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samorząd
�� Monitoring w służbie bezpieczeństwa
W trosce o poczucie bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców Gmina Bychawa rozpoczęła proces 
montażu monitoringu miejskiego. 

Pierwsze kamery zainstalowane zostały pod koniec ubiegłego roku. Na początku 
obserwacji poddał się zalew, a przede wszystkim pływający pomost prowadzą-
cy na bychawską wyspę. Następnie kamerę zamontowano na ul. Macieja Rataja. 
Obecnie cztery kamery pilnują porządku i bezpieczeństwa w parku miejskim przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Koszt montażu kamer wyniósł 35 186,61 zł. 
Na ten cel pozyskano również 1 500,00 zł z funduszu ubezpieczeniowego. Mamy 
nadzieję, że wkrótce na ulicach naszego miasta pojawią się kolejne kamery.

�� LGD „Kraina wokół Lublina” ma nowego prezesa
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz 
Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 
Lublina” powstało 16 kwietnia 2008 roku z inicjaty-
wy Pawła Pikuli – ówczesnego starosty lubelskiego. 
Do stowarzyszenia należy 73 członków reprezen-
tujących sektory: publiczny, społeczny i gospodar-
czy z terenu 15 gmin Powiatu Lubelskiego: Bełżyce, 
Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, 
Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, 
Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

W latach 2008-2020 Paweł Pikula pełnił funkcję 
prezesa LGD „Kraina wokół Lublina”. W tym okresie 
stowarzyszenie pozyskało blisko 40 milionów złotych 
ze środków Unii Europejskiej, które zostały przezna-
czone na projekty realizowane przez organizacje po-
zarządowe, przedsiębiorców oraz samorządy z tere-
nu gmin członkowskich LGD.

11 sierpnia 2020 roku podczas Walnego Zebrania 
Członków LGD „Kraina wokół Lublina” na nową ka-
dencję władz LGD „Kraina wokół Lublina” przypa-
dającą na lata 2020-2024 został wybrany Zarząd 
w składzie: Beata Janiszewska-Brudzisz – wicepre-
zes, Artur Płaza – wiceprezes, Małgorzata Sanaluta 
– sekretarz, Mirosław Łopucki – skarbnik. Prezesem 
Zarządu została Małgorzata Olechowska, któ-
ra z LGD „Kraina wokół Lublina” związana jest od 

2009 roku pracując na stanowisku kierownika biu-
ra. Małgorzata Olechowska aktywnie działa na rzecz 
lokalnych społeczności, od 2016 roku jest członkiem 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Powiecie Lubelskim.

Podziękowanie
dla Pawła Pikuli

wieloletniego prezesa LGD „Kraina wokół Lublina”

W imieniu mieszkańców oraz własnym dzięku-
ję za wieloletnią, efektywną i pełną zaangażowania 
działalność na rzecz lokalnych społeczności Powiatu 
Lubelskiego, w tym również na rzecz Gminy Bychawa.

Życzę dalszych sukcesów, zadowolenia i pomyśl-
ności w życiu osobistym.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

Gratulacje
dla Małgorzaty Olechowskiej

nowej prezes LGD „Kraina wokół Lublina”

W imieniu mieszkańców oraz własnym gratuluję 
objęcia funkcji prezesa LGD „Kraina wokół Lublina”. 
Niech to zaszczytne, a zarazem wymagające stano-
wisko pozwoli Pani na realizację nowych przedsię-
wzięć, które zaowocują rozwojem naszych lokalnych 
społeczności.

Życzę dalszych sukcesów zawodowych, zadowole-
nia i pomyślności w życiu osobistym.

burmistrz Bychawy Janusz Urban
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samorządsamorządSAMORZĄD 

�� Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban 
o edukacji, burzach, 
spisie rolnym 
i inwestycjach w gminie 
Bychawa.

��1 września uczniowie rozpoczęli nowy 
rok szkolny. Z czym wiąże się eduka-
cja w gminie Bychawa podczas epidemii 
koronawirusa?

Na wstępie należy zauważyć, 
że sam fakt zaistnienia epide-
mii jest niezmiernie szkodliwy 
dla systemu edukacji, bo prze-
rwanie tradycyjnego modelu 
nauczania – który się sprawdzał 

i do którego wszyscy przywykliśmy – jest na pewno 
sytuacją bardzo niefortunną. Niemniej jednak trze-
ba powiedzieć jedno, że zarówno dyrektorzy szkół, 
jak i nauczyciele bardzo szybko zareagowali na to 
ogromne wyzwanie edukacyjne. Niezwłocznie uru-
chomiono formy nauczania na odległość. My jako 
Samorząd wsparliśmy te działania starając się o za-
kup komputerów dla najbardziej potrzebujących – 
sprzęt ten trafił zarówno do uczniów, jak i nauczycie-
li. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten sys-
tem nie zastąpi tradycyjnego sposobu edukacji, ale 
na tyle ile mogliśmy – zarówno w aspekcie organiza-
cyjnym, jak i technicznym – to uczyniliśmy. Myślę, że 
i Samorząd, i szkoły zdały ten egzamin.

Natomiast jeśli chodzi o nowy rok szkolny ru-
szył on systemem tradycyjnym – i bardzo dobrze. 
Wyrażam nadzieję, że uda się gminie Bychawa ten 
system utrzymać do wakacji, a jeśli nie to jak najdłu-
żej – tak, aby dzieci mogły nadrobić zaległości. Co 
do tego, że te zaległości istnieją oraz że ten model 
edukacji na odległość nie jest w pełni wartościowy 
– mimo wysiłków oraz starań nauczycieli – to raczej 
nikt nie ma wątpliwości. Nic jednak nie zastąpi tra-
dycyjnego modelu. Tych deficytów jest dużo – za-
równo jeżeli chodzi o główne przedmioty, jak i po-
zostałe. Odbiło się to również z całą pewnością na 
sprawności fizycznej uczniów. Ten rok szkolny stawia 
również duże wyzwanie przed nauczycielami wy-
chowania fizycznego. Ze względu na stan epidemii 
nie można na przykład wprowadzać pewnych gier 
zespołowych z udziałem piłek, więc trzeba zwracać 
się ku innym dyscyplinom sportowym – więcej gim-
nastyki, więcej treningu ogólnorozwojowego. Ma to 
swoje plusy i minusy. Z jednej strony może pozwoli 
na złagodzenie, czy wręcz zlikwidowanie tych defi-
cytów kondycyjnych. Z drugiej strony, z punktu wi-
dzenia warsztatu pracy, wymaga znacznie większe-
go przygotowania od nauczycieli. Myślę jednak, że 
wszyscy temu podołają. Oczywiście jeśli pojawią się 

możliwości wprowadzenia tych do tej pory niereko-
mendowanych form aktywności fizycznej na zaję-
ciach wychowania fizycznego to pewnie one zostaną 
jak najszybciej przywrócone. Obecnie nauka prowa-
dzona jest w sposób tradycyjny – nawet jeśli poja-
wiają się jakieś zagrożenia są one bardzo szybko wy-
jaśniane. Na chwilę obecną nie ma bezpośredniego 
zagrożenia funkcjonowania którejkolwiek z placó-
wek – zarówno jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, 
jak i przedszkole. Jesteśmy w stałej łączności z dyrek-
torami, omawiamy najnowsze rozwiązania prawne, 
zalecenia. Sami również staramy się modyfikować 
nasze postępowanie, tak aby edukację i cały system 
dowożenia uczynić jak najbezpieczniejszymi, jak naj-
bardziej optymalnymi.
��W tym roku teren gminy Bychawa nawie-
dziły już dwie potężne burze. Czy Gmina 
Bychawa jest przygotowana na takie 
sytuacje?
Myślę, że wszyscy powoli przyzwyczajamy się do 

tego, że tak naprawdę w naszym regionie nadzwy-
czajne zjawiska atmosferyczne, które były niezmier-
ną rzadkością jeszcze dwadzieścia, trzydzieści, a na-
wet dziesięć lat temu w tej chwili stają się niemalże 
normą. Dziś raczej trudno oczekiwać, że jakikolwiek 
sezon wiosenno-letni obejdzie się bez tego typu zda-
rzeń. Wiadomo zmiany klimatyczne są widoczne go-
łym okiem, wiele osób to potwierdza. Ich następ-
stwem są różnego rodzaju lokalne tornada, trąby po-
wietrzne, burze, wielkie wyładowania atmosferycz-
ne, opady gradu – wszystko to, co w jakiś sposób za-
graża zarówno zdrowiu, jak i życiu mieszkańców, ale 
oczywiście zagraża też mieniu i substancji gminnej.

Niestety w tym roku mieliśmy aż dwa takie mega 
zdarzenia. Pierwsze 8 czerwca, które objęło przede 
wszystkim społeczność Starej Wsi Trzeciej, ale też 
i kilka posesji w okolicznych sołectwach. Było to zja-
wisko bardzo gwałtowne, które pociągnęło za sobą 
znaczne szkody materialne zarówno jeżeli chodzi 
o budynki mieszkalne i gospodarcze, jak i sady, ogro-
dy, pola uprawne. Była to pierwsza wielka próba na-
szych służb ratowniczych. Oczywiście błyskawicznie 
pospieszyliśmy z pomocą. Na tyle na ile możemy 
jako Samorząd staraliśmy się zniwelować skutki tych 
uszkodzeń, zniszczeń i udzielić pomocy finansowej 
wszystkim tym, którzy do niej się kwalifikowali.

Niestety na tym się nie skończyło. 9 sierpnia prze-
szła jeszcze bardziej gwałtowna burza, która obję-
ła znacznie większy obszar naszej gminy, w sumie 
łącznie aż dziewięć sołectw zostało w mniejszym 
lub większym stopniu dotkniętych uszkodzeniami. 
Chyba najbardziej ucierpiały społeczności Osowy 
i Olszowca, ale i w sąsiednich sołectwach zniszcze-
nia też były punktowo znaczne. Było to dużym wy-
zwaniem dla naszych służb ratowniczych. Muszę tu 
potwierdzić fakt, że pomoc zaczęła nadchodzić prak-
tycznie od pierwszych minut po zaistnieniu zjawiska. 
Byliśmy na miejscu – koordynowaliśmy tą pomoc 

Rozmowa z burmistrzem Bychawy Januszem Urbanem
i organizowaliśmy – zarówno tego dnia, jak i w na-
stępne. Bo nie chodziło tylko o usuwanie zniszczeń 
i zawalonych drzew, łatanie dachów, zabezpiecza-
nie przed następnymi ulewami, ale o różnego ro-
dzaju działania ratownicze. Tu muszę zaznaczyć, że 
uzyskaliśmy szeroki wachlarz pomocy. W działa-
niach uczestniczyły nie tylko jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych 
z naszego obszaru, ale również zaprzyjaźnione jed-
nostki OSP z terenu m.in. gminy Strzyżewice. Na po-
moc pospieszyły też jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej z Lublina i Bełżyc. Dzięki temu liczba ra-
towników-strażaków była bardzo duża i mimo tak 
rozległych terytorialnie zniszczeń tą pomoc udało 
się w ciągu dwóch dni zapewnić praktycznie wszyst-
kim potrzebującym. Uszkodzenia były bardzo duże. 
Wymagały nie tylko akcji służb ratowniczych – typu 
straż pożarna, ale również pogotowia energetyczne-
go. Zerwanych zostało kilka linii wysokiego napięcia 
więc trzeba było je odbudować, aby zapewnić miesz-
kańcom jak najszybszy dopływ prądu – wiadomo 
i do celów domowych, i do celów gospodarczych jest 
to niezmiernie ważne. Tutaj z szacunkiem wyrażam 
się na temat tych właśnie ludzi, dzięki którym udało 
się w ciągu dosłownie dwóch dni wszystkie te linie 
jak gdyby odbudować od podstaw. Podziękowania 
kieruję też do pana Marka Nieścióra, który w tym 
celu zmobilizował znaczne siły z terenu wojewódz-
twa. Wszystko to świadczy o sprawności naszych 
służb. Bardzo szybko do działań przystąpiły także 
komisje szacujące zniszczenia oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bychawie. Na dzień dzisiejszy wiem, że 
pomocy udzielono już wszystkim tym, którzy zosta-
li do niej zakwalifikowani. Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim osobom i służbom, które zareago-
wały na nasz apel. Wniosek nasuwa się jeden – na 
tego typu zdarzenia musimy być ciągle przygotowa-
ni zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i mate-
rialnym. Dość imponująca jest nawet ilość sprzętu 
zużytego w trakcie tych działań – na bieżąco trze-
ba uzupełniać zasoby. Niestety będzie to coraz bar-
dziej znaczącą pozycją w budżecie Gminy Bychawa. 
Oczywiście życzyłbym sobie, aby nigdy tych środków 
nie uruchamiać, ale trudno mieć złudzenia, że w dzi-
siejszej rzeczywistości klimatycznej tego typu zda-
rzenia naszą gminę ominą. W pewnym sensie trzeba 
się do tego przyzwyczaić i mieć opracowany jak naj-
lepszy schemat reagowania na takie sytuacje. Myślę, 
że Gmina Bychawa oraz wszystkie służby biorące 
udział w tegorocznych dotychczasowych akcjach ra-
tunkowych zdały ten trudny egzamin ze sprawności 
organizacyjnej.
��A co z Powszechnym Spisem Rolnym 
w gminie Bychawa?
Powszechny Spis Rolny jest rzeczą niesłychanie 

ważną. Odbywa się raz na jakiś czas. W tym roku re-
alizowany jest od 1 września do 30 listopada. Jest 
powinnością każdego właściciela gospodarstwa 

rolnego. Nie jest to w dzisiejszej rzeczywistości spra-
wa najprostsza. Można spisać się na różne sposoby 
– o co oczywiście apeluję, aby nie czekać na ostatni 
moment. Można to zrobić telefonicznie lub w domu 
dokonać tak zwanego autospisu korzystając z inter-
netu, bądź też skorzystać ze stanowiska komputero-
wego udostępnionego specjalnie w tym celu w na-
szym Urzędzie Miejskim w Bychawie. Jest to czynność 
dość złożona i już po wielu osobach, które tego spisu 
dokonywały, widać że pytania nastręczają pewnego 
rodzaju trudności w odpowiedziach. Warto jest do-
brze się przygotować. Warto może nawet na przysło-
wiowej kartce papieru pospisywać pewne dane, aby 
dokonać tego spisu w sposób prawidłowy i rzetelny. 
Być może potrzebne będzie tak zwane drugie podej-
ście, tak aby na trudniejsze pytania udzielić właści-
wej odpowiedzi. W związku z tym zachęcam aby nie 
odkładać tej czynności na ostatni możliwy termin, 
tylko po prostu wcześniej w wolnym czasie przystą-
pić do niej, bo bardzo możliwe, że zaskoczy nas skala 
trudności pytań i będziemy potrzebowali wygospo-
darowania dodatkowego czasu. Warto podejść do 
tego poważnie i rzetelnie, aby tej czynności zgodnie 
z wymogami ustawowymi po prostu dokonać.
��Epidemia koronawirusa wpłynęła na wiele 
sfer naszego życia. Jak w tej sytuacji ma 
się realizacja bychawskich inwestycji?
Mimo trudności, mimo epidemii koronawiru-

sa w gminie Bychawa mamy tych inwestycji wiele. 
Mniejszych, czy większych jest w sumie kilkadziesiąt, 
więc jest czym się zajmować. Warunki realizacji tych 
inwestycji różnią się znacząco od lat poprzednich. 
Po pierwsze dlatego, że szereg instytucji, z którymi 
współpracujemy przy realizacji tych przedsięwzięć 
– m.in. odnośnie zgód, pewnych ustaleń administra-
cyjnych – ze względu na epidemię reaguje z opóź-
nieniem. W związku z tym proces inwestycyjny jest 
często wydłużony nie z winy Gminy, tylko po prostu 
z powodu tego, że ścieżka obiegu dokumentów jest 
znacznie dłuższa. Dlatego niektóre z zaplanowanych 
na wcześniejsze terminy inwestycji niekiedy ruszają 
nieco później. Innym powodem – również związa-
nym z epidemią – jest jeszcze tutaj fakt, że przed-
siębiorstwa tracą pracowników, często kluczowych 
operatorów. Z tego względu firmy niejednokrotnie 
zwracają się do nas z prośbą o wydłużenie czasu re-
alizacji inwestycji, co motywują po prostu brakiem 
kadr. Jest to czynnik, z którym trudno polemizować, 
chociaż oczywiście mamy swoje priorytety i pew-
nych działań nie da się prowadzić w nieskończoność 
– m.in. ze względu na konieczność rozliczenia otrzy-
manych dotacji zewnętrznych. Szczególnie w szeregu 
drobniejszych działań inwestycyjnych widoczny jest 
w tym roku brak wykonawców. Wykonawcy zarówno 
z tego terenu, jak i z szerszego regionu mają już od 
dawna pełen pakiet zamówień i bardzo trudno jest 
skłonić ich do stanięcia do jakiegokolwiek postępo-
wania. Stąd też szereg inwestycji zaplanowanych na 

lato musieliśmy z konieczności przesunąć na jesień, 
bądź też nawet późną jesień, licząc na lepsze warun-
ki atmosferyczne. Rozumiejąc sytuację staramy się 
niekiedy iść na kompromisy tam gdzie jest to możli-
we. Za utrudnienia, problemy, czy wydłużenie czasu 
oczekiwania na finalizację pewnych inwestycji z góry 
przepraszamy – wiele z tych okoliczności jak widać 
nie zależy od nas bezpośrednio. Rynek ten jest szcze-
gólnie trudny w tym roku.

Niemniej jednak mimo tych wszystkich trudności, 
problemów wiele inwestycji zostało już zakończo-
nych, mieszkańcy są z wielu zadowoleni, inne wy-
magają jeszcze dodatkowych prac. Staramy się zro-
bić to jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie – 
uwzględniając oczywiście obecne dość niekorzystne 
uwarunkowania. Jeżeli chodzi o przyszły rok to nie-
zmiernie trudno jest coś zaplanować i powiedzieć. 
Gmina Bychawa oczywiście otrzymała również środ-
ki pomocowe z budżetu państwa w wysokości ponad 
miliona złotych. Złożyliśmy wnioski na kolejne dro-
gi z Funduszu Dróg Samorządowych – liczymy na ich 
pozytywne rozpatrzenie.

Na etapie wstępnym są realizacje dwóch pro-
jektów unijnych, na które otrzymaliśmy wsparcie. 
Pierwszy to budowa niskoemisyjnego oświetlenia 
drogowego – jego zasadnicza część zostanie wyko-
nana w przyszłym roku. Drugi to montaż instalacji 
fotowoltaicznych i kotłów na biomasę – jest to trud-
ny projekt ze względu na pewnego rodzaju nieprze-
widywalność kosztów realizacji obydwu zamierzeń. 
Staramy się zrobić wszystko żeby ten projekt zreali-
zować, bo mamy świadomość tego, że jest on oczeki-
wany przez mieszkańców.

Nie ukrywam również, że z niecierpliwością cze-
kam na informację czy uda się zdobyć pieniądze 
na trzeci z kluczowych projektów jaki założyliśmy 
w tym roku. Mowa tu o modernizacji strefy zalewu, 
tak aby uczynić ten rejon jeszcze bardziej atrakcyj-
nym rekreacyjnie dla mieszkańców. W wyniku nabo-
ru znaleźliśmy się na pierwszym miejscu na liście re-
zerwowej, złożyliśmy odwołanie. Mam nadzieję, że 
jednak uda się zdobyć pieniądze na realizację tego 
przedsięwzięcia.

Co do losu następnych inwestycji bardzo trud-
no coś powiedzieć, bo nie wiemy jaki będzie kształt 
tego budżetu. Nie mamy jeszcze wskaźników z bu-
dżetu państwa jakie środki, dotacje, subwencje, w ja-
kiej wysokości – czy dotychczasowej, czy uszczuplo-
ne – otrzymamy ze względu na sytuację kryzysową. 
W związku z tym o tego typu rozstrzygnięciach będę 
informować w momencie kiedy będziemy opero-
wać już na konkretnych cyfrach i uda się projekt bu-
dżetu Gminy Bychawa, który ma być złożony Radzie 
Miejskiej do 15 listopada, zaplanować.

rozmawiała Sylwia Paćkowska
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Trwają prace nad…

�� Przebudową drogi powiatowej nr 2296L „Wola 
Gałęzowska – Krasławek” o długości 4,5 km. 
Wartość zadania: 1 544 052,79 zł. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w formule „Zaprojektuj i wybu-
duj”. Wykonawca – Komunalne Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lublin. Planowany termin zakoń-
czenia prac to 30 listopada 2020 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Unii 
Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
�� Budową spinki wodociągu Bychawa – Wola 

Duża-Kolonia o długości 955 mb. Wartość zada-
nia: 350 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane 
jest w ramach środków własnych Gminy Bychawa. 
Wykonawca – Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Bychawa. Planowany termin zakończe-
nia prac to 30 września 2020 r.
�� Budową odcinka wodociągu w ul. Władysława 

Reymonta w Bychawie. Wartość zadania: 
35 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach środków własnych Gminy Bychawa.
�� Budową 9 miejsc postojowych przy 

ul. Partyzantów w Bychawie. Planowana war-
tość zadania: 39 360,00 zł. Wykonawca – AS-PRO 
Grażyna Sagan. Planowany termin zakończenia 
prac to październik 2020 r.
�� Przebudową drogi gminnej w miejscowości 

Osowa o długości 130 mb. Planowany termin za-
kończenia prac to październik 2020 r.

Inwestycje w gminie Bychawa
Zakończono…

�� Modernizację oczyszczalni ścieków w Bychawie. 
Wartość zadania: 49 876,50 zł. Przedsięwzięcie re-
alizowane było w ramach środków własnych Gminy 
Bychawa. Wykonawca – Meva-Pol Gdańsk.
�� Przebudowę drogi gminnej nr 107215L w miej-

scowości Wola Gałęzowska-Kolonia o długości 
990 mb. Wartość zadania: 485 765,91 zł. Wykonawca 
– P.P.H.U. STAN-LUB Bełżyce.
�� Przebudowę ul. Szarych Szeregów w Bychawie 

– całość ulicy. Wartość zadania: 390 604,95 zł. 
Wykonawca – P.P.H.U STAN-LUB Bełżyce.
�� Przebudowę drogi gminnej nr 107233L w miej-

scowości Osowa-Kolonia o długości 323 mb. Wartość 
zadania: 126 587,55 zł. Wykonawca – P.P.H.U STAN-
LUB Bełżyce.
�� Budowę wodociągu przy ul. Polnej w Bychawie.
�� Modernizację budynku świetlicy w Starej Wsi 

Drugiej położonego w Starej Wsi Pierwszej. Wartość 
zadania: 84 181,20 zł.
�� Modernizację ujęcia wody w Gałęzowie-Kolonii 

Drugiej.

Ponadto Gmina Bychawa…
�� Złożyła wnioski o dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych 2021 na:
�» budowę ul. Powstańców Warszawy w Bychawie
�» przebudowę drogi gminnej w miejscowości Józwów
�» przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Zaraszów.

Modernizacje dróg w gminie 
Bychawa w 2020 roku

 - trwają prace

 - zakończono
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�� W środę 2 września 
2020 roku miała 
miejsce XXI sesja Rady 
Miejskiej w Bychawie.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie Grzegorz Szacoń.

Interpelacje zgłosili: radny Kazimierz Walczak 
przedstawił sprawy dotyczące Woli Gałęzowskiej 
– zabezpieczenie środków w budżecie Gminy 
Bychawa na 2021 rok na budowę oświetlenia i kolej-
nego odcinka chodnika dla pieszych, budowa łącz-
nika między drogą wojewódzką a gminną, stabilne 
umocowanie znaków drogowych, przycięcie drzew 
przy drodze w celu zwiększenia widoczności oraz 
prośba o interwencję burmistrza u administratora 
drogi wojewódzkiej celem zamontowania barierek 
przy chodniku; radny Mateusz Wróblewski poru-
szył kwestię parku miejskiego przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – jego aktualnego oblicza, ma-
jących na jego terenie działań uciążliwych dla są-
siedztwa oraz nowopowstałej altany i monitorin-
gu, zawnioskował również o wybrukowanie alejek 
w parku, montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzie-
ci, budowę nowej fontanny albo kurtyny wodnej, 

sprzątanie parków miejskich również w weekendy 
w godzinach porannych; sołtys Danuta Ciechońska 
wystąpiła z wnioskiem o postawienie wiaty przy-
stankowej w Leśniczówce oraz poprawę stanu dro-
gi gminnej i umożliwienia poruszania się nią śmie-
ciarce; sołtys Danuta Lipiec zaprosiła wszystkich na 

XXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie

oficjalne oddanie mieszkańcom ławostołu edukacyj-
no-rekreacyjnego zlokalizowanego w altanie w parku 
miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego; soł-
tys Mirosława Kaźmierak podziękowała za sprawne 
przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej w miej-
scowości Wola Gałęzowska-Kolonia; a sołtys Regina 

Flis poruszyła kwestię bezpieczeństwa przy wiacie 
przystankowej przy drodze powiatowej w Bychawce 
Drugiej-Kolonii.

Po interpelacjach głos zabrał burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, który przedstawił sprawozdanie ze 

swojej działalności między sesjami i sprawozdanie 
z realizacji uchwał.

Punkt 4. porządku obrad tj. Aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu omówiła kierow-
nik Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia 
w Bychawie Bożena Szymula.

Jedną z ważniejszych uchwał jaką podczas tej se-
sji podjęli radni Rady Miejskiej w Bychawie było jed-
nogłośne przyjęcie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Bychawa 
w granicach administracyjnych. Ponadto radni głoso-
wali nad: wyrażeniem zgód na zawarcie umów najmu 
lub dzierżawy części nieruchomości oraz na sprzedaż 
nieruchomości, obciążeniem służebnością przejazdu 
i przechodu oraz przesyłu nieruchomości, pozosta-
wieniem petycji bez rozpatrzenia, zmianami wielo-
letniej prognozy finansowej oraz zmianami w uchwa-
le budżetowej na rok 2020.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Bychawa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz infor-
mację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fi-
nansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiła skarb-
nik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodni-
czący Grzegorz Szacoń zamknął posiedzenie.

�� 65 laptopów za 
blisko 150 tys. zł 
trafiło do uczniów 
i nauczycieli
Gmina Bychawa już po raz drugi 
otrzymała dofinansowanie na 
zakup sprzętu komputerowego 
dla uczniów szkół 
podstawowych. Tym razem 
udało się zakupić 26 laptopów za 
kwotę blisko 75 tysięcy złotych 
w ramach programu „Zdalna 
szkoła+”.

1 kwietnia 2020 roku ruszył program Ministerstwa 
Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”. Projekt realizowany 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwił 
samorządom aplikowanie o zakup sprzętu kompu-
terowego dla uczniów w celu prowadzenia zdalnych 
lekcji. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu 
z grantu Gmina Bychawa zakupiła 39 laptopów za 
kwotę 69 959,85 zł.

Kolejna możliwość, z której skorzystała gmina po-
jawiła się w połowie maja, kiedy to ruszył następny 
program. Tym razem „Zdalna szkoła+”. Budżet pro-
gramu to 180 milionów złotych.

Kwota wsparcia jaką Gmina Bychawa otrzyma-
ła to 74 999,86 zł – udało się zakupić 26 laptopów, 
które zostaną przekazane szkołom podstawowym. 
Sprzęt pozyskany w ramach programów „Zdalna 
szkoła+” wzbogaci zasoby edukacyjne placówek – 
nabyty został z myślą o nauczycielach oraz najbar-
dziej potrzebujących uczniach celem prowadzenia 
nauki zdalnej. Laptopy zasilą bazę edukacyjną czte-
rech gminnych szkół i będą wykorzystywane pod-
czas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego 
dostępność w szkołach ulegnie poprawie.

Łącznie Gmina Bychawa, aplikując o środki 
z dwóch programów, zakupiła 65 laptopów, na łącz-
ną kwotę 144 959,71 złotych.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to 
działania finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Konkurs Grantowy: Zdalna Szkoła+ w ra-
mach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach

�� Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Pracownicy Oświaty oraz Uczniowie!
14 października jest datą dla 
Was szczególną – w dniu tym 
obchodzimy Dzień Edukacji 
Narodowej. Jest to data 
upamiętniająca moment 
powołania Komisji Edukacji 
Narodowej – 14 października 
1773 roku na wniosek 
króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego powołano 
pierwszą w Polsce, a tak 
naprawdę w całej Europie, 
władzę oświatową o kształcie 
współczesnego ministerstwa 
oświaty publicznej.

Niestety w tym roku, z powodu trwającej epide-
mii, nie będzie nam dane uczestniczenie w trady-
cyjnym spotkaniu będącym formą podziękowań 
wszystkim tym, którzy dokładają wszelkich sta-
rań, by kształcić i wychowywać kolejne pokolenia 
Polaków.

Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze 
– dlatego tym razem za pośrednictwem „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” pragnę złożyć Wam wszyst-
kim serdeczne podziękowania za całoroczną pra-
cę – tego roku będącą szczególnie trudną.

Nauczycielom życzę dużo radości i sukce-
sów zawodowych i samych wzorowych uczniów. 
Niech los Wam sprzyja w tej niełatwej pracy. 
Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, 
spokojem oraz wdzięcznością uczniów i rodziców.

Pracownikom oświaty życzę cierpliwości i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy.

Uczniom – jak najlepszych osiągnięć w nauce 
oraz by na swojej drodze spotykali tylko i wy-
łącznie uśmiechniętych i pełnych zaangażowania 
nauczycieli.

Z wyrazami szacunku,
burmistrz Bychawy Janusz Urban

�� Edu Kompas w gminie Bychawa
W dniu 7.08.2020 Janusz 
Urban – burmistrz Bychawy, 
podpisał umowę z warszawskim 
Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych, w ramach 
której w szkołach naszej gminy 
rozpocznie się wdrażanie 
programu Edu Kompas.

Jest to przedsięwzięcie, które ma stanowić wspar-
cie oświaty w samorządzie, umożliwiając wdrożenie 
programów rozwojowych dla nauczycieli i dyrekto-
rów. Zostaną one przygotowane wspólnie z najlep-
szymi ekspertami oświaty. Opracowując koncepcję 
rozwoju edukacji, specjaliści ORKE będą opierać się 
na wynikach działań diagnostycznych, między innymi 
ocenie sukcesów, ale i problemów w realizacji pro-
gramów edukacyjnych oraz rozpoznaniu potencja-
łów rozwojowych wszystkich placówek oświatowych 
w gminie Bychawa. Wynikiem tych działań będą na-
stępnie przeprowadzane wspólne szkolenia dla na-
uczycieli w gminie. Pozwoli to na trafniejsze wspar-
cie metodyczne nauczycieli i zapewni wszystkim 
uczniom jednakowe warunki nauczania.

Oświata od zawsze była dla mnie jednym z priory-
tetów w pełnieniu funkcji Burmistrza. Moje doświad-
czenia zawodowe wskazują jednoznacznie, iż począ-
tek dobrych praktyk szkolnych zaczyna się od kom-
petencji nauczycieli. Stąd dbałość Gminy o stworze-
nie programu rozwoju tych kompetencji – podkreśla 
burmistrz Janusz Urban. W naszych placówkach pra-
cuje wielu znakomitych pedagogów i dlatego będzie-
my chcieli wykorzystać ich doświadczenie w budowa-
niu jak najlepszych relacji między szkołami, ale także 
przede wszystkim między uczniami i rodzicami w na-
szej społeczności. Zmieniający się świat to też potrze-
ba zmiany metod i technik nauczania. Wyzwaniom 
tym sprostamy, jeśli będziemy w stanie zaangażo-
wać w proces nauczania naszych uczniów – dodaje 
burmistrz. To motywuje nas do tworzenia nowych 

standardów pracy własnej ale także współpracy mię-
dzy szkołami. Program Edu Kompas będzie tutaj po-
mocny w stworzeniu takiego systemu.

Decyzja o rozpoczęciu programu jest także wyni-
kiem starań gminy o efektywne wykorzystanie środ-
ków na doskonalenie nauczycieli zapisanych w bu-
dżecie oraz przeprowadzenie takich szkoleń, które 
zapewnią systemowy proces zarządzania rozwojem 
kompetencji kadry oświatowej w gminie Bychawa.

Realizacja projektu umożliwia również stworze-
nie kompleksowych rozwiązań w zakresie zdalne-
go kształcenia, niezbędnych dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli.

Warto dodać, że Edu Kompas będzie stanowił pod-
stawę do budowania lokalnej sieci współpracy na-
uczycieli oraz poszukiwania lokalnych liderów oświa-
ty. Wspólna praca może się przyczynić także do in-
tegracji lokalnego środowiska oświatowego oraz wy-
miany najlepszych praktyk.

Program rozpocznie się już od października i po-
trwa do końca roku szkolnego 2020/2021.

oprac.  
Kamil Głowala – odpowiedzialny za współpracę 

z Gminą Bychawa z ramienia ORKE
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Brązowy medal dla ciągnika z Olszowca-Kolonii i Olszowca – 
Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych
�� Rok 2020 został 
zdominowany 
przez epidemię 
koronawirusa, 
z której to powodu 
nie odbyło się wiele 
na stałe wpisanych 
do bychawskiego 
kalendarza wydarzeń 
– m.in. Dożynki Gminy 
Bychawa.

Mimo to dwa wieńce z terenu gminy Bychawa 
wzięły udział w Powiatowym Konkursie Wieńców 
Dożynkowych. Reprezentowały nas: wieniec trady-
cyjny uwity przez mieszkańców sołectwa Bychawka 
Trzecia-Kolonia (tradycyjna korona uwita ze zbóż 
i ziół zebranych na terenie sołectwa, okazała, 

udekorowana kwiatami, owocami i warzywami) oraz 
wieniec współczesny wykonany przez mieszkańców 
sołectw Olszowiec-Kolonia i Olszowiec (ciągnik wy-
konany ze zbóż – pszenica, owies, proso, kukurydza 
– ziół i innych roślin zebranych na terenie sołectw).

W poniedziałek 24 sierpnia 2020 roku komisja kon-
kursowa w składzie: Sylwia Dmowska – przewodni-
cząca komisji, przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie, Zofia Sieńko – przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Lublinie, Aneta Kalinowska-Gałat – 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie 
dokonała oceny zgłoszonych do konkursu wieńców.

Niezmiernie miło nam poinformować, że trze-
cie miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńców 
Dożynkowych w kategorii wieńców współcze-
snych zajął ciągnik wykonany przez mieszkańców 
Olszowca-Kolonii i Olszowca.

Wyniki Powiatowego Konkursu Wieńców 
Dożynkowych:

kategoria wieńców tradycyjnych:
�» I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Stasinie, 

gm. Wojciechów

�» II miejsce – Mieszkańcy wsi Borkowizna, 
gm. Niedrzwica Duża
�» III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Garbowie, 

gm. Garbów
kategoria wieńców współczesnych:
�» I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wierciszowie, gm. Jabłonna
�» II miejsce – Sołectwo Niedrzwica Duża część I, 

gm. Niedrzwica Duża
�» III miejsce – Sołectwa Olszowiec -Kolonia 

i Olszowiec, gm. Bychawa.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban składa serdecz-
ne podziękowania mieszkańcom sołectw: Bychawka 
Trzecia-Kolonia, Olszowiec-Kolonia i Olszowiec. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci działania po-
wstały dwa piękne wieńce, które godnie reprezen-
towały Gminę Bychawa w Powiatowym Konkursie 
Wieńców Dożynkowych. Niezmiernie cieszy fakt, 
że w naszej gminie nadal tak chętnie kultywuje się 
tradycje, które przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie.

��W podziękowaniu za plony – Dziękczynna Msza Święta
W niedzielę 6 września 2020 roku w bychawskim 
kościele parafialnym odprawiona została 
dziękczynna Msza Święta, w trakcie której 
mieszkańcy dziękowali za tegoroczne plony.

W tym roku ze względu na oczywistą okoliczność sytuacji epidemicznej nie 
zdecydowaliśmy się – podobnie jak bardzo wiele samorządów – na realizację 
Dożynek Gminy Bychawa. Nie chcemy narażać mieszkańców. Chociaż oczywi-
ście ubolewam, bo ta tradycyjna forma dziękczynienia za plony wrosła w kul-
turę naszej gminy. Mamy na tym polu duże osiągnięcia – wspomnieć wystarczy 
chociażby poprzednie lata – wielość wieńców, rywalizacje, ale taż i atrakcyj-
ność całego wydarzenia. Niestety z żalem trzeba było zdecydować się na to, aby 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w tym roku to odłożyć. Stąd 
też całe obchody ograniczyły się jedynie do Mszy Świętej, na której w imieniu 
całej społeczności dziękowałem rolnikom za ich trud.

W tym miejscu korzystając z okazji chciałbym wszystkim Rolnikom podzię-
kować jeszcze raz – podziękować za ciężką, owocną pracę. Było trudno – ten 
rok również nie był stabilny pod względem atmosferycznym – najpierw bardzo 
duża susza, później z kolei bardzo obfite opady. W związku z tym prowadzenie 
upraw wymagało nie lada wysiłku. Jednak ostatecznie, mimo tych niesprzyjają-
cych warunków, żniwa w gminie Bychawa można uznać za dosyć udane. Pogoda 
w końcu się ustabilizowała i można było to co dała ziemia zebrać pomyślnie.

Jednocześnie życzę dalszej owocnej, a przede wszystkim bezpiecznej pracy 
na roli. Wyrażam nadzieję na przezwyciężenie epidemii i spotkanie na tradycyj-
nych dożynkach w przyszłym roku – tak abyśmy mogli wszyscy razem cieszyć 
się z kolejnych plonów.

Podziękowania kieruję także do mieszkańców sołectwa Podzamcze za wy-
konanie tradycyjnej przyśpiewki oraz przygotowanie pięknego wieńca do-
żynkowego, który tak okazale prezentował się podczas dziękczynnej mszy 
dożynkowej.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

�� 1 września 2020 r. – 81. rocznica 
wybuchu II wojny światowej
Oddając cześć ofiarom II wojny światowej kwiaty pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w imieniu 
mieszkańców Gminy Bychawa, złożyli przedstawiciele 
bychawskiego Samorządu – burmistrz Bychawy 
Janusz Urban oraz zastępca burmistrza Magdalena 
Kostruba.

�� 15 sierpnia 2020 r. 
Święto Wojska Polskiego
W roku 2020 mija 100 lat od zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej, na której pamiątkę 
obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

W ramach uroczystości w kościele parafialnym w Bychawie odprawiona 
został msza święta w intencji Ojczyzny, po której tradycyjnie już wień-
ce złożono pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Samorząd 
Gminy Bychawa reprezentowali burmistrz Bychawy Janusz Urban, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie Henryk Nowak i skarbnik 
Gminy Bychawa Elżbieta Dworak.
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�� Mieszkańcy 
pytają

��Z czego wynikają różnice w wyso-
kości podatków?
W związku z dokonaniem modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków prowadzo-
nej przez Starostwo Powiatowe w Lublinie 
Filię Geodezji w Bychawie doszło do zmian 
w klasyfikacji gruntów i powierzchni działek 
oraz ujawnienia w niej budynków. Burmistrz 
Bychawy, jako organ podatkowy, zobowiąza-
ny jest do wprowadzenia zmian w ewidencji 
podatkowej. Zmiany te dotyczą terenu gmi-
ny Bychawa, z wyłączeniem miasta. W na-
stępstwie tego podatnicy otrzymują decyzje 
zmieniające wysokość podatków oraz we-
zwania do złożenia informacji podatkowych 
– czego dokonać mogą osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, za pośrednictwem 
poczty lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej  
e-PUAP. Obowiązek złożenia tychże informa-
cji wynika z przepisów powszechnie obowią-
zującego prawa podatkowego.

Nowe linie komunikacji publicznej
Nazwa linii: BYCHAWA - BOŻA WOLA - BYCHAWA

przystanki
odległość 
pomiędzy 

przystankami
odległość 

narastająca kurs 1 kurs 2 kurs 3

miejscowość km km D D D
Bychawa ul. Piłsudskiego - przy 

liceum 0 0 06:21 12:46 15:56
Bychawa ul. Partyzantów IV - os. 

Południe 1.1 1.1 06:23 12:48 15:58
Bychawa ul. Partyzantów V Biała 

Góra 1,1 2.2 06:25 12:50 16:00
Gałęzów - szkoła 1.6 3.8 06:27 12:52 16:02

Wola Gałęzowska 2.1 5.9 06:30 12:55 16:05
Wola Gałęzowska-Kolonia 2 7.9 06:33 12:58 16:08

Józwów 1.6 9,5 06:35 13:00 16:10
Majdan Starowiejski 2.2 11.7 06:36 13:03 16:13
Majdan Starowiejski 0.3 12 06:39 13:04 16:14

Dębina 1 13 06:41 13:06 16:16
Boża Wola 1.9 14,9 06:44 13:09 16:19

Dębina 1.4 16.3 06:46 13:11 16:21
Dębina 2.4 18.7 06:50 13:15 16:25
Annów 0.8 19.5 06:51 13:16 16:26

Stara Wieś Trzecia 3,4 22,9 06:56 13:21 16:31
Stara Wieś Trzecia 1,4 24,3 06:58 13:23 16:33
Stara Wieś Druga 1.7 26 07:01 13:26 16:36
Wola Gałęzowska 1,7 27.7 07:04 13:29 16:39

Wola Gałęzowska - kościół 1.6 29,3 07:06 13:31 16:41
Gałęzów - szkoła 1.8 31.1 07:09 13:34 16:44

Bychawa ul. Partyzantów V Biała 
Góra 1.6 32,7 07:11 13:36 16:46

Bychawa ul. Partyzantów IV - os. 
Południe 1.1 33.8 07:13 13:38 16:48

Bychawa ul. Piłsudskiego - przy 
liceum 1.1 34,9 07:15 13:40 16:50

Rozkład obowiązuje od: 1.10.2020 r. Data ważności: 31.12.2020 r. 
LEGENDA: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Nazwa linii: BYCHAWA - ZAKRZEW - BYCHAWA
przystanki

odległość 
pomiędzy 

przystankami
odległość 

narastająca kurs 1 kurs 2 kurs 3

miejscowość km km D D D
Bychawa ul. Piłsudskiego 0 0 07:27 13:42 14:47

Bychawa ul. Partyzantów IV - os. 
Południe 1.1 1.1 07:29 13:44 14:49

Bychawa ul. Partyzantów V Biała 
Góra 1.1 2,2 07:31 13:46 14:51

Gałęzów - szkoła 1.6 3.8 07:33 13:48 14:53
Wola Gałęzowska - kościół 2 5,8 07:36 13:51 14:56

Wola Gałęzowska 1,4 7,2 07:38 13:53 14:58
Stara Wieś Druga - szkoła 1.9 9.1 07:41 13:56 15:01

Stara Wieś Trzecia 1.5 10.6 07:43 13:58 15:03
Siara Wieś Trzecia 0,3 10,9 07:44 13:59 15:04

Nikodemów 6.4 17,3 07:54 14:09 15:14
Baraki 1,4 18,7 07:56 14:11 15:16

Zakrzew 1.2 19,9 07:58 14:13 15:18
Zakrzew 1.3 21,2 08:00 14:15 15:20

Stara Wieś Pierwsza - stacja paliw 9.2 30.4 08:14 14:29 15:34
Stara Wieś Druga 1 31,4 08:16 14:31 15:36
Wola Gałęzowska 1.8 33.2 08:19 14:34 15:39

Wola Gałęzowska - kościół 1,5 34,7 08:21 14:36 15:41
Gałęzów - szkoła 1,8 36,5 08:24 14:39 15:44

Bychawa ul. Partyzantów V Biała 
Góra 1.6 38,1 08:26 14:41 15:46

Bychawa ul. Partyzantów IV - os. 
Południe 1.2 39,3 08:28 14:43 15:48

Bychawa ul. Piłsudskiego - przy 
liceum 1 40,3 08:30 14:45 15:50

Rozkład obowiązuje od: 1.10.2020 r. Data ważności: 31.12.2020 r. 
LEGENDA: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Nazwa linii: BYCHAWA - Zaraszów - Wysokie - BISKUPIE
Kierunek: Biskupie

przystanki
odległość 
pomiędzy 

przystankami
odległość 

narastająca kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs 4 kurs 5

miejscowość km km D D D D D
Bychawa ul. Piłsudskiego - 

przy liceum 0 0 05:58 09:13 11:13 13:13 14:58
Bychawa ul. Sienkiewicza 1.3 1,3 06:00 09:15 11:15 13:15 15:00

Zaraszów 1.6 2,9 06:02 09:17 11:17 13:17 15:02
Zaraszów 1.2 4.1 06:04 09:19 11:19 13:19 15:04
Zaraszów 0.9 5 06:05 09:20 11:20 13:20 15:05

Zaraszów-Kolonia 1,6 6,6 06:07 09:22 11:22 13:22 15:07
Zaraszów-Kolonia 0.9 7,5 06:08 09:23 11:23 13:23 15:08

Kąty 1 8,5 06:10 09:25 11:25 13:25 15:10
Spławy 1.7 10,2 06:13 09:28 11:28 13:28 15:13
Spławy 0,8 11 06:14 09:29 11:29 13:29 15:14

Wysokie (ul. Rynek 
Jabłonowskich) 4.4 15,4 06:21 09:36 11:36 13:36 15:21

Dragany 2.8 18,2 06:25 09:40 11:40 13:40 15:25
Zabłocie 1 19,2 06:27 09:42 11:42 13:42 15:27
Biskupie 1.8 21 06:30 09:45 11:45 13:45 15:30

Kierunek: Bychawa

przystanki
odległość 
pomiędzy 

przystankami
odległość 

narastająca kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs 4 kurs 5

miejscowość km km D D D D D
Biskupie 0 0 06:38 10:08 12:13 14:13 15:38
Zabłocie 1.7 1.7 06:41 10:11 12:16 14:16 15:41
Dragany 0,9 2,6 06:42 10:12 12:17 14:17 15:42

Wysokie (ul. Rynek 
Jabłonowskich) 2,9 5,5 06:46 10:16 12:21 14:21 15:46

Spławy 4,5 10 06:53 10:23 12:28 14:28 15:53
Kąty 2.4 12.4 06:57 10:27 12:32 14:32 15:57

Zaraszów-Kolonia 1.2 13,6 06:59 10:29 12:34 14:34 15:59
Zaraszów-Kolonia 0.8 14,4 07:00 10:30 12:35 14:35 16:00

Zaraszów 1.7 16.1 07:03 10:33 12:38 14:38 16:03
Skawinek 2.1 18.2 07:06 10:36 12:41 14:41 16:06

Bychawa ul. Sienkiewicza 1.5 19.7 07:08 10:38 12:43 14:43 16:08
Bychawa ul. Piłsudskiego - 

przy liceum 1.3 21 07:10 10:40 12:45 14:45 ;16:10

Rozkład obowiązuje od: 1.10.2020 r. Data ważności: 31.12.2020 r. 
LEGENDA: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Operator: GTS Eurobus Tomasz Pcian, ul. Koralowa 6/35, 20-583 Lublin, tel. 693 023 939
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Tworzywa sztuczne
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci cóż to takiego? 

– spyta wielu z nas. Otóż jest to ogromne, dryfują-
ce wysypisko śmieci i plastikowych odpadów utwo-
rzone przez prądy morskie, składające się z około 
90 tysięcy ton plastiku. To najlepszy dowód na to, 
że moda na opakowania z tworzyw sztucznych nie 
przemija. Napoje, sery, wędliny, a nawet warzy-
wa i owoce dokładnie pakowane są w plastik. Dziś 
ogrom tworzyw sztucznych to standardowy wy-
gląd pólek sklepowych. Odpady te, to obiekt szcze-
gólnej troski ekologów. Ich przetwarzanie jest już 
w zasadzie koniecznością, ze względu na ogrom-
ny zakres możliwości zastosowania granulatu uzy-
skanego z wyselekcjonowanych odpadów z plasti-
ku oraz ze względu na fakt, że ich rozkład jest nie-
zwykle długi (plastikowa reklamówka rozkładać się 
może nawet 500 lat) oraz wiąże się powstawaniem 
i uwalnianiem toksycznych substancji. Tworzywa 
sztuczne bardzo dobrze sprawdzają się w techno-
logiach ponownego użycia. Niestety nie można ich 
przetwarzać nieskończoną ilość razy. Po każdym cy-
klu traci ona na wartości. Bardzo rzadko się zdarza 
aby butelka PET przerobiona została kolejny raz na 
butelkę. Do najbardziej znanych tworzyw sztucz-
nych należą:
�» PET – politereftalan etylenu,
�» PE – polietylen,
�» PP – polipropylen,
�» PS – polistyren,
�» PVC – polichlorek winylu.

W recyklingu tworzyw sztucznych stosuje się dwie 
metody:
�» bez zmiany struktury chemicznej – tak zwany re-

cykling materiałowy (mechaniczny), polegający 
na przekształceniu tworzyw w części składowe, 
z których je uzyskano, przy pomocy różnych reakcji 
chemicznych. Uzyskane w ten sposób półprodukty 
stosuje się ponownie przy produkcji poliestrów czy 
poliwęglanów. W recyklingu materiałowym ko-
rzysta się z właściwości termoplastycznych prze-
twarzanych tworzyw. Recyklingowi mechanicz-
nemu poddawane są najczęściej butelki oraz folie 
opakowaniowe.
�» ze zmianą struktury chemicznej – tak zwany re-

cykling chemiczny (surowcowy), polegający na 
degradacji tworzywa do związków niskocząstecz-
kowych lub do związków wyjściowych (oraz ich 
pochodnych). 

Kompendium wiedzy cz. IV

Co o śmieciach powinniśmy wiedzieć?

Recykling surowcowy może przebiegać w procesach:
�» glikolizy, hydrolizy, metanolizy – gdy wykorzystywa-

ne są rozpuszczalniki chemiczne
�» pirolizy (rozkładu termicznego bez użycia tlenu), zga-

zowania (rozkładu do produktów gazowych), hydro-
krakingu (rozkładu w obecności wodoru) – gdy zmia-
na zachodzi pod wpływem temperatury.
Segregując odpady z tworzyw sztucznych przede 

wszystkim chronimy środowisko przed skażeniem 
toksycznymi substancjami powstającymi w wyniku 
ich rozkładu. Ograniczamy straty energii – energia 
odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej 
pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową 
żarówką. Odpady plastikowe mimo tego, że ważą 
stosunkowo niewiele to zajmują jednak dużo prze-
strzeni. Oddzielając zatem plastik od reszty śmieci 
przyczyniamy się do zmniejszenia ogólnej objętości 
odpadów, czyli powierzchni składowisk odpadów. 
Niektórzy z nas nawet nie mieli świadomości jak 

wiele dobrego dla naszej planety robimy segregując 
odpady.

Pora na małe przypomnienie.
Do worka na tworzywa sztuczne i metale 

wrzucamy:
�» odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 

napojach,
�» nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach ak-

cji dobroczynnych,
�» opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach 

(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia na-
czyń itp.),
�» plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych,
�» plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
�» plastikowe koszyczki po owocach i innych 

produktach,
�» aluminiowe puszki po napojach, sokach,
�» puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
�» złom żelazny i metale kolorowe,
�» metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 

pojemników,
�» folia aluminiowa,
�» kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe.
Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale 

NIE powinno się wrzucać:
�» strzykawek, wenflonów i innych artykułów 

medycznych,
�» odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
�» nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, la-

kierach i olejach,
�» zużytych baterii i akumulatorów,

�» zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
�» innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

Czy wiesz, że…?
�» Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować 

bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz su-
rowce (plastik robi się z pochodnych ropy naftowej) 
i energię.
�» W ciągu roku przeciętnie jeden mieszkaniec wyrzuca 

66 butelek PET. Nie pozwól by zalegały na wysypisku 
segreguj odpady.
�» Do produkcji plastiku zużywa się około 8% rocznego 

wydobycia ropy naftowej.
�» Przez ostatnie 10 lat wyprodukowaliśmy więcej pla-

stiku niż przez całe poprzednie stulecie.
�» Plastik nie jest biodegradowalny. Z czasem nato-

miast rozpada się na mikroskopijne cząsteczki zwane 
mikroplastikiem, które zanieczyszczają środowisko.
�» Plastik w oceanie rozkłada się na tak małe segmen-

ty, że kawałki plastiku z jednej litrowej butelki mogą 
trafić na każdą plażę na świecie.
�» Milion ptaków morskich i 100 000 morskich ssa-

ków ginie rocznie w wyniku zanieczyszczenia wód 
oceanicznych.
�» 44% wszystkich gatunków ptaków morskich, 

22% waleni, wszystkie gatunki żółwi morskich i ro-
snąca lista gatunków ryb zostało zarejestrowanych 
na liście zwierząt morskich w ciele (lub na ciele), któ-
rych znaleźć można resztki plastiku.

�� Pomoc 
żywnościowa 
Podprogram 2020 
– trwają zapisy
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie informuje, że 
od sierpnia 2020 r. trwają 
zapisy w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. 
Podprogram 2020”.

Pomoc skierowana jest do osób, które spełnią 
kryterium dochodowe nie przekraczające 200% 
kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej, tj.
�» nie więcej niż 1402,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej
�» 1056,00 zł dla osoby w rodzinie

oraz spełniają co najmniej jedną z przesłanek, 
tj. bezrobocie, bezdomność, niepełnospraw-
ność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności itp. 
Osoby, które otrzymają skierowanie będą mo-
gły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, 
która cyklicznie będzie dystrybuowana w for-
mie paczek żywnościowych.

Szczegółowe informacje oraz skierowania 
dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bychawie.

�� Podsumowanie Programu Operacyjnego  
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w sierpniu 
2020 roku zakończył realizację Podprogramu 
2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.

Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie. 
Dystrybucja żywności w Podprogramie 2019 rozpoczęła się w miesiącu dostar-
czenia artykułów spożywczych, tj. w styczniu i trwała do końca sierpnia bieżące-
go roku. 14 sierpnia 2020 roku z powodu obecnej sytuacji jaka panuje na świe-
cie otrzymaliśmy zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących.

W ramach Podprogramu 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie ob-
jął wsparciem żywnościowym 1103 osoby, przekazując 64,55859 ton żywności 
o łącznej wartości 298 397,82 zł, w formie 4412 paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2019 nasi podopieczni korzystający z pomocy żyw-
nościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań 

odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięło udział 76 osób oraz dietetycz-
ne, w których wzięło udział 15 osób. Warsztaty polegały na przygotowywaniu 
oraz degustacji potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych od Banku 
Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Uczestnicy poznali zasady przygotowania wybranych potraw oraz różnych tech-
nik kulinarnych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać nowe przepisy 
i tajniki kulinarne, a także wymienić się zdobytymi doświadczeniami, które 
mogą wykorzystać w życiu codziennym. Podczas zajęć dietetycznych uczestni-
cy mieli także okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Dyrektorowi 
Bychawskiego Centrum Kultury za udostępnienie sali, Prezes Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie za udostępnienie wózka widłowego, 
Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Harcerzom z PCK w Lublinie 
za pomoc w wydawaniu produktów wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie. Serdeczne podziękowania również dla Przedsiębiorcy – 
za użyczenie wózka widłowego w celu rozładunku transportu.
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�� Owocem godnej 
pochwały współpracy 
Stowarzyszenia 
Kreatywna Bychawa 
z mieszkańcami 
Osiedla nr 2 jest altana, 
której wnętrze skrywa 
ławostół edukacyjno-
rekreacyjny.

W uroczystym otwarciu obiektu, w niedzielne po-
południe 13 września 2020 roku, wzięli udział miesz-
kańcy gminy Bychawa, którzy tak licznie zgroma-
dzili się w parku miejskim przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W trakcie wydarzenia przedstawia-
no informacje dotyczące zarówno Stowarzyszenia 
Kreatywna Bychawa, jak i ławostołu, które przepla-
tane były hitami w wykonaniu Męskiego Zespołu 
Wokalnego.

Nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców
Ławostół zakupiono z projektu „Lubelskie 

Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”. Sfinansowano przez 
Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w ra-
mach projektu pt. „Bychawianie chcą mieć swoją 
ławeczkę”.

Wszystkim osobom 
zaangażowanym w stworzenie 
tego nowego miejsca rekreacji 
pragnę serdecznie podziękować.

Niezwykle cieszy, że dzięki współpracy mieszkań-
ców, przy wsparciu Gminy Bychawa, w naszym 
mieście pojawił się nowy punkt integracji – miejsce 
gdzie w otoczeniu natury będzie można usiąść, po-
grać, czy chociażby porozmawiać.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

�� Mieszkańcy Zaraszowa-Kolonii i Urszulina 
pielęgnują tradycję
W niedzielę 13 września 
2020 roku w Centrum Kultury 
Wiejskiej w Zaraszowie-Kolonii 
miało miejsce wydarzenie 
przebiegające pod hasłem 
„Ocalić od zapomnienia”, 
zorganizowane przez członków 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zaraszowie-Kolonii 
i Urszulinie.

Celem przedsięwzięcia było m.in. upamięt-
nienie założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zaraszowie-Kolonii poprzez wmurowanie w CKW 
pamiątkowej tablicy, ocalenie od zapomnienia lo-
kalnej historii i ludzi, integracja mieszkańców oraz 
przekazanie tradycji kulinarnych w ramach kon-
kursu kulinarnego na najsmaczniejszą potrawę re-
gionalną. Czas gościom umilał zespół „Radość” 
z Liszna.

Wyniki konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą 
potrawę regionalną:
�» I miejsce – Irena Poleszak – pieróg z kaszy gryczanej
�» II miejsce – Bożena Basaj – chleb pszenno-żytni
�» III miejsce – Irena Poleszak – kapusta z grochem.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy.

�� Gmina Bychawa na XXII Lubelskim Święcie 
Chleba w Muzeum Wsi Lubelskiej
W niedzielę 13 września 
2020 roku Gmina Bychawa 
wzięła udział w Święcie 
Chleba zorganizowanym przez 
Cech Rzemiosł Spożywczych 
w Lublinie w malowniczej 
scenerii Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Nasze miasto 
reprezentowała nasza lokalna 
duma – Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Bychawie.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta. 
Po powitaniu gości przyszedł czas na różnorod-
ne warsztaty, konkursy, pokazy i zabawy. Stoiska 
Jarmarku Produktu Regionalnego ulokowały się 
na rynku miasteczka prowincjonalnego rodem 
z lat 30. XX wieku. Goście mieli możliwość nie 
tylko cieszyć się pięknymi widokami, ale i zaopa-
trzyć w najróżnorodniejsze wyroby rękodzielni-
cze – m.in. najważniejszy w tym dniu chleb, regio-
nalne pieczywo, wędliny, produkty mleczarskie, 
ręcznie tkane i haftowane obrusy i chusty, ko-
sze wiklinowe i słomianki, czy chociażby rzeźby. 
Nie zabrakło także występów artystycznych – na 

scenie wystąpiły zespoły, które przypomniały 
melodie i teksty dawnych piosenek.

�� Zawodnik UKP 
Bychawa  
Szymon Lipiński 
II-vice Mistrzem 
Województwa 
Lubelskiego!

19-20 września 2020 roku w Lublinie na basenie 
olimpijskim Aqua Lublin odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego. UKP BYCHAWA zaprezen-
tował się w 14-osobowym składzie. Zawody odbyły się 
w trzech kategoriach wiekowych: młodzicy 12-13 lat, 
juniorzy 14-15 lat oraz kategorii Open 16 lat i starsi.

Nasi zawodnicy startowali w kategoriach mło-
dzików oraz juniorów. Najlepiej zaprezentował się 
Szymon Lipiński, który zdobył brązowy medal na dy-
stansie 400 m stylem zmiennym, ponadto Szymon 
zajął V miejsce w mocno obsadzonej konkurencji na 
dystansie 50 m stylem dowolnym oraz 400 m stylem 
dowolnym.

Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się Łucja 
Frączek, która pomimo 12 lat rywalizowała z zawod-
niczkami o rok starszymi i zajmowała czołowe lokaty 
– takie jak VI miejsce na 200 m stylem grzbietowym. 
Gdyby Łucja rywalizowała z zawodniczkami w swoim 
wieku z tej imprezy przywiozłaby trzy brązowe krążki.

Pozostali zawodnicy pokazali się również z bardzo 
dobrej strony bijąc swoje rekordy życiowe:
�» Igor Szafran – V miejsce na dystansie 100 m sty-

lem motylkowym oraz VI miejsce na 200 m stylem 
grzbietowym
�» Wiktor Klimek – V miejsce na 100 m stylem 

grzbietowym
�» Mateusz Góźdź – VI miejsce na 200 m stylem klasycz-

nym oraz dwukrotnie VII miejsce na 50 m oraz 100 m 
stylem klasycznym
�» Patryk Batko – VI miejsce na 100 m stylem 

motylkowym
�» Alicja Nowicka – VII miejsce na 50 m stylem klasycznym
�» Zuzanna Salasa – VIII miejsce na 200 m stylem 

dowolnym
�» Filip Klimek – IX miejsce na 50 m stylem klasycznym
�» Klaudia Grzywa – IX miejsce na 200 m stylem 

dowolnym
�» Amelia Prącik – X miejsce na 50 m stylem motylkowym
�» Iga Rudzik – XII miejsce na 50 m stylem klasycznym
�» Marcel Nowak – XXI miejsce na 100 m stylem 

klasycznym
�» Dawid Batko – XXIII miejsce na 50 m stylem klasycznym.

12 września 2020 roku odbyły się zawody „O Laur 
Lubelskiego Koziołka”. Wystartowało w nich pięcioro 
zawodników UKP BYCHAWA w składzie: Olga Frączek, 
Adrianna Nowicka, Julia Flis, Maja Kawalec oraz 
Martyna Nowak. Wyżej wymienione osoby to naj-
młodsi zawodnicy UKP Bychawa, którzy rozpoczynają 
swoja przygodę z pływaniem.

Konrad Zapalski

�� „Narodowe Czytanie” 
w Kwiatku
„Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką 
wymyśliła sobie ludzkość” – 
tak wybitna polska poetka, 
Wisława Szymborska określiła 
niegdyś kontakt z literaturą. 
Społeczność Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego 
także do tej zabawy dołączyła, 
uczestnicząc już po raz 
kolejny w ogólnopolskiej akcji 
„Narodowego Czytania”.

W piękne, wrześniowe przedpołudnie, w przyszkol-
nym amfiteatrze rozpoczęliśmy wspólne czytanie 
„Balladyny”. Tym razem było szkolnie, skromnie, 
ale niemniej uroczyście i wyjątkowo. W mrocz-
ny świat tragedii Juliusza Słowackiego wprowadzili 
nas debiutujący konferansjerzy Emilia Tanikowska 
i Łukasz Drobek, którzy przybliżyli nam treść już tej 
nieco zapomnianej lektury. Historia biednej, wiej-
skiej dziewczyny, którą ambicja i żądza władzy do-
prowadziła do szeregu zbrodni, wybrzmiała z ust 
pana dyrektora Pawła Dudka, księdza Przemysława 
Ruszniaka oraz nauczycieli naszej szkoły. Swoje lek-
torskie umiejętności prezentowali także uczniowie 
klas pierwszych i drugich. Z wielkim przejęciem i za-
angażowaniem wcielali się w powierzone im role. 
Nie mogło także zabraknąć „malinowego konkursu”. 
Najlepszą znajomością treści tragedii Słowackiego 
wykazali się uczniowie: Karina Kowalczyk, Paweł 
Godula i Bartosz Baran.

Czego nauczyła nas ta wyjątkowa lekcja literatu-
ry? Przede wszystkim tego, że dbanie tylko o wła-
sne dobro i kierowanie się egoistycznymi ambicjami, 
prędzej czy później obróci się przeciwko nam. Chcąc 
coś w życiu osiągnąć musimy brać pod uwagę uczu-
cia i potrzeby innych.

Dowiedzieliśmy się także, że wspólne czytanie to 
także doskonała zabawa.

Do zobaczenia za rok!
Marta Kloc-Kusy

Monika Stojek
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a nawet łezką w oku oglądali pokaz, którego treść 
przywoływała ogrom miłych wspomnień. Ważnym 
elementem spotkania i naszej sentymentalnej po-
dróży była wystawa zdjęć zgromadzonych przez 
mieszkańców wsi pt. „Wczoraj i dziś wsi Gałęzów-
Kolonia Pierwsza”. Marta Ciechońska i Joanna 
Wójtowicz przygotowując wystawę postarały się, 
aby każdy oglądający mógł odnaleźć cząstkę siebie 
i swojego miejsca w społeczności wiejskiej. Wielkie 
wzruszenie wywołały również osobiste wspomnienia 
mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, Stanisława 

Wójtowicza byłego mieszkańca wsi oraz wspomnie-
nia z dzieciństwa Joanny Wójtowicz.

Potem był czas na występy artystyczne. Najpierw 
dzieci zaśpiewały dwie piosenki przy akompania-
mencie Iwony Ciechońskiej, pięknie zatańczyły „ta-
niec kowbojski” przygotowany przez Urszulę Daśko, 
a później zespół wokalny z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej zaśpiewał trzy piosen-
ki ludowe. Gościnnie na naszej scenie wystąpiła ka-
pela „Cyja”. Zespół, w skład którego wchodzą zawo-
dowi muzycy uświetnił naszą uroczystość. Skoczne 
nuty ludowej muzyki, oberki, polki porywały naszych 
gości do tańca i zabawy. Organizatorzy zadbali rów-
nież o poczęstunek dla wszystkich uczestników. Były 
dania gorące, przekąski i ciasto przygotowane przez 
członkinie KGW i społeczność lokalną. Niespodzianką 
był tort upieczony specjalnie na tę okazję.

Panie z KGW urządziły kiermasz wyrobów ręko-
dzieła artystycznego, który można było obejrzeć lub 
kupić coś dla siebie, czy bliskiej osoby.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli wziąć 
udział w quizie wiedzy o naszej miejscowości i otrzy-
mać upominek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w na-
szej uroczystości, a także tym, którzy tę uroczystość 
przygotowali. Podziękowania należą się członkiniom 
KGW z przewodniczącą panią Martą Ciechońską, 
która pisząc projekt, pozyskała środki unijne z pro-
gramu FIO na dofinansowanie między innymi tej uro-
czystości. Słowa podziękowania kierujemy też do lo-
kalnych sponsorów, którzy wsparli naszą inicjatywę: 

Firma Rząd Jan – Gałęzów, Joanna i Grzegorz Wtykło, 
Marek i Jarosław Fijołek i Agnieszka Łopucka. Duży 
wkład w przygotowanie tego spotkania wnieśli dru-
howie OSP, wykonując prace remontowe i pracując 
przy porządkowaniu terenu.

I Zjazd Mieszkańców Gałęzowa-Koloni Pierwszej 
przeszedł do historii. Mamy nadzieję, że te miło spę-
dzone chwile pozostaną na długo w naszej pamięci.

Urszula Daśko i Joanna Wójtowicz

�� 9 sierpnia 2020 roku 
w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej odbył się 
I Zjazd Mieszkańców 
Wsi.

Na tę okoliczność przybyło do nas liczne grono go-
ści – obecni mieszkańcy wsi, a także ci, którzy kie-
dyś tutaj się urodzili i wychowali. Przybyli z różnych 
stron Polski, a nawet świata – m.in. z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Ożarowa, Pilawy, Nowego Sącza, 
Lublina, a nawet z Włoch i Anglii.

Gościliśmy również nasze władze: burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana, skarbnik Gminy Bychawa 
Elżbietę Dworak z mężem, radnych oraz sołty-
sów, Danutę i Janusza Lipców, Reginę i Dariusza 
Buczków, Jerzego Rybaczka z żoną, Danutę 
Ciechońską, Bogusławę Foc z mężem.

W naszej uroczystości udział wzięła również Ewa 
Rębecka z mężem. Pani Ewa pełni funkcję prze-
wodniczącej Gminnej Rady Seniorów w Bychawie 
oraz prezesa Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych. Przybyli także sponsorzy i sympatycy 
naszej społeczności.

I Zjazd Mieszkańców Wsi to przede wszystkim 
spotkanie pokoleń, krewnych, przyjaciół – niekiedy 
po latach – to okazja do rozmów, wspomnień, bycia 
ze sobą i miłego spędzenia czasu.

To jedyne i niepowtarzalne wydarzenie rozpo-
częło się Mszą Świętą koncelebrowaną, sprawo-
waną przez proboszcza naszej parafii ks. Andrzeja 

Kusia i ks. Adama Sowę. Następnie wszyscy prze-
szliśmy na plac OSP gdzie rozpoczęła się dalsza 
część uroczystości. Po rejestracji uczestników i do-
konaniu czynności dezynfekcyjnych związanych 
z panującą pandemią koronawirusa mogliśmy po-
witać gości.

Na początek zaprosiliśmy wszystkich do wspól-
nej podróży w przeszłość. Umożliwiła nam to Arleta 
Ciechońska przygotowując piękną prezentację 
multimedialną „Wczoraj i dziś wsi Gałęzów-Kolonia 
Pierwsza”. Niektórzy z wielkim wzruszeniem, 

I Zjazd Mieszkańców Gałęzowa-Kolonii Pierwszej

�� Biblioteka na Ciebie czeka
Podobnie jak wszyscy, również biblioteki borykają 
się z trudnościami związanymi z „panowaniem” wi-
rusa Covid-19. Niezależnie od sytuacji zawsze sta-
ramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczeki-
waniom Mieszkańców gminy Bychawa. Wszystkie 
Państwa uwagi skrzętnie notujemy, następnie anali-
zujemy i odpowiadamy konkretną ofertą. Oto kilka 
nowych propozycji, wprowadzonych w ostatnim cza-
sie w bibliotekach gminy Bychawa:

Zmiana godzin pracy.
Na prośbę czytelników od 1 września 2020 r. zmia-

nie ulegają godziny pracy biblioteki głównej oraz 
Oddziału Pedagogicznego.
�» Biblioteka Główna (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) 

przy ul. Piłsudskiego 34, jest czynna w każdą środę 
w godz. 9.00-19.00. W pozostałe dni jesteśmy dla Was, 
Mili Czytelnicy, od 9.00 do 17.00. Przypominamy też, 
że wraz z zakończeniem wakacji, biblioteka jest czynna 
również w soboty w godzinach: 8.00-15.00.
�» Biblioteka Pedagogiczna (ul. Lubelska 2 – budy-

nek CECH-u) jest czynna: poniedziałek, wtorek, 

piątek w godzinach: 9.00-17.00 oraz środa, czwartek 
8.00-16.00
NOWA USŁUGA! KSIĄŻKA NA ZAWOŁANIE!
Coraz częściej dzwonią do biblioteki osoby, które 

osobiście nie mogą do niej dotrzeć. Są to osoby star-
sze, chore lub niepełnosprawne. Dlatego też, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy 
Bychawa od 1 września 2020 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie oraz filie biblioteczne w Starej 
Wsi Pierwszej i Bychawce Drugiej oferują swoim czy-
telnikom nową usługę KSIĄŻKA NA ZAWOŁANIE.

Każdy, kto przez wzgląd na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność nie może przyjść do biblioteki 
osobiście, może zamówić książkę przez telefon lub  
e-mail. Wystarczy zadzwonić na jeden z podanych 
numerów: 81 566 10 76 lub 81 562 52 97 bądź napi-
sać maila na adres: biblioteka.bychawa@gmail.com 
lub biblioteka.starawies@gmail.com. Usługa dosta-
wy i odbioru jest bezpłatna. Książki będą dostarcza-
ne do domów przez pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz filii bibliotecznych w Bychawce 

Drugiej i Starej Wsi Pierwszej w ustalonym z czytelni-
kiem terminie, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. 
Do dyspozycji czytelników są zbiory biblioteki, któ-
rej katalog można przeszukać on-line pod adresem: 
www.biblioteka.bychawa.pl. Tam też, jak również 
w siedzibach bibliotek, jest dostępny szczegółowy 
regulamin nowej usługi.

Półki bezglutenowe w bibliotekach gminy Bychawa
W trzech bibliotekach na terenie gminy Bychawa 

powstały półki z książkami na temat celiakii i diety 
bezglutenowej. Celiaklia, często mylona z alergią, 
to choroba, nie dość że podstępna, to jeszcze trud-
na do zdiagnozowania, objawiająca się nietolerancją 
glutenu. Jedyną metodą jej leczenia jest ścisła die-
ta bezglutenowa. Nieprzestrzeganie diety prowadzi 
do wielu przykrych dolegliwości i zaburzeń w funk-
cjonowaniu organizmu. Z badań wynika, że liczba 
osób dotkniętych celiakią ciągle rośnie. Mając ten 
fakt na uwadze pracownicy biblioteki i przyjaciele 
postanowili wziąć udział w konkursie pod hasłem 
„Biblioteka bezglutenowa”, realizowanym przez 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiaklią i na Diecie 
Bezglutenowej, firmę Good Books, przy współpra-
cy z Justyną Tarkowską, autorką książki „Co je Jan”. 
Zadania konkursowe polegały na: napisaniu wier-
sza o tematyce glutenu, celiakii lub diety bezglu-
tenowej bądź stworzeniu autorskiego przepisu na 
danie bez glutenu lub wykonaniu zdjęcia na temat 
bezglutenowego odżywiania. Nagrodą w konkur-
sie były tematyczne pakiety książek, ulotki, infor-
matory. Spod pióra Jolanty Przech, Ewy Sprawki 
i Małgorzaty Próchnickiej wyszły dwa wiersze i je-
den przepis. Tym sposobem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bychawie, w Oddziale Pedagogicznym 
i filii bibliotecznej w Bychawce powstały „bezglute-
nowe półki”. Zapraszamy do lektury.

„Wolumin” – Dyskusyjny Klub Książki on-line
Nowa rzeczywistość, spowodowana pandemią 

Covid-19, w jakiej przyszło nam się odnaleźć, spo-
wodowała, że instytucje kultury, część swoich dzia-
łań musiały przenieść do Internetu. Tak też dzieje 
się z bibliotekami. Jeszcze pół roku temu, biblioteki 

witały swoich czytelników z otwartymi ramionami 
na wielu wydarzeniach: spotkaniach autorskich, 
warsztatach, wystawach. Dziś te wszystkie aktyw-
ności biblioteki muszą ograniczyć, a bibliotekarze 
tęsknią za kontaktem ze swoimi czytelnikami… 
Najbardziej brakuje nam rozmów z naszymi czy-
telnikami o książkach, które właśnie nam zwracają 
czy też o tych, które chcą wypożyczyć. Mamy coraz 
mniej okazji, by nasi czytelnicy opowiadali nam cze-
go poszukują w książkach, co ich teraz interesuje.

Dlatego powołaliśmy do życia Dyskusyjny Klub 
Książki on-line „Wolumin”. Jest to grupa pasjona-
tów książek skupiająca się wokół Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie oraz jej filii (Oddział 
Pedagogiczny, Biblioteka w Bychawce, Biblioteka 
w Starej Wsi Pierwszej). „Wolumin” to przestrzeń, 
w której bibliotekarze prezentują wybrane książki 
z zasobów bibliotek. Jest to także miejsce dla czy-
telników, którzy również mogą przedstawiać swo-
je ulubione książki i zachęcać innych do sięgnięcia 
po nie. To także miejsce, w którym możecie pisać 

recenzje właśnie przeczytanej książki z biblioteki. 
Liczymy, że członkowie grupy będą komentować 
pojawiające się na grupie posty i dzielić się swo-
imi uwagami na temat polecanych książek. Mamy 
nadzieję, że w tej społeczności odnajdziemy nasze 
utracone rozmowy z czytelnikami, i lepiej pozna-
my Wasz czytelniczy gust, aby biblioteka sprostała 
Waszym oczekiwaniom.

Jak dołączyć do DKK on-line „Wolumin”? To 
bardzo proste. Wystarczy, że odnajdziecie nas na 
Facebooku i wyślecie nam prośbę o dołączenie do 
grupy. Należąc już do grupy, możecie sami wysyłać 
zaproszenia kolejnych osobom.

pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie
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mieszkańcymieszkańcy

�� „Nowa jakość – 
nowe perspektywy 
KGW Bychawa”, to 
pilotażowy projekt 
realizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Bychawie „Aktywne”, 
współfinansowany 
przez Narodowy 
Instytut Wolności ze 
środków Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 
2014-2020.

W projekcie bierze udział 9 KGW z terenu gminy 
Bychawa tj. Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, 
Stara Wieś Trzecia, Bychawa, Wola Duża, Zaraszów, 
Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 
Gałęzów Kolonia-Druga. Działania projektowe zo-
stały zaplanowane tak, aby w pełni odpowiadać 
potrzebom uczestników tj. stworzeniu sieci aktyw-
nych, sprofilowanych, współpracujących ze sobą 
KGW poprzez pracę na zasobach kół i wyposaże-
niu ich w nowe kompetencje oraz wypracowaniu 

profilu działań kół. W związku z tym uczestnikom 
zapewniono warsztaty indywidualne, specjalistycz-
ne, doradztwo, wizytę studyjną, możliwość reali-
zacji inicjatywy promującej działalność KGW, wy-
pracowanie publikacji „ABC aktywnych KGW” oraz 
spotkanie podsumowujące.

Dotychczas koła otrzymały wsparcie w na-
stępującym wymiarze: warsztaty indywidualne 

Nowa jakość – nowe perspektywy KGW Bychawa

– wyposażające członków KGW w kompetencje 
osobiste – komunikacja, budowanie zespołu, roz-
wiązywanie konfliktów, motywacja, integracja; 
warsztaty wypracowania strategii KGW z okre-
śleniem jego profilu działania; warsztaty specjali-
styczne dla liderów z księgowości, promocji, w tym 
promocji w mediach społecznościocych, pisania 
projektów, warsztaty specjalistyczne dla kół oraz 

czterodniowa wizyta studyjna w Zakopanem w ra-
mach, której uczestniczki odwiedziły KGW Witów 
i KGW Gorzyce. Celem wizyty była wymiana do-
świadczeń i dobrych praktyk u prężnie działających 
sprofilowanych kół.

Obecnie koła biorące udział w projekcie reali-
zują inicjatywy promujące ich działalność oraz no-
wo-wypracowany profil rozwoju KGW. Kolejnym 
etapem projektu będzie realizacja dostosowana 
indywidualnie do potrzeb dobranego doradztwa 
z zakresu księgowości, promocji i pisania projek-
tów oraz wypracowanie publikacji „ABC aktyw-
nych KGW”. W listopadzie na zakończenie realizacji 
projektu zostanie zorganizowane spotkanie podsu-
mowujące, na którym nastąpi prezentacja rezulta-
tów projektu. Zostanie zaprezentowana publikacja 
„ABC aktywnych KGW” oraz przedstawiona mapa 
KGW. W czasie spotkania – bazując na doświadcze-
niu i wiedzy nabytej w projekcie – wypromowane 
zostaną także profile KGW oraz wyznaczone kie-
runki działań na rok następny. Nie zabraknie rów-
nież debaty – pt. „Nowoczesny pomysł na tradycję 
i lokalne zasoby”. W spotkaniu podsumowującym 
wezmą udział wszystkie KGW biorące udział w pro-
jekcie oraz mieszkańcy gminy Bychawa. Już dziś za-
praszamy do spędzenia tego wyjątkowego czasu 
z nami!

Ewa Rębecka

�� Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
na Wołyniu i w Polsce Południowo-
Wschodniej Marysin, 11 lipca

Dzień 11 lipca rozpoczęliśmy – jak to okre-
ślił organizator całego przedsięwzięcia pan 
Józef Stanicki – „od dokończenia pogrzebu” śp. 
por. Maksymiliana M. Jarosza ps. „Mirski” żołnie-
rza AK – zmarłego w maju br. i pochowanego na 
cmentarzu w Piaskach, gdzie mieszkał. Wówczas 
ze względu na koronawirusa, nie mogła być odda-
na salwa honorowa nad grobem, jak na żołnierza 
przystało.

Asysta wojskowa wystawiona przez na-
szą grupę, w towarzystwie rodziny i przyjaciół 
por.  „Mirskiego”, zebrała się w samo południe 
na piaseckim cmentarzu. Tam przy grobie boha-
tera, Tomasz Żuławski – syn najbliższego kolegi 
i przyjaciela por. Jarosza z partyzantki odczytał 
apel poległych, następnie padła salwa honorowa, 

zapalone zostały znicze i odczytano życiorys 
Maksymiliana Jarosza.

Po zakończeniu ceremoniału wojskowego na 
cmentarzu wszyscy zebrani udali się do Marysina, 
gdzie rozpoczęły się wystąpienia historyczne 
i panel dyskusyjny poświęcony 77 rocznicy tzw. 
„krwawej niedzieli” – apogeum banderowskich 
mordów na ludności polskich kresów.

W wydarzeniu, które miało charakter uroczy-
stości rangi wojewódzkiej udział wzięli:
�» Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna” – żołnierz 

AK, siostra Mirskiego z rodziną
�» dr Leon Popek
�» dr Piotr Gawryszczak
�» dr Józef Wieczorek
�» Andrzej Karłowicz
�» Jacek Bury z Fundacji Niepodległości

�» duet bardów Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk
�» Bogna Bender-Motyka – dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej
�» Urszula Gierszon – pisarka
�» ks. Stanisław Góra
�» Janusz Hanas – reżyser
�» przedstawiciele środowisk patriotycznych z Lublina, 

Świdnika, Biłgoraja, Włodawy, Krakowa, Kielc, 
Warszawy i Łodzi
�» motocykliści Rajdu Katyńskiego
�» harcerze z Zaraszowa
�» znajomi i przyjaciele państwa Stanickich

10 osobowy oddział GRH im. płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego z dowódcą Mirosławem Wielgusem 
na czele.

W tym miejscu warto odnotować, że niektórzy 
uczestnicy uroczystości zabrali ze sobą dzieci.

Spotkanie poprzedzone zostało modlitwą 
w intencji ofiar mordu, poprowadzoną przez ks. 
Stanisława Górę. Jako pierwszy mówca głos zabrał 
dr Leon Popek. Opierając się na konkretnych przy-
kładach omówił poszczególne etapy ukraińskiego 
ludobójstwa na Polakach, począwszy od 1 września 

1939 r., aż po czasy powojenne. Zobrazował trage-
dię Kresowian – ludzi wyłącznie zdanych na siebie, 
wywożonych do sowieckich łagrów, następnie na 
roboty przymusowe do Niemiec, pacyfikowanych 
i bestialsko mordowanych przez UPA, opuszczo-
nych przez Komendę Główną AK i Rząd Londyński. 
Po nim głos zabrał Andrzej Karłowicz syn żołnierza 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Opowiedział 
o powstaniu i szlaku bojowym słynnej partyzanckiej 
dywizji. Formacja ta została utworzona przez KG AK 
do wykonania planu „Burza”. Walczyła z Niemcami, 
UPA, a następnie z Sowietami. Poniosła bardzo duże 
straty w ludziach. Kolejnym mówcą był dr Piotr 
Gawryszczak, a tematem jego wystąpienia były pol-
skie cmentarze parafialne na Kresach. Kierowana 
przez niego ekipa złożona głównie z młodzieży co-
rocznie porządkuje je i odnawia począwszy od maja 
do października. Ostatnim punktem programu był 
koncert bardów, który zrobił na zebranych niesa-
mowite wrażenie i bisom nie było końca. Śpiewali 
utwory ze swych nowych i starszych płyt, a także 
najnowsze rubaszne Żurawiejki. Krótką akademię 

przygotowali też harcerze. Można było kupić książ-
ki z dedykacją dr. Popka, a także płyty panów 
Czajkowskiego i Piekarczyka. Przygotowano też dar-
mowe zestawy książek i wydawnictw o tematyce hi-
storycznej – wystarczyło dla każdego.

Relację z wydarzenia przeprowadziła 
red. Wiesława Szymczuk z TVP 3 Lublin. Materiał 
wyemitowany został w Panoramie Lubelskiej, tego 
samego dnia. Całe przedsięwzięcie sfilmował rów-
nież Janusz Hanas – reżyser z Lubelskiej Wytwórni 
Filmowej.

Wpis do księgi pamiątkowej i wspólna fotografia 
wszystkich uczestników zakończyły uroczystość.

Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna 
im. płk Tadeusza Zieleniewskiego

Majdan Obleszcze 46
26-225 Szastarka

�� Zawody Strzeleckie 
o Puchar Burmistrza 
Bychawy
W niedzielę 23 sierpnia 
2020 roku na strzelnicy 
w Bychawie zostały 
zorganizowane Zawody 
Strzeleckie o Puchar Burmistrza 
Bychawy. W rywalizacji wzięło 
udział 16 zawodników.

Wyniki:

I miejsce
�» kategoria pistolet sportowy na odległość 25 m – 

Moraczyński Piotr 98 pkt
�» kategoria pistolet centralnego zapłonu na odległość 

25 m – Czajka Tadeusz 96 pkt
�» kategoria karabin centralnego zapłonu na odległość 

100 m – Błaszczuk Michał 90 pkt
�» kategoria wielobój strzelecki – Czajka Tadeusz 

280 pkt

II miejsce
�» Skorek Mateusz 95 pkt
�» Piekarczyk Radosław 93 pkt
�» Czajka Tadeusz 89 pkt
�» Błaszczuk  Michał 263 pkt

III miejsca
�» Czajka Tadeusz 95 pkt
�» Hordyjewicz Piotr 93 pkt
�» Andrzej Wójcik 88 pkt
�» Andrzej Wójcik 262 pkt

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięz-
com gratulujemy.

Słowa podziękowania kierujemy także do 
Burmistrza Bychawy Janusza Urbana za ufundowa-
nie nagród.

Zarząd Klubu Strzeleckiego „Szwadron”
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BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE
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Obostrzenia spowodowane zagrożeniem 
epidemicznym na terenie całego kraju 
w znacznym stopniu zahamowały społeczną 
aktywność. Jesteśmy ostrożniejsi w kontak-
tach towarzyskich, obawiamy się wrócić do 
stanu sprzed kilku miesięcy, nieśmiało kon-
tynuujemy to, co przerwała przymusowa 
kwarantanna.

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego, szanując obawy najstarszych 
i najwierniejszych członków stowarzyszenia 
przed udziałem w walnym zebraniu sprawoz-
dawczym, postanowił skorzystać ze środków 
komunikacji społecznej i za pośrednictwem 
lokalnej gazety zapoznać miłośników regionu 
oraz mieszkańców naszego miasta z działal-
nością BTR-u w roku 2019.

Dla przypomnienia: Nasze stowarzysze-
nie liczy 104 członków zwyczajnych, 9 człon-
ków honorowych i 1 członka wspierającego. 
Razem 114 osób.

W minionym roku kalendarzowym złożyli-
śmy oferty do Urzędu Miejskiego w Bychawie 
na realizację trzech zadań publicznych w za-
kresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. Udało nam się je 
sfinalizować, podsumować i przedstawić żą-
dane sprawozdania.

Pierwszym z nich było przedsięwzięcie: 
„Oznakowanie miejsc historycznych na te-
renie Bychawy”, które łączyło się z projek-
tem w ramach grantu pozyskanego za po-
średnictwem Lubelskiej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina” pod szerszą nazwą: 
„Oznakowanie miejsc atrakcyjnych histo-
rycznie, kulturowo lub przyrodniczo”. Dzięki 

współpracy Zarządu BTR z pracownika-
mi Urzędu Miejskiego udało się oznakować 
27 miejsc pamięci ważnych dla mieszkań-
ców naszego miasta. Na Podzamczu, w ru-
inach bychawskiego pałacu stanęła tablica 
informacyjna przedstawiająca krótką histo-
rię obiektu opracowaną przez Marka Kunę, 
wzbogacona o rycinę autorstwa Michała 
Andriollego. Ponadto na miejscowym cmen-
tarzu zamontowano 23 tabliczki imienne 
na grobach partyzantów poległych w oko-
licach Bychawy oraz 3 tablice informacyjne 
dotyczące ofiar I wojny światowej, II wojny 
światowej oraz więźniów Majdanka pocho-
wanych w Bychawie. Dzięki tym działaniom 
miejsca historyczne stały się bardziej czytel-
ne dla bychawian i osób odwiedzających na-
sze miasto.

Czego dokonaliśmy, czym możemy się pochwalić?

Następnym działaniem, z którego jesteśmy szcze-
gólnie dumni, było wydanie szesnastej publikacji 
o charakterze regionalnym pod tytułem „Bychawa 
dawna – przeszłość miasta zamknięta w fotografii”. 
Nad wielomiesięcznym przygotowaniem albumu do 
druku pracowała społecznie grupa osób (M. Kuna, 
J. Kuna, B. Cywińska, M. Graboś, J. Wójtowicz, T. 
Tracz) będących autorami tekstów zamieszczonych 
w publikacji. W książce znalazły się też piękne grafi-
ki bychawianki Edyty Pietrzak. Nad wyborem archi-
walnych fotografii, dostarczanych sukcesywnie przez 
mieszkańców Bychawy, za co jeszcze raz ofiarodaw-
com gorąco dziękujemy, czuwali członkowie Zarządu. 
Album powstał dzięki dotacji Urzędu Miejskiego, da-
rowiznom od osób prywatnych i bychawskich insty-
tucji oraz środkom własnym.

Trzecim zadaniem realizowanym przez nasze sto-
warzyszenie w ramach ofert z zakresu kultury i sztuki 

była organizacja XXII Spotkań Regionalnych pod ha-
słem „Przeszłość Bychawy zamknięta w fotografii”, 
podczas których miała miejsce promocja wspomnia-
nej wyżej publikacji. Uczestnicy spotkań mieli też 
okazję podzielić się wzruszającymi wspomnieniami 
dotyczącymi dawnych mieszkańców, zabytków, uro-
kliwych miejsc, nieistniejących budynków, zabaw-
nych epizodów czy zawodów charakterystycznych 
dla naszego miasteczka sprzed wojny lub tuż po jej 
zakończeniu.

Członkowie Zarządu promowali również nowy al-
bum oraz działania BTR, jako ambasadora naszej ma-
łej ojczyzny, na antenie Radia Lublin. Bogata akcja 
promocyjna sprawiła, że cały nakład wspomnianego 
wyżej albumu trafił w ręce czytelników w rekordo-
wym tempie i czasie.

Oprócz tego, jak co roku, zamieszczaliśmy 
w „Głosie Regionalistów” artykuły dotyczące 

przeszłości naszego miasta i okolic w formie rodzin-
nych wspomnień, relacji ze spotkań lub organizowa-
nych imprez, opisów dawnych zwyczajów, czy spra-
wozdań dotyczących realizacji podjętych projektów.

Izba Regionalna była udostępniana do zwiedzania 
na życzenie zainteresowanych osób i instytucji nie 
tylko z Bychawy, ale też z sąsiednich gmin.

W minionym roku podpisaliśmy też umowę na 
realizację zadania: „Międzypokoleniowe warszta-
ty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dzie-
dzictwem, w tym jego promocja” w ramach grantu 
realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina”. Uczestnikom pro-
jektu zaproponowano bogatą ofertę zajęć: kompu-
terowych, literackich, plastycznych, historycznych 
oraz krajoznawczych. Na warsztaty komputerowe 
i plastyczne są jeszcze wolne miejsca. Więcej infor-
macji znajdziecie na FB lub w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bychawie.

W ramach warsztatów literackich powstanie na-
stępna publikacja wydana przez BTR dotycząca 
Bychawy. Aktualnie trwają prace nad jej tworzeniem.

Kończąc, składamy serdeczne podziękowania 
członkom naszego stowarzyszenia, którzy sumien-
nie płacą składki na cele statutowe, bo to one, 
oprócz pozyskiwanych dotacji, zapewniają fina-
lizowanie podjętych przez nas zadań wymagają-
cych wkładów finansowych. Osobom, które chcia-
łyby wpłacić zaległe składki bezpośrednio na kon-
to stowarzyszenia, przypominamy jego numer: 
83868500010000061920000010 (Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie).

Dziękujemy też tym wszystkim, którzy czynnie 
włączali się w organizowanie inicjatyw na rzecz śro-
dowiska lokalnego.

Zarząd BTR

�� Książki o Bychawie on-line
Miło nam poinformować, że za sprawą Jacka Maja, 
bychawianina, dzięki przychylności pana Piotra Sobocińskiego 
z Biblioteki Narodowej, w ostatnim czasie publikacje 
regionalne, wydane przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne zostały zdigitalizowane. Obecnie są dostępne 
nie tylko w tradycyjnych zasobach bibliotek publicznych 
i szkolnych czy księgozbiorach domowych, ale także w polskiej 
bibliotece cyfrowej – Polona, pod adresem: www.polona.pl.

Biblioteka Polona powstała w 2006 roku, udostępnia zdigitalizowane książki, czasopisma, gra-
fiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej 
i instytucji współpracujących, m.in. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 

w Lublinie. Obecnie kolekcja Polony liczy ponad 3 miliony obiektów. Regionalistów 
niewątpliwie ucieszy fakt dostępności on-line (24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu) wydawnictw regio-
nalnych. I tak, szanowny Czytelniku, znajdziesz w Polonie następujące tytuły:
�» Stare cmentarze rzymskokatolickie w Bychawie i Bychawce pod redakcją 

Marii Dębowczyk

�» Już z pola zebrane zbóż kłosy. Antologia wierszy o chlebie oraz pieśni i przy-
śpiewek dożynkowych z okolic Bychawy w Lubelskiem. Zebrał i opracował 
Marian Flis

�» Dębowczyk Maria: Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-1926): kapłan z wiary 
uczynny

�» Koprukowniak Albin: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 
1864-1918

�» Głazik Monika: Ostatni Pan na Bychawie – Antoni Budny (1861-1943)

�» Dębowczyk Maria, Pytlak Urszula: Śladami Koźmianów, Przewłockich, 
Kowerskich

�» Bychawa dawna: przeszłość miasta zamknięta w fotografii.

W opracowaniu znajdują się: Marii Dębowczyk „Ofiary wojny i okupacji 
z Bychawy i regionu (1939-1944)” oraz Dawne sprzęty i przedmioty użytkowe go-
spodarstwa wiejskiego z okolic Bychawy.

Umieszczenie wyżej wymienionych publikacji w bibliotece cyfrowej jest swo-
istym krokiem milowym w historii naszego regionu. Od tej pory dorobek naszej 
lokalnej kultury będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Chcemy dzie-
lić się tym dobrem z całym światem.

W Polonie są też inne, regionalne perełki, np. teksty skreślone ręką dobrego 
ducha Bychawy ks. Antoniego Kwiatkowskiego, takie jak: Co oni powiedzą. Uwagi 
na czasie, Czego chce od nas Ojczyzna?

Barbara Cywińska

�� Dlaczego Rajd Pamięci 
sierż. Juliana Bartoszka?

Julian Bartoszek ur. 23.03.1915 w Olszowcu k/Bychawy, syn 
Jana i Katarzyny z Jakubiaków, sierżant, był dowódcą placówki 
AK w Olszowcu, potem członkiem oddziału „Spartanin”, gdzie 
początkowo pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Prawdopodobnie 
w tym czasie nawiązał bliższy kontakt z por. Józefem Kukułą 
ps. „Kurek”, „Derwisz”, komendantem rejonu Bychawa (Rejon 
V – gminy Bełżyce, Bychawa, Chodel, Niedrzwica i Piotrowice. 
W Rejonie tym działał oddział partyzancki por. Hieronima 
Dekutowskiego „Zapory”).

W okresie Akcji Burza brał udział w potyczkach z Niemcami 
w okolicach Bychawy, których efektem było wyzwolenie nasze-
go miasta w dniu 22 lipca 1944 r. przez oddziały Armii Krajowej. 
Radość z wyzwolenia nie trwała długo. 25 lipca wkroczyły do 
Bychawy oddziały sowieckie, zaprowadzając u nas swoje rządy. 
Już 7 sierpnia 1944 r. zostało porwanych przez berlingowców 
44 mężczyzn ze wsi Skrzyniec, 22 z Krzczonowa, 12 z Bychawy 
(WAPL, AK–WiN, spis II, nr 124, k.). Aresztowania i mordy doko-
nywane przez NKWD lub jednostki polskie (m.in. przez byłych 
partyzantów AL) skutecznie ostudziły w społeczeństwie pol-
skim radość z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Wobec 
realnego zagrożenia aresztowaniem, Julian Bartoszek, jak więk-
szość jego kolegów z konspiracji, znów musiał się ukrywać. 
W tym okresie chłopcy z bychawskiej konspiracji starali się nie 
zwracać na siebie uwagi nowej władzy, choć ta coraz usilniej 
poszukiwała członków AK z naszego terenu. Niektórzy, jak por. 
Józef Kukuła, którego NKWD szukało już w sierpniu, musieli 
uciekać i w nowym miejscu, pod zmienionym nazwiskiem, pró-
bować zaczynać życie od nowa.

Julian Bartoszek został w okolicach Bychawy. W październi-
ku dotarła do niego wiadomość, że NKWD aresztowało jego 
dowódcę z okresu konspiracji, por. Józefa Kukułę, którego 
ciężko pobitego, zamknięto w bychawskim areszcie. Sierżant 
Bartoszek postanowił go ratować.

O dalszym rozwoju wypadków dowiadujemy się ze wspo-
mnień Konstantego Roztworowskiego ps. „Dziryt”, żołnierza 
zwiadu konnego oddziału partyzanckiego „Spartanin”:

„Aresztowano ponadto porucznika Józka Kukułę. 
Nieopatrznie udał się do Gałęzowa, aby odwiedzić swoją żonę 
i córeczkę. Przebywał tam nawet dwa dni. Drugiego dnia wie-
czorem NKWD otoczyło dwór i wyłuskało Józka. Z miejsca 
w obecności żony strasznie go pobito. Zamknięto go w nowo 
przerobionym więzieniu w Bychawie. Siedział tam trzy dni. 
W nocy sierżant Bartoszek z kilkoma AK-owcami próbowali od-
bić Józka. Wywiązała się bitwa. Sierżant został ranny, jego ko-
ledzy uciekli. Rannego bestialsko dobił enkawudzista. Sierżant 
Bartoszek był początkowo w oddziale „Spartanina” zastępcą 
dowódcy. Opowiadali mi chłopcy, że był to wielki patriota i bar-
dzo odważny partyzant, syn rolnika z jednej z podbychawskich 
wsi.”

Rajd im. sierżanta Juliana Bartoszka ma być hołdem dla 
wszystkich członków konspiracji, którzy tak jak on, po pięciu la-
tach walki z Niemcami, zamiast cieszyć się życiem w wyzwolo-
nym kraju, byli aresztowani, wtrącani do więzień, wywożeni do 
łagrów, mordowani i chowani w bezimiennych mogiłach.
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