowiązek zgłaszania za-
miaru usunięcia drzew, których obwody pni na wyso-
kości 5 cm przekraczają:
�» 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolist-

nego, klonu srebrzystego,

�» 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej, platanu klonolistnego,

�» 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić 
gminie, inaczej właściciel zapłaci karę.
2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany został 
do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do 

usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgło-
szenia, podczas których ustalony zostanie gatunek 
drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oglę-
dzin sporządzany zostanie protokół, którego zapis 
utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego spo-
rządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w po-
wyższym terminie konieczne będzie ponowne doko-
nanie zgłoszenia).
3. W przypadku uznania zasadności organ będzie 
mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decy-
zji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru 
usunięcia drzewa. Wydanie powyższej decyzji stano-
wić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystą-
pienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycin-
kę drzew.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wła-
ściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospodar-
czej i będzie realizowana na części nieruchomości 
na której rosły usunięte drzewa będące przedmio-
tem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela 

nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uisz-
czenia opłaty za usunięcie drzew.
5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub 
przed dokonaniem oględzin przez organ, a także 
w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie na-
liczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Wymagania uzyskania 
pozwolenia dla pozostałych 
podmiotów

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a tak-
że osób fizycznych usuwających drzewa w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowią-
zek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwo-
du pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, 
a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: 
topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych 
– o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców 
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolist-
nych – o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych 
drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

Agnieszka Grabarska / Urząd Miejski w Bychawie

�� XVII Gminny Konkurs Matematyczny pod patronatem honorowym 
Burmistrza Bychawy
20 czerwca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie 
miało miejsce 
wręczenie nagród 
laureatom konkursu 
matematycznego.

Klasa piąta
II miejsce
�» Weronika Duda - Szkoła 
Podstawowa im Zofii 
Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej - nauczyciel pro-
wadzący Beata Zaręba

III miejsce :
�» Michał Głąb - klasa Vb Szkoła 

Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka

Wyróżnienie :
�» Julia Syroka - klasa Vb Szkoła 

Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka

Klasa szósta
I miejsce :
�» Aleksandra Zych - klasa VI a Szkoła 

Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka

II miejsce :
�» Krzysztof Łyś - Szkoła Podstawowa 

w Zaraszowie - nauczyciel prowadzą-
cy Elżbieta Kozioł

III miejsce :
�» Gabriela Dziurda - klasa VI c Szkoła 

Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Renata Kryska

�» Patrycja Szacoń - klasa VI c Szkoła 
Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Renata Kryska

�» Adrianna Mazurek - Szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie - nauczy-
ciel prowadzący Elżbieta Kozioł

Wyróżnienia :
�» Gabriela Golik - klasa Via Szkoła 

Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka

�» Nadia Niedźwiadek - klasa VI d Szkoła 
Podstawowa w Bychawie - nauczyciel 
prowadzący Renata Kryska

�» Mateusz Furgał - Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie - nauczyciel prowadzą-
cy Elżbieta Kozioł

�» Rafał Nowakowski - Szkoła 
Podstawowa im Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej - nauczyciel pro-
wadzący Beata Zaręba

�» Andżelika Rak - Szkoła Podstawowa 
im Zofii Przewłockiej w Woli 

Gałęzowskiej - nauczyciel prowadzą-
cy Beata Zaręba

�» Weronika Kasperek - Szkoła 
Podstawowa w Starej Wsi Drugiej 
- nauczyciel prowadzący Barbara 
Balwierz

�» Barbara Sprawka - Szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie - nauczy-
ciel prowadzący Elżbieta Kozioł

Konkurs przygotowały i prowadzi-
ły nauczycielki Szkoły Podstawowej 
w Bychawie: Renata Kryska i Ewa 
Reszka
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2016-07-12 – Bychawa

2013-03-16 – Bychawa

2012-07-22 – Bychawa

2015-07-09 – Francja

2014-05-03 – Bychawa



mieszkańcy mieszkańcy
XVIII Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów” - „Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”
�� Rowerzyści na 
kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski
W sobotę 27 maja w Bychawie 
spotkali się miłośnicy smaków 
wschodnich ziem Polski. Stadion 
miejski stał się jednym z trzech 
przystanków, organizowanego 
już po raz drugi, festiwalu „Na 
kulinarnym szlaku wschodniej 
Polski”.

Tym razem hasłem przewodnim wydarzenia był – 
rower. Imprezę otworzył rajd rowerowy po gmi-
nie Bychawa – „Lubelskie Wzgórza”. Gośćmi hono-
rowymi byli Janusz Pożak – polski kolarz szosowy, 
mistrz i reprezentant Polski, Iwona Podkościelna 
– nasza złota medalistka z XV Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz Grzegorz 
Kapusta – wicemarszałek województwa lubelskie-
go. Cykliści punktualnie o godz. 13.00 wystarto-
wali ze stadionu miejskiego w Bychawie, by przez 
trzy godziny aktywnie zwiedzać i podziwiać piękne, 
malownicze krajobrazy naszego małego centrum 
świata. Peletonowi przewodził pomysłodawca raj-
du – znany i ceniony bychawski regionalista Marek 
Kuna.

Osoby spacerujące labiryntem stoisk w mia-
steczku produktów tradycyjnych, regionalnych 
i ekologicznych były kuszone aromatycznymi zapa-
chami i widokiem stołów uginających się pod cięża-
rem przeróżnych pyszności z trzech województw – 
lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Można 
było tam zaopatrzyć się m.in. w wędliny, pieczywo, 
wyroby cukiernicze, miody, oleje tłoczone na zim-
no, sery – sporządzane z zachowaniem dawnych re-
ceptur. Wystawcy oferowali turystom także wyko-
naną własnoręcznie ceramikę, rzeźby, biżuterię czy 

zabawki. Na stoisku OSM Bychawa został przepro-
wadzony pokaz ubijania masła w maselnicy.

W konkursie na „Najlepszy smak wschodnich 
ziem Polski” pierwsze miejsce zajęła „Kiełbasa 
pradziada” Zakładu Mięsnego Jasiołka, dru-
gie – „Ser naturalny koryciński” wyprodukowa-
ny w Gospodarstwie Rodzinnym Gremza, trze-
cie – „Konfitura jarzębinowa” Marii Rodak z Woli 
Osińskiej.

Najciekawszym stoiskiem wschodnich ziem 
Polski został przepiękny „Olejowy Raj” z olejami 
tłoczonymi. Drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Kobiet „Zawsze Razem”, trzecie – Stowarzyszenie 
Nowoczesnych Gospodyń ze Świdna.

Na scenie po oficjalnym rozpoczęciu zaprezen-
towały się: Diament – ŚDS Bychawa, Chór Seniora 
„Jesień” z Drohiczyna, Fantazja zespół wokalno 
instrumentalny z Księżomierzy, zespół muzyczny 
z Krzczonowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Z.S. 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Widzowie 
mogli też podziwiać gastronomiczne zmagania wi-
cemarszałka województwa lubelskiego Grzegorza 
Kapusty i burmistrza Bychawy Janusza Urbana 
podczas pokazu kulinarnego Giena Mientkiewicza. 
Gwiazdą wieczoru była Kobranocka.

W czasie festiwalu zostały rozegrane także za-
wody rekreacyjno-sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych, które poprowadził gminny koor-
dynator sportu Andrzej Miszczak. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w każdej konkurencji otrzy-
mali medale, puchary oraz upominki. Bychawska 
Policja, chcąc poprawić bezpieczeństwo – jakże 
ważnych tego dnia rowerów, przeprowadziła akcję 
ich znakowania.

�� Na najlepsze pierogi do 
Krainy Pierogów!
Faktem jest, że w niedzielę 
29 maja najwięcej pierogów 
w Polsce – a nawet śmiało 
można stwierdzić, że 
w kosmosie – zjedzono 
w Bychawie podczas XVIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
„W Krainie Pierogów”.

Mianem najsmaczniejszych pierogów okrzyk-
nięto pierogi ruskie, które przygotowały nasze 
bychawskie Kobiety Aktywne – nic dziwnego w koń-
cu to Bychawa jest kosmiczną stolicą pierogów. Na 
drugim miejscu znalazły się pierogi chłopskie Piotra 
Kusza. Trzecie miejsce na podium zajął piereka-
czewnik (specjał znany w kuchni tatarskiej, biało-
ruskiej i litewskiej) Elżbiety Muchli z Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Dom Pielgrzyma”.

W konkursie na najładniejsze stoisko Krainy 
Pierogów zwyciężyła Grupa Inicjatyw „Bez gra-
nic”, drugie miejsce zajęło KGW Białopole, trzecie 
– Stowarzyszenie Kobiet w Wandalinie.

Oczywiście w programie festiwalu nie mogło za-
braknąć Mistrzostw Świata w Zjadaniu Pierogów. 
Uczestników było piętnastu. Po raz pierwszy w tej 
niecodziennej rywalizacji wzięły udział dwie kobie-
ty. Zwyciężył Paweł Kurek z Lublina, który w czasie 
52,42 sekundy zjadł aż piętnaście pierogów.

Blisko piętnastotysięczny tłum na stadion poza 
pierogami przyciągnęły także liczne gwiazdy pol-
skiej estrady muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. 
Jako pierwszy na scenie pojawił się Jorgus. Tuż po 
nim, i tak już gorącą atmosferę, spotęgowały trzy 
dziewczyny z Top Girls. Renata Dąbkowska z ze-
społem Dystans umiliła czas zgromadzonej widow-
ni m.in. hitem „Czerwona jarzębina”. W promie-
niach zachodzącego słońca wystąpił lider Extazy. 
Niedzielną gwiazdą był Marcin Miller – lider grupy 
Boys. Specjalnie dla publiczności licznie zgroma-
dzonej na stadionie miejskim w Bychawie przygo-
tował niezwykłe widowisko. W czasie godzinnego 
występu zaśpiewał swoje największe przeboje. Na 
scenie zaprezentowali się też wokaliści i tancerze 
z Bychawskiego Centrum Kultury oraz seniorzy 
z bychawskiego Klubu Seniora.

Tradycyjnie już imprezę zakończył widowiskowy 
pokaz sztucznych ogni.

Sylwia Paćkowska / UM Bychawa

paweł Kurek z lublina, w czasie 52,42 sekundy 
zjadł aż piętnaście pierogów

Marcin Miller z zespołu BOYS też uważa 
imprez za udaną 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Mamy to! Wszystko 
zaczęło się 30 czerwca. 
Nie myślałam, jak 
to będzie. Miałam 
mnóstwo obaw, ale 
starałam się nie 
dopuszczać ich do 
głosu. Tak naprawdę – 
nic nie było wiadomo.

Pamiętam pierwszą zbiórkę
Nie wiedziałam, czy ktoś przyjdzie. Przyszło kil-

kanaście osób. Potem, za każdym razem zasta-
nawiałam się czy przybędą na kolejną zbiórkę. 
Przychodzili. Co ich ponaglało? Jak to powiedział 
mi kiedyś jeden z zuchów: „Druhno, strasznie fajnie 
jest robić coś razem”.

Otóż to. Nasze harcerstwo to wspólnota. To ze-
społowe działanie. To dobro, jakie wspólnie bu-
dujemy, aby wspólnie je rozdawać. Mieliśmy kilka 
takich sytuacji, że ja nie wiedziałam co się stanie, 
gdy zaproponuję to albo tamto. Zawsze reakcja 
mnie zdumiewała. Pewnie, że nie u wszystkich. Ale 
wspólnota działa też wewnątrz. Nawet jeśli ktoś nie 
jest przekonany do konkretnego działania, to „daje 
się ponieść” grupie. A potem sam „niesie” innych.

Kolejna sprawa: moi harcerze nie skarżą, nie do-
noszą. Ale zawsze mi powiedzą, jak ktoś był w szko-
le, a nie ma go na zbiórce. To nie jest skarżenie, 
oni naprawdę chcą przebywać w swoim towarzy-
stwie. Pytają: „Druhno, a może po niego pójść?”. 
Czasem pozwalam. Fakt jeden jest taki, że można 
zapomnieć. A drugi, że teraz są to sytuacje niezwy-
kle rzadkie. Kiedyś po moich słowach: „Myślałam, 
że nie przyjdziesz” – usłyszałam: „Żartuje druhna? 
W życiu bym sobie tego nie odpuścił”.

Pierwsze wakacje
Nie było obozu, nie mieliśmy nawet mundurów. 

Ale pierwszego sierpnia poszliśmy, aby uporządko-
wać groby żołnierzy. I kiedy byliśmy już prawie na 
miejscu, dogoniła nas nieludzko zmęczona nasza 
drużynowa. Pytam: „Co się stało? Zapomniałaś?” – 
ona na to: „Nie zapomniałam, ale pomagałam babci 
myć okna i przegapiłam godzinę. Przepraszam, już 
jestem”. Byłam z niej dumna – jak zresztą często. 
Nasza drużynowa jest na medal.

O co chodzi z tym naszym harcerstwem?
Niech się nie gniewają mamusie i tatusiowie, że 

piszę: moi harcerze, moje zuchy. Tak to czuję. Nie 
wiem wszystkiego na temat harcerstwa, ale to 
co wiem pozwala mi głęboko oddychać i czuć się 
wśród harcerzy jak wśród swoich. Jestem z nich 
dumna, bardzo nawet. Podchodzę do tego oso-
biście, bo też bardzo osobiście mnie to dotyka. 
Jestem instruktorem, jestem komendantem hufca 
– ale tak samo jak harcerzy (a może bardziej nawet) 
obowiązuje mnie Prawo Harcerskie.

Pierwszy rok Szczepu „Baszta” HRP w Bychawie

Pierwsza warta przy pomniku
15 sierpnia ubiegłego roku. Kto uwierzy, że mia-

łam łzy w oczach, kiedy stałam salutując podczas 
hymnu państwowego? Pytali mnie potem harcerze 
– druhna płakała? Pewnie, że płakałam. Bo dla mnie 
nosić mundur i pełnić wartę, salutować – to zaszczyt 
i honor.

Mówiłam wiele razy, że mundur trzeba szanować, 
że mundur to wyróżnienie, że trzeba i niego dbać, 
porządnie go nosić. Od dłuższego czasu już tylko słu-
cham, jak starsi upominają na zbiórkach młodszych 
– „weź popraw mundur, ogarnij się”.

Bo mamy w naszym szczepie takich specjalistów 
od „nieogarnięcia”. I nie sądzę, że należy ich tępić. 
Najmłodsi mają problem czasem z chustą, z pasem, 
który ciągle się „luzuje”, z pierścieniem, który cza-
sem jakoś sam się założy na odwrót. Nauczą się. 
Jestem tego pewna. Oczywiście o mundur trzeba 
dbać, ale to że ktoś nosząc go czuje się bardzo swo-
bodnie, jest absolutnie dobrą cechą. Często zwra-
cam uwagę moim harcerzom na podwinięte rękawy. 
Mundur – to mundur. Ale harcerz, zuch – zawsze jest 
gotowy do działania. Podwinięte rękawy to znak, że 
harcerz i zuch – czuwa.

Obecność
To inaczej czuwanie. Kiedy mówimy „Czuwaj” za-

miast „Dzień dobry” i „Cześć” – to trochę jesteśmy 
dla siebie nauczycielami. Przypominamy sobie na-
wzajem o powinności czuwania. Nasze „Czuwaj” 
realizuje się tam, gdzie jesteśmy i gdzie idziemy. 
Pamiętam przejęcie, kiedy mieliśmy iść jako druży-
na (pierwszy raz w mundurach!) na Dożynki Gminne. 
Duma, radość – ale i zmęczenie. Daliśmy radę. Tyle 
dobrych słów, ile usłyszałam pod adresem harcerzy 
po tamtym wydarzeniu, nie usłyszałam nigdy wcze-
śniej. Ogromnie się cieszyłam. Tak, to było właśnie 
to. Mam wspaniałych harcerzy.

Zwyczajne życie
Nikt nie mówił, że będzie łatwo i prosto. Harcerze 

o tym wiedzą. Zuchy też powoli do tego dochodzą. 
Powtarzam przy okazji każdej wręczanej spraw-
ności, że u nas trzeba je zdobyć, gdyż nigdy ich się 
nie dostaje ot tak. Zaskoczył mnie ostatnio jeden 
z młodzików. Rozmawialiśmy o jego próbie na sto-
pień wywiadowcy*. Mówił mi o swoich obawach, 
trudnościach. Powiedziałam, że na pewno da radę. 
A on na to: „Ale przecież harcerstwo to nie jest po-
błażanie, ja nie mogę mieć łatwiej niż inni”. Kochany 
chłopak. Oczywiście, że sobie poradzi. Jestem o tym 
przekonana.

Tak w skrócie...
Najpierw były porządki na cmentarzu. Potem – 

warta przy pomniku 15 sierpnia. Udział w Apelu 
Poległych Bychawian. Rocznica 11 listopada – 
znów warta przy pomniku. Póżniej było Nocowisko 
w Wojciechowie, w międzyczasie kurs dla harcerzy 
funkcyjnych (dwa spotkania).

Następnie bardzo ważne dla nas wydarzenie: 
Nocowisko w Bychawie. Udział w nim wzięło czter-
dziestu harcerzy i zuchów z Wojciechowa, Miłocina, 
Palikij, Nałęczowa, Lublina i Bychawy. Był też z nami 
Komendant Chorągwi Kresowej, hm. Andrzej Moroz. 
Bardzo dużo się działo.

Długo wyczekiwana przez harcerzy i zuchy straż 
przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
A potem jeszcze byliśmy w mundurach na rezurekcji. 
Wtedy bardzo się wzruszyłam.

Potem udział w obchodach rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja – znów warta przy pomniku. 
W międzyczasie zdobywanie sprawności, zaliczanie 
kolejnych wymagań na stopnie, regularne zbiórki co 
tydzień.

W lipcu na ekrany kin wejdzie film Juliusza 
Machulskiego „Volta”, w którym wzięliśmy udział 
jako statyści.

Co teraz?
W sobotę po zakończeniu roku ruszamy na naszą 

pierwszą wędrówkę szczepową. Później odbędzie się 
obóz harcerski. Mamy co robić. Nie mogę zapomnieć 
o naszych zbiórkach makulatury – miała być jedna, 
a przymierzamy się do czwartej.

W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim ofia-
rodawcom, darczyńcom, rodzicom, harcerzom i zu-
chom. Trudno w krótkim artykule napisać o wszyst-
kim. Ale dodam jeszcze jedno: kiedy widzę, jak har-
cerze i zuchy przychodzą na zbiórki, jak uczą się no-
wych rzeczy, jak bardzo chcą w tym uczestniczyć to 
jestem pewna, że o bychawskich harcerzach będzie 
jeszcze głośno. W bardzo dobrym znaczeniu.

Pointa
Kiedyś na Facebooku nasz druh komendant umie-

ścił takie zdanie: „Harcerstwo to styl życia”. Coś 
w tym jest.

Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć – jesteśmy na 
Facebooku (Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej 
– Lubelszczyzna). Można pisać bezpośrednio do 
mnie, albo po prostu przyjść na zbiórkę – zazwy-
czaj w czwartek, o godzinie 15.30, w Bychawskim 
Centrum Kultury.

Czuwaj!
pwd. Dorota Szczepańska, komendant hufca Lublin

Kresowej Chorągwi Harcerskiej UL HRP,
opiekun szczepu „Baszta” w Bychawie

�� Ochotnicy stanęli w szranki
11 czerwca na stadionie miejskim 
w Bychawie wczesnym rankiem 
rozpoczęły się przygotowania 
do Międzygminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych. 
Konkurencje rozpoczęły się 
punktualnie o godzinie 9.00. 
25 drużyn OSP stanęło do 
rywalizacji.

Gminę Bychawa reprezentowało 10 zespołów, a po-
zostałych 14 przybyło z sąsiednich gmin – Jabłonnej 
i Strzyżewic. Tego typu turniej możemy oglądać 
tylko raz w roku. Co dwa lata mamy także oka-
zję gościć drużyny z całego powiatu na Zawodach 
Powiatowych. Każda drużyna starała się ukończyć 
konkurencję pożarniczą z jak najwyższym wynikiem.

Jednostki OSP z naszej gminy zaciekle walczyły 
o jak najlepsze czasy. Dowodem tego były wyniki 
po pierwszej konkurencji – sztafecie pożarniczej. Na 
czoło stawki, z czasem poniżej dwóch sekund, wysu-
nęła się OSP ze Starej Wsi Drugiej, za nią były OSP 
Gałęzów i Zaraszów Kolonia.

Ćwiczenie bojowe będące drugą konkurencją za-
wodów wyłoniło zwycięzcę. Również i tutaj nie obyło 
się bez zaciekłej walki. Cztery drużyny osiągnęły cza-
sy poniżej 49 sekund, pokazując tym samym do kogo 
mają równać pozostali.

Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem OSP Stara 
Wieś Druga (108,2 pkt) – mimo jednakowej punktacji 
przeważył czas uzyskany podczas bojówki (OSP Stara 
Wieś Druga – 44,3; OSP Gałęzów – 46,2). Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna OSP Gałęzów, a za-
raz za nią na miejscu trzecim OSP Zaraszów-Kolonia. 
Dalsze miejsca zajęły drużyny z OSP Stara Wieś 
Trzecia, Zaraszów, Olszowiec, Bychawka Druga, Wola 
Duża, Wola Gałęzowska. Drużyna żeńska z Bychawki 
Pierwszej, po obu konkurencjach, uzyskała wynik po-
równywalny do rezultatu drużyny męskiej. Za zajęcie 

czołowych miejsc zespoły otrzymały nagrody i wy-
różnienia z rąk przedstawicieli władz gminy i zarzą-
du OSP RP w Bychawie. Również Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Lublinie przygotował pu-
chary dla trzech pierwszych drużyn, które wrę-
czył p. Antoni Skrabucha Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.

Zawody były bacznie obserwowane i sędziowane 
przez strażaków z miejscowej Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej w Bychawie. Nad bezpieczeństwem za-
wodników i uczestników całej imprezy czuwali ra-
townicy z pogotowia ratunkowego.

Coroczne zawody w sportach pożarniczych mają 
na celu promowanie działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz zdrowej rywalizacji. Jest to 
także pokaz umiejętności strażackich, jak również 

przegląd sprzętowo-mundurowy naszych jedno-
stek. Każda OSP pragnie jak najlepiej zaprezentować 
się podczas Międzygminnych Zawodów Sportowo 
– Pożarniczych.

Paweł Winiarczyk

�� BPK odda bezpłatnie 
nawóz naturalny 
rolnikom
Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp.z o.o. 
w Bychawie nawiąże kontakt 
z podmiotami chętnymi do 
odbioru (nieodpłatnego), 
w sezonie jesiennym 2017 r., 
odwodnionych ustabilizowanych 
komunalnych osadów 
ściekowych (kod 19 08 05) 
w celu rolniczego wykorzystania 
jako nawozu naturalnego.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
z Oczyszczalni Ścieków w Bychawie spełniają wyma-
gania prawne stawiane osadom do rolniczego wy-
korzystania. Są badane na bieżąco przez niezależne, 
uprawnione laboratorium. Wyniki badań są prze-
syłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Osady są w pełni bezpieczne po wzglę-
dem sanitarnym.
Osady, jako nawóz naturalny:
�» poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią 

organiczną,
�» zmniejszaja kwasowość gleby (zawierają wapń i po-

siadają odczyn zasadowy: pH7,6),
�» zawierają duże ilości azotu i fosforu nawozowego.

Dopuszczalna dawka 3T suchej masy osadu na hek-
tar zapewnia m.in. ok.
�»  115kg/ha azotu ogólnego
�»  145kg/ha wapnia
�»  63,9kg/ha fosforu
�»  1137kg/ha masy organicznej

Chętni proszeni są o bezpośredni kon-
takt z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie tel. 
605665660, 655808010, 81 5660540, ul.Podzamcze 
37, Bychawa, po szczegółowe informacje.
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życie”. Pisze książki, artykuły i miniatury poetyckie, 
bo „sama chce to robić”. Gra na skrzypcach – „bo 
lubi”.

W 2012 r. wydała swoją pierwszą książkę Mimo 
wszystko. Jako dziennikarka zadebiutowała na ła-
mach „Gazety Mówionej”, jako poetka w 2014 r. an-
tologią Pomocne Słowo. Antologia Odsłona 1.

Interesuje się psychologią motywacyjną i publi-
cystyką – tej dziedzinie poświęca najwięcej miejsca. 
Ciekawią ją ludzie, którzy pomimo niepełnospraw-
ności osiągają sukcesy na bardzo różnorodnym polu 
– udowadniając, że można pokonać wiele barier, je-
śli tylko czegoś bardzo się pragnie. Podziwia osoby 
z pasją, które żyją pełnią życia, unikające bierności 
i niezdecydowania, potrafiące sięgać wysoko. Ma 
wielki sentyment do swoich korzeni, rodziny i wspo-
mnień. Gra na skrzypcach i trenuje sztuki walki. 
Nadal pisze – bo pragnie podzielić się swoimi prze-
myśleniami, bo wierzy, że jej książki, poezja mogą 
być dla ludzi zachętą i inspiracją do poszukiwań wła-
snej ścieżki rozwoju.

W środę, wieczorową porą, muzyka rozbrzmie-
wała w chłodnych murach budynku i rozgrzewała 
serca uczestników wydarzenia, głęboko zapadając 
w ich pamięć. Dźwięki skrzypiec, tony wydobywają-
ce się spod smyczka ze strun instrumentu, raz ciche, 
to znów grane z pasją zalewały emocjami słucha-
czy. Wzruszeń nie było końca. Autorka opowiada-
ła o swoich książkach, promowała dwa nowe tytu-
ły – Ślad przeznaczenia i Dalekie podróże z Bliską. 
Mówiła o niepełnosprawności pokonującej bariery, 
o sporcie i sztukach walki, które uczą wytrwałości, 
kontroli emocji i umożliwiają przezwyciężać własne 
słabości. Zapewniała, że czasem jedno spotkanie 
z człowiekiem może zmienić nasze życie i zainspi-
rować do podążania za swoimi marzeniami. Może 
warto przyjąć tę dewizę i wcielić ją w nasze życie?

Elżbieta Winiarczyk
P.S. Książki Agnieszki Moniki Polak można wypo-

życzyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie.

�� Mateusz Zawiślak 
pochodzi z Bychawy. 
Jest bramkarzem m.in. 
AZS UMCS Lublin. Z tym 
zespołem wystąpił 
na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski 
w Futsalu w kategorii 
U20. Zajęli drugie 
miejsce – po raz 
pierwszy dotarli tak 
daleko.

��Proszę może na początek opowiedzieć 
o tym jak wyglądała Pana piłkarska 
droga?
Moim pierwszym klubem, w którym przez kilka 

trenowałem piłkę nożną, był „Granit” Bychawa. 
Kiedy zacząłem naukę w szkole w Lublinie prze-
niosłem się do Widoku Lublin. Tam trafiłem na 
trenera bramkarzy – Karola Herdę. Nawiązałem 
z nim owocną współpracę. Mogłem na niego li-
czyć w każdej sytuacji. Bardo mi pomógł kiedy 
z Bychawy przeszedłem do Lublina i brakowało 
mi jeszcze doświadczenia. To on zasugerował mi 
przejście do trzecioligowego Klubu Sportowego 

Lublinianka. Kolejnym etapem, trwającym obecnie, 
była Avia Świdnik. Aktualnie trenuje również futsal 
na hali AZS UMCS Lublin – różni się to trochę od pił-
ki nożnej na trawie.
��A skąd wziął się pomysł trenowania 
futsalu?
W 2015 roku po raz pierwszy wziąłem udział 

w turnieju futsalu w Gliwicach.

Dossier

Mateusz Zawiślak
z Bychawy
ur. 15.06.1996 r.
kluby:
•	 BLKS „Granit” Bychawa
•	 Widok Lublin
•	 Klub Sportowy Lublinianka
•	 Avia	Świdnik
•	 AZS UMCS Lublin
na pozycji: bramkarza
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Sukcesy bramkarza z Bychawy

��No i przyszedł ten ważny moment suk-
cesu na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w Futsalu w kategorii U20.
Tak. 16 grudnia ubiegłego roku dotarliśmy do 

Oleśnicy, gdzie na hali sportowej OKR Atol rozegra-
ne zostały wszystkie mecze. W rozgrywkach wzięło 
udział w sumie 16 zespołów, które stworzyły 4 gru-
py. Orzeł Jelcz Laskowice, Unisław Team PBDI, GSF 
Gliwice to byli nasi trzej przeciwnicy. W pierwszym 
meczu zwyciężyliśmy 1:0 z Unisławem Team, który 

zajął trzecie miejsce w całym turnieju. Drugie star-
cie z Orłem Jelcz Laskowice przegraliśmy 2:1. Chcąc 
wyjść z grupy trzeci mecz z GSF Gliwice – musieli-
śmy albo wygrać, albo przynajmniej zremisować. 
Przez większość przepisowego czterdziestominu-
towego czasu przegrywaliśmy. Koniec meczu przy-
niósł niesamowite emocje. Siedem minut przed 
ostatnim gwizdkiem strzeliliśmy bramkę kontakto-
wą na 2:1, cztery minuty później zremisowaliśmy 
2:2, by na dwadzieścia sekund przed końcem po-
czuć smak zwycięstwa 3:2. Wygraliśmy swoją gru-
pę, awansując tym samym do ćwierćfinału z pierw-
szego miejsca. Po powrocie do hotelu oglądaliśmy 
transmitowane w internecie mecze. Chcieliśmy 
wiedzieć na kogo trafimy w kolejnym starciu.

W ćwierćfinale na hali spotkaliśmy się z bardzo 
mocną drużyną Uniwersytetu Gdańskiego. Na par-
kiet wyszliśmy zmotywowani – tego czego brako-
wało nam w umiejętnościach nadrabialiśmy am-
bicją i zdeterminowaniem. Zremisowaliśmy 2:2. 
O awansie do półfinału zadecydowały rzuty karne 
– wygraliśmy 3:2.

Później był półfinał. Trafiliśmy na jednego z fa-
worytów - BSF Bochnię. W zespole tym gra wielu 
kadrowiczów reprezentacji Polski. Również i z tym 
mocnym przeciwnikiem zwyciężyliśmy 2:0. To była 
radość nie do opisania.

No i przyszedł czas finałowego meczu 
z Rekordem Bielsko-Biała. Po trzech dniach ciężkich 
zmagań przyszło także zmęczenie. Ale zmotywowa-
ni byliśmy ciągle, no bo skoro doszliśmy już do fina-
łu to dlaczego go nie wygrać?

��I jak potoczył się finał?
Pamiętam, że szybko straciliśmy bramkę. Rekord 

kontrolował cały mecz. Umiejętności mieli duże 
i kultura gry była wysoka. Mieliśmy kilka dogod-
nych okazji, jednak ich bramkarz nie dopuścił do 
ich zrealizowania. Im bardziej przegrywaliśmy, 
tym bardziej wątpiliśmy w możliwość wygranej. 
Skończyło się wynikiem 4:1.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w Futsalu w kategorii U20 zajęliśmy drugie miejsce. 
Jest to nasz wielki sukces. Mało kto wierzył, że wyj-
dziemy z grupy, a my doszliśmy do samego finału.
��A gdzie Pan woli grać – na trawie, czy ra-
czej na parkiecie hali sportowej?
Chyba jednak na trawie, bo to jest bardziej me-

dialne, budzi większe zainteresowanie. Od lat tre-
nuję na murawie, a futsal to tak w ramach spróbo-
wania swoich sił na trochę innym podłożu.
��Czy po tym sukcesie w Oleśnicy coś 
zmieniło w Pana planach na przyszłość? 
Pojawiły się jakieś oferty, zapytania?
Jeśli chodzi o kolegów z drużyny – słyszałem, że 

kilku miało zapytania trenerów kadry reprezenta-
cji Polski. Ja udział w turnieju traktuję jako cieka-
wą i rozwijającą przygodę. W moich planach spor-
towych na przyszłość nie zaszły większe zmiany. Na 
pewno zamierzam grać dalej, a czy będzie to konty-
nuowane w Avii Świdnik, czy w innym dobrym ze-
spole to czas pokaże.
��Trzymam kciuki i życzę kolejnych suk-
cesów, żadnych kontuzji oraz wspaniałej 
kariery sportowej.
Rozmawiała Sylwia Paćkowska / UM w Bychawie

�� Gości 
odwiedzających 
Bychawę - nasze 
małe centrum 
świata -  witają 
teraz odnowione, 
nowoczesne 
witacze

�� Iść przez życie z pasją 
i podążać za swoimi 
marzeniami
Spotkanie autorskie z Agnieszką Moniką 
Polak zorganizowane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bychawie odbyło 
się w galerii BCK 10 maja br.

Wydarzenie było nie lada gratką dla uczestników, a to za spra-
wą niecodziennego gościa, który nie tylko opowiadał o swo-
im pisarstwie, ale również zaprezentował skrzypcowy mini 
recital. Bychawa gościła niezwykłą kobietę – pisarkę, poetkę, 
dziennikarkę, absolwentkę Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku (I i II stopnia) oraz 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.

Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła na Pomorzu. Od 
1988 r. mieszka, pracuje i tworzy w Lublinie. Na co dzień, wraz 
z mężem, prowadzi firmę rodzinną. Twierdzi, że „tak chciało 
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�� Z 3 na 4 czerwca 
br., w sobotę, miała 
miejsce już trzecia 
edycja ogólnokrajowej 
akcji Nocy Bibliotek. 
Bychawska biblioteka 
po raz pierwszy 
włączyła się do 
tego wydarzenia. 
A wszystko zaczęło 
się spontanicznie. Gdy 
przeglądając codzienną 
prasę natknęłyśmy 
się na kolejny artykuł 
zapowiadający 
lubelskie propozycje 
kulturalne Nocy 
Kultury i Nocy 
Bibliotek, ktoś rzucił 
myśl: „Zróbmy to i my”.

To wystarczyło. Została zaplanowana różnorodna 
oferta skierowana zarówno dla dzieci jak i doro-
słych. Koordynatorem wydarzenia została Matylda 
Graboś. Wszystko udało się zrealizować.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Dobranocka dla 
dzieci. Były to bajki – slajdy oglądane z rzutnika 

i czytane przez bibliotekarza. Dzieci same wy-
bierały bajkę, którą chciały zobaczyć i tak wśród 
wspólnie obejrzanych tytułów znalazły się m.in. 
Calineczka, Chatka Puchatka, Brzydkie kaczątko, 
Konik Garbusek, O smoku Wawelskim, Kot w bu-
tach i wiele innych. Miło było patrzeć, z jakim za-
interesowaniem najmłodsi oglądali zaprezentowa-
ne bajeczki i słyszeć wypowiadane przez nie słowa: 
„Jeszcze, jeszcze!”. Widać było, że dzieciom podo-
bała się taka forma wieczorynki.

Z kolei o godz.19.00 miał miejsce przegląd ta-
lentów literackich – ale jak się okazało – też i mu-
zycznych. Weronika Kuropewska i Daria Sak za-
śpiewały piosenki. Paweł Straszewski recytował 
Panią Twardowską Adama Mickiewicza. Następnie 
czytano własne utwory: poezję i opowiadanie; 
z wierszem poświęconym żołnierzom wyklętym, 
zatytułowanym „Czas wyklętych” wystąpił uczeń 
szkoły średniej, Marcin Wolski (jego utwór zdobył 

NOC BIBLIOTEK w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie

II miejsce w zamojskim konkursie literackim i histo-
rycznym pt. „Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”). 
Z kolei gimnazjalistka ze Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce, Karolina Lipiec, zapre-
zentowała fragment własnego opowiadania fanta-
sy. Odczytano również liryczne utwory uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, 
Tomasza Kołacza i Tadeusza Tomasiaka.

O godzinie 20.00 odbył się wernisaż wystawy 
Panoptikum – twórczości artystycznej bychawian 
i gości. Było to najbardziej uroczyste wydarzenie 
bychawskiej Nocy Bibliotek. Słowo „panoptikum” 
oznacza m.in. muzeum lub wystawę, która zawie-
ra zbiór osobliwości, a więc rzeczy wyjątkowych, 
niespotykanych, dziwnych unikatowych, ekstrawa-
ganckich, etc. Nazwa ta doskonale pasuje do charak-
teru wystawy, która jest zbiorem przeróżnych eks-
ponatów, pełna rozmaitości, co czyni ją wyjątkową. 
Ekspozycję stanowią fotografie; obrazy malarskie, 

ale również wykonane haftem krzyżykowym; meta-
loplastyka; artystyczne lalki i motanki – słowiańskie 
lalki magiczne; litografie; szkice; decoupage i ręko-
dzieła. Różnorodność tematyczna wystawy, techni-
ka wykonania, format, materiał, paleta barw – przy-
kuwały wzrok zwiedzających i wzbudzały zachwyt. 
Wystawę można oglądać do końca czerwca br.

Swoje prace wystawili: Zenobia Rusinek (hafty), 
Maria Rębecka (hafty, fotografie), Justyna Lewczyk 
(hafty), Czesława Drąg (hafty), Halina Całek (ha-
fty), Teresa Sadło (hafty), Janusz Kulik (fotografie), 
Łukasz Mazurek (fotografie), Roman Rusinek (foto-
grafie), Paweł Graboś (malarstwo techniką miesza-
ną), Marcin Kotuła (metaloplastyka), Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Bychawie (malarstwo, haft, 
decoupage, filcowanie), Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne – Album: Bychawa i okolice w grafice 
i fotografii (Marek Matysek – fotografie, Grzegorz 
Sztyrak – rysunek), Agata Gumienniak (artystyczne 
lalki, motanki), Edyta Pietrzak (litografie), Matylda 
Graboś (malarstwo akrylowe), Marta Przech (ma-
larstwo akwarelowe, szkice), Agata Kryska (man-
ga), Martyna Ozimek (sztuka dziecięca), Weronika 
Kuropewska (sztuka dziecięca).

Z wybiciem godz. 21.00 nastąpił jam session. 
Gwiazdą wieczoru okazał się Dominik Drąg, który 
nie tylko pięknie opowiadał o tworzonej przez siebie 
elektronicznej muzyce, ale również wokalnie zapre-
zentował kilka utworów, wspólnie z Weroniką Zonik. 
Imprezowa, a zarazem melodyjna aura tych utwo-
rów przypadła do gustu słuchaczom w każdym wie-
ku. Kolejni uczestnicy śpiewali przy akompaniamen-
cie gitary.

Po jam session rozpoczęła się projekcja stare-
go kina niemego. Wyświetliliśmy m.in. „Zmęczoną 
śmierć” z 1921 r. oraz „Nosferatu: symfonia grozy” 
z 1922 r. Seanse trwały do godz. 24.00.

Równolegle w pomieszczeniach biblioteki przy-
stąpiono do pisania opowiadania. Wyszło całkiem 
dobrze, choć abstrakcyjnie, na pewno ciekawie 
i z dużą dawką dobrego humoru. Osąd zostawiamy 
czytelnikom.

Na koniec wydarzenia o godz. 23.00, nieco już 
zmęczeni, ale też ubawieni wspólnym pisaniem opo-
wiadania, zasiedliśmy do karcianej gry towarzyskiej 
„Flirt z Leśmianem”. Przekonaliśmy się, że literatu-
ra potrafi integrować ludzi i być doskonałym narzę-
dziem do świetnej zabawy.

Noc Bibliotek zakończyliśmy o godz. 24.00. 
Szacujemy, że przez całą noc odwiedziło nas około 
50 osób. Impreza dostarczyła niezapomnianych wra-
żeń zarówno uczestnikom jak i bibliotekarzom. Ku 
wielkiej radości organizatorów wystawa cieszyła się 
dużym uznaniem a zainteresowanie nią nie słabnie 
– nawet po czasie zgłaszają się do nas artyści, któ-
rzy przynoszą swoje prace. Dołączyła do nas Alicja 
Spozowska (malarstwo olejne), Aneta Dziadosz (rę-
kodzieło), Teodozja Matysek (malarstwo olejne) oraz 
Marta Matysek (malarstwo olejne).

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu akcji i planuje-
my za rok ponownie w niej wystartować z nowymi 
pomysłami. Bardzo dziękujemy artystom i twórcom 
za to, że udostępnili, wystawili bądź zaprezentowali 
swoje wspaniałe prace. Podziękowania kierujemy do 
wszystkich uczestników wydarzenia.

 Matylda Graboś i Elżbieta Winiarczyk
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Noc Bibliotek, jam session, występ 
dominika drąga i Weroniki Zonik.

�� Piłkarki z Bychawy wygrywają Turniej Piłki Nożnej
20 maja 2017 r. rozegrano 
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 
(kategoria wiekowa: urodzone 
w 2001 roku i młodsze). 
Do rywalizacji przystąpiły 
drużyny: Sokół Konopnica, 
MUKS Jabłonna i dwa zespoły 
z Bychawy.

Graliśmy systemem „każdy z każdym”. Turniej przy-
niósł wiele emocji.

Wyniki meczy:
Bychawa II – MUKS Jabłonna 0:1
Bychawa II – Bychawa I 4:1
Bychawa II – Sokół Konopnica 3:0
Bychawa I – MUKS Jabłonna 0:2

Bychawa I – Sokół Konopnica 1:2
Konopnica – MUKS Jabłonna 1:0

3 drużyny zdobyły po 6 punktów. Rozstrzygnęła licz-
ba strzelonych bramek.

Miejsca:
I – Orlik Bychawa II
II – MUKS Jabłonna
III – Sokół Konopnica
IV – Orlik Bychawa I

Królowa strzelczyń: Skoczylas Mariola (Bychawa II)
Najlepsza zawodniczka turnieju: Weronika Nieratko 
(Sokół Konopnica)
Najlepsza bramkarka: Janczak Wiktoria (MUKS 
Jabłonna)

Bychawa I (stroje białe):
Emilia Tanikowska, Natalia Wojtyła, Agata Kolibska, 
Andżelika Kusiak, Anna Kowlaczyk, Sylwia Wójcik, 
Jolanta Wójtowicz, Aleksandra Skoczylas,

Bychawa II (stroje żółte):
Katarzyna Rogowska, Natalia Wolska, Sandra 
Skrzypczak, Justyna Wilczek, Julia Kijek, Kaja 
Szewczyk, Wiktoria Sprawka, Mariola Skoczylas, 
Oliwia Korba,

Sokół Konopnica (stroje czerwone):
Angelika Nieradko, Weronika Nieradko, Julia Joć, 
Julia Palak, Martyna Złocka, Sylwia Nakonieczna, 
Katarzyna Łakota, Magdalena Sito,

MUKS Jabłonna (stroje zielono-białe):
Wiktoria Janczak, Julia Lis, Julia Burnikta, Magdalena 
Chudzik, Milena Makuła, Wiktoria Szyszka, Natalia 
Pietrzak, Aleksandra Pizoń, Katarzyna Zielonka.

Na koniec rozgrywek zawodniczki otrzy-
mały dyplomy i upominki od Gminy Bychawa. 
Jesienią planowana jest organizacja podob-
nego turnieju. Liczymy na większą liczbę 
uczestników.

Bychawskie dziewczęta trenuje Paweł 
Rusinek – Lokalny Animator Sportu na obiek-
cie Orlik w Bychawie. Drużyna powstała nie-
dawno – w grudniu 2016 r. Trener łączy pra-
cę animatora także ze szkoleniem grupy 
dziewczęcej w klubie BLKS „Granit Bychawa”. 
W bychawskim klubie trenuje również piłkarki 
ze szkół podstawowych (klasy 1-6).

Trwa nabór do drużyny dziewczęcej. 
Zapraszamy!

trener Rusinek Paweł
tel. 513 010 045

�� Głosujemy na 
Podwórko Talentów 
Nivea dla dzieci 
w Zaraszowie

Oddaj głos na Podwórko Talentów Nivea dla dzie-
ci w Zaraszowie (gmina Bychawa). Proces nie jest 
skomplikowany. Podwórko będzie służyć młodzieży 
i przyszłym pokoleniom. Jego trzy strefy – aktywna, 
naukowa i artystyczna – kształtować będą aktyw-
ność ruchową, wiedzę oraz kreatywność. Podwórko 
ma być miejscem, gdzie uśmiechnięte, pewne siebie 
i pełne zapału dzieci będą mogły realizować swo-
je pasje, by w przyszłości stać się kimś, kim zawsze 
marzyły.

Głosować można jeden raz 
dziennie do 31 lipca br.

Więcej informacji na:
www.podworko.nivea.pl
www.podworko.nivea.pl/lokalizacja/251-bychawa
www.portal.zaraszow.pl/oddaj-glos-mlode-talenty

Podziękowania
Władzom Samorządowym Bychawy i Powiatu, 
księżom Parafii w Bychawie, pracownikom SPZOZ 
Bychawa oraz mieszkańcom Bychawy za życzli-
wość i wsparcie w tych trudnych chwilach z powodu 
śmierci naszej mamy serdecznie dziękuję.

Piotr Wojtaś z rodziną
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�� Nasi uczniowie bezpieczni w sieci
Jak unikać zagrożeń związanych 
z wykorzystywaniem 
nowoczesnych technologii? 
W jaki sposób reagować, gdy 
coś niepokojącego zdarzy się 
w sieci? Jak legalnie korzystać 
z materiałów dostępnych 
w internecie? Co to jest 
netykieta? Kiedy możemy mówić 
o hejcie? Na te pytania uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej odpowiedzą z łatwością.

Przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego 
korzystania z internetu jest niezmiernie ważne. Choć 
większość z nich sprawnie obsługuje różnego rodzaju 
urządzenia i bez problemu porusza się po wirtualnym 
świecie, to nie zawsze towarzyszy temu świadomość, 
że pewne zachowania są złe lub wręcz nielegalne. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci online, na 
początku roku szkolnego przystąpiliśmy do progra-
mu społecznego „Bezpiecznie Tu i Tam” realizowane-
go przez Fundację Orange. W ramach tego projektu, 
w okresie od września do marca, podjęliśmy szereg 
działań mających na celu przygotowanie młodych 
ludzi do świadomego korzystania z internetu oraz 
do skutecznego reagowania na sytuacje zagrożenia 
w sieci. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w cy-
klu zajęć edukacyjnych, podczas których uczyli się 
ostrożnego zawierania znajomości, rozpoznawania 
niewłaściwych zachowań w sieci, czy odpowiedniego 
pobierania plików. Poznawali również zasady netykie-
ty i pogłębiali swoją wiedzę na temat skutków uzależ-
nień od gier komputerowych i internetu. Dowiedzieli 

się także, w jaki sposób reagować na cyberprzemoc. 
Doskonałą okazją do sprawdzenia zdobytej, podczas 
zajęć wiedzy, był piknik edukacyjny, podczas które-
go uczniowie wzięli udział w różnego rodzaju grach, 
zabawach i kwizach. Dużą atrakcją okazało się także 
„Sieciokino”, czyli seans kreskówek, których bohate-
rowie w zabawny i przystępny sposób ukazywali dzie-
ciom zagrożenia wynikające ze stosowania nowych 
technologii oraz wskazywali możliwości rozwiązy-
wania pojawiających się problemów. Nasze działania 
skierowane były również do rodziców. Podczas zorga-
nizowanego we wrześniu spotkania zostali zapoznani 
z celami i zadaniami programu. Otrzymali także ulot-
ki z dokładną instrukcją, jak wziąć udział w specjalnie 
stworzonym dla nich kursie internetowym, w którym 
znajdą wiele ważnych porad, o tym jak chronić swoje 
dzieci w internecie. Jesteśmy dumni, iż wspólnie zre-
alizowaliśmy wszystkie zadania i wzmocniliśmy kom-
petencje cyfrowe naszych podopiecznych, jak i wła-
sne w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa on-
line i mądrego korzystania z nowych technologii.

koordynator projektu
Ewa Baran

Rozpoczynamy publikację cyklu artykułów pt. Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej 
kulturze tradycyjnej – wybrane zagadnienia autorstwa dr Agnieszki Kościuk-Jarosz z Zakładu Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tekst został zaprezentowany podczas 
konferencji naukowej „ARCHITEKTURA – DREWNO – BYCHAWA”, odbywającej się w ramach XVIII Spotkań 
Regionalnych, 28 listopada 2015 roku.

Wierzenia i zwyczaje związane 
z domem w polskiej kulturze 
tradycyjnej
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wie-
rzeń i zwyczajów związanych z domem w polskiej 
kulturze tradycyjnej, a także próba ich kulturowej 
interpretacji. Rozważania te będą dotyczyły nastę-
pujących zagadnień: a) dom w opozycji do dalszej 
przestrzeni; b) czynności mające na celu zapewnie-
nie ochrony domostwa od nieszczęść poprzez sa-
kralizację; c) dom jako przestrzeń życia jego miesz-
kańców w kontekście najważniejszych wydarzeń cy-
klu dorocznego i rodzinnego; d) inne niż domownicy 
osoby wkraczające w przestrzeń domową i ich rola; 
e) praktyki celowego czynienia chaosu wokół domu 
w momentach przełomowych; f) dom a kontakt 
z zaświatami.

Wykorzystany materiał terenowy pochodzi 
z wywiadów samodzielnie przeze mnie przepro-
wadzonych z mieszkańcami różnych części Polski, 
głównie wsi oraz z badań przeprowadzonych na 
Lubelszczyźnie przez pracowników i studentów 
Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wszystkie przykłady, 
które zostaną podane, nie są starsze niż kilkanaście 
lat. Sądzę, że wiele praktyk znanych w innych stro-
nach Polski, obecnych jest także w życiu mieszkań-
ców Bychawy i jej okolic.

Refleksja na temat roli przestrzeni w różnych krę-
gach kulturowych od dawna obecna jest w literatu-
rze filozoficznej, socjologicznej, etnograficznej czy 
kulturoznawczej. Badacze podkreślają zauważalne 
w kulturach wielu społeczeństw zróżnicowane war-
tościowanie przestrzeni otaczającej człowieka, za-
równo tej odleglejszej, tym samym na ogół bardziej 
obcej, jak i najbliższej, bezpieczniejszej – domowej. 
Według filozofa kultury Mircei Eliadego, człowiek 
sam dla siebie stwarza świat przez oddzielenie tego, 
co niebezpieczne, od tego, co bezpieczne: „Aby żyć 
w świecie, trzeba go ustanowić w chaosie jednorod-
ności i względności w przestrzeni świeckiej. Odkrycie 
lub ustalenie punktu oparcia – «środka» – jest rów-
noznaczne ze stworzeniem świata”1.

1 Mircea Eliade, Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, 
Warszawa 1993, s. 54.

Także w ludowej wizji świata jest to konieczne, 
ponieważ przestrzeń, podobnie jak czas, nie ma tu 
struktury jednolitej. Jak pisze Jan Adamowski, „do-
świadczenie niejednorodności przestrzeni jest szcze-
gólnie charakterystyczne dla kultur typu ludowe-
go”2. Za ustaleniami wspomnianego badacza w tra-
dycyjnie pojmowanej przestrzeni kulturowej można 
wydzielić podstawowe składniki: 1) punkt centralny, 
czyli środek świata (ma wymiar sacrum – może nim 
być kosmiczna góra, drzewo, słup, świątynia lub sam 
ołtarz, dom z centralnie zlokalizowanym stołem, 
krzyż lub figura we wsi i inne); 2) peryferia (prze-
strzenie odległe, przeciwne do punktu centralnego, 
mają wymiar profanum); 3) granica (przestrzeń usy-
tuowana na linii centrum – peryferia; miejsce przy-
ległe do obu tych obszarów, a jednocześnie oddzie-
lające tereny o zupełnie odmiennej naturze – uświę-
cone, bezpieczne, „oswojone”, od tych, w których na 
człowieka czyhają niebezpieczeństwa świata i zagro-
żenia ze strony sił demonicznych); 4) punkty medial-
ne (szczególne miejsca na granicach: bramy, drzwi, 
wrota, okna, dziury w ziemi, niebie, most; strefy sty-
ku obszarów wewnątrz i zewnątrz, „swojego” i „ob-
cego”); 5) droga (jej rolą jest zapewnienie możliwości 
mediacji pomiędzy centrum a peryferiami)3.

Myślenie właściwe kulturze tradycyjnej wyraź-
nie wyodrębnia dom – ów punkt centralny – z pozo-
stałej przestrzeni i traktuje go jako obszar działania 
dobrych mocy – to przestrzeń bliska, znana, oswo-
jona. Takie pozytywne wartościowanie terytorium 
zamieszkałego charakteryzuje kulturę ludzką w ogól-
ności – nie tylko w perspektywie słowiańskiej.

Dom a rozstajne drogi
Opozycję pomiędzy bezpiecznym i znanym do-

mem, a niebezpieczną i nieznaną dalszą przestrze-
nią wyraźnie widać np. w przekazach dotyczących 
lecznictwa ludowego. Według nich, aby pozbyć się 
choroby, należy wynieść ją poza dom – na rozstaj-
ne drogi, czyli miejsce nie tylko wspólne, społeczne, 

2 Jan Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. 
Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999, s. 13.

3 Ibidem, s. 15–18.

niedomowe, ale także takie, które dodatkowo w wie-
rzeniach ludowych wiąże się z działalnością sił demo-
nicznych. Niekiedy czynność wynoszenia choroby 
z domu wzmocniona jest nakazem zrobienia tego 
o konkretnej porze doby, symbolicznego pozosta-
wienia (a nawet zakopania) choroby w szczególnym 
miejscu w obrębie rozstajnych dróg i zakazem oglą-
dania się za siebie w trakcie powrotu do domu – aby 
choroba nie wróciła.

Dla zilustrowania posłużę się przekazem ludowym 
zarejestrowanym w okolicach Radzynia Podlaskiego. 
Jeden z mieszkańców wsi Wola Chomejowa miał 
całe ręce zsypane kurzajkami i ktoś mu tam doradził, 
żeby węzełków nawiązał tyle na sznureczku, wie-
le ma kurzajek. Policzył. I na rozstajne drogi, gdzie 
jest kamień, położyć [ten sznureczek z węzełkami] 
i nie oglądać się [za siebie], i do domu przyjść. [...] 
I wszystkie kurzajki mu na drugi dzień zniknęły. [...] 
Ale to [trzeba było zrobić] przed zachodem słońca 
(Wola Chomejowa 2006).

Część druga poświęcona zostanie czynnościom 
mającym na celu zapewnienie ochrony domostwa 
od nieszczęść poprzez sakralizację.

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

�� Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
22 maja br. drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie wzięła udział w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej. Odbyły się one 
w Piotrkowie.

W zawodach uczestniczyło pięć najlepszych ekip, które wcześniej wygrały eliminacje do 
powiatu. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, a mecz trwał 2 razy po 7 mi-
nut. Każda reprezentacja rozegrała cztery mecze. Pierwszą potyczkę z Kalinówką wygrali-
śmy 3:2, drugą z Niedrzwicą Dużą zremisowaliśmy 1:1, trzecią z Bełżycami wygraliśmy 3:1. 
Ostatni nasz mecz mieliśmy rozegrać ze Snopkowem. Wiedzieliśmy, że aby wygrać turniej, 
musimy strzelić dużo bramek, gdyż w końcowej klasyfikacji mogą mieć one decydujące 
znaczenie. I tak też się stało. Zwyciężyliśmy 6:0 i z dorobkiem 10 punktów (13 bramek 
strzelonych i 4 stracone) czekaliśmy na ostatni mecz w zawodach pomiędzy Niedrzwicą 
Dużą i Kalinówką. Zakończył się on wygraną Niedrzwicy 5:1, która z dorobkiem 10 punk-
tów (14 bramek strzelonych i 4 stracone) odniosła zwycięstwo w zawodach. Nasza repre-
zentacja zajęła II miejsce. Gratulacje.

Andrzej Miszczak

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania dla 
wszystkich nauczycieli, którzy zaangażo-
wali się w realizację projektu związanego 
z przyjazdem uczniów i nauczycieli z Francji. 
Szczególnie dla p. Małgorzaty Kukiełki, 
p. Weroniki Jedynak i p. Magdaleny 
Jarockiej.

Wszystkie zajęcia i działania udały się 
znakomicie.

Dziękuję burmistrzowi Bychawy 
p. Januszowi Urbanowi za wsparcie finan-
sowe z budżetu gminy, które pozwoliło ob-
niżyć koszty pobytu młodzieży i realizację 
projektu oraz za udostępnienie dwóch au-
tokarów gminnych na wyjazd do Lublina. 
Bychawskiemu Stowarzyszeniu Współpracy 
Międzynarodowej za pomoc w przyję-
ciu gości. Dyrektorowi Bychawskiego 
Centrum Kultury p. Piotrowi Gębie za 
umożliwienie realizacji zajęć kulinarnych 
w pomieszczeniach BCK. Dziękuję dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Bychawie p. 
Małgorzacie Tudrujek za umożliwienie sko-
rzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 
Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie p. Zofii Popławskiej za za-
sponsorowanie lokalnych cukierków – kró-
wek oraz p. Grażynie i Markowi Juryckim 
Piekarnia ”EMARK” za pieczywo.

Dziękuję rodzicom naszych uczniów, któ-
rzy gościli młodzież z Francji w swoich do-
mach i wspierali nauczycieli w realizacji za-
dań. Oraz wam kochani uczniowie, którzy 
braliście udział w tegorocznej wymianie.

dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie Bożena Toporowska
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�� W dniach 14-21 maja 
2017 r. po raz kolejny 
gościliśmy w Bychawie 
młodzież gimnazjalną 
z La Chapelle sur 
Erdre. W tegorocznym 
projekcie wymiany, 
związanym z historią 
i kulturą wzięło 
udział dwudziestu 
jeden uczniów 
Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie oraz 
dwudziestu sześciu 
uczniów Collège Le 
Grand Beauregard 
w La Chapelle wraz 
z opiekunami.

Każdy z uczniów i nauczycieli biorących udział 
w projekcie wymiany z niecierpliwością czekał na 
dzień przyjazdu grupy francuskiej do Warszawy. 
W niedzielę 14 maja w towarzystwie wspaniałej 
majowej pogody, z dobrymi humorami, wyruszy-
liśmy autokarem, aby powitać naszych gości na 
lotnisku Okęcie. Zmęczeni podróżą, ale szczęśliwi 
młodzi ludzie z zaprzyjaźnionych szkół, zakończyli 
pełen emocji dzień smaczną kolacją w hotelu.

Nadszedł poniedziałek – 15 maja. Czekał nas 
podbój stolicy. Zwiedziliśmy m.in. Pałac Kultury 

i Nauki oraz urocze Stare Miasto. Wiosenna aura 
jeszcze bardziej zachęciła nas do odkrywania uro-
kliwych zakątków Warszawy. Po dniu pełnym wra-
żeń, wróciliśmy do Bychawy. I tu niespodzianka: cie-
płe powitanie przez dyrekcję naszego Gimnazjum – 
p. Bożenę Toporowską, władze Urzędu Miejskiego 
w Bychawie – reprezentowanego przez burmi-
strza Bychawy p. Janusza Urbana, wiceprzewodni-
czącą Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej – p. Jadwigę Grzesiak, nauczy-
cieli, rodziców, którzy aktywnie włączyli się w te-
goroczny projekt wymiany uczniów.

Wtorek 16 maja był dniem poznawania nasze-
go Gimnazjum przez grupę francuską, zarówno 
poprzez udział w zajęciach lekcyjnych jak i w roz-
grywkach sportowych. Popołudnie spędziliśmy ba-
wiąc się dobrze na zorganizowanym przez rodziców 
ognisku integracyjnym.

Pamiętnik z pobytu grupy francuskiej młodzieży w Bychawie

Środa, 17 maja. Ten dzień uczniowie spędzili 
poznając tradycyjną kuchnię polską, przygotowu-
jąc regionalne potrawy w Bychawskim Centrum 
Kultury. Popołudnie upłynęło na zwiedzaniu mu-
zeum na Majdanku.

Czwartek, 18 maja, został poświęcony twór-
czości artystycznej – każdy z uczniów wykonał au-
torski projekt pamiątkowej torebki z motywami 
folklorystycznymi. Kolejnym, szczególnie ważnym 
punktem programu dla francuskich gości była wi-
zyta w Urzędzie Miejskim w Bychawie, gdzie ser-
decznie przyjęli nas burmistrz Bychawy p. Janusz 
Urban wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej p. 
Małgorzatą Tudrujek. Popołudniowy spacer na ru-
iny pałacu bychawskiego zaowocował integracją 
uczniów z podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Dzień zakończył się dyskoteką.

Piątek, 19 maja był dniem wyjazdowym. 
W programie mieliśmy zwiedzanie przepięknych 

zamojskich kamienic na rynku miasta, pomnika Jana 
Zamoyskiego, katedry, kościoła Franciszkanów. 
Goście z Francji byli pod wrażeniem tego urocze-
go miasta. Zamość jest postrzegany jako „perła re-
nesansu”, czy też „Padwa północy”. Pełni wrażeń, 
wzbogaceni o nowe doświadczenia, wróciliśmy do 
Bychawy, gdzie nastąpiło podsumowanie wizyty 
i oficjalne pożegnanie przez dyrektora Gimnazjum 
p. Bożenę Toporowską, nauczycieli uczestniczących 
w projekcie oraz rodziców uczniów. W tej części 
programu nastąpiły podziękowania, wymiana pre-
zentów między dwoma współpracującymi szkołami 
oraz wręczenie nagród.

Następny dzień, sobota 20 maja, to dzień zor-
ganizowany przez rodziny polskie oraz nauczycie-
li naszej szkoły. Wiadomo nam, że tego dnia były 
kręgle, wizyta w Lublinie, Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą oraz wspólne spotkania w domowym zaciszu.

Wizyta naszych gości z Francji zakończyła się 
w niedzielę, 21 maja. Trudno było nam się roz-
stać, bo jednak te kilka dni spędzonych wspól-
nie pozwoliło nam się poznać i zaprzyjaźnić. 
Uściskom oraz łzom wzruszenia nie było końca.
Na koniec chciałybyśmy jeszcze raz serdecznie po-
dziękować wszystkim, bez których ta wizyta nie by-
łaby tak owocna:
�» burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi 

oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Bychawie za przyznane wsparcie finansowe 
oraz udostępnienie autokarów;
�» dyrektorom naszych szkół – Bożenie 

Toporowskiej oraz Małgorzacie Tudrujek za 
okazaną pomoc i wsparcie;
�» rodzicom uczniów biorących udział w tegorocz-

nej wymianie za zaangażowanie, nieocenioną 
pomoc i wsparcie finansowe, a w szczególno-
ści Annie i Markowi Woźniakom, Małgorzacie 
Michalczak oraz Ewie i Wojciechowi Szyszkom;

�» Zarządowi i członkom Bychawskiego 
Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 
za gościnę przedstawiciela Comité du Jumelage 
z La Chapelle sur Erdre oraz wkład w zorganizo-
wanie czasu wolnego opiekunom z Francji;
�» Mieczysławie i Janowi Grytom za przyjęcie i go-

ścinę nauczycieli z La Chapelle sur Erdre;
�» nauczycielom naszego Gimnazjum – tym, któ-

rzy służyli pomocą w przygotowaniach, spra-
wowali opiekę nad uczniami podczas różnorod-
nych zajęć i imprez, zorganizowali czas wolny 
opiekunom z Francji oraz tym, którzy wspólnie 
z nami organizowali całe przedsięwzięcie;
�» Krystynie Wojewódzkiej oraz pracownikom sto-

łówki w Szkole Podstawowej za pomoc i zapew-
nienie przepysznych obiadów;
�» uczniom biorącym udział w wymianie za każ-

dorazową pomoc przy organizowaniu tej wi-
zyty i wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
uświetnienia przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów:
�» Zofii Popławskiej – Prezes Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie oraz 
pracowników;
�» Grażyny i Marka Juryckich, właścicieli piekarni 

„Emark” S.C.;
�» rodziców uczniów biorących udział w tegorocz-

nej wymianie;
�» poszczególnych nauczycieli i sponsorów 

anonimowych.
Małgorzata Kukiełka-Sadło

Magdalena Jarocka
Weronika Jedynak

(nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie)

�� Tęczusiowy 
Dzień Dziecka 
w płomieniach 
wrażeń

Żar w dziecięcych serduszkach i płomienie wra-
żeń na policzkach… Któż mógłby rozniecić tak 
gorący entuzjazm wśród naszych milusińskich 
w dniu ich święta, jeśli nie nasz gość specjal-
ny – Starszy Ogniomistrz p. Zbigniew Rozdzialik 
– pracownik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie 
oraz członek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gałęzowie.

Spotkanie z Tęczusiami rozpoczął od złoże-
nia im życzeń z okazji Dnia Dziecka. Opowiedział 
o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka. 
Został też mile zaskoczony wiedzą Tęczowych 
Skrzatów o sposobie zachowania w razie po-
żaru oraz znajomością numerów alarmowych. 
Najciekawsze jednak było oglądanie wszystkiego 
z bliska – wnętrza wozów strażackich oraz remi-
zy. Dzieci miały możliwość przymierzenia hełmu 
i innych części strażackiego stroju. Rozciąganie 
węża i trzymanie prądownicy tryskającej naj-
prawdziwszą wodą było ukoronowaniem tego 
spotkania. Tęczusie były bardzo rozentuzjazmo-
wane i same przyznały, że: „było super!”. Pan 
Zbyszek jest niezwykle ciepłym, sympatycznym 
i cierpliwym człowiekiem, który lubi dzieci, a one 
chyba od razu to wyczuły i zachowywały się bar-
dzo swobodnie.

Panie Zbigniewie, Tęczowe Skrzaty wraz z ro-
dzicami i opiekunkami pragną podziękować za 
wspaniałą atrakcję, którą przygotował Pan dla 
dzieci, czyniąc tym samym dzień ich święta wy-
jątkowym i zapamiętanym na długo.

Ilona Fijołek-Mituła

�� „Myszki” świętowały Dzień Rodziny
1 czerwca obchodzimy święto 
dzieci. Przedszkolaki z grupy 
„Myszki” celebrowały go 
w przedszkolnym gronie, było 
radośnie i wesoło.

Po śniadaniu dzieci udały się do ogrodu, który 
tego dnia wyglądał wyjątkowo kolorowo. Brały 
udział w grach, zabawach i konkursach. Ponadto 
tańczyły, śpiewały, malowały, skosztowały tak-
że słodkiego poczęstunku. Był to początek do-
brej zabawy. O godzinie 16.30 wraz ze swoimi ro-
dzicami, paniami i rodzeństwem zgromadziły się 

na parkingu przedszkolnym. Wszyscy udali się 
do „Doliny Bystrzycy”, aby tam świętować Dzień 
Rodziny.

Po przybyciu na miejsce „Myszki” zaprezento-
wały krótką część artystyczną. W wierszach i pio-
senkach wyraziły wielką miłość do rodziców, a tak-
że wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 
Następnie głos zabrała jedna z mam, która skiero-
wała do nauczycieli słowa podziękowania.

Po części oficjalnej rozpoczęło się świętowanie. 
Mamy odpoczywały na leżakach, tatusiowie grali 
z dziećmi w piłkę, dzieci bawiły się na „dmuchań-
cach”, skakały na trampolinie, zjeżdżały na zjeżdżal-
ni, bawiły się w basenie z kolorowymi piłeczkami. 

Kiedy dostrzegli blask ogniska, zgromadzili się wo-
kół niego i piekli kiełbaski. Każdy skosztował także 
pysznego ciasta, upieczonego przez jedną z mam. 
To czerwcowe popołudnie upłynęło we wspania-
łej, rodzinnej atmosferze. Czas minął bardzo szybko 
i do domu nie chciało się wracać.

W tym miejscu słowa wdzięczności kieru-
ję w stronę moich kochanych rodziców z grupy 
„Myszki”, którzy mimo natłoku obowiązków zna-
leźli czas, aby wspólnie bawić się i świętować. Z ca-
łego serca dziękuję Państwu także za całą 3-letnią 
współpracę. Państwa otwartość, wyrozumiałość, 
życzliwość, ciepłe słowo – wszystko to sprawiło, że 
praca w grupie „Myszki” dawała mi wielką radość, 
satysfakcję i była inspiracją do podejmowania dal-
szych działań.

Agnieszka Sobaszek
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Młodzież polsko-francuska na Festiwalu 
Kolorów w lublinie

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a



szkoły szkoły

�� Czerwcowe, niedzielne 
przedpołudnie. 
Godzina 11.00. 
Na ulicach Bychawy 
rozbrzmiewają dźwięki 
trąbek, klarnetów, 
waltorni, fletów…

W taki oto sposób rozpoczęła się kolejna, dwu-
dziesta już, Międzynarodowa Gala Orkiestr Dętych 
Bychawa 2017, pod patronatem Starosty Powiatu 
Lubelskiego pana Pawła Pikuli. Zainaugurowała 
ją uroczysta msza święta, celebrowana przez 
bychawskich kapłanów w intencji zespołów bio-
rących udział w koncercie. Amfiteatr przy Zespole 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego był miej-
scem występów orkiestr. Swój artystyczny kunszt 
i zróżnicowany repertuar zaprezentowało aż 10 
orkiestr, głównie młodzieżowych, reprezentują-
cych Wilkołaz, Wojciechów, Strzyżewice, Majdan 
Grabinę, Motycz, Głusk i Poniatową. Gospodarzem 
imprezy była oczywiście Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta „Henryczki”. Bychawska publiczność wysłu-
chała także występów Orkiestry Szkoły Muzycznej 
z Obroszyna i Orkiestry Dętej z Korca – obie forma-
cje reprezentowały Ukrainę. Warto podkreślić, iż 
tegoroczna Gala zgromadziła wyjątkowo liczną pu-
bliczność. Bychawianie i goście nie zawiedli – tłum-
nie oklaskiwali orkiestry. Ulubieńcem publiczności 
została Orkiestra Dęta Gminy Głusk. Artystycznych 
wrażeń dostarczyły również występy Zespołu 
Instrumentalnego „Wysokij Zamok” ze Lwowa 
i Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Uczniowie „Kwiatka” 
pod kierownictwem pani Anny Sionkowskiej w rytm 
walca z „Nocy i dni” zaprezentowali swoje taneczne 
zdolności. Nie zabrakło również sportowych emo-
cji – odbył się turniej piłki plażowej, organizowany 
przez pana Jarosława Pawłowskiego i turniej piłki 
nożnej dziewcząt organizowany przez pana Konrada 
Maciejczyka.

Niedzielne popołudnie było wyjątkowe także dla 
pana dyrektora Henryka Dudziaka. Rada pedagogicz-
na oraz pracownicy „Kwiatka” uczcili jubileusz 50-le-
cia pracy pedagogicznej pana dyrektora. Energia, 
pogoda ducha, życzliwość dla dzieci i młodzieży 

oraz determinacja w realizacji planów były i są in-
spiracją dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół 
im.  ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Sztuczne ognie 
i zabawa przy muzyce zespołu Escape zakończyły 
galę. Ci, którzy wzięli w niej udział, zarówno arty-
ści, jak i widzowie, mieli muzykę w sercu i uśmiech 
na ustach. To była piękna niedziela, która dowiodła, 
że Gala Orkiestr Dętych jest ważną imprezą w kalen-
darzu kulturalnym naszego miasta i Lubelszczyzny. 
Nie odbyłaby się ona, gdyby nie finansowe wspar-
cie Województwa Lubelskiego, Powiatu Lubelskiego, 
jak również zaangażowania lokalnych sponsorów: 
„AUTO-MAR” Andrzej Migryt, „CAR-GAZ” s. c. – 
Magdalena Grodzińska-Mazurek, Sławomir Mazurek, 
„TOMIK” Tomasz Jarosław Duda, „Kabanos” sp. j., 
Hurtownia Wędlin, OSM Bychawa, Restauracja „U 
Saszy” w Bychawie, „BIEL-HYDRA” Jolanta Bielecka, 
EDBAK Sp. z o.o, „Posadzki Miksokretem” Marian 
Makuch, „Tradycyjne wędliny od Kuśmierza” Leszek 
Kuśmierz, „Mała Gastronomia” Krystyna Mularczyk 
oraz PPHU Józef Jakubaszek.

Do zobaczenia za rok!
 Marta Kloc-Kusy

To już XX Międzynarodowa Gala Młodzieżowych Orkiestr Dętych

��W zaczarowanym świecie wierszy Zbigniewa Dmitrocy
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie, na prośbę 
pracowników biblioteki Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, 26 
kwietnia br. zorganizowała 
spotkanie autorskie z poetą 
Zbigniewem Dmitrocą 
i ilustratorką Magdaleną 
Józefczuk-Dmitrocą.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas dru-
gich i trzecich Szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Rolę gospodarza spotkania pełniła p. Joanna 
Marek-Stanicka. Uczniowie mieli okazję poznać 
Zbigniewa Dmitrocę, autora tekstów pochodzącego 
z Lubelszczyzny. Gość opowiadał o swojej twórczości 
i przygodzie z pisarstwem, zademonstrował wybra-
ne pozycje książkowe, przedstawił siebie jako: poetę, 
bajkopisarza, autora sztuk teatralnych, tłumacza po-
ezji rosyjskiej, satyryka, aktora.

W kolejnej części spotkania autor zabrał dzieci 
w zaczarowany świat swoich wierszy. Przedstawiał 
je w zabawnej formie jednoosobowego teatru waliz-
kowego pod nazwą „Teatrzyk jak się patrzy”, w któ-
rym jedynym aktorem-recytatorem był sam autor, 
a uczniowie towarzyszyli poecie tworząc spontanicz-
ną mini dramę, z wykorzystaniem rekwizytów przy-
gotowanych przez Magdalenę Józefczuk-Dmitrocę. 

Całe wystąpienie okraszone było „zabawą imiona-
mi” uczestników spotkania, co wywoływało wielki 
entuzjazm dzieci, które chętnie wcielały się w zwie-
rzęce postacie z wierszy. Teatr trwałby zapewne 
w nieskończoność, gdyby nie ograniczone ramy cza-
sowe spotkania.

Organizator wydarzenia zadbał o to, aby dzieci 
mogły zadawać gościowi pytania i w ten sposób zdo-
być dodatkowe informacje o jego planach na przy-
szłość. Okazało się, że w przygotowaniu jest książka 
Baba Jaga w Ameryce. Czarownice wydają się być 
ulubionymi bohaterkami jego utworów. Świadczy 
o tym opowiadanie Baba Jaga na deskorolce oraz 
zbiorek wierszy Księga czarownic – zawierający 

dowcipne, zabawne, zaskakujące i pouczające teksty. 
Młodzi czytelnicy z niecierpliwością czekają na nowe 
przygody czarownicy.

Ciekawym uzupełnieniem spotkania była wysta-
wa ilustracji do książek i podręczników autorstwa 
Magdaleny Dmitrocy. Ilustracje zwracały uwagę bo-
gactwem elementów i przedstawionych sytuacji oraz 
przyjazną ciepłą kolorystyką.

Na zakończenie, łowcy autografów mogli speł-
nić swoje pragnienie i uzyskać pamiątkowe podpi-
sy państwa Dmitroców. Ochotnicy zaopatrzyli się 
w książkę Malowane dyktanda, żeby sprawić sobie 
„ortofrajdę”.

S. Wrzesińska

�� RODZICE DZIĘKUJĄ
Szanowni Państwo, zbliża się 
koniec roku szkolnego. Dobiega 
również końca kadencja 
dotychczasowego Zarządu Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Bychawie. Jest to dobry 
czas, aby podziękować osobom 
oraz instytucjom, które z nami 
współpracowały oraz wspierały 
naszą działalność.

Pierwsze podziękowania kierujemy w stronę dy-
rekcji, nauczycieli oraz pracowników naszej szko-
ły, którzy każdego dnia dbają o nasze dzieci. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom, w szczególności 
członkom RR oraz trójek klasowych.

Jednym z najtrudniejszych tegorocznych przed-
sięwzięć była organizacja trzeciego już balu an-
drzejkowego połączonego ze zbiórką pieniędzy 
na zakup pomocy dydaktycznych. W przygoto-
wanie tego wydarzenia zaangażowało się wiele 
osób. Ogromne wsparcie otrzymaliśmy od Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, za co podziękowania 
składamy na ręce dyrektor Małgorzaty Tudrujek 
oraz pracowników, bez pomocy których nie byłoby 

tak sprawnie i smacznie; Barbary Frączek, Bożeny 
Mazurek, Iwony Sulowskiej, Krystyny Wojewódzkiej 
i Henryka Szymczaka.

Za wynajęcie lokalu serdecznie dziękujemy 
p. Piotrowi Gębie dyrektorowi Bychawskiego 
Centrum Kultury. Za wspaniałą zabawę przy muzy-
ce dziękujemy firmie EVENTO i DJ-owi Mateuszowi 
Wróblewskiemu. Dziękujemy sponsorom, którym 
potrzeby naszych dzieci nie są obojętne: Katarzynie 
i Jarosławowi Jakubowskim, Annie i Damianowi 
Dzwonowskim, Katarzynie i Leszkowi Kuśmierzom, 
Reginie i Januszowi Kowalskim, Danucie 
i Andrzejowi Grytom, prezes Zofii Popławskiej 
i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, 
Mariuszowi Cyrankowi i hurtowni mięsa i wędlin 
BRUNO TASSI z Lublina, Sylwestrowi Mituła i firmie 
MS Projekt.

Wiemy jak wiele jest przygotowań przed taką 
imprezą, każda para rąk jest na wagę złota. Na 
szczęście i tych nie zabrakło, dlatego teraz składa-
my na nie gorące podziękowania: Beacie i Piotrowi 
Gąbka, Justynie Kowalczyk, Milenie Kiljanek, 
Anecie Frączek, Annie i Markowi Woźniakom, 
Mariuszowi Malcowi, Anecie i Tomaszowi 
Lenartom, Annie Polskiej, Anecie Cieślak, Justynie 
i Grzegorzowi Kmieciom, Dorocie i Kazimierzowi 
Rozwodom, Justynie i Sławomirowi Trzcińskim, 

Marcie Dawidczyk, Żanecie Dyguła, Izabeli 
Michalewskiej, Elizie Golik, Katarzynie Janik, 
Urszuli Góźdź, Magdalenie Mazurek, Elżbiecie 
Wach, Marcie Winiarczyk, Krystynie Osmolińskiej, 
Małgorzacie Korbie, Justynie Pawlak, Annie 
Szacoń, Marii Rybaczek, Urszuli Smagłowskiej, 
Magdalenie Pruś, Marcie Surdyga, Urszuli Holweg, 
Karolinie Woźniak, Joannie Rudzik i Sylwestrowi 
Mituła. Dzięki Państwu udało się zebrać wystar-
czającą kwotę, na zakup nowego sprzętu, któ-
ry wzbogaci zajęcia. Dziękujemy Młodzieżowej 
Inicjatywie Kulturalnej działającej przy BCK i opie-
kunce Kindze Moląg, za pomoc w organizacji miko-
łajek dla uczniów naszej szkoły. Na koniec dziękuje-
my Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunce 
Dorocie Piskorskiej za ciekawe pomysły i organiza-
cję wydarzeń motywujących dzieci i młodzież do 
różnorodnych aktywności pozalekcyjnych. Wam 
oraz wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy 
wspaniałych, słonecznych wakacji, a nauczycie-
lom i pracownikom odpoczynku, nowych pokła-
dów energii i ciekawych pomysłów na kolejny rok 
szkolny.

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Bychawie
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Bychawskie Centrum KulturyGmina Bychawa

Burmistrz Bychawy zaprasza na
I Bychawski Festyn Rodzinny 
„OD JUNIORA DO SENIORA”

kiedy?
25 czerwca 2017 roku 
od godziny
15.00  do 19.00 fajnie dla dzieci
19.00 do 22.00 miło dla dorosłych

gdzie?
część artystyczno-rozrywkowa – park przy ul. 11 Listopada w Bychawie
część sportowa – „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Bychawie

za ile?
za Twój uśmiech
Jeśli masz możliwość weź ze sobą trwałą żywność, 
która zostanie przekazana osobom starszym i samotnym.

w programie:
• gry • zabawy • konkurencje sportowe • warsztaty 
• niespodzianki dla dzieci i dorosłych • kolorowe dmuchańce • lody • wata cukrowa
• wspólne grillowanie

od 19.30 plenerowa zabawa taneczna wraz z zespołem COME&JOIN 

wstęp wolny

wszystko gratis
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