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8 „Stopman” dba o bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych!
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10 Dzień dla Niepodległej w Szkole Podstawowej w Bychawie
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SZKOŁY 
14 Nadanie imienia ks. Dominika Maja Szkole Podstawowej w Zaraszowie

14 Dobry start – lepsza przyszłość

15 Ślubowanie klas pierwszych 2018 w Szkole Podstawowej w Bychawie
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�� Kalendarium 
Do Niepodległej  
część V

1918
�» 1 XI – początek polsko-ukraińskich walk 

o Lwów

�» 6/7 XI – utworzenie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie 
z Ignacym Daszyńskim na czele

�» 10 XI – powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia 
w Magdeburgu do Warszawy

�» 11 XI – Józef Piłsudski przejmuje od Rady 
Regencyjnej dowództwo nad wojskiem 
polskim

�» 14 XI – Rada Regencyjna rozwiązuje się i prze-
kazuje całość władzy Józefowi Piłsudskiemu

�» 18 XI – powstanie pierwszego narodowego 
rządu z premierem Jędrzejem Moraczewskim 
na czele

�» 22 XI – dekret rządowy powierzający 
Józefowi Piłsudskiemu najwyższą władzę jako 
Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa

�» 28 XI – dekret Naczelnika Państwa o ordyna-
cji wyborczej do parlamentu

�» 27 XII – przybycie do Poznania Ignacego 
Paderewskiego – wybuch Powstania 
Wielkopolskiego

1919
�» 16 I – powstanie rządu Ignacego 

Paderewskiego – pierwszego uznanego ofi-
cjalnie przez wielkie mocarstwa

�» 26 I – pierwsze w odrodzonej Polsce wybory 
do Sejmu Ustawodawczego

�» 10 II – początek obrad Sejmu 
Ustawodawczego

�» 20 II – Sejm Ustawodawczy uchwala Małą 
Konstytucję – na jej mocy Józef Piłsudski jako 
Naczelnik Państwa staje na czele władzy wy-
konawczej w Polsce

Z przemówienia Józefa Piłsudskiego w Sejmie 
Ustawodawczym (10 II 1919 r.):

Półtora wieku walk, krwawych nieraz 
i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzi-
siejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej 
Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej 
chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, 
święto radości po długiej, ciężkiej nocy cier-
pień. W tej godzinie wielkiego serc polskich 
bicia czuję się szczęśliwy, że przypadł mi za-
szczyt otwierać Sejm polski, który znowu bę-
dzie domu swego ojczystego jedynym panem 
i gospodarzem.

oprac. Janusz Urban burmistrz Bychawy

�� Nowe ledowe oświetlenie rozjaśniło 
wieczorne bychawskie krajobrazy

Przy bychawskich ulicach i w parkach miejskich 
pojawiły się nowoczesne oprawy ledowe, któ-
re zastąpiły przestarzałe już oświetlenie sodo-
we. W sumie czterdzieści lamp zamontowano 
w parkach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Rynek; na osie-
dlu mieszkaniowym przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz przy ul. Kajetana Koźmiana. 
Proces ten został zainicjowany już w roku ubie-
głym, kiedy to trzydzieści opraw ledowych zain-
stalowano na osiedlu przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Wszystko to nie miałoby miejsca gdy-
by nie zaangażowanie p. Marka Nieścióra 

– kierownika Posterunku Energetycznego 
Bychawa (PGE Dystrybucja Oddział Lublin Rejon 
Energetyczny Lublin Teren), któremu w tym miej-
scu burmistrz Bychawy Janusz Urban składa ser-
deczne podziękowania.

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za ponowne okazanie zaufania dla mojej 
osoby w wyborach na urząd Burmistrza Bychawy dnia 4 listopa-
da br. Wdzięczny w szczególny sposób jestem wszystkim tym, 
którzy podzielając przedstawiony przeze mnie program dalsze-
go rozwoju naszej gminy, udzielili mi różnego rodzaju bezcen-
nego wsparcia w trakcie trwania kampanii wyborczej. Gratuluję 
sukcesu wszystkim nowo wybranym radnym Rady Miejskiej – 
wierzę, że razem podejmiemy współpracę w celu realizacji 
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji oraz różnorakich 
projektów społecznych. Proszę też wszystkich, którym leży na 
sercu dobro i rozwój naszej Małej Bychawskiej Ojczyzny o pozy-
tywny dialog i wsparcie w naszych wspólnych działaniach.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Urban Burmistrz Bychawy

�� Po raz kolejny 
żywność trafi do 
potrzebujących

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniach 11 grud-
nia 2018 r. w godz. od 9.00 do 15.00 oraz 12 grud-
nia 2018 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w budynku 
Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie 
żywności osobom posiadającym skierowanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Podprogram 2018.

Przypominamy, że skierowania można pobierać 
do 30 listopada br.

�� Z życia projektu 
„Przyjdź, Zapytaj 
– Profilaktyczny 
Program dla Rodzin”

Trwa specjalistyczne poradnictwo rodzinne 
w trzech Punktach Konsultacyjnych. W listopadzie 
przeprowadzono terapię rodzin w zakresie umie-
jętności życiowych, trwają spotkania grupy wspar-
cia. Rodziny uczestniczące w projekcie otrzymują 
wsparcie w formie pracy socjalnej oraz w razie po-
trzeby pomoc pieniężną.

Więcej informacji na stronie internetowej: ops-
bychawa.pl

Marta Sękuła – pracownik socjalny OPS
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Janusz URBAN Marta KRZYŻAK Andrzej SOBASZEK Sylwester KRUSIŃSKI 

Wyniki wyborów  
na Burmistrza Bychawy 
z 2018-10-21 oraz 2018-11-04 ��Wyniki wyborów na Burmistrza Bychawy 

z 21 października i 4 listopada 2018 r.

liczba oddanych głosów
 I tura
 II tura

okręg miejsce głosowania Radni Rady Miejskiej w Bychawie
NR 1 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Rybaczek Jerzy PIS
NR 2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BYCHAWIE Buczek Dariusz Wspólna gmina Bychawa
NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA W BYCHAWIE Rusinek Tomasz PIS
NR 4 URZĄD MIEJSKI W BYCHAWIE Tudrujek Waldemar Andrzej PSL
NR 5 BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY Wróblewski Mateusz Wspólna gmina Bychawa
NR 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. A. KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE Lipiec Janusz PSL
NR 7 BYCHAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Płaza Artur Wspólna gmina Bychawa
NR 8 CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W BYCHAWCE Grabska Justyna PIS
NR 9 SZKOŁA PODSTAWOWA W BYCHAWCE Szewczyk Stanisław Władysław PSL

NR 10 BUDYNEK SZKOLNY W OSOWIE Poleszak Rafał Adam PIS
NR 11 REMIZA OSP W OLSZOWCU Nowak Henryk PIS
NR 12 CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W GAŁĘZOWIE Szacoń Grzegorz PSL
NR 13 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ Walczak Kazimierz PIS
NR 14 SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ WSI DRUGIEJ Dyś Krzysztof PSL
NR 15 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARASZOWIE Jelcow Jurij PIS

I tura II tura
obwód J. Urban M. Krzyżak A. Sobaszek S. Krusiński J. Urban M. Krzyżak

1 87 168 66 52 118 217
2 109 118 74 48 176 156
3 154 144 99 57 265 194
4 130 159 66 49 214 205
5 105 102 60 46 179 144
6 115 122 26 27 168 129
7 185 129 74 40 270 173
8 138 151 65 20 189 177
9 117 133 33 23 138 135

10 75 107 38 13 80 118
11 123 136 34 17 151 141
12 134 122 37 16 160 148
13 120 148 64 18 186 156
14 137 104 103 31 182 156
15 65 137 48 42 105 158
16 1 0 0 1 3 1

RAZEM 1795 1980 887 500 2584 2408

��Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Bychawie
Z dnia 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1
1. DAŚKO Urszula, zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 64
2. RYBACZEK Jerzy, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
98

3. WOLSKI Artur, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA 
GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba głosów: 78

4. BARTNIK Mirosław, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 41

5. BARTNIK Ewa, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. Liczba 
głosów: 89

Okręg wyborczy Nr 2
1. SZMIT Tomasz, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 54
2. CYMERMAN Mariusz Piotr, zgłoszony przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba 
głosów: 62

3. BUCZEK Dariusz, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 144

4. KMIEĆ Justyna, zgłoszona przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 46

5. TANIKOWSKI Jan Andrzej, zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 43

Okręg wyborczy Nr 3
1. MISZCZAK Andrzej, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 115
2. RUSINEK Tomasz, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
120

3. RĘBECKA Ewa Jadwiga, zgłoszona przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 55

4. KRAWCZYK Mariusz Adam, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 48

5. PIETRZAK Andrzej Marian, zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 113

Okręg wyborczy Nr 4
1. TUDRUJEK Waldemar Andrzej, zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba gło-
sów: 174

2. BIELECKI Mariusz, zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
92

3. TRACZ Teresa, zgłoszona przez KWW SYLWESTRA 
KRUSIŃSKIEGO - Lista nr  16. Liczba głosów: 86

4. DUDEK Irena Joanna, zgłoszona przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 47

Okręg wyborczy Nr 5
1. KRZYSZTOŃ Marek Jerzy, zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba gło-
sów: 67

2. GĘBAŁA Robert Grzegorz, zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba 
głosów: 68

3. WRÓBLEWSKI Mateusz, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 108

4. SŁOWIKOWSKI Grzegorz Marek, zgłoszony przez 
KWW SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. 
Liczba głosów: 42

5. ŁOPUCKI Kazimierz, zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 22

Okręg wyborczy Nr 6
1. LIPIEC Janusz, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 130
2. RYBACZEK Tadeusz, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
82

3. PIĘDZIA Anna, zgłoszona przez KWW SYLWESTRA 
KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba głosów: 16

4. TRACZ Mieczysław, zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 56

Okręg wyborczy Nr 7
1. MICHALEWSKI Piotr, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 131
2. MULARCZYK Zbigniew Janusz, zgłoszony przez 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. 
Liczba głosów: 53

3. PŁAZA Artur, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA 
GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba głosów: 
179

4. DUBIEL Artur, zgłoszony przez KWW SYLWESTRA 
KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba głosów: 21

5. DYŚ Tomasz, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. Liczba 
głosów: 44

Okręg wyborczy Nr 8
1. BATYRA Krzysztof, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 91
2. GRABSKA Justyna, zgłoszona przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
124

3. MAZURKIEWICZ Mariusz, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 42

4. DEREWECKA Barbara Teresa, zgłoszona przez 
KWW SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. 
Liczba głosów: 20

5. GRZYWA Andrzej Grzegorz, zgłoszony przez 
KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - 
Lista nr 17. Liczba głosów: 99

Okręg wyborczy Nr 9
1. SZEWCZYK Stanisław Władysław, zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba gło-
sów: 95

2. MAZIARZ Lechosław Zbigniew, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. 
Liczba głosów: 52

3. KŁOS Dariusz, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA 
GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba głosów: 23

4. MAKSIM Zbigniew, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 85

5. MARCINIUK Kamil, zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. 
Liczba głosów: 48

Okręg wyborczy Nr 10
1. GAJUR Tadeusz, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 66
2. POLESZAK Rafał Adam, zgłoszony przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba 
głosów: 122

3. WOŁOSZYN-MOSIYCHUK Marta, zgłoszona przez 
KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. 
Liczba głosów: 18

4. FLIS Marian, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. Liczba 
głosów: 23

Okręg wyborczy Nr 11
1. KORBA Łukasz, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 67

2. NOWAK Henryk, zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
89

3. MALEC Mirosław, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 68

4. SZWAŁEK Janusz, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 16

5. MAŁYŚ Jarosław, zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. 
Liczba głosów: 66

Okręg wyborczy Nr 12
1. SZACOŃ Grzegorz, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 159
2. SOKÓŁ Jan, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
96

3. SPRAWKA Jacek, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 26

4. FIJOŁEK Marian, zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. 
Liczba głosów: 27

Okręg wyborczy Nr 13
1. BIEŃ Monika, zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 84
2. WALCZAK Kazimierz, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
115

3. JACKOWSKI Marek, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 94

4. NAWROCKI Zbigniew, zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 
17. Liczba głosów: 55

Okręg wyborczy Nr 14
1. DYŚ Krzysztof, zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba głosów: 142
2. GOCH Małgorzata Zofia, zgłoszona przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba 
głosów: 92

3. FRANT Tomasz Roman, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 31

4. WACH Dariusz, zgłoszony przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 13

5. TYLUS Bogdan, zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. 
Liczba głosów: 96

Okręg wyborczy Nr 15
1. KOWALIK Stanisław Mariusz, zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2. Liczba gło-
sów: 20

2. JELCOW Jurij, zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10. Liczba głosów: 
96

3. PONIEWOZIK Andrzej, zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - Lista nr 15. Liczba 
głosów: 78

4. GOŁĄB Joanna, zgłoszona przez KWW 
SYLWESTRA KRUSIŃSKIEGO - Lista nr 16. Liczba 
głosów: 64

5. FRĄCZEK Piotr, zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - Lista nr 17. 
Liczba głosów: 34

Ireneusz Kostruba – przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Bychawie

�� Radni Rady Miejskiej w Bychawie VIII kadencji

SAMORZĄD 
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�� 20 listopada 2018 roku 
w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie miała 
miejsce I sesja Rady 
Miejskiej w Bychawie 
VIII kadencji.

Obrady otworzył radny Kazimierz Walczak. Powitał 
zebranych, a nowo wybranym radnym oraz bur-
mistrzowi złożył życzenia i pogratulował „man-
datu zaufania udzielonego przez wyborców”. 
Poinformował także, że zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym obrady są transmitowane 
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących ob-
raz i dźwięk. Będą one publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Gminy Bychawa. Głosowanie jawne będzie odby-
wać się za pomocą urządzeń umożliwiających spo-
rządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głoso-
wań. Prowadzący obrady na podstawie listy obec-
ności stwierdził, że w sesji uczestniczy piętnastu 
radnych, co stanowi kworum zdolne do podejmo-
wania prawomocnych uchwał i decyzji.

I sesja Rady Miejskiej w Bychawie VIII kadencji
Kolejnym punktem programu było wręczenie za-

świadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej 
w Bychawie. Dokonał tego przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Bychawie Ireneusz Kostruba. 
Stwierdzeniem Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Bychawie w wyborach, które odbyły się dnia 
21 października 2018 roku radnymi Rady Miejskiej 
w Bychawie wybrani zostali: Jerzy Rybaczek, 
Dariusz Buczek, Tomasz Rusinek, Waldemar Andrzej 
Tudrujek, Mateusz Wróblewski, Janusz Lipiec, 
Artur Płaza, Justyna Grabska, Stanisław Władysław 
Szewczyk, Rafał Adam Poleszak, Henryk Nowak, 
Grzegorz Szacoń, Kazimierz Walczak, Krzysztof 
Dyś i Jurij Jelcow. Następnie radni złożyli ślubowa-
nie: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Jako kolejny zaświadczenie o wyborze na burmi-
strza Bychawy, z rąk przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Bychawie Ireneusza Kostruby, 
otrzymał Janusz Stanisław Urban, który złożył ta-
kie oto ślubowanie: „Obejmując urząd Burmistrza 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 
Tak mi dopomóż Bóg.”

Na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Bychawie zgłoszono dwie kandydatury – radne-
go Grzegorza Szaconia (PSL) oraz radnego Jerzego 
Rybaczka (PiS). Komisja skrutacyjna, w składzie: rad-
ny Mateusz Wróblewski, radny Tomasz Rusinek i rad-
ny Stanisław Szewczyk, przeprowadziła tajne głoso-
wanie. W jego toku przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Bychawie został Grzegorz Szacoń, któremu to na-
stępnie radny Kazimierz Walczak przekazał prowa-
dzenie obrad sesji. Przewodniczący Grzegorz Szacoń 
zwrócił się do zebranych słowami: „Bardzo Państwu 
dziękuję za przekazanie prowadzenia naszej Rady ko-
lejny raz. Myślę, że będziemy tutaj pracować i dzisiaj, 
i jutro, i całe pięć lat w atmosferze potrzeby czynienia 
wspólnego dobra.” By różnice między poszczególny-
mi komitetami wyborczymi się zatarły, przewodni-
czący zgłosił kandydatury radnego Henryka Nowaka 
(PiS) i radnego Mateusza Wróblewskiego (Wspólna 
gmina Bychawa) na funkcje wiceprzewodniczą-
cych Rady Miejskiej w Bychawie. Tym samym radny 
Mateusz Wróblewski został odwołany ze stanowi-
ska przewodniczącego komisji skrutacyjnej, a jego 
miejsce zajął radny Krzysztof Dyś. W wyniku tajnego 
głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej 
w Bychawie zostali: radny Mateusz Wróblewski oraz 
radny Henryk Nowak. Przewodniczący Grzegorz 
Szacoń pogratulował nowo wybranym, po czym za-
mknął dzisiejsze obrady.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuje wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos w wybo-
rach do Rady Miejskiej w Bychawie. Jest 
mi niezmiernie miło, czuję się wyróżniony 
dzięki tak dużemu Państwa poparciu. Będę 
starał się służyć jak najlepiej mieszkańcom. 

Z wyrazami szacunku,  
radny Rafał Poleszak

Podziękowanie
Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, 
którzy oddali głos na moją osobę i obda-
rzyli mnie tak ogromnym zaufaniem. Czuję 
się przez to bardzo zmobilizowany do dal-
szego działania na rzecz mieszkańców 
Gminy. Jednocześnie postaram się pełnić 
tą funkcję jak najlepiej i nie zawieść moich 
wyborców. 

Pozdrawiam i jeszcze raz serdecznie dziękuję, 
 radny Waldemar Tudrujek

Wszystkiego najlepszego… 
21 listopada obchodzimy 
w Polsce Dzień Pracownika 
Socjalnego – święto wszyst-
kich pracowników służb 
społecznych
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję 
do wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie najserdecz-
niejsze życzenia. Życzę wytrwałości w poko-
nywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wy-
pełnionego obowiązku względem drugiego 
człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawo-
dowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

Nagrodą za trud i wysiłek niech będzie 
szacunek społeczny i wdzięczność osób 
wspieranych.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

�� Koła Gospodyń Wiejskich – nowa ustawa, nowe możliwości
Sejm przyjął ustawę o kołach 
gospodyń wiejskich. Aktualnie 
czeka ona na podpis prezydenta.

Co ważnego? Koła Gospodyń Wiejskich będą 
miały możliwość prowadzenia działalności 
społeczno-gospodarczej na własny rachunek – zara-
biania i pozyskiwania dotacji. Będą mogły także za-
kładać związki kół gospodyń wiejskich. Warto pod-
kreślić także, że w jednej wsi będzie mogło funkcjo-
nować tylko jedno KGW. Przy rejestracji obowiązy-
wać będzie zasada: kto pierwszy ten lepszy.

Ustawa ma formułować m.in. organizację kół 
gospodyń wiejskich, formy i zasady zrzeszania się 
w nich oraz tryb ich zakładania.

Cytując fragment powyższego aktu prawnego: „…
koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależ-
ną od administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego, samorządną społeczną organizacją 
mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębior-
czości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środo-
wisk wiejskich”.

Do założenia koła gospodyń wiejskich potrze-
ba minimum dziesięciu pełnoletnich osób stale 

zamieszkujących na obszarze wsi będącej obszarem 
działalności koła. Grupa ta będzie zobowiązana do 
uchwalenia statutu oraz wybrania komitetu założy-
cielskiego, którego zadaniem będzie zarejestrowanie 
koła. Co ciekawe osoby, które ukończyły trzynaście 
lat będą mogły angażować się w działalność orga-
nizacji, oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody 
rodziców. 

KGW rejestrować będzie Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poprzez wpisanie 
organizacji do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich. Co ważne aktualnie funkcjonujące koła 
gospodyń wiejskich w ciągu sześciu miesięcy od mo-
mentu wejścia w życie ustawy będą miały prawo 
pierwszeństwa przy wpisywaniu do KRKGW, przed 
innymi kołami chcącymi się właśnie zawiązać.

Środki finansowe KGW będą mogły stanowić 
składki członkowskie, dochody z własnej działalno-
ści (w tym działalności gospodarczej czy z dochodów 
z majątku koła), darowizny, spadki, zapisy, korzyści 
z ofiarności publicznej.

Fundamentem działalności KGW ma być:
�» działalność społeczno-wychowawcza 

i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich;

�» praca na rzecz różnokierunkowego rozwoju obsza-
rów wiejskich;

�» wspieranie rozwoju kobiecej przedsiębiorczości;

�» inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz po-
prawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

�» upowszechnianie i rozwijanie formy współdziałania, 
gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych;

�» reprezentowanie interesów środowiska kobiet 
wiejskich;

�» rozwijanie kultury ludowej – głównie lokalnej 
i regionalnej.

Mając na uwadze korzyści płynące z międzyludzkiej 
integracji i wspólnych działań burmistrz Bychawy 
zachęca mieszkańców gminy do aktywnego udzia-
łu w życiu społecznym m.in. poprzez włączanie się 
w działalność KGW.

W niedługim czasie po wejściu ustawy w życie od-
będą się konsultacje dotyczące obszaru funkcjono-
wania stowarzyszeń, w tym zakładania KGW. O ter-
minie spotkania poinformujemy na stronie interne-
towej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl.

Wiek emerytalny po to jest nam 
dany, by realizować niespełnione 
plany
Składamy serdeczne podziękowania Pani Jadwidze 
Zawiślak i Pani Danucie Jakubowskiej – byłym pracow-
nikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie za wie-
loletnią pracę świadczoną na rzecz potrzebujących, em-
patię, wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej 
roli społecznej. Z okazji odejścia na zasłużoną emerytu-
rę, życzymy, aby ten czas okazał się idealnym momentem 
na zwolnienie tempa życia, na odpoczynek, by w pełnym 
zdrowiu korzystać z piękna świata. Życzymy także, by nie 
brakowało Paniom czasu i ochoty na wykorzystanie tego 
etapu życia, na spędzenie jak najwięcej czasu z bliskimi. 
Dziękujemy za dobre serce, wiele lat współpracy, profe-
sjonalizm, wiedzę i uśmiech, których tak bardzo będzie 
nam brakowało.

burmistrz Bychawy Janusz Urban
Ewa Korba –kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bychawie oraz pracownicy OPS
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�� 11 listopada Polacy 
uczcili 100. rocznicę 
odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę. Oddali hołd 
tym, którzy na ołtarzu 
Ojczyzny złożyli swoje 
życie.

Msza święta w intencji Ojczyzny
Do ogólnopolskiego świętowania włączyli się tak-
że mieszkańcy naszej gminy, którzy wzięli udział 
w gminnych uroczystościach. Rozpoczął je prze-
marsz z terenu Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego do kościoła parafialnego pw. św. 
Jana Chrzciciela. Maszerującym główną ulicą 
Bychawy towarzyszyła widowiskowa Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Henryczki”. Tegoroczną część ar-
tystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie, pod kierownictwem Janusza Sagana, 
Andrzeja Pietrzaka i Roberta Skoczylasa. Ukazała 
ona drogę od utracenia do odzyskania niepodle-
głości, przeplecioną misterną nicią niepodległo-
ściowych pieśni i utworów poetyckich. Inscenizacja 
podkreślała też wagę pamięci niesionej przez po-
kolenia, która trwa i trwać będzie. W trakcie mszy 
świętej w intencji Ojczyzny swe kazanie do licznie 
zgromadzonych wiernych skierował ksiądz pro-
boszcz Andrzej Kuś. Rozpoczął je przypomnieniem, 
że jeszcze nie tak dawno 11 Listopada był zwykłym 
dniem pracy i nauki. Wtedy to Kościół był osto-
ją niepodległej Polski. Podkreślił, że Narodowe 
Święto Niepodległości w swej istocie jest dniem 
dziękczynienia Bogu. Dziękczynienia za to, że 
„Polska trwa równa wśród równych, wolna wśród 
wolnych”. Ksiądz proboszcz przywołał także naj-
większe stacje polskiej historii XX wieku oraz sło-
wa Jana Pawła II: „nie może być Europy sprawie-
dliwej bez Polski niepodległej” wygłoszone w cza-
sie mszy świętej odprawionej na placu Zwycięstwa 
w Warszawie podczas jego pierwszej pielgrzymki 

do Ojczyzny. Duszpasterz zwrócił uwagę na „ludzi, 
którzy Polsce służą, którzy Polsce wierzą. To święto 
tych wszystkich ludzi, twórczych sił polskiego naro-
du”. Na koniec ksiądz proboszcz zwrócił się do wier-
nych słowami biskupa Antoniego Szelągowskiego: 
„Ojczyzno miła, buduj się pracą pokoleń, święć 
chwałą rycerzy, rośnij miłością synów i żyj. Żyj wiel-
ka, żyj potężna po wszelkie czasy. Amen.”

Biało-czerwone kwiaty spo-
wiły pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego

Po mszy świętej, o której oprawę muzyczną tra-
dycyjnie już zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
oraz chór parafialny, bychawianie przemaszero-
wali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tam po uroczystym podniesieniu flagi państwowej 
oraz zaśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej 
– Mazurka Dąbrowskiego – głos zabrał burmistrz 
Bychawy Janusz Urban. Swoje wystąpienie rozpo-
czął stwierdzeniem, że „Wolność i niepodległość, 
to dary, których żaden naród nie dostaje na wie-
ki. To dary, które trzeba pielęgnować. Jeśli się 
ich nie pielęgnuje, to dostaje się tragiczną lekcję 

Bychawskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

historii, jaka stała się udziałem naszych rodaków 
w 1795 roku. Bo oto wielka niegdyś Rzeczpospolita, 
która jeszcze dwa stulecia wcześniej była wielkim 
mocarstwem europejskim, znikała z mapy Europy 
i świata. Znikała rozdarta przez trzy zaborcze mo-
carstwa”. Nawiązał do studwudziestotrzyletniej hi-
storii niewoli, do Konstytucji 3 Maja, do powstań, 
do jakże ważnych nazwisk: Józefa Piłsudskiego, 
Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego 
Daszyńskiego. Szczególnie podkreślił datę 11 listo-
pada 1918 roku. Wtedy to Józef Piłsudski objął ko-
mendę nad Zjednoczonym Wojskiem Polski, które 
było pierwszym atrybutem odradzającej się Polski. 
Kontynuując, dotarł do czasu II wojny światowej. 
W trakcie tych dwudziestu jeden lat wolności wy-
rosło kolejne pokolenie, które stanęło do walki 
w 1939 roku. „Wyrosło kolejne pokolenie, które po 

zakończeniu wojny, mimo braku suwerenności o nią 
się upominało. (…) Dzięki niepodległości 1918 roku 
my ją na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ponownie odzyskaliśmy.” Burmistrz na-
wiązał także do barw naszej flagi narodowej – czer-
wieni i bieli. Czerwieni krwi przelanej za wolność 
Ojczyzny i bieli, która pozostała dla nas – „…pozo-
stała rzetelna praca dla kraju, pozostało umiłowa-
nie Ojczyzny i bliźnich, pozostał zdrowy kompromis, 
współpraca, razem tworzenie dobra i dobrobytu 
naszej Wielkiej Ojczyzny i naszej Małej Bychawskiej 
Ojczyzny, bo z takich Małych Ojczyzn nasza Polska się 
składa”. Na koniec zwrócił się do zebranych z apelem, 
by pochylili swoje głowy „…przed tymi Bohaterami, 
którzy ofiarą swojego życia, ofiarą swoich ran spra-
wili, że ta niepodległość jesienią 1918 roku stała 
się faktem”. Po wystąpieniu burmistrza Bychawy 
prowadzący uroczystość dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury Piotr Gęba poprosił przybyłe de-
legacje o złożenie wieńców u stóp pomnika mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Wiązanki ofiarowały de-
legacje: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Bychawie; 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie; Gminy Bychawa oraz Rady Miejskiej 
w Bychawie reprezentowanych przez burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bychawie Grzegorza Szaconia oraz za-
stępcę burmistrza Bychawy Magdalenę Kostrubę; 
Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika Maja 
w Zaraszowie; Szkoły Podstawowej w Bychawie; 
Cechu Rzemiosł Różnych w Bychawie; Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie; delega-
cja z Bychawy w imieniu posła na Sejm RP Jerzego 
Bieleckiego oraz Komitetu Terenowego PiS nr 1; 
Polskiego Stronnictwa Ludowego; Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 

w Bychawie; Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie; Komisariatu 
Policji w Bychawie; Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego; Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego oraz Bychawskiego Centrum Kultury. 
Kończąc gminne uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości, burmistrz Bychawy Janusz Urban po-
dziękował wszystkim osobom, które zechciały tego 
dnia wspólnie oddać hołd bohaterom walczącym 
o wolną Polskę oraz tym, którzy włączyli się w orga-
nizację tej pięknej uroczystości. Nie zabrakło także 
zaproszenia na tradycyjne spotkanie w kawiarni ar-
tystycznej „Złota Lira”.

Niepodległościowe widowisko 
w Bychawskim Centrum Kultury

Wszyscy ci, którzy cenią sobie doznania ar-
tystyczne, mieli tego dnia także możliwość 
spędzenia wieczoru, podziwiając poetycko-
-muzyczne widowisko w wykonaniu chó-
ru Bychawskiego Centrum Kultury, Męskiego 
Zespołu Wokalnego, któremu tym razem 
towarzyszył piękny głos Antoniny Mączki, 
Klubu Seniora oraz słuchaczy Bychawskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nastrojowe 
występy wokalne płynnie, wręcz doskonale 
połączone z patriotyczną poezją i treścią hi-
storyczną sprawiły, że na wielu twarzach po-
jawiła się głęboka zaduma, a w niektórych 
oczach zabłysła też łza wzruszenia. Część ar-
tystyczną przygotowali Teresa Tracz i Marcin 
Mączka. Spotkanie poprowadziły Ewa Rębecka 
i Teresa Tracz. Organizatorem wydarzenia było 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
w ramach projektu „Aktywny i patriotyczny 
Senior – DLA NIEPODLEGŁEJ” dofinansowanego 
przez Narodowy Instytut Wolności ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018.

�� Aplikacja mObywatel – 
przyszłość dostępna już 
teraz

Twój telefon komórkowy to nie tylko kontakty ze 
znajomymi. Za pomocą telefonu możesz obsługiwać 
też swoje konto bankowe, kupić bilet lotniczy czy za-
płacić za zakupy w sklepie. Teraz zyskujesz jeszcze 
więcej – dostęp do swoich danych z dokumentów 
poprzez aplikację mobilną mObywatel. Znajdziesz 
w niej mDokumenty – nowoczesne rozwiązanie, 
które zapewni Ci wygodę, a Twoim danym – bezpie-
czeństwo. Zaczynamy od usługi mTożsamość – czyli 
danych z dowodu osobistego w smartfonie.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło publicz-
ną aplikację mobilną mObywatel, w ramach której 
zapewnia możliwość pobrania i okazywania doku-
mentu elektronicznego, zawierającego dane pobra-
ne z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych 
mTożsamość, na podstawie którego może być doko-
nane stwierdzenie tożsamości obywatela.
�» Nie zgubisz ich – Nawet jeśli zgubisz telefon, nie 

zgubisz dokumentów, a Twoje dane będą bezpiecz-
ne w rejestrach państwowych.

�» Nikt ich nie ukradnie – Zwykłe dokumenty przecho-
wasz w bezpiecznym miejscu, a wysoki standard za-
bezpieczeń aplikacji mObywatel da Ci pewność, że 
nikt niepowołany nie zobaczy Twoich danych.

�» Są nie do podrobienia – Dane w mDokumentach 
pochodzą z rejestrów państwowych, są szyfrowane 

i zabezpieczone certyfikatami wydanymi przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. W aplikacji zobaczysz też 
zabezpieczenia wizualne, takie jak hologram, znak 
wodny czy dynamiczną biało-czerwoną flagę.

�» Nie zajmują miejsca – Korzystając z cyfrowych od-
powiedników dokumentów w aplikacji mObywatel, 
zapomnisz o portfelu pełnym plastikowych kart.

�» Nie można ich skopiować – Innowacyjna forma pre-
zentacji danych uniemożliwia ich skopiowanie.

Szczegóły dotyczące aplikacji mObywatel:  
www.mobywatel.gov.pl

Źródło: www.mobywatel.gov.pl

�� „Stopman” dba o bezpieczeństwo na 
przejściu dla pieszych!

Od wtorku 13 listopada 2018 roku na przejściu dla 
pieszych przez ul. Partyzantów w Bychawie (mię-
dzy Samorządowym Przedszkolem nr 1 a Szkołą 
Podstawową) o bezpieczeństwo dzieci dba 
„Stopman”. Jego mocą jest odblaskowy strój i znak 

„STOP”. Dba on o bezpieczeństwo najmłodszych 
zmierzających do szkoły, jak i wracających z niej do 
domów. Widząc zbliżających się do przejścia pie-
szych pomaga im cało i zdrowo dostać się na drugą 
stronę jezdni.
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�� „Sto lat temu stała się 
wielka rzecz – 100 lat 
temu odrodziła się 
Polska. To dla mnie 
wielka rocznica, jedna 
jedyna, bo następnej 
pewnie nie dożyję.” 
Ta opinia wyrażona 
spontanicznie przez 
Franka, jednego 
z uczniów naszej szkoły 
po uroczystej akademii 
pokazuje wielką 
symbolikę chwili. Co 
oznacza być Polakiem? 
Co łączy każdego 
człowieka z Ojczyzną, 
z Polską?

Obchody Stulecia Niepodległości Polski zaowoco-
wały w szkole szeregiem imprez, wyjść, konkur-
sów i uroczystości, których kulminacją był Dzień 
dla Niepodległej – uroczystość szkolna. Głównym 

Dzień dla Niepodległej w Szkole Podstawowej w Bychawie

założeniem tego cyklu działań było godne uczcze-
nie tej niecodziennej rocznicy poprzez zaangażowa-
nie w jej przeżywanie jak największej liczby uczniów 

i nauczycieli. Aktywności uczniów i nauczycieli były 
widoczne na terenie szkoły, miasta i regionu.

Od początku roku szkolnego w naszej szkole coraz 
śmielej pojawiały się akcenty patriotyczne w postaci 
gazetek okolicznościowych, wystaw i dekoracji. Już 
we wrześniu rozpoczęliśmy mocnym akcentem spor-
towym organizując przełajowe biegi niepodległości. 
Październik to miesiąc wyjazdu klas na warsztaty pa-
triotyczne do Nasutowa. To także konkursy plastycz-
ne i liczne historyczne, nawiązujące tematycznie 
do nadchodzącej rocznicy. W listopadzie wyszliśmy 
w przestrzeń miejską Bychawy przed rocznicą odzy-
skania niepodległości. Odbyła się ciekawa wędrów-
ka z regionalistą BTR-u ścieżkami historii Bychawy, 
gra miejska – quest o historii Bychawy realizowa-
ny w oparciu o materiały otrzymane z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Odbyły się również finały kon-
kursów historycznych. Dopełnieniem tej inicjatywy 
szkolnej, a jednocześnie jej najważniejszym elemen-
tem było widowisko poetycko-muzyczne, w którym 
po raz pierwszy jednocześnie uczestniczyła cała spo-
łeczność szkoły.

Kto ty jesteś, Polak mały… można by rzec wi-
dząc setki uczniów klas młodszych dzielnie asystu-
jących starszym przy fladze narodowej. Ogromna 

biało-czerwona niesiona dumnie przez społeczność 
szkolną robiła wielkie wrażenie. Na zaproszenie p. 
dyrektor Małgorzaty Tudrujek na wspólne uroczy-
stości przybył do naszej szkoły burmistrz Bychawy p. 
Janusz Urban. Podczas uroczystej warty przy fladze 
Rzeczypospolitej nasz gość przedstawił krótki rys hi-
storyczny dzisiejszego święta. Nawiązał do symboliki 
flagi, roli wspólnoty lokalnej i narodowej, potrzeby 
dbania o dobro wspólne. Wskazał na dużą rolę dzieci 
i młodzieży w szanowaniu niepodległości, aby nasz 
kraj już nigdy jej nie utracił.

Barwy narodowe dumnie eksponowane były przez 
uczestników akademii w różny sposób, spontaniczne 
klasowe śpiewy w konkursie „Dla Ciebie Polsko”, po-
czucie jedności i dumy z tego, że warto być Polakiem 
były doświadczeniem wielu uczniów i nauczycieli. 
Tego dnia poznaliśmy siłę wspólnoty szkolnej i naro-
dowej. Do tego atmosfera radości, wzajemnej życz-
liwości ze wspólnego świętowania. Wszystko to od 
nas Twoich dzieci dla Ciebie Polsko w dniu Twojego 
święta – 100. urodzin w Twojej najnowszej historii.

Zbigniew Milanowski
źródło: www.sp.bychawa.pl

�� 100-lecie 
niepodległości 
w Olszowcu

10 listopada 2018 roku na terenie Zielonej Oazy 
w Olszowcu członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olszowcu oraz przedstawiciele so-
łectw Olszowiec i Olszowiec-Kolonia postano-
wili włączyć się w ogólnopolskie świętowanie 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

O godzinie 21.00 zapłonęło ognisko – tym 
samym uroczystość ta wpisała się a akcję 
„Ogień Niepodległości” zainicjowanej przez 
Organizację Harcerzy ZHR. Zebrani odśpiewa-
li hymn Rzeczypospolitej Polskiej – Mazurka 
Dąbrowskiego, a po nim zabrzmiały słowa Roty. 
Symbolem upamiętniającym to ważne dla lokal-
nej społeczności wydarzenie stał się dąb, który 
zasadzono tego wieczoru. Drzewo przekaza-
li państwo Zofia i Gustaw Szorkowie, którym 
w tym miejscu organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować. Patriotyczny wieczór zwieńczyło 
wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Ireneusz Kostruba

�� 100-lecie niepodległości w Kosarzewie 
Dolnym-Kolonii

W ogólnopolską akcję „Ogień Niepodległości” za-
inicjowaną przez Organizację Harcerzy ZHR włączy-
li się także mieszkańcy Kosarzewa Dolnego-Kolonii. 
Podobnie jak i w innych miejscach w Polsce 10 li-
stopada 2018 roku o godzinie 21.00 na placu przed 
Centrum Kultury Wiejskiej w Kosarzewie Dolnym-
Kolonii zapłonęło ognisko.

W jego blasku licznie zgromadzili się strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosarzewie Dolnym-
Kolonii, mieszkańcy tejże, jak i okolicznych miej-
scowości oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie (pod opieką 

druhny drużynowej Agnieszki Kamińskiej) z rodzi-
cami. Następnie zgromadzeni odśpiewali hymn na-
rodowy. Mirosław Malec radny Rady Miejskiej 
w Bychawie w swoim wystąpieniu nawiązał do celu 
uroczystości, przypomniał o znaczeniu faktu odzy-
skania niepodległości przez Polskę oraz odczytał 
tekst Odezwy Komitetu Honorowego Obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości.

Płonące ognisko stało się także symbolem in-
tegracji społeczności lokalnej przy pieczonych 
kiełbaskach.

Marek Matysek

�� 100-lecie niepodległości na sportowo

Tradycyjnie już od wielu lat siatkarze świętują 
odzyskanie niepodległości rozgrywając turniej 
w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

W tym roku w rywalizacji brały udział tylko miej-
scowe drużyny. Zawodnicy związani z Granitem 
Bychawa podzieleni na dwie drużyny (doświad-
czoną – Old Boys i mniej doświadczoną – Granit) 
oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie 
i „Kwiatka”. Po pięciu godzinach zaciętej rywa-
lizacji w sportowej atmosferze najlepszą oka-
zała się ta najbardziej doświadczona drużyna 
Old Boys w składzie: Leszek Szewczyk – kapitan, 
Paweł Pikula, Mirek Gutek, Piotr Skórka, Wojtek 
Pawlik, Kamil Lipiński i Jaromir Łokaj. Lekcję sku-
tecznej siatkówki pobrali u nich zajmujący drugie 

miejsce młodzi zawodnicy Granitu. Po zaciętym 
meczu, w którym sety rozstrzygały się na przewa-
gi, trzecie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 prowadzona przez Katarzynę 
Maciejczyk, a czwarte zespół z „Kwiatka”.

Oto pełne wyniki: Kwiatek – Granit 1:2; Old 
Boys – ZSZ 2:0, Kwiatek – Old Boys 1:2; Granit – 
ZSZ 2:0; Kwiatek – ZSZ 0:2; Old Boys – Granit 2:1.

Gratulując wszystkim zawodnikom ser-
decznie dziękuję Dyrektorowi Zespołu Szkół 
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego Henrykowi 
Dudziakowi za udostępnienie hali i Burmistrzowi 
Bychawy Januszowi Urbanowi za objęcie wyda-
rzenia Patronatem Honorowym oraz za ufundo-
wanie statuetek.

Jarosław Pawłowski

�� 100-lecie 
niepodległości... 

w Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej

w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej – Pociąg do Wolności

[więcej na: www.bychawa.pl]
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�� 13 października 
2018 roku miało 
miejsce uroczyste 
otwarcie Centrum 
Kultury Wiejskiej 
w Zaraszowie-Kolonii. 
Obiekt ma być 
miejscem integracji 
mieszkańców 
miejscowości 
Zaraszów-Kolonia, 
Zaraszów, Skawinek 
i Urszulin.

To małe centrum świata w nazwie ma za-
pis: CKW w Zaraszowie-Kolonii a nie CKW dla 
Zaraszowa-Kolonii. Jak ktoś niedawno uszczy-
pliwie zauważył – nasz budynek jest zlokalizo-
wany w „szczerym polu”. Ale to jest jego zale-
ta! Ułatwia to dostęp mieszkańcom Zaraszowa, 
Urszulina i Skawinka. Bo jest to świetlica – nas 
wszystkich! Może się tu spotkać wygodnie około 

stu pięćdziesięciu osób – więc zmieści się i Festiwal 
Pieśni Patriotycznej, i Pieśni Biesiadnej, i wszystkie 
wydarzenia jakie wspólnie zorganizujemy.

Budynek ma długą historię. Budowali go nasi ro-
dzice i dziadkowie w czynie społecznym w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, w standardzie lat ów-
czesnych. W ostatnim dziesięcioleciu znajdował 
się w stanie uniemożliwiającym jego użytkowa-
nie. Brak sanitariatów, cieknący dach, zimne po-
mieszczenia. Z inicjatywy mieszkańców Zaraszowa-
Kolonii, przy wsparciu członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej z tej miejscowości podjęto działania 
na rzecz odnowienia budynku. Z Loklanej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina” otrzymaliśmy 

Nowe Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie-Kolonii

pomoc w ramach poddziałania 19.2 PROW w wysoko-
ści 299 920,00 zł. Koszt remontu garażu Ochotniczej 
Straży Pożarnej pokryła Gmina Bychawa. 14 maja 
2018 roku rozpoczął się remont Centrum Kultury 
Wiejskiej w Zaraszowie-Kolonii. Sami wykonaliśmy 
prace porządkowe w budynku i wokół niego, z wła-
snych składek pokryliśmy część kosztów formalnych.

Dziś CKW w Zaraszowie-Kolonii cieszy oko. Nie 
powstałoby gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. 
W imieniu mieszkańców składam serdeczne podzię-
kowania Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół 
Lublina” – w szczególności Prezesowi Pawłowi Pikuli 
i Wiceprezesowi Arturowi Płazie oraz Kierownik 
Małgorzacie Olechowskiej. Burmistrzowi Bychawy 

Januszowi Urbanowi za przychylność, zrozumienie 
i zagwarantowanie pomocy merytorycznej pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz remont czę-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej i pożyczkę, bez któ-
rych nie ruszylibyśmy! Zastępcy Burmistrza Bychawy 
Magdalenie Kostrubie za serce i wielkie zaangażowa-
nie wykraczające daleko poza obowiązek służbowy. 
Naczelnik Jolancie Puła-Dzieciątkowskiej za opiekę 
podczas realizacji inwestycji. Januszowi Lipcowi za 
fachowe doradztwo. Rzetelnemu wykonawcy – fir-
mie Budmar Marek Pijas. Sponsorom uroczystego 
otwarcia: Grzegorzowi Szaconiowi, Dyrektorowi BCK 
Piotrowi Gębie z rodziną, firmie Budmar Marek Pijas, 
firmie Pro-Agro Jan Rząd, firmie Biel-Hydra Jolanta 
i Andrzej Bieleccy, firme Emark Grażyna i Marek 
Juryccy, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie Henrykowi Dudziakowi. 
Młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika 
Maja w Zaraszowie za wspaniałą część artystycz-
ną na ręce Dyrektor Bożeny Koziej. Mieszkankom 
Zaraszowa i Zaraszowa-Kolonii za smaczne ciasta 
i pomoc organizacyjną. Januszowi Nowakowi za pysz-
ną grochówkę.

Nasze CKW to przykład, że zgoda buduje – niezgo-
da rujnuje.

Andrzej Poniewozik – sołtys Zaraszowa-Kolonii

�� Przyjaciele z Francji odznaczeni Medalami 
Wdzięczności

Komunikat Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Paryżu z dnia 18 października 2018 roku:

Uroczystość wręczenia Medali Wdzięczności 
Europejskiego Centrum Solidarności

17 października Pani Barbara Sośnicka, Zastępca 
Ambasadora RP, otworzyła uroczystość wręczenia 
Medali Wdzięczności w Ambasadzie RP w Paryżu.

Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, 
Pan Basil Kerski, uhonorował Medalem Wdzięczności 
francuskich przyjaciół, którzy w latach 1980 w spo-
sób szczególny wspierali działalność polskiej opozy-
cji. Od 2010 r. ECS, którego misją jest pielęgnowanie 
ideałów Solidarności przyznało przeszło 670 meda-
li przyjaciołom Solidarności z różnych krajów, m. in. 
Z Australii, Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Norwegii, 
Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Na podstawie propozycji działaczy Solidarności, 
Kapituła Medalu Wdzięczności podjęła decyzję 
o wyróżnieniu w tym roku Pascale’a Bourgeois, Guy 
Dubigeon, Gérarda Geuhan, Jacqueline Heinen, 
Claude’a Padioleau, Bernarda Piraud, Jana Roberta 
Suesser i Bernarda Testau.

Uroczystość ze względu na swoją symbolicz-
ną wagę, była wyjątkową okazją dla przypomnie-
nia więzów przyjaźni łączących Polskę i Francję, jak 

również do podziękowania za oddanie i wsparcie dla 
Polaków w czasie komunizmu.

(źródło: https://paryz.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
uroczystosc_wreczenia_medali_wdziecznosci_eu-
ropejskiego_centrum_solidarnosci – 2018-11-19).

Wśród ośmiu wyróżnionych cztery nazwiska, to 
nasi przyjaciele z La Chapelle-sur-Erdre:

Bernard Piraud – to on wniósł największy i naj-
bardziej efektywny wkład w działalność Komitetu 
Solidarności z Polską w La Chapelle-sur-Erdre, był 
jego przewodniczącym w latach 1980–1991, a od 
roku 1991 przewodniczącym Komitetu Współpracy 
z Bychawą; osobiście rozwoził do Polski dary, żyw-
ność, leki, powielacze, nielegalne wydawnictwa; 
skromny, wielki nasz przyjaciel, nas – mieszkańców 
Bychawy; Guy Dubigeon; Claude Padioleau; Bernard 
Testau.

Bardzo się cieszę, że te medale zostały wręczo-
ne jako nasza wdzięczność za pomoc niesioną nam 
w tamtych ponurych dla Polski dniach, dniach sta-
nu wojennego. Dziękujemy (ośmielam się to pi-
sać w imieniu nas wszystkich – mieszkających 
w Bychawie).

Władysław Gromek – wnioskodawca przyznania 
tych czterech wyróżnień

�� Turniej Dzikich Drużyn
W dniach 28 września i 5 października 

2018 roku na szkolnym boisku „Moje Boisko Orlik 
2012” odbyła się pierwsza edycja Gminnego 
Turnieju Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana, w kategorii chłopców – 
klasy VII, VIII podstawowe i III gimnazjalne.

Do zawodów zgłosiło się sześć zespołów, lecz 
w dniu rozgrywek, ze względu na choroby niektó-
rych sportowców do rywalizacji przystąpiły czte-
ry ekipy. Turniej rozrywany był systemem „każdy 
z każdym”. Mecze trwały 2 x 8 minut. Na boisku 
grało pięciu zawodników w polu i bramkarz. Każda 
ekipa mogła mieć dodatkowo czterech graczy re-
zerwowych, którzy mogli wymieniać się w do-
wolnym momencie w określonej strefie zmian. 
Wszystkie spotkania toczyły się zgodnie z zasadą 
„fair play”, chociaż czasami sędzia zmuszony był 
stosować kary dyscyplinujące tzn. kara wyklucza-
jąca piłkarza z gry na dwie minuty. Na szczęście 
obyło się bez żadnych kontuzji i na zakończenie 
turnieju drużyny zostały nagrodzone statuetkami 
zakupionymi ze środków Gminy Bychawa.

Wyniki końcowe turnieju:
I miejsce – Menchester Świętokrzyski 

(kpt. Michał Pawelec)
II miejsce – Szafran Team (kpt. Alan Szafran)
III miejsce – FC BOLO (kpt. Damian Sprawka)
IV miejsce – Stół z Powyłamywanymi Nogami 

(kpt. Michał Świtek)
Andrzej Miszczak

��W Granicie po 
staremu… dobremu

Na półmetku sezonu ligowego Granit Bychawa pla-
suje się w czołówce stawki, wysyłając jasny sygnał, 
że może się włączyć do walki o awans. Klub radzi so-
bie nie tylko dobrze na boisku, ale także poza nim. 
Jest stabilny organizacyjnie, oparty w coraz więk-
szym stopniu o wychowanków i zdecydowanie wy-
różnia się wśród innych, rywalizujących na szóstym 
poziomie rozgrywkowym w Polsce.

19 września br. do oddalonej o niespełna czter-
dzieści kilometrów od stolicy województwa 
Bychawy przyjeżdża Motor Lublin. Granit wyloso-
wał go w trzeciej rundzie Pucharu Polski LZPN. Zaraz 
po tym jak się okazało, że rywalem ekipy Łukasza 
Gieresza będą piłkarze z Koziego Grodu, w klubie za-
panowała euforia. Ligowej piłki w tym małym mia-
steczku jest niewiele, a właściwie wcale. W wyjścio-
wej jedenastce dumy Koziego Grodu nie ma wpraw-
dzie Bonina i Brzyskiego, ale lublinianie i tak wy-
stawiają całkiem mocny skład przeciwko miejsco-
wym. Spotkanie kończy się wynikiem 2:0 dla gości. 
Pomimo tego kibice Granitu w dobrych nastrojach 
opuszczają stadion.

– Chwilami graliśmy jak równy z równym – zazna-
cza Łukasz Gieresz, trener bychawian. – Chłopcy zo-
stawili na boisku mnóstwo serca. Oklaskiwało ich 
sześciuset widzów. To niewyobrażalna wręcz fre-
kwencja, która tylko utwierdziła mnie w przekona-
niu, że w Bychawie chcą oglądać piłkę na niezłym 
poziomie.

Nadzieje kibiców mogą wkrótce się spełnić. 
Potrzebny do tego jest oczywiście awans sportowy, 
który jest w zasięgu podopiecznych Gieresza. Granit 
ma niewielką stratę do lidera – Orionu Niedrzwica 
Duża i jeśli dobrze przepracuje zimę, wiosną może 
cieszyć się z upragnionej promocji.

– Coraz częściej słyszę pytania, czy awansujemy 
do czwartej ligi – dodaje Ł. Gieresz. – Odpowiadam, 
że nasza gra i wyniki są bardzo obiecujące, ale wciąż 
mamy wiele do poprawy. Najważniejsze, że wypra-
cowaliśmy sobie konkretny styl. Siłą zespołu jest 
kolektyw i rywalizacja o miejsce w wyjściowej jede-
nastce. Promocja do wyższej ligi jest składową kil-
ku rzeczy. Nie wystarczy dobrze grać piłkę, trzeba 
jeszcze mieć zapewnione odpowiednie środki na 
utrzymanie klubu. Cieszę się, że władze Bychawy, na 
czele z burmistrzem Januszem Urbanem dostrzega-
ją nasz progres sportowo-organizacyjny i deklarują 
chęć dalszej współpracy.

T.F.

�� Blaski i cienie 
choroby psychicznej

Słów kilka o obchodach Dnia Zdrowia Psychicznego 
w Bychawie.

10 października obchodzimy Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego. Tegoroczny dzień był obcho-
dzony pod hasłem „Blaski i cienie choroby psychicz-
nej”. W związku z powyższym Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie zorganizował 11 paździer-
nika br. w Bychawskim Centrum Kultury spotkanie 
poświęcone tematyce choroby psychicznej. Było ono 
skierowane do społeczności lokalnej, w szczególności 
do młodzieży.

Obchody uświetniły swoją obecnością przedsta-
wiciele gminy Bychawa, księża wikariusze z para-
fii w Bychawie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego, 
przedstawiciele kilku pobliskich Środowiskowych 
Domów Samopomocy oraz Ośrodków Wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecna była rów-
nież młodzież szkolna z Bychawy wraz z opiekunami.

Obchody rozpoczęły się wystąpieniem doktora 
psychiatry Tadeusza Młynarczyka na temat specyfiki 
choroby psychicznej, form pomocy osobom zagrożo-
nym na zachorowanie, sposobów dbałości o zdrowie 
psychiczne. W dalszej części zaprezentowano wystę-
py artystyczne uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy Misericordia z Lublina. Następnie 
w nawiązaniu do 480. rocznicy nadania praw miejskich 
Bychawie zorganizowano quiz wiedzy o Bychawie oraz 
konkurs w układaniu puzzli przedstawiających lokalne 
obiekty. Zabawy przygotowali uczestnicy w ramach 
terapii zajęciowej z pomocą terapeutów. Na zakoń-
czenie wszyscy otrzymali drobne upominki związane 
z lokalnymi obchodami zasponsorowane przez Urząd 
Miejski w Bychawie.

Warto zadbać nie tylko o swoje zdrowie psychicz-
ne, lecz również o zdrowie bliskich nam osób. Jeżeli 
obserwujemy, że ktoś z naszego otoczenia potrzebu-
je pomocy, nie wahajmy się jej udzielić. Czasem na-
wet drobny gest, uwaga jest w stanie wiele zdziałać. 
Jeżeli przerasta to nasze możliwości szukajmy specja-
listycznej pomocy. a taką możemy uzyskać w Poradni 
Zdrowia Psychicznego lub w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie.

Jeśli szukasz pomocy, wsparcia, borykasz się 
z chorobą natury psychicznej osoby bliskiej zachę-
camy do kontaktu pod adresem: ŚDS w Bychawie, 
ul. Pileckiego 20, tel. 815661150, 815660266.

Renata Krusińska
Anna Kruszyńska
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szkoły szkoły

�� 16 września 2018 roku 
przejdzie do historii 
Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, jako 
dzień, w którym miało 
miejsce niezwykłe 
wydarzenie – nadanie 
imienia ks. Dominika 
Maja. Uroczystość 
zgromadziła wielu 
szacownych gości, 
między innymi licznych 
przedstawicieli rodziny 
Patrona, księży, 
przyjaciół szkoły.

Mszę świętą w intencji społeczności szkolnej odpra-
wił ks. Biskup Stanisław Wielgus, który dokonał tak-
że poświęcenia sztandaru szkoły oraz przydrożnego 

krzyża. Uroczystość przebiegająca pod hasłem: 
„Idźcie w nowe życie, lepsi tylko i świętsi…” stała się 
świętem szkoły i Patrona, który w każdym czasie, 
zarówno w przerażającej obozowej rzeczywistości, 

Nadanie imienia ks. Dominika Maja Szkole Podstawowej w Zaraszowie

jak i w trudnych czasach komunizmu w Polsce dał 
świadectwo siły ducha, niezłomności wiary, miło-
ści Boga i człowieka. Jego wielkość, nieskazitelność, 
prawość, dobro, miłosierdzie wysławiali uczniowie, 

nauczyciele oraz rodzice w przygotowanej części ar-
tystycznej pod tytułem: „Zgrzeszyć nadmiarem do-
broci”, której reżyserem była pani Krystyna Pruś oraz 
przemawiający goście – niejednokrotnie bardzo oso-
biście i niezwykle życzliwie wspominający księdza 
Dominika Maja.

My, społeczność Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie im. ks. Dominika Maja, jesteśmy dum-
ni, że naszym Patronem jest piękna postać Kapłana 
Serca Bożego, a Jego wskazania staną się drogowska-
zem w wychowaniu do wartości i pomogą tak żyć, 
aby kiedyś – wypełniając testamentową wolę – pójść 
„z Nim ogromną procesją do Nieba…”. Jednocześnie 
ufamy, że ksiądz Dominik słynący z dobroci, otoczy 
nas swoją opieką.

Cieszymy się, że tak bardzo ważna uroczystość 
zbiegła się z zakończeniem realizacji projektu termo-
modernizacji, dzięki któremu budynek szkoły przy-
brał bardzo elegancki wygląd.

Burmistrzowi Bychawy panu Januszowi Urbanowi 
dziękujemy za objęcie uroczystości Patronatem 
Honorowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom pry-
watnym i instytucjom za pomoc w zorganizowaniu 
tak ważnego dla naszej szkoły wydarzenia. Każdy 
pomagał jak mógł. Wsparcia w różnorodnej formie 
udzieliło nam wiele osób.

Przytaczając słowa piosenki: „… a ludzi dobrej woli 
jest więcej...” – tak pewnie i u nas też jest, dlatego 
jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Bożena Koziej
[Więcej o nadaniu imienia ks. Dominka Maja Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie na stronie internetowej: 
www.spzaraszow.szkolnastrona.pl oraz na portalach 
społecznościowych szkoły.]

�� Dobry start – lepsza przyszłość
W Szkole Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja 
w Zaraszowie rozpoczęła się 
realizacja projektu pt. „Dobry 
start – lepsza przyszłość”.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompe-
tencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidual-
nego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Wsparciem objętych zostało sześćdziesięciu sied-
miu uczniów naszej szkoły. Rozwijaniu kompetencji 
kluczowych służą zajęcia dodatkowe takie jak: Info-
Matematyka, Młodzi Odkrywcy – interdyscyplinarny 
projekt edukacyjny, Zajęcia dodatkowe języka an-
gielskiego, Świat w Przestrzeni – eksperyment pe-
dagogiczny. Wyrównywaniu deficytów wiedzy służą 
zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyj-
ne, dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz 
terapia logopedyczna. Uczniowie, rodzice oraz na-
uczyciele mogą również liczyć na wsparcie ze strony 
psychologa uczestnicząc w konsultacjach, poradach 
i warsztatach zależnie od potrzeb.

Oprócz ciekawych zajęć dodatkowych, ulep-
szona została baza pomocy dydaktycznych szkoły. 
Zakupione zostały m.in. tablety dla uczniów, lap-
topy dla nauczycieli, rzutniki multimedialne oraz 

specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające prowa-
dzenie niektórych zajęć m.in. logopedii i języka an-
gielskiego. Doposażona została również pracownia 
przyrodnicza, zakupiono nowoczesne mikroskopy 
z kamerą i optyczne, specjalistyczne urządzenia do 
pomiaru i obserwacji, sprzęt laboratoryjny, modele, 
mapy, globusy oraz wiele innych, których nie sposób 
wymienić.

Oprócz uczniów wsparciem zostali objęci również 
nauczyciele, którzy cykliczne uczestniczą w szkole-
niach i kursach.

Efektem projektu będzie: rozwój nowych kom-
petencji kluczowych istotnych na rynku pracy w za-
kresie podstawy programowej szkoły podstawowej, 
zmniejszenie dysproporcji u uczniów ze względu na 
niepełnosprawności, dysfunkcje rozwojowe i edu-
kacyjne; rozwój kompetencji metodycznych i cyfro-
wych uwzględniających innowacje pedagogiczne 
i eksperymentowanie u nauczycieli szkoły; doposa-
żenie pracowni przedmiotowej (przyrodniczej) w po-
moce dydaktyczne oraz stworzenie warunków więk-
szego i efektywniejszego wykorzystania TIK w proce-
sie nauczania i uczenia się uczniów.

Wartość projektu wynosi 252 943,75 zł, z czego 
215 002,18 zł pochodzi ze środków wspólnotowych 
Unii Europejskiej. Beneficjentem jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic natomiast 
realizatorem Szkoła Podstawowa w Zaraszowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompeten-
cje, Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapo-
bieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jako-
ści wczesnej edukacji elementarnej oraz kształce-
nia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimna-
zjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformal-
nych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożli-
wiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, 
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Jolanta Flis – koordynator projektu

�� Ślubowanie klas pierwszych 2018 w Szkole Podstawowej w Bychawie
Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna 
uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. To 
niezwykłe wydarzenie odbyło się w naszej szkole 
dnia 26 października 2018 roku i miało szczególnie 
uroczysty charakter.

Licznie przybyli zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: burmistrz 
Bychawy Janusz Urban, zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego Agnieszka Kukuryk, wikariusz bychawskiej parafii ks. Krzysztof 
Pochwatka, w imieniu dyrektora Niepublicznego Przedszkola Akademia 
Poziomkowa Ewa Paszkowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bychawie Piotr Wojtaś, przewodnicząca Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Bychawie Ilona Fijołek-Mituła, przedstawiciele 
Uczniowskiego Samorządu Szkolnego z opiekunem Dorotą Piskorską.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierw-
szoklasiści ślubowali „… być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Po złożeniu ślubowania pani 
dyrektor Małgorzata Tudrujek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia 
wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Bychawie” 
i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej mu-
siały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani 
i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Występy 
dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane 
wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci nas wszystkich.

Na koniec dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami i słodyczami od 
przybyłych gości oraz zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej w Bychawie życzymy suk-
cesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

M. Grabczyńska
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„Idźcie w nowe 
życie, lepsi tylko 

i świętsi…”
Testament, ks. D. Maj
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XXI 
SPOTKANIA 

REGIONALNE

Bychawskie Towarzystwo Regionalne 

serdecznie zaprasza na spotkanie, 

które w tym roku przebiega pod hasłem

„Bychawa ma 480 lat”
11 grudnia 2018 r. (wtorek)

godz. 10.00
Galeria Bychawskiego Centrum Kultury
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