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Dożynki 2017

�� Podpiszmy się pod wnioskiem 
dotyczący remontu drogi w Dąbrowie!
W związku z licznymi wnioskami napływającymi do Urzędu 
Miejskiego w Bychawie dotyczącymi modernizacji nawierzchni 
drogi relacji Bychawa-Lublin na odcinku tzw. lasu Dąbrowa, 
burmistrz Bychawy Janusz Urban zwraca się z uprzejmą 
prośbą do zainteresowanych mieszkańców gminy Bychawa 
aby złożyli stosowne podpisy pod wnioskiem, który zostanie 
skierowany w tej sprawie do prezydenta miasta Lublina. 
Podpisy można składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

przedstawiamy starostów 
naszych Dożynek Gminnych

Zygmunt Adamczyk

Ewa Bartnik

Ewa Bartnik (50 lat) od 1995 roku 
mieszka w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej. 

Państwo Bartnikowie posiadają 55 hektarów pola gdzie 
przede wszystkim uprawiają zboża – głównie kukury-
dzę. Pani Ewa pracuje w Oddziale Regionalnym KRUS 
w Lublinie. W latach 1997-2016 była kierownikiem 
Placówki Terenowej KRUS w Bychawie. W 2015 
roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa”. Wolne chwile poświęca pro-
jektowaniu ubrań. Jest żoną Mirosława, mamą 
Małgorzaty (22 lata).

Zygmunt Adamczyk (50 lat) mieszka 
w Gałęzowie.

Na 23 hektarach ziemi prowadzi uprawę zbóż i buraków. 
Pracuje w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie. 
Jest mężem Bożeny, ojcem trzech córek: Justyny (28 lat), 
Eweliny (25 lat) i Dominiki (23 lata) oraz dziadkiem Agaty 
i Gabrieli.

Przyjmij gospodarzu od 
nas ten bochen chleba 

upieczony ze zboża 
z naszych pól.

Uszanuj go i gospodaruj 
tak, żeby go nikomu, 

tak na wsi, jak 
i w mieście nigdy nie 

zabrakło.
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�» Otrzymano dotacje na modernizację drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w miejscowości Osowa-
Kolonia. Na modernizację przeznaczono 110 tys. zł.

�» Została zakończona modernizacja drogi w miej-
scowości Łęczyca. Inwestycja obejmowała jezdnię 
asfaltową o długości 1393 mb z utwardzeniem po-
bocza i zjazdami o łącznym koszcie 550 126,92 zł. 
Wykonawcą była firma WOD-BUD z Kraśnika.

�» Zrealizowano przebudowę drogi w miejscowości 
Olszowiec Kolonia. Inwestycja obejmowała jezd-
nię asfaltową o długości 220 mb z utwardzeniem 
pobocza i zjazdami. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 111 408, 93 zł, a wykonawcą był WOD-BUD 
z Kraśnika.

�» Modernizacja drogi w miejscowości Osowa została 
zakończona w czerwcu tego roku. Zakres robót obej-
mował jezdnię asfaltową o długości 121 mb z utwar-
dzeniem pobocza i zjazdami. Wykonawcą był WOD-
BUD Sp.z.o.o. Z Kraśnika, a koszt inwestycji wynosił 
81 900,97 zł.

�» Została podpisana umowa na wykonanie zatoki przy-
stankowej na ul. Podwale w Bychawie. Rozpoczęcie 
prac zaplanowane jest na wrzesień 2017 roku. 
Zakres robót obejmuje: wykonanie chodnika i za-
toki autobusowej z kostki brukowej, przejścia dla 
pieszych, wymianę krawężnika w ul. Podwale oraz 
dostosowanie wjazdów. Planowana wartość inwe-
stycji to 39 710,55 zł.

�» Na przebudowę ul. ks. Dominika Maja nie wpłynęła 
żadna oferta. Zostanie ogłoszone nowe zapytanie 
ofertowe.

�» Na przebudowę ul. M. Reja została podpisana umo-
wa. Prace rozpoczną się około września 2017 roku 
i będą obejmowały: wykonanie jezdni asfaltowej 
o szerokości 4 m i długości ok. 85 mb oraz utwardze-
nie pobocza kruszywem.

�» Modernizacja budynków strażnic OSP w Gałęzowie 
Kolonii Pierwszej i Gałęzowie Kolonii Drugiej zo-
stała ukończona, zaś na modernizację strażni-
cy OSP z Zaraszowie Kolonii złożono wniosek 
o dofinansowanie.

�» Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zamkowej 
w Bychawie została wykonana. Zakres prac 

obejmował sieć kanalizacyjną długości 408,5 mb 
z przykanalikami. Wykonawcą robót była firma 
„WODAPOL”. Wartość zadania wyniosła 77 831,17 zł.

�» Zrealizowano modernizację Centrum Kultury 
Wiejskiej w miejscowości Kosarzew Dolny Kolonia. 
Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dacho-
wego, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonawcą była 
firma IBUDOWA.NET z Jastkowa, a koszt realizacji 
zadania wyniósł 68 092,46 zł.

�» Modernizacja budynku komunalnego przy 
ul. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie została rozpo-
częta. W jej ramach przewidziana jest przebudowa 
stropu budynku mieszkalnego. Wykonawcą robót 
jest firma Usługi Budowlane T. Szwałek, Bychawka 
Trzecia. Planowany koszt wykonania to 60 000,00 zł.

�» Do wykonania remontu budynku komunalnego przy 
ul. Kościuszki w Bychawie dotychczas nie wybrano 
wykonawcy.

�» 7 czerwca 2017 roku została nabyta działka 
w Olszowcu z przeznaczeniem na rozbudowę strażni-
cy OSP. Cena działki wynosiła 8 725,00 zł.

�» Przyjmowanie ofert na modernizację Centrum 
Kultury Wiejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w miejscowości Bychawka Pierwsza rozpocznie się 
17 sierpnia 2017 roku. Zakres robót będzie obejmo-
wał wymianę pokrycia dachowego, stolarkę okienną 
i drzwiową, wykonanie izolacji cieplnej stropu i in-
stalacji odgromowej.

�» Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ra-
mach zwiększenia efektywności energetycznej 
budynku w Zaraszowie. Inwestycja będzie obejmo-
wała: ocieplenie ścian i stropodachu, roboty malar-
skie i blacharskie, remont kominków i piwnic, wy-
mianę stolarki, instalacji C.O., pieca węglowego na 
pelet z automatyką oraz zagospodarowanie terenu. 
Planowany koszt projektu to 795 284,93 zł.

�» Złożono wniosek na budowę i modernizację ni-
skoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie 
Bychawa. Projekt obejmuje budowę i moderni-
zację: 1) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiato-
wej nr 2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia 
Kolonia, Bychawka Druga Kolonia o długości 3 km 
i 84 punktów świetlnych; 2) linii oświetlenia wzdłuż 
drogi gminnej 107190 L ul. Spokojna w Bychawie 
o długości 0,4 km i 12 punktów świetlnych; 3) linii 
oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 107200 L ul. Armii 
Krajowej, powiatowej 2287 L ul. Piłsudskiego oraz 
powiatowej 2284 L ul. A. Mickiewicza w Bychawie 
o długości 1,5 km i 39 punktów świetlnych; 4) linii 
oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 2295 L Wola 
Gałęzowska o długości 0,8 km i 21 punktów świetl-
nych; 5) linii oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 
L Stara Wieś Trzecia o długości 0,72 km i 27 punktów 
świetlnych. Planowana kwota wykonania zadania to 
1 605 486,12 zł.

�» Rozpoczęto prace nad modernizacją drogi powiato-
wej na terenie gminy Bychawa i gminy Krzczonów 
(odcinek od tzw. Kobylego Dołu)

�» W najbliższym czasie ruszą prace nad budową chod-
ników dla pieszych przy drogach wojewódzkich 
w Bychawie przy ul. 11 Listopada oraz w Gałęzowie.

�� Dobiega końca 
przebudowa drogi 
gminnej Kosarzew 
Dolny Kolonia – 
Romanów. Zakres 
robót obejmował 
remont nawierzchni 
na odcinku 
o długości 2799 mb 
z utwardzeniem 
pobocza, umocnieniem 
skarp i rowów płytami 
ażurowymi. 

Wykonawcą zadania jest Komunalne 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
Lublin. Planowana data zakończenia inwesty-
cji to 31 października 2017 roku. Koszt zadania: 
879 621,95 zł.
�» Aktualnie realizowana jest przebudowa 

ul. Spokojnej w Bychawie. Wykonano jezdnię as-
faltową o długości 321,5 mb z utwardzeniem po-
bocza, utwierdzeniem przepustów i umocnieniem 
rowu płytami ażurowymi. Wykonawcą jest WOD-
BUD Sp.z.o.o. w Kraśniku. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na wrzesień 2017 roku, a koszt 
realizacji wynosi 276 298,76 zł.

�» Została podpisana umowa na realizację przebu-
dowy drogi w miejscowości Wola Gałęzowska. 

Rozpoczęcie robót planowane jest we wrześniu 
2017 roku. Projekt obejmuje wykonanie jezdni 
asfaltowej o długości 2838 mb z utwardzeniem 
pobocza i zjazdami. Planowany koszt inwestycji to 
81 898,73 zł.

�» Zakończono przebudowę ulicy Marysin o wartości 
152 494,29 zł. Zakres robót obejmował jezdnię as-
faltową o długości 376 mb z utwardzeniem pobo-
cza i zjazdami. Wykonawcą robót była firma WOD-
BUD sp.z.o.o. z Kraśnika.

�» Przebudowa drogi w Starej Wsi Drugiej została 
zrealizowana. Inwestycja kosztowała 73 322,73 zł 
i obejmowała jezdnię asfaltową o długości 125 mb 
z utwardzeniem pobocza i zjazdami. Wykonawcą 
była firma WOD-BUD z Kraśnika.

�� Będą budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków
20 lipca 2017 r. burmistrz 
Bychawy Janusz Urban z rąk 
marszałka Grzegorza Kapusty 
odebrał umowę na budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Niebawem przystąpimy do realizacji programu pod 
nazwą „Czyste środowisko dzięki budowie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa”, 
który znalazł się na liście projektów przyjętych 
do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach tego projektu mieszkańcy gmi-
ny Bychawa skorzystają z możliwości wyposaże-
nia swoich nieruchomości w przydomowe oczysz-
czalnie. Są to mieszkańcy miejscowości Bychawka 
Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka 
Pierwsza, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Kosarzew 
Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Marysin, Olszowiec, 
Romanów, Skawinek, Stara Wieś Druga, Stara Wieś 

Trzecia, Urszulin, Wincentówek, Wola Gałęzowska, 
Zaraszów, Zdrapy. W ramach zadania w latach 2017 
i 2018 wybudowanych zostanie 126 takich instalacji.

Wartość projektu wynosi: 1 466 703,41 zł.
Kwota dofinansowania wynosi: 933 262,00 zł.
Projekt składany był w ramach poddziałania 

7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie inwestycyjnej pierwszej połowy roku �� Świadczenia 
wychowawcze 
500+, rodzinne 
i z funduszu 
alimentacyjnego – 
2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie in-
formuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się 
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuń-
czego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
okres 2017/2018.

Obecnie świadczenie 500+ oraz świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego jest przyznane do 
30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 paź-
dziernika br.

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z fun-
duszu alimentacyjnego w sierpniu br., ustalenie 
prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 
października, a w przypadku świadczenia rodzin-
nego do 30 listopada br.

Aby zachować ciągłość świadczeń, wniosek 
o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świad-
czenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć 
do 31 października br., a w przypadku świadcze-
nia rodzinnego do 30 listopada br.

Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny 
rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia 
wniosku w okresie od trzech do czterech mie-
sięcy, w zależności od rodzaju wnioskowanego 
świadczenia.

Obsługa wniosków będzie odbywała się 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w go-
dzinach od 7.15 do 15.15.

Wnioski będzie można składać również 
drogą elektroniczną za pomocą systemu 
teleinformatycznego:
�» Empatia, e-PUAP,

�» udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS PUE),

�» banków krajowych świadczących usługi dro-
gą elektroniczną spełniających wymogi okre-
ślone w informacji zamieszczonej na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
ministra właściwego do spraw rodziny po 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
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olszowiec Kolonia

łęczyca

Gałęzów-Kolonia druga

Kosarzew dolny-Kolonia
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�� 29 lipca 2017 roku 
blisko 30-osobowa 
grupa mieszkańców 
gminy Bychawa 
wyjechała do 
Drohiczyna – 
historycznej stolicy 
Podlasia.

Tam na trzeciej części festiwalu z cyklu „Na kulinar-
nym szlaku wschodniej Polski” promowaliśmy na-
sze kosmiczne małe centrum świata.

Warto przypomnieć, że to nasze majowe święto 
pierogów, wzorem roku ubiegłego, zainaugurowało 
tegoroczny cykl trzech festiwali odbywających się 
na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podlasiu. 

Miłośnicy wschodnich smaków odwiedzający 
bychawskie stoisko, zlokalizowane naprzeciwko 
sceny wzniesionej na rynku niezwykle urokliwe-
go Drohiczyna, mieli możliwość skosztowania tra-
dycyjnych lokalnych produktów: pieczywa z tu-
tejszych piekarni – m.in. obwarzanka, cebularza 

Promocja Bychawy na Podlasiu
lubelskiego i chleba chłopskiego z kiszoną kapustą oraz wyro-
bów mleczarskich – masła osełki, twarogu, kefiru, maślanki i jo-
gurtu naturalnego. Ogromnie dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się oczywiście pierogi wykonane przez panie z Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Obdarowując wszystkich 
wspomnianymi pysznościami, widokówkami ukazującymi 
Bychawę i ruiny pałacu na Podzamczu z lotu ptaka (tj. drona) 
oraz przewodnikami turystycznymi „Szlak rowerowy Doliną 
Kosarzewki” zapraszaliśmy do naszej urokliwej gminy – gdzie 
nie tylko można smacznie i zdrowo zjeść ale też aktywnie 
wypocząć.

Z pewnością promocję naszego małego centrum świata na 
Podlasiu można uznać za udaną. Bezustannie odwiedzali nas 
liczni goście zainteresowani nie tylko smakiem bychawskich 
specjałów ale i ciekawi naszej historii.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz zastępca burmi-
strza Magdalena Kostruba składają serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyjazdu 
oraz w promocję gminy Bychawa w Drohiczynie.

Sylwia Paćkowska / UM w Bychawie

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze 
sprawozdania 
burmistrza Bychawy od 
27 maja do 9 sierpnia 
2017 roku.

�» 27-28 maja 2017 r. – uczestnicze-
nie w dwudniowym Ogólnopolskim 
Festiwalu „W Krainie Pierogów” 
połączonym z festiwalem pod ha-
słem „Na kulinarnym szlaku wschod-
niej Polski” zorganizowanym między 
innymi przez Gminę Bychawa oraz 
Samorząd Województwa Lubelskiego;

�» 30 maja 2017 r. – uczestniczenie 
w posiedzeniu Rady Nadzorczej 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o.o. w Bychawie;

�» 31 maja 2017 r. – spotkanie z audy-
torem w sprawie przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego;

�» 1 czerwca 2017 r. – spotkanie z dyrek-
torem Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie w sprawie planów inwe-
stycyjnych; uczestniczenie w pikni-
ku zorganizowanym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej w Lublinie oraz Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych;

�» 2 czerwca 2017 r. – spotkanie z fir-
mą „MEBLOVE” w sprawie planów 

utworzenia domu opieki w Starej Wsi 
Pierwszej;

�» 3 czerwca 2017 r. – otworzenie 
14. Mistrzostw Polski w Wyścigu 
Kolarskim Lekarzy;

�» 5 czerwca 2017 r. – udział w 30. 
Zwyczajnym Sprawozdawczym 
Zgromadzeniu Regionalnym Związku 
Gmin Lubelszczyzny;

�» 6 czerwca 2017 r. – uczestniczenie 
w konferencji nt. „Nowy system se-
lektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, aspekty prawne ekonomiczne 
i techniczne”;

�» 7 czerwca 2017 r. – podpisanie ak-
tów notarialnych: pierwszy akt doty-
czył nabycia działki w miejscowości 
Olszowiec przeznaczonej na budowę 
garaży dla OSP w Olszowcu, drugi zaś 
akt dotyczył podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
sp. z o.o. w Bychawie;

�» 9 czerwca 2017 r. – podpisanie umo-
wy o dofinansowanie projektu eduka-
cyjnego pt. „Szkoły Marzeń w Gminie 
Bychawa”, całkowita wartość projek-
tu to 652 823 zł, a kwota dofinanso-
wania wynosi 605 858,50 zł;

�» 12-14 czerwca 2017 r. – udział w de-
legacji zagranicznej w miejscowości 
Ilnica na Ukrainie w celu omówienia 

spraw związanych z pozyska-
niem środków z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina 2014-2020;

�» 19 czerwca 2017 r. – spotkanie 
z kierownictwem i projektantem 
w sprawie remontu pomieszczeń 
Punktu Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Bychawie;

�» 20 czerwca 2017 r. – wręczeni nagro-
dy laureatom Gminnego Konkursu 
Matematycznego; spotkanie z p. Ewą 
Rębecką – przedstawicielem 
Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych w sprawie organizacji 
IX Forum Kobiet Aktywnych;

�» 21 czerwca 2017 r. – posiedzenie, 
na którym przyjąłem projekty uchwał 
na dzisiejszą sesję w następujących 
sprawach:

�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu części nieruchomości,
�� zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Bychawa,
�� zmian wieloletniej prognozy 
finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 
2017,
�� przyjęcie informacji nt. stanu przygo-
towań inwestycji gminnych; spotka-
nie w sprawach organizacyjnych dot. 
I Festynu Rodzinnego „Od Juniora 

do Seniora”; uczestniczenie w wi-
zji lokalnej dot. dróg gminnych 
w miejscowości Stara Wieś Trzecia 
i Bychawka Druga-Kolonia; gosz-
czenie p. Pierra Bilanda mieszkańca 
La Chapelle–sur-Erde miasta part-
nerskiego, który przemierza Europę 
rowerem wstępując również do na-
szego miasta – Bychawy;
�» 22 czerwca 2017 r. – uczestnicze-

nie w posiedzeniu Zgromadzenia 
Wspólników Spółki Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Bełżycach sp. z o.o. 
oraz w posiedzeniu Zgromadzenia 
Celowego Związku Gmin „PROEKOB’’ 
w Bełżycach; uczestniczenie w uro-
czystości pożegnania absolwen-
tów Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie;

�» 23 czerwca 2017 r. – udział w uro-
czystym zakończeniu roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej 
w Bychawie; udział w Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o.o. w Bychawie 
w sprawie podjęcia uchwał do-
tyczących zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków zarządu 
i członków rady nadzorczej; od-
bycie Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 

sp. z o.o. w Bychawie, z następującym 
porządkiem obrad:

�� 1. Rozpatrzenie sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok 
2016.
�� 2. Rozpatrzenie sprawozdania finan-
sowego Spółki za rok 2016.
�� 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
z wyników oceny sprawozdań 
Zarządu Spółki za rok 2016.
�� 4. Udzielenie Zarządowi Spółki 
i Radzie Nadzorczej absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków 
za rok 2016.
�» 25 czerwca 2017 r. – uczestniczenie 

w I Festynie Rodzinnym „Od Juniora 
do Seniora’’;

�» 26 czerwca 2017 r. – analiza założenia 
konkursu w zakresie rozwoju instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH plus” 2017 r.;

�» 26 czerwca 2017 r. – spotkanie z prze-
wodniczącym Związku Kombatantów 
w sprawie rozważenia możliwo-
ści zakupu mundurów dla Związku 
Piłsudczyków;

�» 27 czerwca 2017 r. – spotkanie z pre-
zesem Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych w sprawie organi-
zacji IX Forum Kobiet Aktywnych;

�» 28 czerwca 2017 r. – spotka-
nie z przedstawicielami Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1 

im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
w sprawach organizacyjno-praw-
nych (m.in. przekazania dokumen-
tacji, mienia, zamknięcia ksiąg 
rachunkowych);

�» 28 czerwca 2017 r. – kontrola stanu 
dróg gminnych w zakresie dostawy 
kruszywa i wykonania remontów 
w Bychawce Drugiej, Gałęzowie oraz 
Woli Gałęzowskiej Kolonii;

�» 28 czerwca 2017 r. – prace w tere-
nie mające na celu ustalenie możli-
wości okazania granic drogi gminnej 
w Bychawce Pierwszej oraz Bychawce 
Drugiej;

�» 29 czerwca 2017 r. – spotka-
nie z prezesem Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. 
z o.o. w Bychawie w sprawie zale-
głości najemcy zajmującego lokal 
komunalny.

�» 30 czerwca 2017 r.  – podpisanie 
aktu notarialnego ustanowienia 
służebności przechodu i przejazdu 
na działce gminnej położonej przy 
ul. A. Mickiewicza w Bychawie; przy-
jęcie ślubowania nowego pracownika;

�» 16 lipca 2017 r. - udział w uro-
czystości 25-lecia współpracy 
miast partnerskich organizowanej 
przez Bychawskie Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej oraz 
Burmistrza Bychawy;

�» 18 lipca 2017 r. – goszczenie mera 
La Chapelle-sur-Erdre Fabrice 
Roussela oraz przedstawicie-
li Bychawskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej – dys-
kusja na temat francusko-polskich 
planów na przyszłość: kontynuowa-
nia współpracy między szkołami, 
wypracowania nowej formy kultural-
nej kooperacji w oparciu o instytucje 
kultury, wymiany rodzin oraz dalszej 
współpracy ŚDS;

�» 20 lipca 2017 r. – podpisanie umowy 
dotyczącej budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w naszej gminie 
z programu „Czyste środowisko dzięki 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Bychawa” w ra-
mach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi o obszarach wiejskich”.

�» 21 lipca 2017 r. – przyjęcie grupy stu-
dentów z Łódzkiej Szkoły Filmowej. 
Wywiad dotyczył miasta Bychawy;

�» 25 lipca 2017 r. – spotkanie z przed-
stawicielami firmy BIPU w sprawie 
planowanego naboru wniosków 
z działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego; odby-
cie spotkania w sprawie organizacji 
Gminnych Dożynek;

�» 26 lipca 2017 r. – udział w spotkaniu 
z przedstawicielem firmy Progress 

Consulting w sprawie możliwości po-
zyskania środków oraz opracowania 
dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej 
działania 13.3 Rewitalizacja obsza-
rów miejskich oraz 13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 – planowane nabory wrze-
sień 2017 r.;

�» 27 lipca 2017 r. – spotkanie organi-
zacyjne z rodzicami dzieci biorących 
udział w półkoloniach „Wakacje 
z Kulturą”;

�» 29 lipca 2017 r. – uczestniczenie wraz 
z przedstawicielami Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
w kolejnej edycji festiwalu „Na ku-
linarnym szlaku wschodniej Polski” 
w Drohiczynie;

�» 2 sierpnia 2017 r. – podpisanie umo-
wy na modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości 
Osowa; posiedzenie Komisji do spraw 
inwestycyjnych, rolnictwa, gospodar-
ki przestrzennej i mienia w sprawie 
możliwości realizacji inwestycji w ra-
mach działania 7.1 Dziedzictwo kultu-
rowe i naturalne;

�» 9 sierpnia 2017 r. – analiza stanu reali-
zacji inwestycji gminnych i możliwości 
aplikowania o środki zewnętrzne.

�� Nabór wniosków 
o zwrot akcyzy do 31 
sierpnia 2017 roku

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, który 
chce skorzystać z możliwości odzyskania części pie-
niędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany 
do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 
r. w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 
31 lipca 2017 r.
Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 do 31 paź-
dziernika 2017 r., gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku.

Druki wniosków są dostępne w Punkcie Obsługi 
Interesanta w godzinach pracy UM w Bychawie (tj. 
poniedziałek godz. 8-16, wtorek-piątek godz. 7.15 do 
15.15).

Szczegółowe informacje na temat zwrotu podat-
ku akcyzowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie – pokój nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 
04, wew. 17.
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mieszkańcy mieszkańcy
��Wędkarskie 
rozpoczęcie 
wakacji
Najwcześniej wakacje 
rozpoczęli w tym roku 
wędkarze… a w zasadzie 
młodzi sympatycy sportów 
wędkarskich. W niedzielę 
18 czerwca na Zalewie 
Podzamcze rozegrano 
zawody dla dzieci do lat 16 – 
„Rozpoczęcie wakacji”.

Zgodnie z planem nad wodą zjawili się harcerze 
w liczbie dwunastu, dzieci do lat 12 (a była ich 
ósemka) oraz czwórka młodzieży młodszej do 
lat 16. Wszyscy (24 zawodników) uzbrojeni byli 
w wędkę spławikową, garść przynęt i dobry hu-
mor! Jeśli do tego dodamy słoneczną pogodę, 
puchary, grillowy poczęstunek i pamiątkowe ga-
dżety dla uczestników to mamy pełny obraz do-
brej zabawy z wędką nad wodą.

Każdy uczestnik miał trenera (najczęściej ro-
dzica) i apetyt na zwycięstwo. Ale jak w każdym 
sporcie liczba miejsc na podium była ograni-
czona i wszyscy tam się nie zmieścili. Kategorię 
„harcerzy” wygrali ex aequo: Natalia Polska 
i Jakub Małocha. Drugie miejsce przypadło 
Piotrowi Augustynowiczowi, a trzecie Jakubowi 
Kostrubie. Kategorię wiekową do lat 12 wy-
grał Mateusz Rachwał, drugie miejsce przy-
padło Zuzannie Janczak, trzecie Szymonowi 
Sawickiemu. Wśród zawodników do lat 16 naj-
lepszym okazał się Miłosz Kniaź, drugie miejsce 
zajęła Anna Janczak, a z trzecim miejscem zawo-
dy zakończył Przemysław Malec. Gratulujemy 
Zwycięzcom, dziękujemy uczestnikom i ich 
opiekunom.

Organizatorzy – Koło PZW nr 2 w Bychawie 
w imieniu uczestników dziękuje sponsorom: 
Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi 
i Zarządowi Okręgu PZW w Lublinie oraz OSM 
Bychawa, Piekarni Juryccy, sklepowi „Rybka” za 
puchary i produkty spożywcze.

Wędkarskie wakacje rozpoczęte, kto wie 
może spotkamy się w sierpniu nad wodą by za-
kończyć lato dobrą zabawą?

Artur Płaza

�� Dnia 14 lipca 2017 
roku w ramach 
wymiany rodzin 
przybyła do Bychawy 
grupa 36 osób z Francji 
– z zaprzyjaźnionego 
z nami miasta 
La Chapelle-Sur-Erdre, 
byśmy mogli świętować 
jubileusz 25-lecia 
współpracy polsko-
francuskiej.

Było to spotkanie niezwykłe, gdyż od pierwszych 
kontaktów mieszkańców obu miast upłynęło około 
25 lat. Wszystko zaczęło się w czasie stanu wojen-
nego w Polsce w 1991 roku. Wtedy to mieszkańcy 
Bretanii oddalonej od Bychawy o ponad 2 tysiące 
kilometrów, przejęli się naszym losem i zaczęli nam 
pomagać. Zbierali dary, a kiedy wypełnili po brze-
gi cztery wielkie ciężarówki wyruszyli do Polski. 
Konwój prowadził Bernard Piraud, który tak wspo-
mina tamte czasy: Było niebezpiecznie, ryzykowa-
łem że ówczesne władze mnie zaaresztują, bałem 
się bo wiozłem też „bibułę” i zakazane w Polsce 

powielacze dla Solidarności. Byłem goszczony 
w Lublinie przez rodzinę Listosiów, której dom 
stał się wtedy „punktem dowodzenia. Pani Danuta 
Listoś, bardzo wzruszona, wspólnie z mężem opo-
wiada o tamtych czasach.

Podwaliny współpracy dwóch gmin La Chapelle-
Sur-Erdre i Bychawy położył również Władysław 
Gromek ówczesny kierownik Rejonowego Urzędu 
Pracy, również obecny na tegorocznym spotka-
niu. Nie kryjąc wzruszenia ze spotkania po latach, 
opowiadał o nawiązaniu współpracy z naszymi 

Świętowaliśmy jubileusz 25-lecia współpracy polsko-francuskiej

przyjaciółmi, o powstaniu Komitetu Współpracy 
Polsko-Francuskiej oraz o swojej podróży do 
La Chapelle-Sur-Erdre.

W jubileuszu 25-lecia wzięły też udział inne osoby 
związane z Komitetem od początku jego powołania, 
a więc: Marek Pietrzak – pierwszy przewodniczący, 
Małgorzata Kukiełka – tłumaczka. Pierwszym tłuma-
czem był śp. Eugeniusz Hejno, którego wspominał 
jego (i piszącej te słowa) kolega szkolny Władysław 
Gromek.

Trzydniowy pobyt naszych przyjaciół z Francji 
urozmaiciliśmy zwiedzaniem Zamościa. Miasto po-
witało nas Festiwalem Folklorystycznym. Nasi goście 
byli zachwyceni występami zespołów i ich ludowy-
mi strojami. Niektóre piosenki znali i śpiewali razem 
z artystami. Po Zamościu oprowadzała przewodnicz-
ka znająca język francuski. Zarówno miasto jak rów-
nież elegancka restauracja, w której zjedliśmy obiad 
bardzo nam się podobały. Powrót do Bychawy był 
fascynujący, bo oto Francuzi wyjęli śpiewniki i w au-
tokarze śpiewali polskie piosenki: „Hej sokoły”, „Hej 
z góry jadą Mazury” i inne.

Tegoroczny jubileusz zorganizowało Bychawskie 
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, któ-
rego prezeską jest Beata Kot. Wydarzenie to zosta-
ło bardzo starannie przez nią przygotowane. W pra-
ce zaangażowało się także wiele innych osób. Na 
holu Bychawskiego Centrum Kultury znajdowała 
się wystawa fotografii przedstawiających kontakty 
mieszkańców obu miast partnerskich na przestrzeni 
25  lat. Zadbano również o dekoracje sali widowisko-
wej: były barwy francuskie, a na scenie symbol naszej 
przyjaźni: dwa drzewa zwrócone ku sobie, których 
gałęzie połączyły się w napis „25”. Gości poczęsto-
wano polskimi wędlinami, pierogami i bigosem oraz 
sernikiem i szarlotką. W rozmowach kuluarowych 
przewijały się nazwiska przyjaciół z Francji: Helene 
Bocher – poprzedniej przewodniczącej Komitetu 
i Jolanty Brisset, która służy pomocą w kontaktach 

z Komitetem i uczestniczy w organizowaniu wymia-
ny. Wielką sympatią darzymy też Polonię, a zwłasz-
cza rodzinę – Henryka i Janinę Mikołajczyków oraz 
Gienię – siostrę Janiny. Nie zapominają oni o kraju 
swoich przodków i chociaż urodzili się we Francji, do-
brze mówią po polsku.

Jednym z celów przyjazdu Francuzów do Bychawy 
było przeprowadzenie debaty na temat przyszło-
ści Unii Europejskiej. Wzięli w niej udział dyskutan-
ci obu stron, polskiej i francuskiej – między innymi 
burmistrz Bychawy Janusz Urban i starosta powia-
tu lubelskiego Paweł Pikula. Szczególnie dużo emo-
cji wzbudziło pytanie na temat stosunku do przyj-
mowania uchodźców. Debatę po polsku prowadził 
Artur Płaza, który całe serce i duże umiejętności 
oddaje polsko-francuskiej współpracy. Przyjaciele 
francuscy debatowali pod kierunkiem Georges’a 
Blandin – przewodniczącego Komitetu. Na jubileuszu 
w Bychawie obecny był również mer La Chapelle-
Sur-Erdre Fabrice Russel, który pięknie tańczył pol-
skie tańce. Przybył również burmistrz Bychawy 
z żoną i pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
którzy przekazali wsparcie materialne i duchowe dla 
tego projektu.

Jadwiga Grzesiak

�� Pierwszy oficjalny teledysk NA TAK!
„NA TAK” – nasz lokalny produkt muzyczny – wydali swój pierwszy 
oficjalny teledysk zapowiadający debiutancką płytę zespołu, która 
ukaże się już w tym roku. Utwór zatytułowany „Władcy czasu” trafia 
w sedno współczesności gdzie największym bogactwem jest CZAS 
ten, który możemy spędzić na realizacji swoich marzeń.

Teledysk do obejrzenia i posłuchania na youtube.com.
Gratulujemy i czekamy na kolejne przeboje z równie wartościowymi tekstami!

�� I Bychawski Festyn Rodzinny „Od Juniora do Seniora”
W promieniach słońca, 
kolorowo i radośnie – tak 
spędziliśmy czas w ostatnią 
niedzielę czerwca 2017 roku 
podczas I Bychawskiego Festynu 
Rodzinnego „Od Juniora 
do Seniora”.

Podczas festynu odbyły się popisy artystyczne 
bychawskich przedszkolaków, jak i zaproszonych 
gości. Były występy taneczne, baletowe, gimna-
styczne i inne atrakcje. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się zabawa na dmuchanych zamkach, 
malowanie twarzy jak również zawody sporto-
we. Beztroską zabawę uświetniały pokazy Straży 
Pożarnej i Policji.

Co ważne tego dnia połączono przyjemne z po-
żytecznym – została zorganizowana zbiórka pro-
duktów spożywczych o długim terminie przydat-
ności dla seniorów oraz osób potrzebujących na-
szego wsparcia. Jeśli nie zdążyłeś pomóc – masz 
jeszcze możliwość – pojemniki na trwałą żywność 

znajdują się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie, bo 
każde dobro które czynimy wraca do nas ze zdwo-
joną siłą.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Kinobus z wizytą w Bychawie
27 sierpnia 2017 r. 
w poszukiwaniu informacji 
o kinach Uciecha i Przełom 
do Bychawy przyjedzie 
pięćdziesięcioro miłośników 
i animatorów kultury filmowej 
z całej Polski.

Będą to pasażerowie Kinobusu, który przed 
kilka dni będzie jeździł drogami Lubelszczyzny 
właśnie śladami kin – tych działających i tych już 
nieistniejących. Odwiedzą m.in. Lublin, Chodel, 
Opole Lubelskie, Nałęczów, Chełm, Krasnystaw, 
Zamość, Zwierzyniec i Kraśnik.

Kinobus to impreza, jakiej w Polsce do niedaw-
na nie było: objazdowy festiwal filmowy, ale za-
razem kulturo- i krajoznawczy. To pokazy filmów, 
poznawanie walorów turystycznych, a przede 
wszystkim przywracanie pamięci o miejscach, 
które niegdyś, w niektórych przypadkach całkiem 
niedawno, żyły sztuką filmową. Kinobus to sojusz 
kina, lokalnej historii, edukacji i turystyki – z odro-
biną nostalgii. W poprzednich latach Kinobus od-
wiedził Podkarpacie i Pomorze Zachodnie.

Organizatorzy starają się, by wizyta Kinobusu 
stała się impulsem dla lokalnych działaczy i re-
gionalistów do badania i przypominania kino-
wej tradycji odwiedzanych miast i wsi, a także 
do rozmów ze świadkami – pracownikami kin 
i widzami. Oficjalne archiwa świecą pustkami, 
brakuje źródeł pisanych, nad wyraz trudno dzi-
siaj rekonstruować dzieje zdecydowanej więk-
szości polskich kin, stąd cała nadzieja w ludzkiej 

pamięci i skarbach skrywanych w szufladach i na 
strychach. Nie ulega przecież wątpliwości, że kina 
były – zwłaszcza w życiu małych ośrodków – miej-
scami nad wyraz ważnymi ze społecznego i kultu-
rowego punktu widzenia.

W Bychawie z pamięcią o kinach nie jest źle, 
wszakże to na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
pojawiły się artykuły Barbary Cywińskiej o kinie 
Uciecha (numery 2/2014 i 3/2014 ze swoistym 
aneksem w numerze 10/2015), napisane na pod-
stawie wspomnień Wiesława Boguty. To świet-
ny wstęp do większego, głębszego opracowa-
nia. Pokłosiem wizyt Kinobusu są już znakomite 
artykuły i wystąpienia konferencyjne. Może i w 
Bychawie tak się stanie?

Prosimy wszystkie osoby, które posiadają ja-
kiekolwiek pamiątki (zdjęcia, ulotki, afisze, plaka-
ty, plany, bilety, dokumenty itp.) związane z by-
chawskimi kinami i DKF-em, do podzielenia się 
nimi. Czekamy także na opowieści – wspomnie-
nia i anegdoty. Zapraszamy na spotkanie w sali 
widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury 27 
sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 a także do kon-
taktu z Miejską Biblioteką Publiczną.

Bychawa będzie ostatnim przystankiem na te-
gorocznej trasie Kinobusu. Sprawmy wspólnie, by 
było sympatyczne, niezapomniane i owocnie.

Projekt Kinobus / Lubelszczyzna 2017 organi-
zuje Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk 
Edison, a finansowo wspiera Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.

Maciej Gil
pomysłodawca i pilot Kinobusu

�� 1 lipca na terenie 
naszych urokliwych 
ruin pałacu na 
Podzamczu miało 
miejsce wielkie święto 
wszystkich Aktywnych 
Kobiet z terenu 
Lubelszczyzny.

IX Forum Kobiet Aktywnych „Kameralnie i intym-
nie, czyli o relacjach kobiet” rozpoczął występ 
Słowianek. Inauguracji wydarzenia dokonała Iwona 
Przewor – prezes Stowarzyszenia Równych Szans 
„BONA FIDES”, tuż po niej na scenie pojawiła się 
sekretarz Gminy Bychawa – Jolanta Cajzer, która 

Kameralnie i intymnie na IX Forum Kobiet Aktywnych w Bychawie
w imieniu burmistrza Bychawy Janusza Urbana oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza 
Szaconia powitała wszystkich w „naszym kosmicz-
nym małym centrum świata”. Do zgromadzo-
nych gości zwrócili się także sekretarz wojewódz-
twa lubelskiego – Anna Augustyniak oraz Zdzisław 
Podkański – przedstawiciel wojewody lubelskiego.

Po części oficjalnej przyszedł czas na liczne pane-
le dyskusyjne i warsztaty. Toczyły się one na trzech 
scenach. Poruszały różnorodne tematy związane 
z kobietami i ich relacjami. Rozmawiano m.in. o go-
dzeniu różnych ról, równowadze w życiu, przemo-
cy wobec kobiet, stereotypach, przyjaźni, cieniach 
i blaskach macierzyństwa, ciele bez tajemnic, czy 
kobiecych biznesach na wsi. W trakcie warszta-
tów robiono coś z niczego, odkrywano siebie, mo-
tano lalki weduczki, wito wianki oraz tworzono 

tradycyjne zabawki. Podczas wydarzenia Fundacja 
DKMS prowadziła także akcję rejestracji potencjal-
nych dawców i dawczyń szpiku.

Panele dyskusyjne i warsztaty przeplatane były 
występami artystycznymi. Poławiacze Pereł Improv 
Teatr rozbawili panie (i kilku panów) do łez. Do chwi-
li zadumy goszczące w Bychawie Kobiety Aktywne 
skłoniła właścicielka oryginalnej barwy głosu – 
Maja Koman. Kolejnym był koncert „Bisquit aku-
stycznie”. Jako ostatni na scenie pojawił się Łukasz 
Jemioła, który swój akustyczny występ skierował 
do nielicznej już niestety kobiecej publiczności.

Tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny 2017 zdo-
była mieszkanka naszego małego centrum świata – 
Ewa Rębecka. Gratulujemy!

Sylwia Paćkowska / UM w Bychawie

�� Kultura – ubranie 
szyte na miarę!

Uwaga! Uwaga! Z radością informujemy, że nasz pro-
jekt pod nazwą „Kultura – ubranie szyte na miarę” 
zgłoszony do programu KULTURA-INTERWENCJE, uzy-
skał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury. 
Zapraszamy mieszkańców gminy Bychawa do udziału. 
Mamy nadzieję, że spośród bogactwa propozycji każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Udział w zajęciach, warszta-
tach, spotkaniach jest bezpłatny. A oto co będzie się 
działo:
�» Zatrzymaj chwile – warsztaty fotograficzno-filmowe dla 

osób powyżej 14 roku życia. Uczestnicy poznają tajniki 
rejestrowania, obróbki i udostępniania dźwięku i ob-
razu. Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 5 sierpnia 
2017. Poprowadzi je Grażyna Stankiewicz, redaktor na-
czelna magazynu LAJF. Liczba miejsc ograniczona.
�» Pomoc za opowieść – nieformalna grupa MOLIK, w za-

mian za opowieść o tym jak to kiedyś bywało, wyko-
na drobne prace porządkowe w domu lub ogrodzie. 
Zainteresowanych mieszkańców Bychawki prosimy 
o kontakt.
�» Warsztaty pisania. Pierwsza w historii Bychawy 

Biblioteczna szkoła pisania ogłasza nabór osób chęt-
nych, utalentowanych, posiadających lekkie pióro 
i fantazję do tworzenia. Wiek, wykształcenie, płeć – 
nie ma znaczenia. W roli profesora, mentora i doradcy 
– Monika Oleksa, pisarka, eseistka, blogerka. Zajęcia 
odbywać się będą w okresie wrzesień-październik 2017 
r. Efekty pracy zostaną opublikowane w zbiorze pod ty-
tułem jaki sami wymyślimy na zajęciach!
�» Biblioteczna szkoła malarstwa i rysunku. Zajęcia dla 

każdego z podstaw rysunku i malarstwa pod okiem 
profesjonalisty odbywać się będą w okresie sierpień-
-wrzesień 2017 r.
�» Spojrzenia wstecz – spotkania realizowane przy współ-

pracy Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, pod-
czas których pokażemy jak zacząć przygodę z genealo-
gią, jak szukać informacji o korzeniach własnej rodziny 
i jak je dokumentować. Rozpoczynamy we wrześniu.
�» Opowiedz mi swoją historię – jednodniowe warsztaty 

z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla szefów 
instytucji, właścicieli firm i każdego, kto takiej wiedzy 
i umiejętności potrzebuje. Przewidywany czas realizacji 
październik 2017 r. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmujemy oraz wszelkich informa-

cji udzielamy codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie, osobiście, telefonicznie: 81 5661076 lub 
mailowo: biblioteka.bychawa@gmail.com.

Ponadto projekt zakłada spotkania z eksperta-
mi, promocję publikacji będącej efektem warszta-
tów pisania i tworzenia i wiele innych wydarzeń, 
o których będziemy czytelników informować na bie-
żąco. Zachęcamy do odwiedzania www.biblioteka.
bychawa.pl. Szukajcie nas też na FB.

Barbara Cywińska
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Piknik sołtysów już za nami
16 lipca 2017 r. w pięknym 
obiekcie „Szklana Stodoła – 
Uroczysko Motycz” położonym 
w Motyczu aż 300 lokalnych 
przedstawicieli wsi z terenu 
powiatu lubelskiego wzięło udział 
w Pikniku Sołtysów.

Piąta już edycja tego wydarzenia zorganizowa-
na została przez Lokalną Grupę działania na Rzecz 
Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół 
Lublina”. Z roku na rok coraz więcej osób chce 
wziąć udział w tym jakże sympatycznym spotkaniu. 
Naszą Gminę reprezentowali p. Maria Kostruba, 
p. Teresa Michalewska, p. Teresa Dziadosz, p. Regina 
Flis, p.  Joanna Baran, p. Krzysztof Mazurkiewicz, 
p. Andrzej Poniewozik, p. Stanisław Ziarkowski, 
p. Marek Jackowski oraz dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury p. Piotr Gęba.

Wśród zaproszonych gości znalazł się m. in. poseł 
na Sejm RP p. Jan Łopata, przedstawiciel Samorządu 
Województwa Lubelskiego p. Henryk Dudziak, dyrek-
tor LAWP p. Marceli Niezgoda oraz zastępca dyrekto-
ra Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie p. Mateusz Winiarski.

Podczas pikniku starosta Powiatu Lubelskiego, 
który jednocześnie jest prezesem LGD p. Paweł Pikula 
wręczył nagrody laureatom konkursu na najciekaw-
szą inicjatywę realizowaną przez Sołectwo działają-
ce na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina. Z wielką 
przyjemnością informuję, że komisja konkursowa 
doceniła starania mieszkańców sołectw Zaraszów 
oraz Bychawka Druga-Kolonia. Rewitalizacja Alei 
Kasztanowej zdobyła II miejsce w konkursie na 

najciekawszą inicjatywę realizowaną przez Sołectwo. 
Natomiast III miejsce zajęła Bychawka Druga-Kolonia 
za „Nasze Zacisze”. Gratulujemy Laureatom!

Podczas spotkania zostały przeprowadzone rów-
nież konkursy i konkurencje integracyjne dla uczest-
ników pikniku. Przeprowadzono konkurs jazdy taczką 
na czas, slalom hulajnogą oraz rzucanie kaloszem do 
celu. Na tym polu również nasi sołtysi się wykazali! 
Najlepiej (zdaniem oceniających) poradziliśmy sobie 
z rzucaniem kaloszem, choć naszym zdaniem również 
bezkonkurencyjni byliśmy w jeździe na hulajnodze. 

Nasz Sołtys w pięknym stylu pokonał trasę. Niestety 
organizator przewidział nagrodę jedynie za czas wy-
konania slalomu, a nie za technikę jazdy. Było mnó-
stwo śmiechu i dobrej zabawy.

Bardzo serdecznie dziękuję Wam kochani Sołtysi 
za tak wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę! Mam 
nadzieję, że za rok również będziemy mieli okazję 
skorzystać z zaproszenia organizatorów i równie 
miło spędzić razem czas.

Magdalena Kostruba
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Bychawie oprócz 
codziennych zajęć 
i prowadzonej terapii 
planuje dodatkowo na 
każdy miesiąc imprezy 
o różnym charakterze: 
integracyjne, 
edukacyjne i inne 
w zależności od 
różnych pomysłów 
i potrzeb oraz 
kalendarza, a oto co 
się działo w ostatnim 
czasie.

17 maja 2017 roku odbyła się XVIII Pielgrzymka 
Środowisk Pomocy Społecznej z województwa lu-
belskiego do Sanktuarium Maryjnego na Górze 

Chełmskiej, w której jak co roku uczestniczyli dy-
rekcja, pracownicy i uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie. Mszy świętej 
przewodniczył ks. Biskup Mieczysław Cisło, który 
wyraził głębokie uznanie za ciężką pracę na rzecz 
osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych 
społecznie. Po modlitwie w pięknym otoczeniu 

Z kalendarza imprez integracyjnych ŚDS

bazyliki był gorący posiłek oraz okazja do podziwia-
nia panoramy Chełma oraz integracji z innymi uczest-
nikami Środowiskowych Domów Samopomocy, 
Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z województwa lubelskiego

5 maja zaś przypada Dzień Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

który to ustanowiony został w 1999 r. przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Celem tych obchodów jest zwrócenie 
uwagi na tego rodzaju niepełnosprawność oraz moż-
liwości tych osób i bariery, m. in. problem dyskry-
minacji. Data ta nie została wybrana przypadkowo, 
5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień 
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie – jako 
dzienny ośrodek wsparcia m. in. dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną stara się również corocz-
nie włączać w tego rodzaju obchody organizując spo-
tkania integracyjne o charakterze otwartym, zapra-
szając też innych gości. Tym razem Obchody odbyły 
się 18 maja, a swoją obecnością zaszczycili nas przed-
stawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie oraz wła-
dze gminy Bychawa, jak również Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bystrzycy i Załuczu, Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Matczynie, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej. Spotkanie mia-
ło na celu dobrą zabawę jak również możliwość wy-
kazania się w różnych dziedzinach, m.in. podczas 
konkursu „Miliard w rozumie – na wesoło”, zaba-
wie integracyjno-ruchowej „Polka Kowbojka” oraz 
z chustą Klanza. Po dobrej zabawie przewidziany był 
gorący posiłek oraz słodki poczęstunek. Spotkanie 

zakończyło się wspólną zabawą integracyjną z mło-
dzieżą gimnazjalną z Bychawy i La Chapelle-sur-Erdre 
z Francji przy muzyce zespołu „Diament” z ŚDS. 
Piękna okolica ruin nad zalewem oraz pogoda, któ-
ra dopisała tego dnia sprawiły że gościom było żal 
odjeżdżać.

Justyna Siek-Jacak
Renata Krusińska

W ruinach Jana w Bychawie dnia 8 czerwca od-
był się „Piknik Sałatkowy” organizowany przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy. Spotkanie miało 
na celu promowanie zdrowego żywienia, miało cha-
rakter konkursu, podczas którego drużyny miały wy-
konać pyszne sałatki na bazie wylosowanych składni-
ków, z uwzględnieniem higieny, bezpieczeństwa i es-
tetyki. W konkursie wzięły udział, oprócz organizato-
rów, drużyny zaproszonych gości z Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Końskowoli, Łęcznej oraz 
Krasnobrodu a także gościnnie panie z Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Każda grupa za-
prezentowała swoje potrawy, zaś Jury oceniało wy-
konane sałatki jak i wręczało upominki. Następnie 
odbyła się degustacja i obiad. Inni brali udział w kon-
kursie owocowo-warzywnym oraz w czytaniu o zdro-
wym żywieniu. Piknik zakończyła wspólna zabawa 
plenerowa przy muzyce na żywo. Było smacznie 
zdrowo i kolorowo, a pogoda dopisała.

Justyna Boczek

�� Święto bychawskiej Policji
Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich 
funkcjonariuszy. To również czas odznaczeń i awan-
sów. Podczas tegorocznych obchodów święta Policji 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bychawie dali 
podstawę do szczególnego zadowolenia z ich profe-
sjonalnego podejścia do służby.

Dzielnicowi aspirant Jacek Surdyga oraz aspirant 
sztabowy Tomasz Młynarski zajęli odpowiednio 
pierwsze i drugie miejsce w Plebiscycie na najbar-
dziej rozpoznawalnego dzielnicowego odbywającego 
się na łamach gazety „Dziennik Wschodni”.

Dzielnicowy zgodnie z filozofią programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” musi być znany w miejscu 
gdzie pełni służbę, musi wzbudzać społeczne zaufa-
nie, na tyle aby każdy kto zobaczy coś niepokojącego, 
nie tylko wiedział do kogo się zgłosić, ale miał rów-
nież pewność, że uzyska oczekiwaną pomoc w roz-
wiązaniu problemu. Dzielnicowy powinien być czło-
wiekiem otwartym, kompetentnym, dostępnym, 
wzbudzającym zaufanie, znającym swoje kompeten-
cje jako policjanta, umiejącym również wskazać pod-
mioty odpowiedzialne za poszczególne obszary życia 
społecznego do których należy szeroko pojmowane 
bezpieczeństwo.

Starszy posterunkowy Kamil Dybkowski funkcjo-
nariusz ogniwa patrolowo-interwencyjnego wspól-
nie z kolegą z IV Komisariatu Policji w Lublinie wygra-
li kwalifikacje na szczeblu Komendy Miejskiej Policji 
w Lublinie do „Turnieju Par Patrolowych 2017 roku”, 

a następnie zwyciężyli w wojewódzkiej edycji turnie-
ju. Będą reprezentowali województwo lubelskie na 
szczeblu ogólnopolskim.

Aspirant sztabowy Krzysztof Furmaga otrzy-
mał nagrodę Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie jako wyróżniający się funkcjonariusz służ-
by dochodzeniowo-śledczej.

Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu jakiego 
przykład dają funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Bychawie jednostka została dostrzeżona przez 
zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji 
w Lublinie podczas odprawy kadry kierowniczej. Pan 
komendant wyróżnił nasz Komisariat jako jednostkę 
w skali województwa osiągającą najlepsze efekty, 

gdzie służą funkcjonariusze, którzy pracują systema-
tycznie i rzetelnie. Staramy się konsekwentnie pod-
nosić poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkań-
ców zmierzając ku temu, aby to bezpieczeństwo nie 
było jedynie wrażeniem – a stanem faktycznym.

Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim 
funkcjonariuszom i pracownikom Policji serdeczne 
życzenia. Policyjna służba drugiemu człowiekowi to 
odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie po-
mocy i czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym 
wymaga determinacji , poświęcenia odwagi oraz nie-
ustannej pracy nad sobą.

Komendant Komisariatu Policji w Bychawie
podkom. Grzegorz Szacoń

�� 25-lecie posługi kapłańskiej 
ks. Krzysztofa Łaszcza

W niedzielę 9 lipca br. ksiądz Krzysztof Łaszcz 
SJ obchodził jubileusz 25-lecia posługi kapłań-
skiej. Z tej okazji odbyły się dwie msze. O godzi-
nie 10- tej w kościele parafialnym w Bychawie, 
a dwie godziny później w zaraszowskiej kaplicy.
Po uroczystościach kościelnych wszyscy udali 
się do pobliskiej Alei Kasztanowej, w której miał 
odbyć się Festyn Zaraszowski. Na początku zgro-
madzeni goście odśpiewali gromkie „Sto lat” po 
czym zostali poczęstowani wyśmienitym tortem. 
Była to również okazja do zrobienia pamiątko-
wego zdjęcia z jubilatem. W imieniu burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana list gratulacyjny oraz 

kwiaty złożyła na ręce księdza Krzysztofa zastęp-
ca burmistrza – Magdalena Kostruba.

Głównym uroczystościom towarzyszyły gry 
i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz konkurs wie-
dzy o Zaraszowie. Warto dodać, że jednym z nie-
dzielnych uczestników był popularny youtuber 
AdBuster – znany z prowadzenia konfrontacji 
tego co kupujemy.

Z festynu nikt nie wyszedł głodny, ponieważ 
organizatorzy zadbali o nasze podniebienie – była 
grochówka, bigos, kiełbaski z grilla oraz różnorod-
ne słodkości.

Karol Tudrujek

�� Zaraszowski Festyn 
Militarny
W niedzielę 23 lipca 
2017 r. w Alei Kasztanowej 
w Zaraszowie odbył się 
Zaraszowski Festyn Militarny 
połączony z Turniejem 
Żołnierskim dla dzieci 
i młodzieży.

W rywalizacji wzięły udział 84 osoby, a wszystkich 
uczestników było tak wielu, że nie próbowaliśmy 
zliczyć. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się 
„szarża małego ułana” i „poszukiwanie min”. Warto 
dodać, że inne stanowiska również były oblegane. 
Dzieci bawiły się także w miasteczku namiotowym 
przebierając się w stroje żołnierzy i używając róż-
nych rekwizytów.

O godz. 15.00 w godzinie Miłosierdzia pomodli-
liśmy się pod krzyżem za poległych i pomordowa-
nych Obrońców Ojczyzny.

Podczas festynu przeprowadzono spotkanie z ra-
townikiem medycznym, który przypomniał zasady 
pierwszej pomocy. Swoją służbę oraz radiowóz za-
prezentowała również Policja – w tym nasz policjant 
dzielnicowy. Wydarzenie uświetnił fantastyczny wy-
stęp pięknego zespołu Słowianki z Bychawki, a gdy 
po rozdaniu nagród dzieciom i przelotnym deszczu 
wielu uczestników wróciło do domów „drugie życie” 
festynowi nadali panowie Marcin Mączka i Piotr 
Prajsner.

Zaraszowski Festyn Militarny zorganizowa-
ny został przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Zaraszów i Okolic, Ochotniczą Straż Pożarną 
w Zaraszowie, radną Rady Miejskiej w Bychawie 
Annę Pawlas, sołtysów Zaraszowa, Kolonii Zaraszów 
i Urszulina – Joannę Baran, Andrzeja Poniewozika 
i Stanisława Ziarkowskiego, administratora i mode-
ratora strony zaraszow.pl Jerzego Jelcowa oraz ks. 
Krzysztofa Łaszcza. W przygotowania zaangażowało 
się także wielu ludzi dobrej woli z Zaraszowa, Kolonii 
Zaraszów i Urszulina.

Organizatorom serdecznie dziękujemy i gratulu-
jemy kolejnego sukcesu!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dorosłym 
i dzieciom za wspólną zabawę i… planujemy następ-
ne festyny!

Krzysztof Łaszcz
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mieszkańcy mieszkańcy

Szanowni Państwo,
pielgrzymka do miejsc związanych z walką 
Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie to oka-
zja do złożenia hołdu nieugiętym bojowni-
kom o wolność Polski, takim jak sierżant Józef 
Franczak „Laluś”, podporucznik Zdzisław Badocha 
„Żelazny”, czy kapitan Zdzisław Broński „Uskok”. 
Ludziom, którzy stanęli do heroicznej walki nie 
chcąc pogodzić się z nową sowiecką okupacją. 
To także chwila cichej zadumy i modlitwy w ich 
intencji.

Serdecznie dziękuję organizatorom, a także 
uczestnikom tego wydarzenia, w tym przedsta-
wicielom Rajdu Katyńskiego, którego motocykli-
ści wzięli w nim udział, za zaproszenie i możliwość 
oddania czci polskim bohaterom. Jako wdowa 
smoleńska jestem ogromnie wdzięczna, że mo-
głam uczestniczyć w uroczystości wmurowania 
ziemi z Katynia i Smoleńska w pamiątkowy obe-
lisk w Bychawce.

Serdecznie pozdrawiam,
Magdalena Merta

�� ,,KOCHAM POLSKĘ 
I TY JĄ KOCHAJ” – 
takie oto motto na 
swoich motocyklowych 
kurtkach mają 
członkowie Rajdu 
Katyńskiego, którzy 
swoim patriotyzmem 
zarażają młodych 
Polaków.

 Nie przeszkadzają im setki przebytych kilometrów, 
warunki w jakich muszą przebywać, ani poniesio-
ne koszty. Są tam, gdzie znajdują się miejsca histo-
rycznie związane z Polską i gdzie znajdują się czę-
sto zapomniane groby Polaków, są wszędzie tam 
gdzie ginęli polscy bohaterowie walczący o naszą 
Ojczyznę. 
Obowiązkowo co roku udają się do Katynia aby od-
dać cześć zamordowanym tam bohaterom (a obec-
nie i do Smoleńska aby uczcić ofiary katastrofy lot-
niczej). Nie zabrakło ich też na Lubelskim Szlaku 
Pamięci.

W sobotę 27 maja br. zaciekawienie mieszkań-
ców Bychawy wzbudził warkot kilkunastu motocy-
kli. To właśnie członkowie Rajdu Katyńskiego wraz 
z kawalkadą samochodów wyruszyli na zorganizo-
wany przez J. Stanickiego Rajd Szlakiem Bohaterów 
Lubelszczyzny. W programie rajdu znajdowały się 
miejsca najbardziej związane z walkami i działalno-
ścią podziemia niepodległościowego. Pierwszym 

przystankiem był Majdan Kozic Górnych gdzie 
w 1963 roku zginął ostatni żołnierz niezłomny Józef 
Franczak. Nie ma żadnych śladów upamiętniają-
cych tamto tragiczne wydarzenie, jednakże jego 
syn Marek czyni starania aby w tym miejscu stanął 
krzyż. Natomiast w Piaskach uczestnicy rajdu złoży-
li przed pomnikiem „Lalusia” biało czerwone kwia-
ty, a na grobie zapalili znicze. Dalej droga prowadzi-
ła do Kijan, by przy symbolicznym grobie Zdzisława 
Brońskiego ,,Uskoka” wysłuchać opowieści jego 
syna Adama. Następnie polną drogą udaliśmy się 
do gospodarstwa państwa Lisowskich. To tutaj 

O Rajdzie Szlakiem Bohaterów Lubelszczyzny oraz patriotycznej mszy

znajdował się bunkier, w którym ukrywał się Uskok. 
Nie ma już tej stodoły, nie ma też śladów po bunkrze, 
jest za to pamiątkowy krzyż i tablica gdzie zawsze 
palą się znicze i są kwiaty. W tym miejscu zebrani 
oddali hołd bohaterowi. Teren po którym się poru-
szaliśmy obfitował po wojnie w ważne wydarzenia, 
które szerokim echem odbiły się w Polsce. Do takich 
należało zatrzymanie rodziny Bieruta przez oddział 
Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. W akcji tej zginę-
ło dwóch żołnierzy „Czarny” i „Kruk”, którym przy 
wspólnym grobie oddaliśmy należną cześć. Nikt nie 
spodziewał się, że dojdzie do bardzo wzruszających 

momentów. We wsi Kolonia Krasne w jednym z go-
spodarstw przetrzymywano siostrę Bieruta. Tutaj też 
spotykali się żołnierze niezłomni ukrywani przez go-
spodarzy w starej stodole, gdzie wspólnie spożywali 
posiłki i się modlili. Niespodziewane było spotkanie 
się po 71 latach 102-letniego gospodarza z jednym 
z żołnierzy biorącym udział w tej akcji – Stanisławem 
Pakułą ps. „Krzewina”. Były wspomnienia, łzy, kwia-
ty i pamiątkowe zdjęcia. Wielką zasługą w tym , że 
mogliśmy zobaczyć te wszystkie miejsca jest pomoc 
panów Jana Kurka i Krzysztofa Dziadko – wielkich 
miłośników i propagatorów historii Lubelszczyzny. 
Bogatsi o nowe, wspaniale doświadczenia wrócili-
śmy na posesję J. Stanickiego gdzie przy grochów-
ce, ognisku i innych smakołykach długo słuchaliśmy 
wspomnień bohaterów tamtych wydarzeń: Wacława 
Szaconia ps. „Czarny”, Jana Jabłońca ps. „Fiat”, Jana 
Dudy ps. „Różycki” oraz wilcząt. Byli też znamienici 
goście z całego kraju pani Magdalena Merta przed-
stawicielka UDKIOR, Jacek Karczewski – dyrektor 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Piotr 
Gawryszczak Fundacja Niepodległości, płk Cezariusz 
Sońta z WAT, Kajetan Rajski autor książek i publikacji 
o tematyce wojennej, przedstawiciele różnych orga-
nizacji i instytucji.

Jeszcze nie ostygły sobotnie wrażenia, a już na-
stępnego dnia czekało nowe patriotyczne wydarze-
nie. Staraniem ks. Stanisława Góry w kościele pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych w Bychawce od-
prawiona została msza patriotyczna. Członkowie 
Rajdu Katyńskiego byli podczas niej bardzo aktywni. 
Na początku wszyscy motocykliści złożyli przy ołta-
rzu swoje kaski, w swoich motocyklowych kurtkach 
stanęli w dwuszeregu na środku kościoła otoczeni 

pocztami sztandarowymi okolicznych szkół i insty-
tucji. W modlitwie wiernych wspominali bohaterów 
z Katynia i innych miejsc sowieckiej kaźni, jak i po-
ległych w katastrofie Smoleńskiej. Poświęcona zo-
stała urna z ziemią przywiezioną przez nich z tam-
tych tragicznych miejsc. Ksiądz Stanisław Góra wy-
głosił piękne, patriotyczne kazanie, którego słuchało 
się z zapartym tchem i ze łzami w oczach. Oprawę 
muzyczną mszy świętej stanowiła niezawodna or-
kiestra z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie pod dyrekcją H. Dudziaka. Po mszy w to-
warzystwie orkiestry wszyscy udali się pod kamień 
katyński. Tutaj burmistrz Bychawy pan Janusz Urban 
przedstawił zebranym krótki zarys historii zwią-
zanej z tym ważnym dla społeczności lokalnej wy-
darzeniem. Następnie wmurowano urnę z ziemią. 
Delegacje złożyły wieńce , zapalono też znicze, odda-
jąc hołd naszym polskim bohaterom.

Te dwa majowe wydarzenia służyły popularyzo-
waniu naszej historii, pielęgnowaniu pamięci o tych, 
którzy walczyli o naszą wolność i nasze samostano-
wienie . Cieszy fakt, że w rajdzie i we mszy świętej 
wzięło udział wielu młodych ludzi, a nawet całe ro-
dziny. Zachęcajmy szczególnie młodych ludzi aby 
właśnie w taki aktywny sposób poznawali histo-
rię przodków – by miłość do Ojczyzny, patriotyzm, 
duma ze swego pochodzenia była tym co nas łączy. 
Pamiętajmy o swojej przeszłości, korzeniach chrze-
ścijańskich, tradycji i kulturze, czcijmy też naszych 
polskich bohaterów.

Justyna Bortnik

��Wakacyjne wiersze 
o Bychawie

W niedzielę 25 czerwca odbył się I Bychawski Festyn 
Rodzinny „Od juniora do seniora”. O godzinie 15.00 
bychawianie zgromadzili się w parku miejskim, aby 
wspólnie bawić się i świętować. Tego niedzielne-
go popołudnia park wyglądał wyjątkowo kolorowo, 
a wszystko to za sprawą wielu stoisk promocyjnych. 
Jedno ze stoisk miało Samorządowe Przedszkole 
nr 1 w Bychawie. Biały namiot ozdobiony kolorowy-
mi parasolami – właśnie tam można było nas znaleźć. 
Działo się u nas bardzo dużo: panie z przedszkola ma-
lowały dzieciom twarze, włosy, prowadziły konkur-
sy, częstowały słodkościami i napojami. Od 15.30 do 
16.30 panie z SP nr 1 prowadziły na scenie gry i zabawy 
z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Urząd 
Miejski w Bychawie. Chętne dzieci brały udział w kon-
kurencjach tanecznych, ruchowych, językowych, 
sprawnościowych itp.

Na początku wspólnej zabawy panie ogłosiły kon-
kurs zarówno dla juniorów, jak i seniorów. Celem było 
ułożenie wiersza lub hasła reklamującego wakacyj-
ną zabawę w Bychawie. Chętnych nie brakowało. Na 
pracę było 45 minut. Gdy czas minął, uczestnicy po-
wrócili na scenę, aby zaprezentować swoją twórczość. 
Byliśmy bardzo dumni z naszych mieszkańców, gdy 
usłyszeliśmy to, co napisali. Ułożyli oni piękne wiersze 
i hasła. Oto one:

Wyruszamy do Bychawy na świetną zabawę,
będą lody, będzie popcorn, na humoru poprawę.
Potańczymy sobie trochę w takt fajnej muzyki,
umalujemy też buziaki, dla fajnej rozrywki.
(wiersz ułożony przez koleżanki)

Gdy są wakacje, to dzieci są szczęśliwe,
mogą popsocić, spędzić miłe chwile.
Poskakać na zamku, zjeść pyszne lody,
to tylko tu na pikniku w Bychawie 
„Od juniora do seniora”.
(wiersz ułożony przez mamę z córką)

Wakacyjna zabawa tylko w Bychawie,
super impreza, każdy to wie.
Biegamy, skaczemy do góry,
wysoko, wysoko, pod same chmury.
(wiersz ułożony przez koleżanki)

Festyn rodzinny to miły początek wakacji!
Zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy!
(hasło ułożone przez mamę z córką)

Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody 
oraz gromkie brawa od publiczności. Przekonaliśmy 
się, że mieszkańcy Bychawy posiadają duże zdolności 
i talenty, które odkryliśmy podczas festynu. Dzieciom 
i dorosłym dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 
Życzymy miłych i bezpiecznych wakacji, a w przy-
szłym roku zapraszamy wszystkie uzdolnione dzieci na 
VIII Przegląd Dziecięcych Talentów.

Agnieszka Sobaszek

�� BPK odda 
bezpłatnie 
nawóz naturalny 
rolnikom

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. w Bychawie nawiąże kontakt z podmio-
tami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego), w se-
zonie jesiennym 2017 r., odwodnionych ustabi-
lizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania 
jako nawozu naturalnego. 
Osoby zainteresowane szczegółowymi infor-
macjami proszone są o bezpośredni kontakt 
z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie 
tel. 605665660, 655808010, 815660540, 
ul. Podzamcze 37, Bychawa.

Szczere wyrazy współczucia
Monice Luterek

z powodu śmierci

MAMY
składają burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

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

Szczere wyrazy współczucia
Marcie Ciołek

z powodu śmierci

TATY
składają burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

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

Punkty:
�» rocznik ’99 – K. Kazmirowski 21 (3), M. Semen 13, 

M. Ignatowski 11, M. Sulowski 9, P. Daśko;
�» rocznik 2000 – K. Rożenek 12 (1), D. Lenart 6, 

C. Dziadosz 5 (1), M. Piwnicki 4, K. Traczewski 2, 
E. Holweg, D. Nowak, M. Rzucidło.
Dzięki zwycięstwom starszych chłopców o zło-

tym medalu decydowało bezpośrednie spotkanie 
między rocznikami ’98 i ’99. Mecz lepiej rozpo-
częła drużyna ’99, która wygrała pierwszą kwartę 
8:11. W drugiej odsłonie zawodnicy z rocznika ’98 
byli nieznacznie lepsi (10:8), jednak do przerwy 
utrzymało się jednopunktowe prowadzenie rocz-
nika ’99 (18:19). Trzecią kwartę, dzięki trzem cel-
nym rzutom osobistym K. Kazmirowskiego, znów 
minimalnie wygrał rocznik ’99 (14:15) – po 30 mi-
nutach gry widniał wynik 32:34. Mecz stał pod 
znakiem twardej, bezpardonowej walki na grani-
cy przepisów, cały czas przewaga żadnej z drużyn 
nie przekraczała dwóch celnych rzutów. W emo-
cjonującej końcówce, przy grze „punkt za punkt” 
zawodnikom obu drużyn zaczęły puszczać nerwy 

– kapitan rocznika ’99 został ukarany przewinie-
niem technicznym. Na minutę przed końcem spo-
tkania na tablicy widniał remis 42:42. Akcję rocz-
nika ‘98 rzutem za 2 punkty skutecznie wykończył 
M. Sulenta. Odpowiedzią rocznika ’99 był trzypunk-
towy rzut K. Kazmirowskiego – jak się okazało mini-
malnie chybiony. „Trójka” A. Krukara trafiona rów-
no z końcowym gwizdkiem ustaliła wynik spotkania 
na korzyść najstarszego rocznika 47:42. Najlepszym 
zawodnikiem meczu był K. Kazmirowski (36 punk-
tów – w tym 2x 3 pkt i 12/14 rzutów osobistych!). 
Rocznik ’98 do zwycięstwa poprowadził M. Sulenta 
(22 punkty, 10 zbiórek).

Punkty:
�» rocznik ’98 – M. Sulenta 22, A. Krukar 11 (1), 

W. Hawryluk 8, D. Górski 6, M. Grabczyński;
�» rocznik ’99 – K. Kazmirowski 36 (2), M. Ignatowski 3, 

M. Sulowski 3, P. Daśko, M. Semen.
Puchar Dżunera wygrała drużyna rocznika ’98, 

drugie miejsce zajął rocznik ’99. Drużyna rocznika 
2000 zdobyła brązowe medale. Jury sędziowskie 
przyznało tytuł MVP dla najlepszego zawodnika 
turnieju Maciejowi Sulencie – rocznik ’98 (łącznie 
64 punkty, 22 zbiórki). Indywidualne wyróżnienia 
otrzymali także: Karol Kazmirowski – rocznik ’99 
(57 punktów, 30 zbiórek) i Michał Piwnicki – rocznik 
2000 (10 przechwytów, ambitna postawa sportowa 
i fair play).

Sędziowali: Ł. Grzesiak, J. Kuna; stolik sędziow-
ski i protokoły: S. Augustynowicz, M. Miszczak, 
Z. Puźniak; zdjęcia: A. Kuna.

Turniej o Puchar Dżunera jest okazją do pod-
sumowania działalności sekcji koszykówki UKS 
„Jedynka”. W ciągu pięciu lat treningów młodzież 
w barwach Bychawy wywalczyła:
�» wicemistrzostwo (2014 r.) i brązowy medal (2016 r.) 

rejonu południowego w gimnazjadzie LSZS,
�» mistrzostwa (2014 r., 2016 r.) i wicemistrzostwo 

(2015 r.) powiatu lubelskiego w gimnazjadzie LSZS,
�» złoty medal Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych 

w Pszczelej Woli (2016 r.),

�» liczne medale turniejów koszykówki ulicznej, 
m.in.: w Lublinie, Lubartowie, Kraśniku, Bychawie, 
Piotrowicach.
Działalność sekcji polegała również na promocji 

najbardziej uzdolnionych zawodników do klas spor-
towych i profesjonalnych drużyn Lublina. Dorobek 
absolwentów sekcji obejmuje:
�» mistrzostwo (2016 r.) i wicemistrzostwa (2016 r., 

2017 r.) Lublina w licealiadzie LSZS (5 zawodników),
�» złoty medal Otwartych Mistrzostw Lublina w koszy-

kówce ulicznej (2015 r.),
�» występy w zespołach młodzieżowych ligi podkarpac-

ko-lubelskiej (3 zawodników),
�» występy i medale w turniejach drużyn międzynaro-

dowych (1 zawodnik).
Przez okres działalności sekcji koszyków-

ki w Bychawie zorganizowaliśmy cztery edy-
cje turnieju koszykówki ulicznej, w których łącz-
nie wzięło udział 250 zawodników. Realizacja 
tych inicjatyw nie była by możliwa bez wsparcia 
Gminy, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
Orlika, Ośrodka Kuratorskiego, UKS „Jedynki” 
i sponsorów – dziękuję za to raz jeszcze.

Na koniec chcę podziękować kolegom koszyka-
rzom, na których zawsze mogłem liczyć oraz wy-
chowankom, którzy wyciskali z siebie ostatnie poty 
na treningach i dawali z siebie 200% podczas zawo-
dów. Nie wszystkie cele udało się osiągnąć, nie za-
wsze wyszło idealnie, ale z pewnością coś się działo 
i nie raz dostarczyliście powodów do dumy. Te kilka 
lat wolontariatu z koszykówką w Bychawie to była 
wspaniała przygoda i te wspomnienia zachowam 
na zawsze. Z przykrością piszę o tym, że Puchar 
Dżunera był ostatnim turniejem, jaki organizuję. Od 
1 września na miejscu trenera sekcji koszykówki po-
wstaje wakat. Przede mną nowe obowiązki i nowe 
wyzwania. Jestem przekonany, że zostawiam 
Bychawie godnych następców, i że o bychawskiej 
koszykówce będzie jeszcze głośno.

Jakub Kuna, trener

�� 1 lipca na boisku Orlik 
miał miejsce turniej 
sekcji koszykówki UKS 
„Jedynka” o Puchar 
Dżunera.

Do rozgrywek przystąpiły trzy drużyny absolwen-
tów gimnazjum:
�» rocznik 1998 – mistrzowie powiatu lubelskiego i wi-

cemistrzowie rejonu południowego LSZS gimnazjady 
z 2014 r. (GZB nr 250, s. 16-17),
�» rocznik 1999 – wicemistrzowie powiatu z 2015 r. 

(GZB nr 263, s. 18),
�» rocznik 2000 – mistrzowie powiatu i brązowi medali-

ści rejonu z 2016 r. (GZB nr 273, s. 9).
Turniej został rozegrany w formule „każdy z każ-

dym” zgodnie przepisami PZKosz dla zawodników 
dorosłych, tj. drużyny pięcioosobowe + rezerwowi, 
czas meczu 4 kwarty po 10 minut. Rozgrywki mia-
ły rozstrzygnąć, która drużyna absolwentów jest 
najlepsza.

W pierwszym spotkaniu najstarsi zawodnicy 
szybko objęli wysokie prowadzenie (13:2) nad naj-
młodszymi chłopcami. Dopiero w drugiej kwarcie 
najmłodsi nawiązali równorzędną walkę, przegry-
wając tą cześć spotkania tylko dwoma punktami 
(11:9). Trzecia i czwarta kwarta przebiegały pod 
dyktando rocznika ’98, który wygrał te odsłony 
24:8 i 27:6 – całe spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 75:25 dla rocznika ’98. Ogólny obraz meczu 
to wyraźna dominacja fizyczna starszych zawodni-
ków. Najbardziej wyróżnił się M. Sulenta (42 punk-
ty i 12 zbiórek), pozostali koledzy intensywnie wy-
pełnili statystyki meczu. Wśród przegranych na 
pochwałę zasługuje występ D. Lenarta (8 punktów 
i 10 zbiórek).

Punkty:
�» rocznik ’98 – M. Sulenta 42, D. Górski 12 (1), 

W. Hawryluk 11 (1), A. Krukar 7, M. Grabczyński 3 (1);
�» rocznik 2000 – D. Lenart 8, K. Rożenek 7 (1), 

C. Dziadosz 4, D. Nowak 4, E. Holweg 2, M. Piwnicki, 
M. Rzucidło, K. Traczewski.
Drugi mecz rozegrały drużyny roczników 2000 

i ’99. Ku zaskoczeniu widzów, najmłodsi chłop-
cy bardzo umiejętnie ograniczyli grę rocznika ’99 
i wygrali dwie początkowe kwarty (13:8 i 10:6) – 
po 20 minutach schodzili na przerwę z przewagą 
9 punktów (23:14). W trzeciej kwarcie rocznik ’99 
uporządkował grę defensywną – w ciągu 10 minut 
starsi zawodnicy rzucili 13 punktów bez straty ko-
sza, co zaowocowało uzyskaniem przewagi 23:27. 
Podczas ostatniej odsłony zawodnicy z rocznika ’99 
powiększyli przewagę, wygrywając tą część 6:24 
i całe spotkanie 29:53. Liderem drużyny ’99 był 
K. Kazmirowski – zdobywca 21 punktów (w tym 3x 
za 3 pkt) oraz 21 zbiórek. Wśród rocznika 2000 naj-
lepiej punktował K. Rożenek (12 pkt).

Koszykarski Puchar Dżunera�� Dziadki wciąż na 
podium
Dnia 24 czerwca 2017 roku na 
Orliku w Bychawie odbył się 
turniej weteranów. W zawodach 
wzięły udział trzy drużyny: 
z Łęcznej, Ludwina i Bychawy.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym”. Pierwsze spotkanie Dziadki Bychawa – Łęczna 
3:2, drugi mecz Dziadki Bychawa – Ludwin 4:1 
i ostatni pojedynek Ludwin – Łęczna 5:1. Końcowa 
klasyfikacja wyglądała następująco: pierwsze miej-
sce – Dziadki Bychawa, drugie miejsce – Ludwin, 
trzecie miejsce – Łęczna.

Dnia 08 lipca 2017 roku na boisku treningowym 
GKS Górnik Łęczna w Łęcznej odbył się II Powiatowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łęczyńskiego.

Organizatorem zawodów był UKS „Banita” 
Milejów, Stowarzyszenie Górnik Łęczna i Powiatowa 
Rada Sportu pod patronatem Starosty Łęczyńskiego 
i Wspólnoty Łęczyńskiej. Turniej rozgrywany był 
w kategorii wiekowej +50 lat. W turnieju udział 
wzięło pięć drużyn: Łęczna, Ludwin, Bychawa 
(Mieczysław Tracz, Piotr Gęba, Marek Pietrzak, 
Paweł Dudek, Andrzej Miszczak, Jarosław Janik, 
Stanisław Nawłatyna, Krzysztof Marzec), Milejów 
i Parczew . Mecze rozgrywane były systemem „każ-
dy z każdym” 2x10 minut na dwóch boiskach jedno-
cześnie. Zawody toczyły się w miłej atmosferze przy 
dopingu miejscowych kibiców. Turniej został prze-
prowadzony zgodnie z zasadami i przepisami PZPN. 
W grze brało udział 7 zawodników w polu, plus 
bramkarz. Na zakończenie turnieju starosta łęczyń-
ski Roman Cholewa wręczył drużynom i zawodni-
kom puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę 
Powiatu Łęczyńskiego. Po zakończeniu zawodów za-
wodnicy udali się do restauracji Staromiejskiej gdzie 
zostali ciepło i mile ugoszczeni.

Końcowa klasyfikacja: I miejsce: Ludwin 7 pkt; 
II miejsce: Łęczna 6 pkt; III miejsce: Bychawa 3 pkt; 
IV miejsce: Milejów 1 pkt. Drużyna z Parczewa nie 
została sklasyfikowana, ich występ był towarzyski.

Najlepszy zawodnik: Mieczysław Tracz (Bychawa).
Król strzelców: Stanisław Markowski (Milejów).
Najlepszy bramkarz: Zbigniew Kocowski (Łęczna).
Wyróżniono również najstarszego zawodnika tur-

nieju, którym był Ryszard Białek (Ludwin).
Andrzej Miszczak

do 100 lat:
I miejsce – KLUSKI Z SEREM (Dawid Sobaszek, 
Karol Łoziński), II miejsce – GALERIA LABIRYNT 
(Tobiasz Kaniewski, Maciej Szymczyk), III miej-
sce – WIOSENNE BAZIE (Paweł Rejowski, Jarosław 
Rarak), IV miejsce – BANANY ( Jaromir Łokaj, Maciej 
Grzeszczyk),

100+:
I miejsce – L & L (Zbigniew Pałka, Tomasz Lübek), 
II miejsce – WAPNIAKI (Henryk Turbiasz, Andrzej 
Gasiński), III miejsce – BEZ NAZWY (Jarosław 
Pawłowski, Andrzej Miszczak), IV miejsce – 
NAJLEPSI (Leszek Szewczyk, Grzegorz Kmieć).

Andrzej Miszczak

�� Siatkówka plażowa
Dnia 2 lipca 2017 roku 
o godzinie 10.00, dzięki 
uprzejmości dyrektora Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
pana Henryka Dudziaka, odbył 
się Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Bychawy.

Zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 100 lat i 100+. W pierwszej katego-
rii grali zawodnicy, których suma wieku nie przekra-
czała 100 lat, w drugiej zaś suma wieku sportow-
ców wynosiła 100 lub więcej lat. Należy dodać, że 

drużyna siatkarzy plażowych liczy dwóch zawodni-
ków. Do turnieju zgłosiło się osiem drużyn w pierw-
szej kategorii i siedem w drugiej. Pogoda tego dnia 
była kapryśna – najpierw padał deszcz, a później 
słońce świeciło zawodnikom prosto w oczy. Nie 
przeszkadzało to jednak w rozgrywaniu zaciętych 
pojedynków, które często kończyły się „tie bre-
akiem”. Spotkania były rozgrywane w dwóch gru-
pach systemem „każdy z każdym”, następnie od-
były się półfinały i finały. Miłą niespodziankę spra-
wił pan starosta powiatu lubelskiego Paweł Pikula, 
wielki fan siatkówki, który wziął udział w turnieju.
Oto oficjalne wyniki:
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Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej kulturze tradycyjnej cz. II

Dom a ochrona poprzez sakralizację
Przekazy ustne, zapisane w różnych częściach 

Polski, potwierdzają wiarę w ochronną moc przed-
miotów święconych w kościele podczas świąt do-
rocznych, a następnie przynoszonych i przechowy-
wanych w domu1. Należą do nich zwłaszcza: grom-
nica święcona w święto Matki Boskiej Gromniczej 
(2  lutego), palma wielkanocna, wielkosobotnia woda 
i ciernie z ognia palonego tego dnia pod kościołem, 
brzozowe gałązki z ołtarzy ustawianych na obchody 
Bożego Ciała, wianeczki święcone w kościele w okta-
wę Bożego Ciała, zielona wiązanka święcona w świę-
to Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Do tej grupy 
dołączyć można wszelkie, znajdujące się w domu ob-
razy osób Boskich i świętych patronów, a także krzy-
że i inne przedmioty poświęcone.

Szczególną rolę w ochronie domu i jego obejścia 
od wszelkich nieszczęść losowych pełni palma, świę-
cona w kościele w Niedzielę Palmową, poprzedzają-
cą święta Wielkiej Nocy. Według przekazu z Hańska, 
leżącego w okolicach Włodawy: Chodzi sie zawsze do 
kościoła z to palmo i sie poświęca te palme. Później – 
a to już moja babcia tak robiła, i my tak robimy – póź-
niej sie przyszło do domu, to sie brało te palme i bra-
lo sie święcono wode i to sie palmo wszystkie miej-
sca pokropiło, obory, stodoły, żeby Pan Bóg bronił od 
jakiejś burzy, nieszczęścia, od czegoś takiego (Hańsk 
2012). Po przyniesieniu do domu palmę trzyma 
się w miejscu szczególnym – za świętym obrazem, 
w świętym kącie (zlokalizowanym od wschodniej 
strony); znana jest także praktyka przechowywania 
palmy w innym bezpiecznym miejscu, w którym leży 
rok lub dłużej, dopóki się jej nie spali: Jedna z miesz-
kanek wsi pod Mińskiem Mazowieckim powiedziała: 
[stare palmy] my to zanosili na strych, pod krokiew 
i tam wkładali. One tam siedziały i siedziały. Nikt nie 
zaczepiał. To poświęcone było. One chroniły (okolice 
Mińska Mazowieckiego 2005).

Pozostawiona w obrębie domu palma ma być 
gwarantem bezpieczeństwa zwłaszcza przed burzą, 
kiedy to umieszcza się ją – często wraz z gromnicą 
(a także pisankami) – w oknie, co potwierdza np. 
relacja z Dubienki nad Bugiem: Przed burzą palma 
bardzo chroni, bardzo chroni przed burzą. Jak burza 
idzie, to ja szybciutko stawiam palme i gromnice [od 
tej strony, z której idzie burza]. A moja mama sta-
wiała zapaloną gromnicę na stole i czekała, aż burza 
przejdzie (Dubienka 2000).

Również woda poświecona w kościele w Wielką 
Sobotę ma szczególną moc ochrony domu i jego 
mieszkańców. Wodę tę przynosi się do domu 
w Wielką Sobotę wieczorem lub w Wielką Niedzielę 
rano. Gospodarz po powrocie z mszy rezurekcyjnej 

1  O zagadnieniu sakralizacji przestrzeni w kulturze 
ludowej zob.: Jan Adamowski, Kategoria przestrzeni..., 
s. 215–227.

używa jej do poświęcenia domu i obejścia – aby nie 
groziło im żadne nieszczęście. Potem na ogół prze-
chowuje się ją w bezpiecznym miejscu, aby służyła 
w razie potrzeby. Wiarę w ochronę domu dzięki znaj-
dującej się w nim wielkosobotniej wodzie święconej 
– obok innych poświęconych materii – potwierdza 
relacja z okolic Janowa Lubelskiego: Woda święco-
na, jak zabrali do domu po rezurekcji, to była, stała 
w domu. Jak trza było, to sie brało. Jak ktoś zacho-
rował, to się brało. Jak chodził ksiądz po kolędzie, 
to się brało te wode. To była specjalna woda taka. 
Poświęcona woda. Trzymało sie (okolice Janowa 
Lubelskiego 2007).

Z kolei z Bożym Ciałem tradycja ludowa łączy prak-
tykę przynoszenia do domu gałązek brzozowych, ła-
manych z czterech ołtarzy, ustawianych na procesję 
obchodów tego święta. Gałązki te do dzisiejszego 
dnia umieszcza w zewnętrznych futrynach okien lub 
drzwi – aby chroniły dom. W oktawę Bożego Ciała 
tradycja nakazuje święcenie w kościele wianeczków, 
uwitych między innymi z rozchodnika, macierzanki, 
lipy, koniczyny czy mięty. Po poświęceniu w koście-
le, przynosi się je do domu i umieszcza w podobnych 
miejscach, jak wspomniane wcześniej brzozowe ga-
łązki, aby chroniły obejście od nieszczęść: Według 
zapisu spod Olsztyna: [te wianeczki] przynosili, żeby 
powiesić na futrynie, tam przy drzwiach. A potem 
od piorunów miały chronić te wianeczki (okolice 
Olsztyna 2009). 

Wiązanka ze zbóż, ziół i warzyw święcona w ko-
ściele w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), 
po przyniesieniu do domu i wetknięciu jej w strze-
chę lub umieszczeniu w domu na stole – według tra-
dycji ludowej – również chroni dom od nieszczęść 
losowych. 

W szczególny sposób do dziś wykorzystuje się 
także poświęconą w kościele w święto Trzech Króli 
(6 stycznia) kredę, którą na drzwiach, jak powiedzia-
ła mieszkanka okolic Hrubieszowa: na domu się zna-
czy: Kacper, Melchior i Baltazar. To tak się nazywa-
li Trzej Królowie (okolice Hrubieszowa 2010). Taka 
czynność, w świadomości informatorów, nie tylko 
łączy poszczególne domostwa oznakami wspólnej 
postawy religijnej, ale także ma moc ochronną, gdyż 
napis na drzwiach zostaje wykonany poświęconym 
przedmiotem.

Tradycja ludowa zna ponadto praktykę czynie-
nia znaków krzyża poświęconą w kościele w świę-
to Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) gromnicą. 
Znaki te wysmala się tą zapaloną świecą nad drzwia-
mi i oknami.

Wszystkie, znajdujące się w poszczególnych do-
mach święte obrazy i krzyże, otaczane są szacun-
kiem i wiarą w ich ochronną moc. Zwłaszcza z obra-
zem przedstawiającym św. Agatę łączy się przekona-
nie, iż pomoże on uchronić dom od ognia. Aby nie 
dopuścić do pożaru domu od uderzenia pioruna, już 
w czasie burzy chodzili z obrazem [świętym] naokoło 
domu i na każdym rogu tym obrazem krzyż święty 
robili. Później stawiali go w oknie. To kobiety chodzi-
ły z tym obrazem, z tą św. Agatą (okolice Kielc 2005).

Gdy brakuje obrazu świętej Agaty, ochronę przed 
rozprzestrzenianiem się pożaru przynosi także inny 
poświęcony obraz, jak w przekazie z Sitna w gminie 
Borki: Bo ja nawet słyszałam, że nawet obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej też. Opowiadała moja zna-
joma, mówiła, kobiety obchodziły i „Pod Twoją obro-
nę” mówili i ten ogień po prostu jak świeczka w miej-
scu stał, nie rozprzestrzeniał się (Sitno 2006).

Odwołanie do Boga, istot Boskich i świętych pa-
tronów oraz przechowywanie w domu poświęco-
nych przedmiotów to najskuteczniejszy – według no-
sicieli tradycji ludowej – sposób na zapewnienie po-
myślności w domostwie.

Część trzecia poświęcona zostanie domowi jako 
przestrzeni życia jego mieszkańców w kontek-
ście najważniejszych wydarzeń cyklu dorocznego 
i rodzinnego.

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Żonie Wacławie i Córkom
zmarłego

 Stefana Sprawki
bychawianina od urodzin aż do śmierci

oraz naszego wiernego członka i ofiarodawcy,
serdeczne wyrazy głębokiego żalu i  współczucia

składa Zarząd 
 Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

Podróże kształcą – każde dziecko 
w Zaraszowie Ci to powie
�� Bieżący rok szkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie obfitował 
w liczne wycieczki. 
Przedszkolaki z grupy 
„Misie”, „Rybki” oraz 
uczniowie klasy 
I uczestniczyli aż 
w czterech z nich. 

Otóż we wrześniu wyjechaliśmy do Owadolandii 
w Wojciechowie, gdzie wzbogaciliśmy swoją wiedzę 
na temat owadów występujących w Polsce i obejrze-
liśmy ich sylwety w dużym powiększeniu. 

Następnie 30 listopada oglądaliśmy bajko-
wy spektakl Teatru Baniek Mydlanych w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie. Po występie wesoło spędziliśmy czas na 
zabawie w parku rozrywki dla dzieci „Magic Park”.

Kolejny wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. W zespole występu-
je absolwent naszej szkoły, toteż bez chwili wahania 
zdecydowaliśmy się na udział w koncercie pt. „Jawor 

– Lublinowi”. Oprócz niesamowitych, barwnych 
występów taneczno-wokalnych, poznaliśmy le-
gendy dotyczące historii Lublina oraz stroje ludo-
we charakterystyczne dla różnych regionów Polski. 
Dopełnieniem koncertu o tematyce ludowej była wi-
zyta w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie panie przewod-
niczki oprowadzając nas, w interesujący sposób, zro-
zumiały dla młodych turystów opowiadały o życiu na 
wsi w dawnych czasach.

Ostatnia wycieczka została zrealizowana 
20 czerwca i był nią wyjazd do Magicznych Ogrodów 

w Janowcu. Pomimo lejącego się tego dnia żaru z nie-
ba, dzielnie spacerowaliśmy wśród magicznych istot 
i podziwialiśmy piękno flory Ogrodów. W spacerze 
towarzyszyły nam wróżki-elfy, które swoim opowia-
daniem wprowadzały w bajkowy nastrój.

I chociaż rok szkolny 2016/2017 już się skończył 
i nadchodzi pora wakacyjnych podróży w rodzinnym 
gronie, to my wychowawcy już snujemy plany na ko-
lejny rok i równie ciekawe wojaże.

Anna Sadowska

�� Narodowe czytanie Wyspiańskiego w Bychawie

Paweł Pikula – Starosta Lubelski i Henryk Dudziak 
– Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie serdecznie zapraszają do udziału 
w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2017: 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, które 
odbędzie się 3 września br. w Zespole Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie o godz. 13.00.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i na-
rodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury. 
Jednocześnie jest odpowiedzią na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
do włączenia się w organizowanie kolejny raz Narodowego Czytania.
Miejsce: Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Marsz. Józefa 
Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa, tel.  81 566 00 19.
Termin: 3 września 2017 r. godz. 13.00
W programie: m.in. wspólne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, 
konkursy tematyczne z nagrodami, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Henryczki” oraz wiele innych atrakcji.

„Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość 
wymyśliła.”

Wisława Szymborska  
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„święconka” chroni dom od nieszczęść losowych 
- Bychawa 2013



szkoły szkoły

��Wszystko przez Tatę
Jeśli lato, to plaża. Jeśli plaża, 
to piasek, a jak nie ma plaży 
to niech będzie przynajmniej 
porządna piaskownica.

A tej właśnie brakowało na placu zabaw 
w Gałęzowie. Dotychczasowa była już mocno 
zniszczona i malutka, a grupa Tęczowych Skrzatów 
coraz liczniejsza. Zauważył to Tatuś naszej Tęczusi 
Lenki – pan Sławomir Korba i pomyślał, że nowa 
piaskownica musi być. A tak się składa, że to bar-
dzo zdolny Tatuś, któremu żadne „kłody pod 
nogi” nie groźne. Z drewnem, to on potrafi roz-
mawiać jak trzeba i ono od razu poddaje mu się 
z łatwością. Nie ma w tym nic dziwnego, w koń-
cu od dziecka obserwował swego tatę przy pracy 
i z czasem przejął pożyteczny fach. Oj, przydał się 
nam wszystkim ten fach w rękach pana Sławka, 
a najbardziej skorzystały na nim Tęczowe Skrzaty 
i wszystkie dzieci z Gałęzowa, które odwiedzają 
plac zabaw. Dla nich pan Sławek wykonał nieod-
płatnie, z własnego materiału śliczną, nowiutką 
piaskownicę, w dodatku większą od poprzedniej. 

Ileż to było radości z tej nowej piaskownicy, a ileż 
zabawy i śmiechu.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu 
Sławomirowi Korbie za tak wspaniały gest, na 
który z pewnością nie wiele osób byłoby stać. To 
pięknie o Panu świadczy. 

Przy okazji pragniemy również skierować po-
dziękowania dla Tatusiów Oliviera i Lenki; pana 
Rafała Sękowskiego i Grzegorza Gryty, którzy 
wykosili i uporządkowali nam plac zabaw przed 
Dniem Dziecka. Mogliśmy dzięki temu przyjemnie 
spędzić na nim czas.

Dla wszystkich dzielnych Tatusiów dziecia-
ki przesyłają gorące buziaki i życzenia z oka-
zji Waszego święta. Przypominamy, to już 23. 
czerwca.

filifionka

„Oświecenie 
i doskonalenie 
człowieka jest 
tą pracą, która 

daje większą moc 
i piękniejszy blask 

ojczyźnie.”
ks. Antoni Kwiatkowski

Te piękne, wymowne i szlachetne w swej treści 
słowa, wypowiedziane przed laty przez wielkie-
go społecznika i szermierza oświaty ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego są niezwykle aktualne do chwi-
li obecnej. Zostały one wypowiedziane w bardzo 
trudnym dla ojczyzny okresie (po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości), w trosce o los i edukację 
polskiego dziecka. Idee stworzone przed laty przez 
kapłana z wiary uczynnego, przez okres przeszło 
85 lat towarzyszyły rozwojowi naszej bychawskiej 
Alma Mater. Słowa te stały się mottem, które 
przyświeca działaniom podejmowanym w murach 
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego. 
Od wielu lat młodzi ludzie szukają tutaj nie tylko 

wiedzy, ale i sił charakteru, możliwości realizacji 
młodzieńczych marzeń, trwałych podstaw, które 
zaowocują w dorosłym życiu.

Bychawski „Kwiatek” to szkoła, która może się 
pochwalić doskonałą bazą dydaktyczną, rodzin-
ną atmosferą, życzliwością kadry pedagogicznej, 
podejmowaniem nowoczesnych, innowacyjnych 
działań, sprzyjających wszechstronnemu rozwojo-
wi współczesnego ucznia. Wdrażane innowacje pe-
dagogiczne wyróżniają nas wśród szkół powiatu lu-
belskiego. Są to niewątpliwie czynniki, które stwa-
rzają warunki idealne do osiągania wysokich wyni-
ków dydaktyczno-wychowawczych, a ich efektyw-
ność niepodważalnie potwierdzają bardzo wysokie 

Matura na 100 %

wyniki egzaminów zewnętrznych: egzaminu gimna-
zjalnego i egzaminu maturalnego. 

100% zdawalność egzaminu maturalnego w kla-
sach matematycznej, humanistycznej i biologicz-
no-chemicznej jest potwierdzeniem owocnej pra-
cy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Połowa kla-
sy matematycznej uzyskała bardzo wysokie wyniki 
z matematyki – powyżej 90%. Połowa wszystkich 
zdających uzyskała z języka angielskiego wyniki po-
wyżej 70%.

Wyniki 100% osiągnęli następujący uczniowie:
egzamin maturalny
�» matematyka (zakres podstawowy): Anna 

Chmiel, Wiktoria Maciejczyk, Emilia Popławska, 
Albert Rachwał;

�» język angielski (zakres podstawowy): Anna 
Chemperek, Milena Dudziak, Patrycja Gębała, 
Karol Frant, Wojciech Hawryluk;

egzamin gimnazjalny
�» język polski: Diana Stacharska;
�» matematyka: Weronika Golik, Bartosz Kusy;
�» język angielski (zakres podstawowy): Urszula 

Baran, Weronika Golik, Bartosz Kusy, Diana 
Stacharska.

Naszym absolwentom serdecznie gratulujemy 
tak pięknych wyników i życzymy wielu sukcesów 
w dalszej edukacji. 

Jak się okazuje bychawska młodzież nie musi po-
dejmować nauki w lubelskich szkołach, aby odnieść 
sukces edukacyjny. Można osiągać bardzo wysokie 
wyniki w nauce, a potem dostać się na wymarzone 
studia wyższe, jednocześnie ucząc się blisko domu, 
nie tracąc energii i czasu na chociażby dojazdy do 
odległych szkół. 

Ciekawostką jest fakt, że obecność młodzieży 
ukraińskiej, wbrew obawom, pozytywnie wpłynę-
ła na poziom nauczania, wyzwoliła zdrową konku-
rencję i rywalizację, wzbogaciła ofertę edukacyjną 
i podniosła status szkoły.

Po latach przyjemnie jest słuchać lekarzy, praw-
ników, farmaceutów, wojskowych, policjantów, na-
uczycieli, pracowników administracji, kiedy z dumą 
wspominają naukę w „Kwiatku”.

M.W.

�� Festyn Rodzinny 
– podsumowanie 
projektu
W Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie zakończyła się 
realizacja projektu „Jak to jest 
zrobione?” – czyli od składników 
do produktów.

Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu Fundacji 
BGK im. J. K. Steczkowskiego. Zajęcia prowadzone 
w ramach programu skierowane były do 40 dzieci 
z przedszkola, uczniów klasy pierwszej oraz chętnych 
rodziców, babć, opiekunów. Dzięki zorganizowanym 
warsztatom i pokazom, wśród uczestników projek-
tu, dorosłych i dzieci wzrosło poczucie tożsamości 
z miejscem zamieszkania. Docenione zostały lokalne 
produkty ze względu na swoją naturalność, dostęp-
ność oraz brak konserwantów. Wpojone przez panią 
dietetyk zasady zdrowego odżywiania przyczyniły się 
do wzrostu świadomości u młodych mam. Warsztaty 
wicia palm rozbudziły zainteresowanie tradycją, były 
okazją do wspominania dawnych czasów, umożliwiły 
nawiązanie nowych znajomości i pozwoliły na odbu-
dowę tradycji wicia palm czy pisania pisanek w na-
szym regionie.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia był 
Festyn Rodzinny podczas którego dzieci z przedszko-
la oraz uczniowie szkoły prezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne i artystyczne. Na festynie można było 
obejrzeć prace plastyczne wykonane przez dzieci pod-
czas zajęć artystycznych w specjalnie utworzonej na 
tą okazję galerii prac. Wspólnie spędzony czas umilił 
poczęstunek – wtedy to wszyscy zebrani goście mieli 
okazję spróbować regionalnej kiełbaski pieczonej na 
ognisku, chleba na zakwasie, chłodnika przygotowa-
nego według tradycyjnej receptury czy pysznego cia-
sta. Nie zabrakło również zabaw ruchowych na świe-
żym powietrzu, były zabawy z chustą animacyjną, 
przeciąganie liny, tor przeszkód oraz skoki w workach.

Serdeczne dziękujemy wszystkim życzliwym oso-
bom, które czynnie włączyły się w przygotowanie fe-
stynu oraz realizację projektu służąc swoją pomocą. 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w progra-
mie „Na dobry początek!”.

Jolanta Flis, koordynator projektu

�� Festyn Rodzinny w Woli Gałęzowskiej
W piękną, słoneczną, 
czerwcową niedzielę, tuż po 
Dniu Dziecka (tj.4.06.2017 r.) 
w Szkole Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
zapanowała radosna atmosfera 
zabawy. Tego właśnie dnia odbył 
się kolejny, już II Festyn Rodzinny.

Bogaty program oraz wspomnienie ubiegłorocz-
nej imprezy sprawiło, że sala gimnastyczna oraz bo-
iska wypełniły się tłumem gości, na których czekało 
mnóstwo atrakcji. W sali gimnastycznej zaprezen-
towały się formacje taneczne z pokazami przygo-
towanymi przez p. Karolinę Bieńkowską oraz dzieci 
biorące udział w kursie karate prowadzonym przez 
p. Jacka Boguckiego. Następnie odbyły się występy 
wokalne uczestników konkursu piosenki polskiej. 
Podsumowaniem był pokaz mody letniej – kwiato-
wej, a w jury zasiadły dwie profesjonalne modelki: 
Justyna Rybaczek – nasza uczennica oraz Aleksandra 
Kursa, którym bardzo serdecznie dziękujemy za 

obecność. Po występach w sali gimnastycznej udali-
śmy się na boiska szkolne. Tam, ogromnym powodze-
niem wśród dzieci cieszyła się fotobudka, w której 
można było zrobić śmieszne zdjęcia. Niecodzienną 
darmową atrakcją był m.in. dmuchany zamek, a tak-
że malowanie twarzy, czy uwiecznianie na folii „ko-
lorowej bramki”. Oblężenie przeżyły samochody 
strażackie oraz pokaz, w którym nasi niezawodni 
strażacy zaprezentowali dzieciom, na czym polega 
ich praca. W trakcie festynu organizowane były za-
bawy ruchowe dla dzieci i rodziców. Było śmiesznie 
i bardzo sympatycznie. Wsparciem dla podniebienia 
były domowe wypieki, owocowe szaszłyki, sałatki 
oraz kiełbaska z grilla –przygotowane przez naszych 
rodziców.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji tego wy-
darzenia. Wsparcia naszemu przedsięwzięciu udzie-
lili: Rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły, 
p. Leszek Kuśmierz, p. Wojciech Czapla, p. Tomasz 
Florek, P.P.H.U. ASKO p. Roman Sadłowski Lublin, 
Firma Gastronomiczna „Retro” Danuta Siczek 
Krzczonów, Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 

Piekarnia GS Bychawa, Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. 
Dziękujemy wszystkim mamom, babciom, ciociom, 
które upiekły przepyszne ciasta, przygotowały zdro-
we sałatki owocowe i oczywiście Wam – gościom, 
którzy przybyliście na nasz festyn. Dziękujemy rów-
nież nauczycielom i pracownikom szkoły za ogromny 
wkład w organizację tak bardzo udanej imprezy.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym fe-
stynie. Do zobaczenia!

Mirosław Stoczkowski
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�� Kurs języka 
angielskiego dla 
bezrobotnych

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego, dzięki uprzejmo-
ści dyrektora Henryka Dudziaka, zorganizowano 
kurs języka angielskiego dla początkujących.
Był on adresowany dla osób bezrobotnych i za-
grożonych bezrobociem. Ostatecznie przez 
cały rok uczestniczyło w nim 10 osób. Zajęcia 
były prowadzone raz w tygodniu, w czwartek, 
przez 3 godziny lekcyjne. Dzięki prowadzącej 
p. Joannie Ścieżyńskiej kursanci szybko opano-
wywali kolejne partie materiału i nowe słownic-
two, a poza tym zajęcia mijały szybko i w bardzo 
miłej atmosferze. Uczestnicy po kilku miesiącach 
zauważyli, że zajęcia te dały im wiele satysfakcji, 
a przede wszystkim owoce w postaci bardzo do-
brej komunikacji w języku angielskim. Wszyscy 
też zgodnie wyrazili chęć uczestnictwa w tym 
kursie w roku następnym 2017/2018. Dlatego 
mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
on kontynuowany i że będą kolejni chętni, aby 
w nim uczestniczyć.

Tadeusz Kryska (jeden z uczestników)
Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe in-

formacje i/lub zapisać się na kurs w przyszłym 
roku szkolnym (zajęcia dla początkujących, od 
podstaw, raz w tygodniu od połowy września) 
proszone są o kontakt mailowy z p. Joanną 
Ścierzyńską: joennna@wp.pl.
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�� Największy konkurs 
wokalny w Europie! 
W tym roku padł 
rekord! 2346 
wokalistów wzięło 
udział w kwalifikacjach 
wstępnych 22. 
Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces”. 
Kwalifikacje odbyły się 
w 54 ośrodkach w całej 
Polsce.

26 kwietnia 2017 roku konkurs zawitał (po raz pierw-
szy) do Bychawskiego Centrum Kultury. Komisja ar-
tystyczna w składzie: Jarosław Piątkowski (założy-
ciel konkursu) oraz Edmund Kuryluk wytypowała 14 
wokalistów do kolejnego etapu. Eliza Kusy „wyśpie-
wała” kwalifikacje do II-go etapu regionalnego! Jest 
to tym większy sukces, że była ona jedyną wokalist-
ką reprezentującą szkoły. Pozostali uczestnicy kon-
kursu przygotowywani byli pod opieką instrukto-
rów z różnych domów kultury województwa lubel-
skiego. Po wstępnych eliminacjach przeprowadzo-
nych w całej Polsce do II-go etapu zakwalifikowało 

się 700 wokalistów. Eliminacje regionalne odbywa-
ły się 18 maja do 2 czerwca 2017 r.

Dnia 29 maja 2017 r. Eliza wzięła udział w kwa-
lifikacji regionalnych. Zaprezentowała dwa utwo-
ry: „Płacze moje serce” i „Łatwopalni”. Komisja 
artystyczna przyznała jej wyróżnienie! Byliśmy 
zauroczeni Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. Przepiękny budynek, wspaniała 
sala akustyczna, gdzie trwały przesłuchania wo-
kalne, a przede wszystkim perfekcyjna organizacja 
konkursu!

Przygoda z piosenką

Dnia 5 czerwca br. pojawiły się ofi-
cjalne wyniki internetowego konkur-
su. Rewelacyjna informacja dotar-
ła do nas z Tarnobrzegu. Informacja 
na stronie konkursu brzmiała: „ELIZA 
KUSY głosami internautów została fi-
nalistką! Otrzymała 30,7153% głosów.” 
Podziękowania dla wszystkich znajo-
mych i nieznajomych, którzy wzięli 
udział w głosowaniu. Wygrana pozwo-
liła uczestniczyć Elizie w finale konkur-
su: „Wygraj Sukces”.

W dniach od 20 do 22 czerwca 2017 
r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury od-
był się finał. Bychawianka zaprezento-
wała piosenkę pt.: „Płacze moje serce”. 
Do finału zakwalifikowało się 100 wy-
konawców z całej Polski. To była wielka 
„uczta muzyczna” .

Serdeczne gratulacje dla naszej mło-
dej, utalentowanej i odważnej woka-
listki – Elizy Kusy!

Krzysztof Mendykowski

�� Kolejny rok szkolny – kolejne projekty w „Hubalu”
Wraz z nadejściem nowego 
roku szkolnego w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. 
H. Dobrzańskiego w Bychawie 
ruszają kolejne projekty 
współfinansowane z funduszy 
europejskich.

Udział uczniów w projektach jest całkowicie bezpłat-
ny. W czasie ich realizacji zostaną zakupione pod-
ręczniki i liczne materiały pomocnicze. Młodzież i na-
uczyciele poszerzą wiedzę i umiejętności, a szkoła 
bazę dydaktyczną.

I. „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” 
to projekt, którego celem jest zwiększenie szans 

rozwojowych uczniów, podnoszenie kwalifikacji na-
uczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych 
metod, technologii i sprzętu oraz wzrost jakości 
kształcenia.

W ramach projektu będą realizowane następują-
ce działania:
�» kurs programowania w językach C++ oraz Java,
�» zajęcia z zakresu ICT,
�» zajęcia wyrównawcze z matematyki,
�» zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,
�» zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
�» indywidualne wsparcie psychologiczne.
Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z zakre-

su: innowacji w edukacji, nauczania metodą ekspery-
mentu, programowania, pedagogiki specjalnej oraz 
poszerzenia kompetencji cyfrowych i wykorzystania 
ICT.

II. „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” 
– celem projektu jest zwiększenie szans na zatrud-
nienie uczniów szkół zawodowych, wzrost kompe-
tencji nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia 

w szkołach. Założenia projektu to podwyższenie wie-
dzy i kompetencji, nabycie praktycznych umiejęt-
ności i doświadczenia zawodowego, podwyższenie 
kwalifikacji uczniów w zakresie wymaganym przez 
pracodawców. Projekt zakłada tworzenie warunków 
uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy 
i zmian zachodzących w gospodarce poprzez dopo-
sażenie bazy dydaktycznej szkół.

Działania w zakresie projektu będą realizowane 
poprzez organizację:
�» kursu kwalifikacyjnego spawacza metodą MIG 

MAG,
�» kursu operatora wózków widłowych z uprawnie-

niami UDT,
�» kursu na prawo jazdy kat. B,
�» kursu kompetencji informatycznych ECDL 

Standard,
�» kursu programowania języka C++ oraz Java,
�» warsztatów usług i diagnostyki komputerowej,

�» płatnych praktyk i staży - dla stażystów w ra-
mach praktyk przewidziane są stypendia w wy-
sokości 1500 zł (brutto + składki),
�» wyjazdów na Targi Motoryzacyjne w Poznaniu 

oraz do Fabryki Samochodów w Gliwicach.
Działania przewidziane dla nauczycieli to stu-

dia podyplomowe z zakresu diagnostyki samo-
chodowej, kurs kwalifikacyjny „Kierowca autobu-
su”, kurs „Programowanie w języku C++” oraz kurs 
„Programowanie w języku Java”.

III. Kolejne działanie przewidziane do realizacji to 
przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach projektu 
„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kie-
runkach priorytetowych w szkołach zawodowych 
Powiatu Lubelskiego”. Dotyczy ono doposażenia 
warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych 
w ramach kierunku kształcenia technik pojazdów 
samochodowych.

Zapraszamy absolwentów gimnazjów 
do podejmowania nauki w naszej szkole. 
Informujemy, że w dalszym ciągu prowadzony jest 
nabór do oddziałów technikum:

�» technik pojazdów samochodowych,
�» technik informatyk z innowacją grafika i gry 

komputerowe,
�» technik usług fryzjerskich z innowacją wizaż 

i stylizacja.
�» Zachęcamy również dorosłych do nauki 

w Policealnej Szkole Zawodowej w zawodach:
�» technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nauka 

trwa 3 semestry),
�» technik informatyk (nauka trwa 4 semestry).
Oferujemy możliwość odbywania zagranicznych 

staży zawodowych oraz wyjazdów w ramach pro-
jektów unijnych; szansę udziału w projekcie języko-
wo-kulturowym „My Europe, My Life, My Future” 
(wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Chorwacji); darmowy 
kurs prawa jazdy kategorii B (dla uczniów uczących 
się w zawodzie technik pojazdów samochodowych); 
darmowe oryginalne oprogramowanie oraz systemy 
operacyjne firmy Microsoft Windows na domowych 
komputerach w ramach subskrypcji DreamSpark 
Premium; możliwość zdobywania dodatkowych 
kwalifikacji (organizując na terenie szkoły kursy 

i szkolenia np.: spawacza, wózka widłowego, maga-
zyniera oraz szkolenia wyjazdowe).

Posiadamy specjalistyczne pracownie zawodowe 
wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
i sprzęt multimedialny (3 pracownie komputerowe); 
dobrze wyposażone warsztaty szkolne z Okręgową 
Stacją Kontroli Pojazdów; Ośrodek Egzaminacyjny 
dla wszystkich zawodów, w których szkoła prowadzi 
kształcenie; internat z dostępem do internetu i sto-
łówkę szkolną; wyremontowaną salę gimnastyczną 
i siłownię.

Dołącz do nas! My nie sprawiamy zawodu, my da-
jemy zawód. Więcej informacji na temat życia szkoły, 
kierunków kształcenia i rekrutacji można uzyskać na 
stronie internetowej www.zsz.bychawa.pl oraz w se-
kretariacie szkoły.

Jerzy Sprawka

�� Bądź bezpieczny na drodze
12 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbyło się spotkanie 
wychowawczo-edukacyjne dla uczniów 
klas II i III z zakresu komunikacji drogowej. 
Spotkanie przeprowadzili pracownicy 
Komendy Straży Miejskiej w Świdniku. 
Celem spotkania było zapoznanie 
uczniów z zasadami ruchu drogowego 
i bezpiecznego poruszania się po drogach.

Goście omówili zasady poruszania się ulicą, chodnikiem i pod-
czas jazdy rowerem. Po rozmowie z dziećmi na temat zasad ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa na drodze uczniowie w sposób prak-
tyczny przypomnieli sobie owe zasady. Poprzez zabawę uczniowie 
mieli możliwość bycia pieszym, jak też kierowcą pojazdu. Utrwalili 
zasady przechodzenia przez jezdnię, umiejętność rozpoznawania 
ważnych znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz po-
jęć związanych z ruchem drogowym. Poszerzyli wiedzę na temat 
zachowania się pojazdów na drodze. Uczniowie ćwiczyli spostrze-
gawczość, wrażliwość i czujność, a przy tym świetnie się bawili. 
Aktywnie uczestniczyli w tych praktycznych i bardzo ciekawych 
zajęciach . Z dużym zainteresowaniem słuchali, oglądali oraz za-
dawali pytania zaproszonym gościom.

Spotkania było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza 
teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

M.Grabczyńska

�� „Szczęśliwa 
dwunastka”
W maju br. trzy uczennice 
ZS im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego nagrały 
film o tym, jak fundusze 
europejskie zmieniły ich 
życie. Film pt. „Szczęśliwa 
dwunastka” był jednym 
z wielu nagranych 
przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 
w naszym województwie. 

Projekty brały udział w konkursie organizo-
wanym przez europosła Krzysztofa Hetmana 
„Twoje europejskie wyzwanie”. Jesteśmy jed-
ną z drużyn, która we wrześniu pojedzie do 
Brukseli. Dziękujemy wszystkim, którzy zagłoso-
wali na naszą produkcję na Facebooku, bez Was 
nie byłoby tego sukcesu. Film do obejrzenia na 
Facebook-owym profilu Krzysztofa Hetmana.

Film nakręciły: Olga Korba, Aleksandra Syroka 
i Sylwia Wereńska, z pomocą opiekuna grupy 
Daniela Cymermana.

Twórcy filmu
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Burmistrz Bychawy
Rada Miejska w Bychawie

Bychawskie Centrum Kultury
Mieszkańcy Gałęzowa, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej,  

Gałęzowa-Kolonii Drugiej oraz Kowerska,  
Starostowie dożynek – Ewa Bartnik i Zygmunt Adamczyk 

serdecznie zapraszają na 

DOŻYNKI GMINNE 
stadion miejski w Bychawie 

20 sierpnia 2017 roku 
W programie m.in.:  
11.30 – Msza święta dożynkowa
12.30 – Korowód dożynkowy na stadion miejski  
13.00 – Rozpoczęcie dożynek – Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”
13.30 – Część oficjalna (przemówienie Burmistrza Bychawy oraz zaproszonych 

gości, przedstawienie tegorocznych gospodarzy i starostów Dożynek 
Gminnych, prezentacje wieńców i sołectw)

15.30 – Część artystyczna (zespół taneczny Spadczyna z Prużan (Białoruś), 
Klub Seniora z BCK)

od 19.30 zabawa z zespołem HEAVEN

Imprezy towarzyszące:  
Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych, Konkurs na Wieniec Publiczności, 
VII Turniej Piłki Nożnej Sołectw (od 9.00 rano), rozstrzygnięcie Konkursu 
Piękne Miasto i Gmina 2017, wspólne grillowanie z władzami Bychawy, stoiska 
promocyjne, konkursy, dmuchane zamki.

Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl
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