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��Wielkie święto Ziemi Bychawskiej
Tegoroczny ostatni weekend maja  
(tj. 26-27.05.2018 rok) będzie czasem niezwykłym. 
Wtedy to, w malowniczej scenerii Stadionu 
Miejskiego w Bychawie, trzy wydarzenia – 
Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych 
„Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, 
Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów” oraz 
jubileusz 480-lecia lokacji miasta Bychawa – połączą 
się w jedno wielkie święto Ziemi Bychawskiej, jej 
mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy będą 
naszymi gośćmi.

Powietrze wypełni się aromatem tradycyjnych smakołyków przyrządzanych na 
Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz Podlasiu. Będzie to czas wielbicieli regional-
nych i ekologicznych potraw; miłośników rodzinnego wypoczynku w miłej atmos-
ferze, przy akompaniamencie znanych i lubianych zespołów oraz osób, którym 
Bychawa jest szczególnie bliska.

Wydarzenie przyjmie formę plenerowego festynu. Jednym z jego głównych 
celów będzie promocja wysokiej jakości żywności, wytwarzanej przez lokalnych 
wytwórców w oparciu o tradycyjne technologie z wykorzystaniem regional-
nych i naturalnych surowców. W miasteczku produktów tradycyjnych, regional-
nych i ekologicznych charakterystycznych dla wschodniej Polski będzie można 

kupić też rodzime bychawskie produkty: pierogi, cebularza lubelskiego, nabiał 
OSM, pieczywo GS Samopomoc Chłopska. Organizacją dwudniowego festiwa-
lu zajęły się: Bychawskie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie oraz Urząd Miejski w Bychawie.

Również w tym roku na scenie pojawi się wiele znanych zespołów. Sobotnią 
gwiazdą będzie Universe. Niedzielne popołudnie upłynie pod hasłem disco polo 
– wystąpią: After Party i Power Play. Wieczorem, swoimi wielkimi przebojami, 
widownię oczaruje Beata i Bajm.

�� Piękne Miasto i Gmina 2018
Z ogromną przyjemnością 
przedstawiam Państwu 
Założenia Regulaminowe 
konkursu „Piękne Miasto 
i Gmina 2018”, który w tym roku 
będzie organizowany już po raz 
15. Jego celem jest poprawa 
wyglądu miasta i gminy 
Bychawa oraz wyróżnienie 
mieszkańców, którzy kładą 
nacisk na estetykę otaczającej 
ich przestrzeni.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 
2018 roku, natomiast konkursowy przegląd ogro-
dów zostanie przeprowadzony w terminie 18-22 
czerwca 2018 roku, a więc w czasie, gdy ogrody są 
najpiękniejsze.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału 
w konkursie.

burmistrz Bychawy
Janusz Urban

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE XV edycji konkursu 
PIĘKNE MIASTO I GMINA 2018
1. Cel Konkursu:
�» Poprawa estetyki i wyglądu miasta i gminy 

Bychawa, popularyzacja postaw przyjaznych 

środowisku oraz wyróżnienie mieszkańców miasta 
Bychawa i wsi z terenu gminy Bychawa, którzy kła-
dą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

2. Organizator Konkursu:
�» Konkurs organizowany jest przez Burmistrza 

Bychawy.

3. Kategorie Konkursu:
�» Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest 

w dwóch kategoriach:

1) najpiękniejszy ogród,
2) najpiękniejsze sołectwo.

4. Zgłoszenie do konkursu:
�» Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój 

udział osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie, 
ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, pok. 4 lub tele-
fonicznie tel. 81 56 60 144 lub pocztą elektroniczną 
na adres gazeta@bychawa.pl.

�» W konkursie mogą brać udział ogrody zgłoszone 
przez samych zainteresowanych oraz wytypowane 
za zgodą właściciela przez sołtysa, rady sołeckie, 
rady osiedli, burmistrza lub radnych. 

�» Sołectwa do konkursu mogą zgłaszać sołtysi, radni 
lub burmistrz.

�» W konkursie nie mogą brać udziału laureaci 
ubiegłorocznej edycji konkursu (nagrodzeni 
i wyróżnieni).

5. Nagrody:
�» Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczo-

we, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych 
kategoriach.

�» Komisja może przyznać nagrody i wyróżnienia 
równorzędne.

6. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników:
�» Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do 15 czerw-

ca 2018 roku.

�» Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez 
Burmistrza Bychawy w terminie 18-22 czerwca 
2018 roku.

�» Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi w dniu Dożynek Gminy Bychawa 2018.
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Modernizujemy drogi
Podpisano umowę z wykonawcą na moderni-

zację ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie. W roku 
bieżącym przebudowane zostanie 600 mb., będzie 
to pierwszy etap przedsięwzięcia. Obejmie on od-
cinek od wjazdu na ruiny pałacu do oczyszczalni 
ścieków.

W najbliższych latach planuje się remont ca-
łej tzw. małej obwodnicy Bychawy tj. począw-
szy od okolicy dawnego dworu Budnego, przez 
Wincentówek, aż do skrzyżowania z drogą powia-
tową Bychawa-Lublin.

Rok 2018 przyniesie także przebudowę innych 
bychawskich ulic. Podpisano umowę z wykonaw-
cami na modernizację ul. Ogrodowej (172 mb.); 
ul. Pięknej (30 mb.); ul. Generała Stefana Grota-
Roweckiego (204 mb.) oraz drogi w miejscowo-
ści Wola Gałęzowska (70 mb.) – dojazd do Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej.

Remontujemy chodniki
Ze względu na brak wykonawcy ponownie ogło-

szono przetarg na remont chodników przy ul. 
Generała Władysława Sikorskiego (67 mb.), w par-
ku miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(95 mb.) oraz przy ul. Władysława Reymonta (324 
mb.).

Odwadniamy i utwardzamy dna 
wąwozów lessowych

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowla-
nych na przebudowę drogi między miejscowościa-
mi Leśniczówka i Łęczyca w ramach zadania utwar-
dzania dna wąwozów lessowych.

Zwiększamy efektywność 
energetyczną Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie

Podpisano umowę z wykonawcami, którzy zre-
alizują przedsięwzięcie pt. „Zwiększenie efek-
tywności energetycznej budynku w Zaraszowie”. 
Realizacja obejmuje ocieplenie ścian i stropoda-
chu; roboty malarskie i blacharskie; remont komi-
nów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., c.w.u 
i wod.-kan., pieca węglowego na pelet z automaty-
ką; zagospodarowanie terenu. Wartość robót bu-
dowlanych to 805 201,00 zł. Planowane rozpoczę-
cie prac przewidywane jest na 22 czerwca br.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dzia-
łania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora pu-
blicznego” z RPO WL na lata 2014-2020.

Montujemy instalacje solarne 
oraz kotły opalane biomasą

Po zimowej przerwie, ruszył montaż instala-
cji solarnych oraz kotłów opalanych biomasą na 
terenie naszej gminy. Planowany termin zakoń-
czenia przedsięwzięcia to sierpień 2018 roku.

Planujemy budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków

Opóźnienie w realizacji projektu w zakresie bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zada-
nie pt. „Czyste środowisko dzięki budowie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” 
wynika z przyczyn niezależnych od Gminy Bychawa 
i dotyczy interpretacji podatku VAT. W 2017 roku 
Gmina wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej 
w Bielsku Białej z wnioskiem o wydanie interpre-
tacji indywidualnej dotyczącej podatku od towa-
rów i usług w zakresie realizacji ww. projektu, 
podstawy opodatkowania oraz opodatkowania 

Trwają inwestycje w gminie Bychawa

wpłat uczestników projektu. Krajowa Informacja 
Skarbowa dwa razy odmówiła wydania interpretacji 
indywidualnej i Gmina Bychawa nie otrzymała od-
powiedzi na złożone wnioski. W roku 2018 Gmina 
wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego 
o klasyfikację Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 
Po otrzymaniu odpowiedzi ponownie został złożony 
wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wyda-
nie interpretacji indywidualnej.

Zadanie realizowane jest  w ramach opera-
cji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Budujemy kanalizację sanitarną 
wzdłuż ul. 11 Listopada 
w Bychawie

W najbliższym czasie rozpocznie się szósty etap 
budowy 352 mb. kanalizacji sanitarnej w „Rejonie 
Podzamcze” – odcinek wzdłuż ul. 11 Listopada.

Modernizujemy CKW 
w Zaraszowie-Kolonii

11 maja br. podpisana została umowa mię-
dzy OSP Zaraszów-Kolonia a wykonawcą zadania 
„Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej 
w miejscowości Zaraszów-Kolonia”. W ramach 
przedsięwzięcia zrealizowane zostaną: wymiana 
pokrycia dachu, izolacja cieplna stropu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docie-
plenie budynku, remont sanitariatu, roboty remon-
towe wewnętrzne, schody zewnętrzne, odwodnie-
nie, chodniki, instalacja wodna i kanalizacyjna we-
wnętrzna, remont instalacji elektrycznej, remont 
instalacji odgromowej, instalacja wentylacji. Prace 
rozpoczęły się 14 maja br.

�� O zakończeniu 
programu 
wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informu-
je, że w marcu 2018 roku zorganizował ostatnią 
turę wydawania żywności Podprogramu 2017 w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.
Podczas całego przedsięwzięcia zostało wydanych 
ponad 49 ton żywności dla osób potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie: 
przede wszystkim burmistrzowi Bychawy Januszowi 
Urbanowi, dyrektorowi Bychawskiego Centrum 
Kultury Piotrowi Gęba za udostępnienie sali, preze-
sowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
Zofii Popławskiej za użyczenie wózka widłowego, 
wolontariuszom z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie, a także strażakom 
Ochotniczych Straży Pożarnych za pomoc w rozładun-
ku i wydawaniu produktów wspólnie z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

p.o. kierownik OPS Ewa Korba

kolejny projekt UE

��Wspieramy 
potrzebujących
18 maja 2018 roku została 
podpisana umowa między 
Gminą Bychawa a Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie 
o dofinansowanie projektu pn. 
„Przyjdź, zapytaj – profilaktyczny 
Program dla Rodzin” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do sześćdziesięciu jeden osób 
zamieszkujących na terenie gminy Bychawa (do czter-
dziestu pięciu osób dorosłych i szesnaściorga dzieci) 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym i korzystających ze wsparcia OPS w Bychawie.

Wartość projektu to 479 436,92 zł ( w tym wkład 
własny to 71 915,54 zł). Zadanie realizowane jest 
w terminie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 
2020 roku.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bychawie.

�� OPS rozdaje 
jabłka
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie pod koniec maja 
br. zorganizuje dystrybucję 
jabłek otrzymanych za 
pośrednictwem Banku 
Żywności w Lublinie od 
producenta produktów 
rolnych.

Osoby zainteresowane proszone są o kon-
takt z OPS Bychawa: tel. 815660127.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://opsbychawa.pl/.
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Kolejne etapy przebudowy 
drogi – 1,3 km

pierwszy etap – 
przebudowa drogi 
w 2018 roku – 600 m

Budynek Szkoły podstawowej w Zaraszowie 
przed przystąpieniem do prac budowlanych

Zainstalowany kocioł opalany peletem
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�� Kwesta na rzecz hospicjum dla 
dzieci
Na sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 19 kwietnia 
2018 roku miała miejsce kwesta na rzecz Podopiecznych 
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

Zbiórka przyniosła całkiem sporą kwotę 
– 731,50 zł. Pieniądze zostały wpłacone 
na konto bankowe hospicjum.

W imieniu Podopiecznych hospi-
cjum składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim Darczyńcom, a dla osób pra-
gnących wesprzeć dzieło pomocy cho-
rym dzieciom podaję numer konta ban-
kowego, na które można dokonać wpła-
ty – 73 1240 2382 1111 0000 3923 3280.

ZM

�� W dniach od 1 maja 
do 31 grudnia 2017 r. 
przeprowadzono 
wśród klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie 
badanie ankietowe, 
którego celem było 
poznanie opinii o pracy 
samorządu oraz jakości 
usług świadczonych 
przez Urząd Miejski 
w Bychawie.

W badaniu wzięło udział 182 respondentów. 
Dostęp do formularzy ankietowych w formie pa-
pierowej zapewnili i ankiety wręczali pracowni-
cy Urzędu. Ankieta byłą dostępna również w for-
mie elektronicznej, w postaci interaktywnego for-
mularza na oficjalnej stronie internetowej www.
bychawa.pl.

Oceniano jakość pracy w dwóch obszarach: po-
znanie opinii interesantów na temat jakości usług 
świadczonych przez Urząd Miejski w Bychawie 
oraz opinii o pracy Samorządu Gminy Bychawa. 
Respondenci odpowiadali na 9 pytań. Ich treść 
wraz z wynikami została zamieszczona poniżej. 
1. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/za-

dowolony z obsługi przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bychawie (uprzejmość i kultura 
osobista)?

- 160 pozytywnych odpowiedzi, przy 22 
negatywnych

2. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/
zadowolony z terminowości i sposobu zała-
twienia sprawy przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bychawie?

- 155 pozytywnych odpowiedzi, przy 27 
negatywnych

Wnioski z badań satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie

3. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do informacji 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie, formularzy 
i ich czytelności?

- 157 pozytywnych odpowiedzi, przy 25 
negatywnych

4. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu 
(stoliki, miejsca siedzące)?

- 116 pozytywnych odpowiedzi, przy 66 
negatywnych

5. Jak Pani/Pan ocenia stan czystości ładu, porząd-
ku i zieleni na terenie miasta i gminy?

- 145 pozytywnych odpowiedzi, przy 37 
negatywnych

6. Jak ocenia Pani/Pan ilość i jakość inwestycji na 
terenie miasta i gminy?

- 122 pozytywnych odpowiedzi, przy 60 
negatywnych

7. Jak ocenia Pani/Pan stan dróg i chodników na 
terenie miasta i gminy?

- 95 pozytywnych odpowiedzi, przy 87 negatywnych
8. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/za-

dowolony z ilości i jakości imprez kulturalnych 
i sportowych?

- 142 pozytywnych odpowiedzi, przy 40 
negatywnych 

Porównanie wyników z 2017 r. 
w stosunku do 2016 r.

Porównując dane z roku 2016 i 2017 możemy 
stwierdzić, że ilość bardzo zadowolonych klien-
tów Urzędu Miejskiego w Bychawie wzrosła o 11% 
(2016 r. – 23%; 2017 r. – 34%), zadowolonych – wzro-
sła o 3% (2016 r. – 38%; 2017 r. – 41%), niezadowo-
lonych – spadła o 7% (2016 r. – 23%; 2017 r. – 16%), 
natomiast bardzo niezadowolonych – spadła o 7% 
(2016 r. – 16%; 2017 r. – 9%).

W przeciwieństwie do roku 2016 w 2017 wzro-
sła liczba osób zadowolonych z warunków loka-
lowych Urzędu (jednakże mieszkańcy w pytaniu 
otwartym nr 9 (2017) – „Co Pani/Pan zmieniłaby/
zmieniłby w pracy Urzędu Miejskiego w Bychawie 
i Samorządu?” – wskazywali na potrzebę zwiększe-
nia komfortu w Urzędzie poprzez montaż klima-
tyzacji oraz m.in. remont łazienki przylegającej do 
Punktu Obsługi Interesanta).

Zauważalny wzrost zadowolenia osób biorących 
udział w badaniu dotyczy stanu czystości, ładu, po-
rządku i zieleni na terenie miasta i gminy; dostępu 
do informacji w Urzędzie Miejskim w Bychawie, for-
mularzy i ich czytelności; obsługi przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bychawie (uprzejmość i kultu-
ra osobista). Klienci Urzędu wyżej ocenili także ilość 
i jakość inwestycji na terenie miasta i gminy; termi-
nowość załatwiania sprawy przez pracowników; stan 
dróg i chodników na terenie miasta i gminy; ilości i ja-
kości imprez kulturalnych i sportowych.

Warto podkreślić również fakt, że niektóre wnio-
skowane przez mieszkańców działania zostały zreali-
zowane w 2017 roku m.in. wykonanie zatoki przy-
stankowej na ul. Podwale w Bychawie.

Liczba osób biorących udział w badaniu satysfakcji 
klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie zwiększyła 
się o 48, co daje 36% wzrost.

Dbając o wysoką jakość usług świadczonych 
przez Urząd Miejski w Bychawie zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do wypełniania ankiety dostęp-
nej w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.bychawa.pl.

 

Tabela przedstawia podsumowanie badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie za rok 2017 
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�� Pozbądź się 
problemu – usuń 
azbest!
Informujemy o rozpoczęciu 
naboru zgłoszeń lokalizacji 
na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest od 
osób fizycznych w ramach 
realizacji projektu pn. „System 
gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego”, 
współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji trwa od dnia 21 maja 2018 
r. do dnia 8 czerwca 2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania 
związane z demontażem, odbiorem, transportem 
oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wnio-
sków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we 
właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie 
http://www.azbest.lubelskie.pl. ��W trosce o bezpieczeństwo uczniów korzystających z dowożenia do 

szkół
W trosce o bezpieczeństwo 
uczniów dowożonych do 
szkół, przedszkoli i ośrodków 
wychowawczych Gmina 
Bychawa zainicjowała proces 
zakupu i montażu kamer 
w autobusach szkolnych.

Ponadto osoby (opiekunki) sprawujące opiekę pod-
czas dowożenia w ostatnim czasie odbyły szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Uaktualniło oraz wzbogaciło to ich dotych-
czasową wiedzę.

�� Sołeckie podziękowania 
dla gałęzowskich 
przedszkolaków

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom z gałęzowskiego 
Tęczowego Zakątka, ich rodzicom oraz paniom pod opieką których 
powstały piękne, własnoręcznie wykonane, kolorowe dzieła sztu-
ki jakimi zostaliśmy obdarowani 27 marca 2018 roku podczas se-
sji Rady Miejskiej w Bychawie. Była to niezwykle miła niespodzian-
ka – stroiki ubarwiły nasze domy w czasie Świąt Wielkanocnych. 
Podziękowania kierujemy także do burmistrza Bychawy Janusza 
Urbana i pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie, którzy 
wsparli to niecodzienne przedsięwzięcie.

sołtysi Gminy Bychawa

Wykres przedstawia podsumowanie badania 
satysfakcji klientów urzędu Miejskiego 
w Bychawie za rok 2017
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�� Hetman Tandem Cup kolejny raz w Bychawie!
W południe 30 kwietnia 2018 roku gmina 
Bychawa gościła kolarzy, biorących udział 
w XXI Międzynarodowym Kolarskim Wyścigu 
Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny.

Cała sportowa impreza trwała od 28 kwietnia do 1 maja na drogach wojewódz-
twa lubelskiego. Wyścig składał się z pięciu etapów, które rozegrano w Lublinie 
i jego okolicach. Zawodnicy przejechali w sumie 213,5 km. Do rywalizacji stanęły 
ekipy z Polski, Białorusi i Japonii.

Trasa IV etapu biegła drogami naszej gminy. Start Bychawa – ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – ul. Macieja Rataja –Wandzin – ul. Adama Mickiewicza 
– ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Długość jednej rundy wynosiła 2,8 km. 
Ogółem, tego dnia, kolarze pokonali dystans 51,2 km (kobiety) i 66,6 km (męż-
czyźni). Żadnego bychawianina nie powinno zdziwić, że pierwsze miejsce w kate-
gorii kobiet zajęły Iwona Podkościelna i Aleksandra Tecław (KKT Hetman Lublin). 
Ich czas to 1:22:05. W kategorii mężczyzn, w bychawskim etapie, zwyciężył 

tandem Marcin Polak i Michał Ładosz (KKT Hetman Lublin). Warto nadmienić, 
że ci sami zawodnicy zajęli pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji wyścigu.

�� W uroczystościach 
upamiętniających 227. 
rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 
tradycyjnie już, 
wzięło udział wielu 
bychawian.

Jak każe bychawski obyczaj, w towarzystwie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali do kościoła. Tam, przed mszą 
świętą w intencji Ojczyzny, uczniowie Zespołu Szkół 
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 
przedstawili bardzo bogatą część artystyczną. 
Następnie wszyscy udali się pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Tuż po tym jak wybrzmiały 
ostatnie dźwięki Mazurka Dąbrowskiego w wyko-
naniu „Henryczków” głos zabrał burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, który w swoim przemówieniu skupił 
się na sensie i treści obchodzonego święta. Kończąc 
wystąpienie wezwał – „Dzisiaj, pamiętając szcze-
gólnie o twórcach Konstytucji Majowej i o dziele 
tej Konstytucji, złóżmy hołd tym wszystkim, któ-
rzy ją stworzyli. Złóżmy też hołd tym, którzy w imię 

wolności oddali życie, abyśmy my mogli dzisiaj w ten 
piękny majowy dzień cieszyć się wolną, niepodległą 
Polską”. W trzeciomajowych uroczystościach wzię-
ły udział liczne delegacje ze sztandarami – również 

temat z okładki

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

reprezentacja władz Bychawy z przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorzem Szaconiem, 
burmistrzem Bychawy Januszem Urbanem i sekre-
tarz Gminy Bychawa Jolantą Cajzer złożyła wieniec 
pod pomnikiem Marszałka. Na koniec burmistrz 

Bychawy zapraszając wszystkich zebranych na tra-
dycyjną kawę i ciastko w Złotej Lirze podziękował 
im za przybycie i współorganizację oraz zachęcił 
do wzięcia udziału w IV Biegu „Bychawa na 3-GO!”. 
Zwieńczeniem spotkania przy pomniku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego był koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego działają-
cego przy Bychawskim Centrum Kultury.

Biegli w hołdzie Konstytucji 
3 Maja

W swoim trzeciomajowym wystąpieniu burmistrz 
Bychawy Janusz Urban powiedział – „Dziękować 
wolnej Ojczyźnie, dziękować jej twórcom, można 
na wiele sposobów”. Jednym z nich był odbywający 
się w tym roku na błoniach przy Stadionie Miejskim 
w Bychawie IV Bieg „Bychawa na 3-GO”. Poniżej za-
mieszczone zostały wyniki rywalizacji. Wszystkim za-
wodnikom składamy serdeczne gratulacje!

Kategoria 2005 rok i młodsi – dziewczęta:
1. Milena Jakubowska – SP w Bychawce
2. Karolina Jakubowska – SP w Bychawce
3. Agnieszka Krzysztoń – SP w Bychawie
4. Milena Pietrzak – SP w Bychawce
5. Magdalena Zielińska – SP w Bychawce

Kategoria 2005 rok i młodsi – chłopcy:

1. Patryk Janik – SP w Bychawce
2. Kacper Piechota – SP w Bychawie
3. Karol Ziętek – SP w Bychawie
4. Szymon Wiechnik – SP w Bychawce
5. Bartosz Kuśmierz – SP w Bychawie
6. Mikołaj Ziarniecki – Bychawa
7. Paweł Zieliński – SP w Bychawce

Kategoria 2001-2004  – chłopcy:
1. Michał Pawelec – SP w Bychawie
2. Igor Szumiło – SP w Bychawie

Kategoria 2000 rok i starsi – kobiety:
1. Luiza Frączek – Strzyżewice
2. Magdalena Ziarniecka – Bychawa

Kategoria 2000 rok i starsi – mężczyźni:
1. Albert Rachwał – Urszulin
2. Łukasz Krzysztoń – Bychawa
3. Mateusz Gajur – Wola Duża
4. Sebastian Dobroliński – Bychawa

�� Kolorowe pojemniki zachęcają bychawian do dbania o środowisko 
naturalne
Na terenie naszego miasta, a konkretnie w parkach 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy 
ul. 11 Listopada, jak i na terenie ruin pałacu na 
Podzamczu zostały ustawione pojemniki do 
segregacji odpadów. 

Zachęcamy do korzystania z nich – prosimy o wyrzucanie odpadów segregowa-
nych w podziale na frakcje.

Pojemniki takie pojawiły się także w Urzędzie Miejskim w Bychawie. 
Korzystają z nich pracownicy oraz interesanci którym dbanie o środowisko na-
turalne nie jest obce.
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�� Tych kilka zapisanych 
wersów, które 
mają Państwu 
przybliżyć nasze małe 
centrum świata jest 
również swoistym 
zaproszeniem 
skierowanym do 
każdego kto ceni sobie 
piękne widoki, świeże 
powietrze, aktywny 
wypoczynek oraz 
dawne, regionalne 
smaki.

Nietuzinkowe oblicze naszej gminy dostrzeżone 
zostało nawet z kosmosu przez astronautę NASA. 
Pasjonaci zapierających dech w piersiach krajobra-
zów, dla których ważny jest aktywny wypoczynek 
mają możliwość zwiedzania naszej gminy podą-
żając szlakiem rowerowym „Doliną Kosarzewki”. 
Cyklista, po dniu spędzonym na jednośladzie, 
może w Bychawie zasmakować w przepysznych 
pierogach.

Życząc pasjonującej lektury pragnę serdecz-
nie zaprosić Państwa do naszego małego centrum 
świata!

Janusz Urban, burmistrz Bychawy

Bychawa – 480 lat historii
Bychawa jest miastem mogącym pochwalić się 

480 letnią historią. Położona jest w niedalekim 
sąsiedztwie Lublina w widłach dwóch niewielkich 
rzek Gałęzówki i Kosarzewki – dopływu Bystrzycy. 
Miasto założył Mikołaj Pilecki kasztelan bełski 
i lwowski w 1537 roku. Okres wzmożonego rozwo-
ju przeżyło w XVI i pierwszej połowie VXII wieku 
co spowodowane było bliskością ważnego szlaku 
handlowego. Zniszczone podczas wojen kozackich 
i szwedzkich trwale podupadło. Ponowne ożywie-
nie nastąpiło na początku XX wieku za sprawą dzia-
łalności ks. Antoniego Kwiatkowskiego, skupiające-
go wokół swych działań światłych ziemian, miesz-
czan, inteligencję, jak i chłopów. Powstał wtedy 
szereg instytucji publicznych, stanowiących o wy-
sokim poziomie cywilizacyjnym miejscowości m.in. 
szpital, Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Spożywców, 
Straż Ogniowa, poczta, sąd pokoju, a w wolnej 
Polsce nowoczesna szkoła. Podczas pierwszej woj-
ny światowej Bychawa ucierpiała rezultatem dzia-
łań wojennych. Podczas drugiej była ośrodkiem ru-
chu konspiracyjnego, a jej okolice miejscem akcji 

oddziałów partyzanckich. Ludność żydowska stano-
wiąca większość mieszkańców miasteczka poniosła 
śmierć w hitlerowskich obozach zagłady. Prawa 
miejskie Bychawa utraciła po powstaniu stycznio-
wym, odzyskała dopiero w 1958 roku. W latach 
1956-1976 była stolicą powiatu – powstało kilka za-
kładów tzw. przemysłu terenowego dających pra-
cę mieszkańcom, stadion sportowy i zalew wodny 
służący celom rekreacyjnym, założono spółdzielnię 
mieszkaniową, wzniesiono Dom Kultury. Obecnie 
gmina Bychawa stanowi swoiste zaplecze rolnicze 
i mieszkalno-rekreacyjne aglomeracji lubelskiej.

Nie zapominając o historii 
dotrzymujemy kroku 
nowoczesności

Gmina Bychawa z każdym rokiem rozkwita coraz 
bardziej. Rozwijamy się m.in. dzięki środkom po-
chodzącym z Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 
kilku lat zrealizowanych zostało wiele inwestycji. 
Najważniejsze z nich to montaż kotłów na bioma-
sę oraz kolektorów słonecznych (pamiętamy o tym 
jakże ważne jest korzystanie z odnawialnych źródeł 
energii), przebudowa dróg i kanalizacji sanitarnej, 
czy modernizacja budynków oświatowych i strażnic 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zwiedzamy Bychawę na rowerze
Dawniej symbolem luksusu był samochód, dziś 

staje się nim rower. Coraz więcej rodzin z dziećmi, 
w wolnych chwilach, wybiera się na wycieczki eko-
logicznymi jednośladami. Niejednokrotnie podąża-
ją oni szlakiem rowerowym „Doliną Kosarzewki”.  
Przebiega on przez Bychawę, łącząc dwie sąsiednie 

Gmina Bychawa – zapraszamy do naszego małego centrum świata

gminy – Krzczonów i Strzyżewice. Liczne zabyt-
ki m.in. secesyjne kamieniczki, synagoga z 1899 r., 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ruiny pałacu na 
Podzamczu – wzniesionego w 1734 roku w miejscu 
dawnego zamku, kościół oraz cmentarz w Bychawce 
zachęcają do zatrzymania się i pochylenia nad ich 
historią. Dodatkowym atutem naszego miasta jest 
jego położenie, na uboczu dużych szlaków komuni-
kacyjnych. Mniejsze zagęszczenie ruchu pozwala ro-
werzystom cieszyć się nie tylko pięknymi widokami, 
ale zapewnia również poczucie bezpieczeństwa.

Szlak rowerowy „Doliną 
Kosarzewki” (długość 26 km)

Osmolice – Iżyce – Bychawka Pierwsza – Bychawka 
Druga – Bychawka Druga Kolonia – Wincentówek 
– Bychawa – Wola Duża – Skawinek – Kosarzew 
Dolny Kolonia – Kosarzew Dolny – Kosarzew Górny – 
Zielona – Krzczonów

Kraina pierogów oraz…
Cyklista, po dniu spędzonym na rowerze, może 

w Bychawie zasmakować w przepysznych pierogach. 
Najlepszą okazją do poeksperymentowania z nowy-
mi smakami jest Ogólnopolski Festiwal „W Krainie 
Pierogów”. Odbywa się on w ostatni weekend 
maja. Od 2016 roku połączony jest z Festiwalem 
Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Na kuli-
narnym szlaku wschodniej Polski”, którego głów-
nym celem jest promocja wysokiej jakości żywności, 
wytwarzanej przez lokalnych wytwórców w oparciu 
o tradycyjne technologie z wykorzystaniem regional-
nych i naturalnych surowców.

Jest to impreza, na której oprócz dobrej mu-
zyki, przeróżnych konkursów i atrakcji, podawa-
ne są pierogi – według wielu znawców kulinarnych 
uznawane za jedne z najsmaczniejszych. Wszystko 
zaczęło się w 2000 roku. Z roku na rok jakość, 
ilość i rozmaitość serwowanych pierogów rośnie. 
Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów” stanowi 
świetną promocję Bychawy w kraju i poza jego grani-
cami. Z roku na rok wydarzenie cieszy się niesłabną-
cą popularnością.

Bychawa znawcom sztuki kulinarnej oferuje rów-
nież możliwość połączenia dwóch pasji – przygoto-
wywania potraw i czytania książek. Wydarzenie to 
przebiega pod hasłem „Danie dla Mola, czyli czyta-
nie podniebieniem”. Składa się z konkursu – w ra-
mach którego należy odnaleźć w literaturze, bądź 
samemu napisać, utwór opisujący przygotowanie, 
serwowanie lub delektowanie się smakiem najprze-
różniejszych potraw. Zwieńczeniem jest impreza fi-
nałowa – wtedy to literackie opisy stają się realnymi 
przysmakami.

Również dla pasjonatów orkiestr dętych mamy 
coś specjalnego – coroczną „Międzynarodową Galę 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych”. W trakcie niej 
można delektować się nie tylko rozbrzmiewający-
mi dźwiękami, ale i widokami podczas uroczystego 
przemarszu zespołów główną ulicą miasta.

W naszym małym centrum świata dobrze czują się 
także wielbiciele koni. Od kilku już lat gościmy wyda-
rzenie licznie skupiające miłośników tych niesamo-
witych zwierząt – „Pokaz użytkowania koni i kuców”.

Kosmiczna Bychawa
Nietuzinkowe oblicze naszej gminy dostrzegł na-

wet astronauta NASA Jeff Williams. Przebywając na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, za-
mieścił na Instagramie zdjęcia przeróżnych miejsc 
na Ziemi, m.in. Nowego Jorku, raf koralowych na 
Bahamach, czy wielkich kanionów. W tej niesamo-
witej galerii znalazła się jedyna fotografia Polski 
ukazująca południowo-wschodni fragment gmi-
ny Bychawa. Astronautę zaintrygował specyficzny 
układ pól wskazujący – jego zdaniem – na urodzaj-
ność i produktywność tychże ziem. Na punkcie tego 
wydarzenia oszalały media w całej Polsce.

Międzynarodowe przyjaźnie
Ważnym czynnikiem rozwoju gminy Bychawa jest 

otwarcie mieszkańców na świat. Kontakty z miesz-
kańcami z zaprzyjaźnionych miast – francuskiego 
La Chapelle-sur-Erdre oraz ukraińskiego Korca, wy-
jazdy młodzieży w celach naukowych oraz zawodo-
wych podnoszą kwalifikacje i poszerzają horyzonty 
bychawian.

nasza gmina z kosmosu 2016 r.


Kosmiczna Bychawa

Międzynarodowa Gala Młodzieżowych orkiestr dętych 
w Bychawie

ruiny pałacu wzniesionego w 1734 roku Bychawa z lotu ptaka

danie dla Mola
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mieszkańcymieszkańcy

�� Odpowiedź na 
postawione w tytule 
pytanie jest prosta, 
choć nieoczywista. 
Otóż Dorota Roś i Alicia 
Devaux tworzą film 
o Bychawie – o naszym 
małym, kosmicznym 
centrum świata. 
Szczególną uwagę 
trzeba tutaj zwrócić na 
słowo „kosmicznym”, 
gdyż to od niego 
wywodzi się geneza 
całego filmowego 
projektu.

Rozmowa z Dorotą Roś – pochodzącą z Warszawy 
studentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 
(powszechnie znanej jako Łódzka Szkoła Filmowa) 
kierunku Montaż filmowy oraz z Alicią Devaux – 
pochodzącą z Paryża (tak we Francji 😉) studentką 
wspomnianej już wyżej Łódzkiej Filmówki na kie-
runku Sztuka operatorska.
��Jak to się stało, że postanowiłyście stwo-
rzyć film o Bychawie?

Dorota Roś – W listopadzie 
2016 roku przeczytałam ar-
tykuł pt. Najpiękniejsza pol-
ska gmina widziana z orbity. 
Chwała Bychawy, który wła-
śnie ukazał się w „Polityce”. 

Bardzo spodobała mi się cała opisana tam sytuacja 
– jedno przypadkowo zrobione, przez astronautę 
przebywającego aktualnie w kosmosie, zdjęcie wy-
wołało tak wielkie zainteresowanie. Pomyślałam, 
że jest to dobry pomysł na krótki film dokumental-
ny. Znaczenie miał również kolejny niecodzienny 
zbieg okoliczności. Pewnego dnia, podczas rozmo-
wy z kolegą mieszkającym piętro wyżej w akademi-
ku okazało się, że pochodzi on właśnie z Bychawy. 
Tym samym zyskałyśmy jakże ważny punkt zacze-
pienia. Po raz pierwszy Bychawę odwiedziłam w ra-
mach tak zwanej dokumentacji w lutym 2017 roku. 
W kwietniu tego samego roku wróciłam z Alicją – 
od tej pory poznajemy mieszkańców.

Dorota Roś i Alicia Devaux – co takiego łączy je z Bychawą?

Alicia Devaux – Widząc jak 
Dorota jest zakochana 
w Bychawie zaczęłam być za-
zdrosna – ja też chciałam od-
wiedzić to miasto o którym 
ciągle mówiła. Kiedy w końcu 
zaproponowała mi wspólny 
wyjazd byłam zachwycona.

��Jak czujecie się w Bychawie? 
Dorota Roś – Z każdymi ponownymi odwiedzina-

mi czujemy się tutaj coraz lepiej – wręcz – jak u sie-
bie. Jesteśmy zachwycone Bychawą, jej mieszkańca-
mi. Przyjęto nas – choć byłyśmy obce – bardzo miło, 
z ogromną gościnnością. To jest naprawdę bardzo 
budujące, bo w miastach tego nie ma. Jadąc tutaj 
pierwszym razem nie wiedziałam, czego mam się 

spodziewać. Zaskoczyła mnie ilość realizowanych 
tu przeróżnych inicjatyw lokalnych. Tutaj naprawdę 
dużo się dzieje.

Alicia Devaux – Niesamowite jest to, że tak wie-
le osób realizuje, rozwija tu swoje pasje – począw-
szy od budowania łodzi, przez tworzenie gitar, aż po 
uprawianie sportu na olimpijskim poziomie. Trzeba 
wspomnieć o promocji gminy, która stoi tu na bar-
dzo wysokim poziomie. Jest to również inspirujące, 
gdy ogląda się te materiały w internecie. Ważne, 
że fotografie ukazujące miasto wykonywane są nie 
tylko z powierzchni ziemi, ale właśnie i z lotu ptaka 
– drona.
��Macie już scenariusz, jego zarys, jakiś plan 
działania, który chcecie zrealizować?
Dorota Roś – W trakcie pobytów w Bychawie sku-

piamy się na tym, aby zbliżyć się do mieszkańców 
i jak najlepiej ich poznać. Zamierzamy pokazać, jak 
wygląda życie w tym urokliwym miasteczku. Myślimy 
o zestawieniu refleksji astronauty Jeffa Williamsa na 
temat Ziemi widzianej z kosmosu z życiem codzien-
nym w Bychawie. Będziemy próbować skontaktować 
się z NASA w celu wykorzystania materiałów z prze-
strzeni kosmicznej i wywiadów z panem Williamsem. 
To będzie pewnie skomplikowane, ale nie ma rzeczy 
niemożliwych.
��Co udało się Wam dotychczas zrealizować?
Dorota Roś – Właściwie większość mieszkańców, 

których poznałyśmy, ma ciekawe historie do opo-
wiedzenia. Zainteresowali nas między innymi har-
cerze, może dlatego, że do tej pory nie miałyśmy 
prywatnie styczności z taką formacją. Dzieci te mają 
ogromną radość z tego, co robią. Nagrywałyśmy też 
oczywiście festiwal „W Krainie Pierogów”.

Alicia Devaux – Na festiwalu zjadłam więcej piero-
gów, niż przez całe swoje życie.
��Kiedy planujecie finalizację projektu? 
Istnieje szansa, że bychawianie będą mogli 
obejrzeć film już w tym roku?

Niestety, projekty dokumentalne, nawet te krót-
kie, wymagają szczególnej cierpliwości. Nierzadko 
proces ten trwa nawet 3-4 lata od powstania pomy-
słu do zmontowania finalnej wersji filmu. Prosimy 
więc o kredyt zaufania, a pewnego pięknego dnia 
za „x” miesięcy zorganizujemy bychawską premierę!
��Jak to się stało, że obie znalazłyście się 
w Łódzkiej Szkole Filmowej?
Dorota Roś – Jakoś tak się złożyło, że w pewnym 

momencie życia, po skończonych pierwszych stu-
diach, znalazłyśmy w sobie pasję tworzenia filmów. 
A Łódzka Filmówka jest najlepszą szkołą filmową 
w Polsce, być może również w tej części Europy. 
Miałyśmy szczęście zostać do niej przyjęte i rozwijać 
się pod okiem świetnych nauczycieli.
��A dlaczego paryżanka postanowiła studiować 
w Polsce?
Alicia Devaux – Są różne powody. Jednym jest to, 

że moja mama jest Polką i chciałam poznać swoje ko-
rzenie. Jeszcze nie tak dawno nie mówiłam po pol-
sku i nie znałam Polski. Poza tym chciałam zdawać do 
szkoły filmowej, a mama powiedziała mi, że jest taka 
w Łodzi, gdzie można zdobyć doświadczenie biorąc 
udział w takim krótkim instruktażu. Pomyślałam, że 
czemu nie – pojadę na trzy, cztery miesiące i wrócę. 
Jak się okazało – miasto Łódź i szkoła spodobały mi 
się tak bardzo, że już po miesiącu postanowiłam zo-
stać na całe studia.
��Macie jakieś plany na przyszłość, powiedzmy 
po realizacji filmu o Bychawie?
Dorota Roś – Na pewno po skończeniu Szkoły bę-

dziemy chciały się rozwijać, każda w swojej specjal-
ności – Alicia jako operatorka, ja jako montażystka. 
Ale kto wie, może znowu przeczytam frapujący arty-
kuł i rzucimy się w wir szalonej przygody dokumen-
talnej? Niewykluczone. Wierzę, że kosmos trzyma 
rękę na pulsie.

rozmawiała Sylwia Paćkowska

�� Seniorzy zarażający młodych kulturą ludową zostali odznaczeni!
W niedzielne popołudnie 8 kwietnia 2018 roku 
w Bychawskim Centrum Kultury miało miejsce 
wydarzenie przebiegające pod hasłem „Zarażamy 
młodych kulturą ludową”.

Organizatorem uroczystości , która na celu miała integrację pokoleniową połą-
czoną z zabawą taneczną były Stowarzyszenie Razem dla Kultury i Klub Seniora 
działający przy BCK. W trakcie wydarzenia miało miejsce odznaczenie długo-
letnich działaczy seniorów, których burmistrz Bychawy Janusz Urban uhonoro-
wał dyplomami i statuetkami „Zasłużony dla kultury ludowej”. Część oficjalną 
uświetniły także występy artystyczne Klubu Seniora i wokalistek z Bychawskiego 
Centrum Kultury.

Wydarzenie współfinansowane z dotacji budżetu Gminy Bychawa, objęte zo-
stało Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy.

�� Międzypokoleniowa integracja łączy wielu
W niedzielę 6 maja 2018 roku w Bychawskim 
Centrum Kultury miało miejsce spotkanie 
integracyjne „Między Pokoleniami”.

Organizatorem corocznego wydarzenia, które miało na celu krzewienie i rozwój 
dziedzictwa narodowego oraz przekazywanie tradycji regionalnych i patriotycz-
nych młodemu pokoleniu był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

W trakcie części oficjalnej nie zabrakło podziękowań, dyplomów i medali, któ-
re otrzymali burmistrz Bychawy Janusz Urban, dyrektor Bychawskiego Centrum 
Kultury Piotr Gęba oraz zasłużeni członkowie Związku. Uroczystość, którą pro-
wadziła p. Zofia Szorek przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI, 
uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Wydarzenie zostało sfinansowane z dotacji budżetu Gminy Bychawa.
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�� 14 kwietnia 2018 roku 
odbyło się „Francuskie 
Danie dla Mola”, 
literacko-kulinarne 
wydarzenie, które od 
lat jest stałym punktem 
w kulturalnym 
kalendarzu gminy 
Bychawa.

Tym razem był to efekt dobrej współpracy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – pomysłodawcy i głów-
nego wykonawcy wydarzeń z cyklu „dla Mola” 
oraz Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej – inicjatora edycji specjalnej.

W ten jeden wieczór każdy mógł poczuć się jak 
w gościnie u przyjaciół w La Chapelle-sur-Erdre. 
W luźnym, piknikowym klimacie, czytaliśmy frag-
menty literatury pięknej, przyrządzaliśmy smakowi-
te dania, charakterystyczne dla francuskiej kuchni. 
Uczyliśmy się języka i tańców. Lekcję języka francu-
skiego prowadziła romanistka Marlena Deckert, zaś 

do tańca porwała nas sama prezes Bychawskiego 
Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 

Bychawski Mol ciągle zaskakuje

Beata Kot. Z mikrofonem Radia Lublin przemykała 
się redaktor Magdalena Lipiec-Jaremek, łowiąc co 

ciekawsze wypowiedzi. W kąciku, w plątaninie ka-
bli i urządzeń, królował realizator dźwięku Fryderyk 
Faluszewski. Efekty pracy radiowej ekipy do posłu-
chania w cyklicznej audycji „Piękne życie”. Co chwila 
błyskały flesze aparatów Sylwii Paćkowskiej redaktor 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” i Roberta Bogudzińskiego.

Absolutnym hitem wydarzenia było zbudowa-
nie wirtualnego mostu pomiędzy Bychawą, na 
Lubelszczyźnie, w Polsce – a La Chapelle, nad rze-
ką Erdre we Francji. Czegoś takiego w historii molo-
wych spotkań jeszcze nie było. Dzięki Danucie Hanaj 
przestała istnieć niemała odległość – ponad 2 ty-
siące kilometrów, które dzielą dwa miasta partner-
skie, tj. Bychawę i La Chapelle-sur-Erdre. Na wielkim 
ekranie pojawiła się znajoma twarz Joli Folwarskiej-
Brisset i jej córki Agatki, która podała nam przepis 
na FAR BRETON [czyt. far brytą] – tradycyjny francu-
ski deser. Przyrządziła go dla molowych gości Danuta 
Hanaj. Wszystkimi zmysłami smakowaliśmy także:
�» croissants [krłasą], czyli rogaliki francuskie według 

Care Santos „Czekoladowe pragnienie” serwowała 
Ewa Nieściór
�» crepes bretonnes [galet brəton], czyli naleśniki grycza-

ne odnalezione u Wiktora Hagena w powieści „Długi 
weekend” przygotowały Jadwiga Grzesiak i Genowefa 
Baran
�»  ratatuj inspirowany lekturą jw. przyrządziły Joanna 

Gołąb i Alina Doroszewska

�» Éclair [ekler], czyli eklery według Joanny Bator 
„Ciemno prawie noc” to dzieło dwóch panów: Artura 
Płazy i Waldemara Kota
�» soupe à l’oignon [sup a lonią], czyli zupa cebulowa wy-

jęta z książki J. Rowling „Harry Potter Książę półkrwi” 
została przygotowana przez panie z Bychawskiego 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
�» tarte aux légumes [tart o legym], czyli tarta z warzy-

wami z powieści R.P. Evansa „Obietnica pod jemiołą” 
to efekt literackich poszukiwań Magdaleny Miszczak; 
danie i literacką inspirację zaprezentowała Marlena 
Deckert
�» salade niçoise [salad nisłaz], czyli sałatka nicejska do 

utworu Sylwestra Krusińskiego przygotowała Renata 
Krusińska
�» moules au vin blanc [mul o wę blą] według utworu 

własnego przyrządziła Ewa Sprawka.
Wydarzenie było jednym z wielu elementów pro-

jektu „Promocja kultury francuskiej…” realizowane-
go przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej przy wsparciu finansowym Gminy 
Bychawa.

Było wyjątkowo, radośnie, pięknie.
Barbara Cywińska

��W „Pedagogicznej” uczą mnemotechnik i czytania migusiem!
23 kwietnia przypada Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Ma on na celu promocję 
czytelnictwa, edytorstwa oraz 
ochronę praw autorskich. W tym 
wyjątkowym dniu w Oddziale 
Pedagogicznym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie 
odbyły się dwa warsztaty: 
„Nauka czytania migusiem – 
warsztat szybkiego czytania” 
oraz „Jak uczyć się i zapamiętać, 
czyli mnemotechniki w pigułce”, 
prowadzone przez Annę 
Szczytkowską i Marlenę Maciasz.

Pierwszy warsztat skierowany był do uczniów szko-
ły podstawowej i wzięli w nim udział uczniowie klasy 
VI Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej. Uczestnicy poznali techniki ćwiczenia 
koncentracji uwagi. Dowiedzieli się jak funkcjonuje 
mózg, jak ważne jest rozwijanie sieci neuronów czy-
li połączeń nerwowych oraz co robić aby rozwijać 

myślenie, pamięć i uwagę, tak bardzo potrzebne przy 
nauce czytania. W praktycznym działaniu testowali 
ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość, myślenie, 
pamięć, koncentrację uwagi, które mają wpływ na 
zapamiętywanie i uczenie się. Wykonywali również 
ćwiczenia ruchowe, łączące koordynację ruchową 
z koncentracją uwagi. Zadania były ciekawe, wpro-
wadziły wiele dobrego humoru i chęci do działania, 
zwłaszcza że panie prowadzące wykonywały ćwicze-
nia razem z uczniami.

Natomiast uczniowie II klasy gimnazjum z Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego biorący 
udział w drugim warsztacie poznali teorię i prakty-
kę dotyczącą myślenia wizualnego i kodowania dwu-
torowego, a w szczególności – mapy myśli (technikę 

uczenia się). Mapy myśli (z ang. mind maps, mind-
maping) to innowacyjna metoda opracowana przez 
Barry’ego i Tony’ego Buzan. Powstała na przełomie 
lat 70. i 80. XX w. Polega na notowaniu na papierze 
lub ścianie napływających myśli, w miarę przycho-
dzenia ich do głowy, w sposób przejrzysty i czytelny. 
Obrazowo mapy myśli przedstawiają komórkę ner-
wową, której jądro stanowi problem, z którym się 
mierzymy oraz wychodzące w różne strony wypust-
ki (korzenie) nerwowe ukazujące rozwiązanie tego 
problemu.

Mapy myśli stosuje się z powodzeniem w:
�» autoanalizie ( analiza życia osobistego, zwłaszcza 

przyszłości)
�» pracy zawodowej (zebrania, prezentacje, zarządzanie)

�» ekonomii, sztuce, ale największe i najlepsze zastosowa-
nie znalazły w edukacji. Wykorzystuje się je do sporzą-
dzania notatek, przy pisaniu wypracowań, raportów, 
notatek z książek i wykładów, jako przygotowanie do 
sprawdzianów i egzaminów, przy konstruowaniu pro-
jektów szkoleń. Metoda ma pozytywny wpływ na 
koncentrację uczniów na lekcji, czyniąc ich bardziej 
aktywnymi, sprawdza się również w edukacji dzieci 
dyslektycznych.
Młodzież biorąca udział w zajęciach chętnie uczest-

niczyła najpierw w omawianiu teoretycznym map 
myśli, a później każdy indywidualnie tworzył własną 
mapę myśli na temat: „zaplanuj swoją przyszłość”. Na 
zakończenie obydwu warsztatów uczniowie otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty i zakładki do książek.

Każdego kto chciałby uzyskać więcej informacji na 
temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, wykony-
wania i zastosowania map myśli zachęcamy do lek-
tury książek znajdujących się w zbiorach biblioteki 
pedagogicznej:
�» Jak uczy się mózg, Manfred Spitzer, Warszawa 2007.
�» Mapy myśli [w]: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, 

t. 3., Warszawa 2004.
opracowała Jolanta Przech

Oddział Pedagogiczny MBP w Bychawie

�� Miłośnicy koni spotkali się w Bychawie

W niedzielę 6 maja 2018 roku 
na Stadionie Miejskim 
w Bychawie miało miejsce 
wielkie święto miłośników 
koni, tj. XIII Pokaz użytkowania 
koni i kuców oraz Czempionat 
kuców i koni małych – 
kwalifikacja do czempionatu 
ogólnopolskiego.

W trakcie wydarzenie odbywały się prezenta-
cje zaprzęgów, pokazy specjalne oraz konkursy. 
Wybrano również najładniejszego konia pokazu 

– tytułem tym może szczycić się Nugat wraz ze 
swoją właścicielką Katarzyną Kieryło. Nie zabra-
kło także atrakcji dla najmłodszych.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowali 
się: Bychawskie Stowarzyszenie Przyjaciół Koni, 
Burmistrz Bychawy, Lubelski Związek Hodowców 
Koni, Bychawskie Centrum Kultury, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie oraz Terenowe Koło 
Hodowców Koni w Lublinie.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim 
sponsorom, dzięki wsparciu których udało się 
zrealizować powyższe wydarzenie.

Więcej informacji na stronie internetowej 
Bychawskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Koni: 
www.konie.bychawa.pl

�� Informacja 
o biurze 
poselskim

Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki zapra-
sza wszystkich chętnych petentów do 
Biura Poselskiego, które mieści się przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 
w Bychawie. Biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach: 
11.00-17.00.

Adres mailowy do biura:  
biuroposelskiebychawa@gmail.com
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Szczere wyrazy współczucia
ks. Andrzejowi Kusiowi

proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Jana Chrzciciela w Bychawie

z powodu śmierci

SIOSTRY
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
ks. Tadeuszowi Siwkiewiczowi

proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Stanisława w Starej Wsi Drugieje

z powodu śmierci

MAMY
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Henrykowi Krajewskiemu

radnemu Rady Powiatu w Lublinie
z powodu śmierci

MAMY
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Zbigniewowi Maksimowi

radnemu Rady Miejskiej w Bychawie
z powodu śmierci

TATY
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
rodzinie śp. Piotra Wiśniewskiego

wieloletniego sołtysa Starej Wsi Pierwszej
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
rodzinie śp. Stanisława Szewczyka

wieloletniego sołtysa Bychawki Drugiej-Kolonii
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Gustawowi Szorkowi

sołtysowi Olszowca
z powodu śmierci

MAMY
składają

burmistrz wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

mieszkańcymieszkańcy

�� Powstanie Świetlica Międzypokoleniowa – nowe miejsce integracji 
mieszkańców

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 17 kwietnia 2018 roku podpisa-
ło z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę 
dotyczącą remontu świetlicy międzypokoleniowej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER” objętego programem w zakresie 4.6 „Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej lub kulturalnej” – tytuł zadania „Modernizacja lokalu na potrzeby Świetlicy 
Międzypokoleniowej BSKA w Bychawie”.

Świetlica powstanie w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 
– w sąsiedztwie Bychawskiej Izby Regionalnej. Wyremontowany lokal będzie 
miejscem, w którym odbywać się będą spotkania, czy warsztaty dla seniorów, 
jak i dzieci oraz młodzieży. Będzie to przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw 
lokalnej społeczności. Realizacja projektu rozpocznie się w maju 2018 roku. 
Przewidywany termin jego zakończenia to grudzień 2018 roku.

Ewa Rębecka

�� Dopiero zaczęliśmy, 
przypominam, że 
inauguracja miała 
miejsce 9 marca br., 
a już prawie zbliżamy 
się do półmetka. 
W lipcu zakończy się 
pierwszy semestr 
BUTW.

Za nami dwa pracowite miesiące (osiem różnych 
zajęć). Jesteśmy bogatsi o wiedzę i umiejętności 
z zakresu wielu dziedzin: prawa konsumenckiego, 
elementów psychologii, zdrowego żywienia, profi-
laktyki i ochrony zdrowia, kosmetologii, choreote-
rapii. Cały czas, z powodzeniem, budujemy nasze 
międzyludzkie relacje. Lubimy ze sobą przebywać, 
a przede wszystkim aktywnie spędzamy czas wśród 
ludzi z dala od trosk życia codziennego. Korzystamy 
z gościnności dyrekcji Bychawskiego Centrum 
Kultury, bo tam najczęściej odbywają się zajęcia.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazywana nam 
podczas wykładów i na warsztatach znajdzie zasto-
sowanie w praktyce. Już teraz mądrzej planujemy 
zakupy, nie dajemy się złapać na sprytne chwyty 
marketingowe, tym samym stajemy się świado-
mymi konsumentami. Ćwiczymy ciało i umysł na 
zajęciach tanecznych, bo proponowane układy 

choreograficzne mają nie tylko walory edukacyjne 
(poznajemy różne tańce świata), ale też terapeu-
tyczne i relaksacyjne. Wiemy, jak się zdrowo od-
żywiać, jakich błędów w żywieniu unikać, co naj-
lepiej wprowadzać do codziennej diety, a z czego 
zrezygnować. W salonie kosmetycznym poznaliśmy 
tajniki codziennej pielęgnacji ciała, więc wiemy, 
jak podkreślić naszą urodę (w końcu trochę próż-
ności nie zaszkodzi). Jesteśmy też świadomi zagro-
żeń zdrowotnych wynikających z mniejszej aktyw-
ności, ograniczeń wiekowych czy słabszej kondycji 
psychicznej. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy 

Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pełną parą

wykładu na temat ratownictwa medycznego, przy-
czyn powstawania chorób krążeniowych i sposobów 
reagowania w przypadku ratowania zdrowia lub ży-
cia. Zrewidowaliśmy naszą dotychczasową wiedzę 
na temat radzenia sobie z przypadkami zadławień, 
oparzeń, napadów padaczkowych, krwotoków, uką-
szeń owadów, złamań, zatruć. Z niecierpliwością cze-
kamy na część praktyczną, czyli udzielanie pierwszej 
pomocy, bo nie chcemy czuć się bezradni, kiedy ktoś 
bliski w naszej obecności cierpi i może umrzeć zanim 
pojawi się fachowa pomoc.

Jesteśmy wdzięczni prowadzącym zajęcia: 
K. Szopie, K. Suskiej, M. Jędruszczak-Kępce, E. Korbie, 
S. Sawie-Pasternak, B. Puchali i B. Michalakowi za za-
angażowanie, solidne przygotowanie merytoryczne, 
ciekawe formy przekazu, materiały wspomagające 
proces poznawczy i przyjazną atmosferę.

Przed nami jeszcze wiele nowych zajęć z zakresu: 
fizjoterapii, prawa cywilnego, kulinariów, plastyki, 
ekologii. Informacje i zdjęcia z odbytych wykładów 
i warsztatów znajdują się też na serwisie społecz-
nościowym, gdzie mamy swój profil. Zachęcamy do 
odwiedzin.

koordynator Teresa Tracz

„Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Na 
Start” to grant realizowany przez Stowarzyszenie 
„Razem Dla Kultury” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: działanie 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdro-
żenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”/Europejski Fundusz 
Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

�� Podziękowania
dla Lekarzy, Pielęgniarek i Personelu, 
Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Powiatowego w Bychawie, za troskliwą 
i profesjonalną opiekę medyczną udzielo-
ną mojemu Tacie Ś.P. Józefowi Maksimowi, 
w ostatnich tygodniach Jego życia.

Zbigniew Maksim z Rodziną

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom uroczystości po-
grzebowych mojego Taty Ś.P. Józefa 
Maksima. W sposób szczególny dzię-
kuję ks. Stanisławowi Górze za odpra-
wioną Mszę św., delegacjom ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawce, Urzędu 
Miejskiego i Rady Miejskiej w Bychawie, ko-
mitetu nr 1 powiatu lubelskiego PiS, krew-
nym, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym.

„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwę, 
złożone kondolencje, wyrazy wsparcia 
i życzliwości.

Zbigniew Maksim z Rodziną

�� Pij napoje mleczne – fermentowane latem 
i zimą
Napoje fermentowane są to 
produkty uzyskiwane z mleka 
pełnego, częściowo lub 
całkowicie odtłuszczonego 
poddanego fermentacji przez 
mikroorganizmy. Powodują 
one fermentację laktozy 
i koagulację białek.

W zależności od rodzaju dodanych bakterii wyróż-
niamy: jogurt, kefir, maślankę, mleko ukwaszone. 
Produkty te posiadają wysoką wartość odżywczą 
dzięki wyższej przyswajalności białek i tłuszczu 
oraz wyższą zawartość witamin w porównaniu 
do mleka. Zawierają najmniejszą ilość laktozy ze 
wszystkich produktów nabiałowych.

Żywe kultury bakterii zawarte w tych 
produktach posiadają właściwości lecznicze: po-
budzają żołądek do pracy; wzmacniają odporność 

zapobiegając rozwojowi bakterii chorobotwór-
czych, obniżając ryzyko zachorowania na nowo-
twór jelita; zawarte witaminy zwiększają odpor-
ność i obniżają poziom złego cholesterolu; duża 
zawartość wapnia, dzięki zawartości witaminy 
D3, jest przyswajana przez organizm (zapobiega 
osteoporozie).

Zdrowie zależy w dużym stopniu od tego co 
spożywamy, zaczyna się w jelitach. Dbajmy o nie 
pamiętając aby w codziennej diecie zalazły się na-
poje fermentowane z mleka. Pijmy je latem i zimą 
(mamy wtedy mniejszą odporność). Polecamy do-
rosłym , młodzieży i dzieciom (można podawać już 
od 8. miesiąca życia). Smacznego!

Jeżeli lubisz coś na słodko to dodaj dżemu lub 
soku i powstanie jogurt owocowy o smaku jaki 
lubisz, a wartości odżywcze i zdrowotne się nie 
zmienią – i będzie taniej. Smacznego!

Zofia Popławska
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mieszkańcymieszkańcy
�� Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar 
Burmistrza Bychawy

Dnia 17 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbył się Turniej w Tenisie Stołowym 
o Puchar Burmistrza Bychawy.

Zawody rozgrywane były systemem „do dwóch 
przegranych” w dwóch kategoriach wiekowych –
pierwsza do 18 lat i druga powyżej 18 lat. Młodsi za-
wodnicy rywalizowali do dwóch wygranych setów, 
a starsi do trzech wygranych setów do 11 punk-
tów, bez podziału na płeć. W młodszej grupie 
rywalizowało czternastu zawodników, a w star-
szej ośmiu. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:

do 18 lat:
1. Stanisław Zdybel – SP Bychawa kl. II b
2. Dawid Adamiak – SP Giełczew
3. Patryk Kmieć – SP Bychawa kl. II b

powyżej 18 lat:
1. Radosław Adamiak – Giełczew
2. Sławomir Skrzypczak – Kosarzew Dolny Kolonia
3. Mirosław Adamczyk – Kosarzew Dolny Kolonia

Andrzej Miszczak

�� Lubelska klasa 
okręgowa, szósty 
poziom rozgrywek 
w Polsce. Granit 
Bychawa, po 
dwudziestu jeden 
kolejkach ma na swoim 
koncie trzydzieści pięć 
punktów i zajmuje 
piąte miejsce w tabeli.

Właśnie zakończyła się jego seria czternastu spo-
tkań bez porażki i ośmiu wygranych z rzędu. 
Imponująca, nawet jak na ten szczebel rozgrywek. 
Nic się nie stało – mówi krótko Łukasz Gieresz, tre-
ner dumy Bychawy.

Trudno się z nim nie zgodzić. Wystarczy sięgnąć 
pamięcią rok wstecz, by zobaczyć, że Granit notuje 
wyraźny progres. To składowa wielu zmian, jakich 
dokonano w klubie. Przyjście młodego trenera, ze 
świeżym spojrzeniem na drużynę, to jedna z naj-
ważniejszych. Gieresz zaraził swoich zawodników 
nie tylko chęcią do pracy i zaangażowaniem w pro-
jekt, ale przede wszystkim pokazał im, że nawet na 
tym poziomie można coś robić profesjonalnie.

Trenujemy trzy razy w tygodniu, do tego docho-
dzi mecz ligowy – zaznacza były bramkarz i kapi-
tan Avii Świdnik. Ćwiczymy nie tylko na boisku, ale 

także w hali sportowej i na siłowni. Już teraz widać 
efekty tej pracy. Muszę też zaznaczyć, że frekwencja 
na treningach jest bardzo dobra. Widać, że zawod-
nicy chętnie na nie przychodzą. W zimie graliśmy 
sparingi z mocnymi rywalami, jak chociażby trze-
cioligowa Avia czy wicelider czwartej ligi, Powiślak 
Końskowola. Wpajam moim chłopakom, że nie 
muszą mieć kompleksów w starciach z lepszymi. 

Granit Bychawa odnosi kolejne sukcesy!

Najważniejsze, by zostawiali na murawie serce 
i zdrowie.

A tego graczom z Bychawy odmówić nie moż-
na. W klubie postawiono zresztą na miejscowych 
i tych, którzy z drużyną są od wielu lat. Oprócz kre-
dytu zaufania otrzymali sprzęt treningowy i meczo-
wy. To nie jest standard w klasie okręgowej. Co wię-
cej, to także nie jest standard w wyższych ligach.

Tego typu szczegóły odgrywają bardzo istotną 
rolę – dodaje Ł. Gieresz. Jednoczą drużynę, spra-
wiają, że mocniej utożsamia się z klubem i miastem. 
Dla nas każdy jest ważny i chcemy by tak właśnie 
się czuł.

W kadrze Granitu Bychawa jest sporo młodzie-
ży. To zresztą na ich barkach spoczywa największy 
ciężar odpowiedzialności za wyniki. Przychodzi ich 
oglądać coraz więcej ludzi. Zdarza się, że frekwen-
cja na spotkaniu ligowym wynosi nawet kilkaset 
osób.

Widać, że nie tylko nas cieszą wyniki jakie osią-
gamy – mówi Rafał Dudkiewicz, kapitan Granitu. 
Czujemy wsparcie kibiców, którzy coraz liczniej sta-
wiają się na meczach. Inaczej gra się dla pięćdzie-
sięciu osób, a inaczej dla trzystu. Wiemy, że stać nas 
na jeszcze więcej niż pokazujemy. W szatni panuje 
świetna atmosfera. To widać i na treningach, i w 
meczach o stawkę. Każde spotkanie chcemy roz-
strzygać na swoją korzyść. Zależy nam też na tym, 
by czerpać z gry radość i satysfakcję.

Do zobaczenia na stadionie w Bychawie!
T.F.

�� Srebrna zima Trampkarzy Młodszych Granitu
Po zakończonych w listopadzie rozgrywkach LLTM 
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Trampkarze 
Młodsi Granitu (ur. 2004/5) w składzie: W. Długoszek 
(B), Sz. Karsai-Flis (B), M. Borowski (B), M. Szmit (B), 
M. Wójcicki, K. Kalicki, K. Duda, J. Golan, M. Głąb, 
M. Furgał, K. Żak, J. Klimek, P. Sokół, H. Holweg, 
K.  Flis, M. Kata, D. Sprawka, D. Zarzeczny, Ł. Marzec, 
K. Karmiński, Ł. Woźniak, M. Trzciński, K. Osmoliński, 
T. Ładziak, R. Wójcik, M. Pawelec i gościnnie 
K. Zarzeczny dość szybko przystąpili do halowych 
rozgrywek piłkarskich, które 5 grudnia 2017 roku 
zainaugurowało zwycięstwo w wyjazdowym meczu 
sparingowym z Tęczą Kraśnik – Granit 3:9.

10 grudnia 2017 roku odbył się Halowy Turniej 
Mikołajkowy w Kraśniku, w którym doszliśmy do fi-
nału i zajęliśmy drugie miejsce (LKS Stróża-Granit 
1:6,MUKS Kraśnik-Granit 0:0, ULKS Dzierzkowice-
Granit 1:2, Tęcza Kraśnik-Granit 1:1). Najlepszym 
Bramkarzem Turnieju ogłoszono – W. Długoszka. 
Wyróżniono natomiast – M. Pawelca.

30 grudnia 2017 roku w finale Noworocznego 
Turnieju w Wilkołazie również uplasowaliśmy się na 
drugiej pozycji (AF Głusk-Granit 0:2, Maxi Raba-Granit 

1:4, Granit II-Granit 0:2, Unia Wilkołaz II-Granit 0:3, 
LKS Stróża-Granit 0:1, Unia Wilkołaz I-Granit 3:0). 

Najlepszy bramkarz turnieju – M. Borowski, wicekról 
strzelców turnieju – Ł. Marzec (6 goli).

25 stycznia 2018 roku odnieśliśmy wysokie zwy-
cięstwo na wyjeździe – Stok Zakrzówek-Granit 3:11.

28 stycznia 2018 roku kolejny raz dotarliśmy do 
finału Turnieju o Puchar Burmistrza Frampola pod-
czas którego zajęliśmy drugie miejsce (Gaudium 
Zamość-Granit 1:1, OSiR Biłgoraj-Granit 0:0, Football 
Academy Lublin-Granit 1:3, Olender Sól-Granit 0:5, 
w ćwierćfinale UKS 10 Lublin-Granit 0:5, w półfinale 
OSiR Biłgoraj-Granit 0:1, w finale Gaudium Zamość-
Granit 2:0). Król Strzelców Turnieju – D. Zarzeczny 
(9 goli).

4 lutego 2018 roku – ponowny udział w finale 
(tym razem) Turnieju o Puchar Burmistrza Frampola 
– rezultat to kolejne srebro (POM Piotrowice-Granit 
0:4, Gryf Zamość-Granit 0:2, Olender Sól-Granit 0:2, 
Włókniarz Frampol-Granit 0:0, w ćwierćfinale Granit 
II-Granit 1:3, w półfinale Włókniarz Frampol-Granit 
0:1, w finale Gryf Zamość-Granit 0:0 – dogrywka 
w rzutach karnych dla Gryfu 2:1). Królem strzelców 
turnieju okrzyknięty został – Ł. Marzec (5 goli).

11 lutego 2018 roku wywalczyliśmy drugie miej-
sce w Turnieju TOP 3, w którym udział wzięły jedne 
z najlepszych zespołów w regionie tj. MUKS Kraśnik, 
Granit Bychawa i ULKS Dzierzkowice wraz ze skła-
dami rezerwowymi (MUKS Kraśnik-Granit 4:0, ULKS 
Dzierzkowice II-Granit 0:3, Granit II-Granit 0:2, MUKS 
Kraśnik II-Granit 0:2, ULKS Dzierzkowice-Granit 0:1). 
Najlepszy bramkarz turnieju – Sz. Karsai-Flis.

19 lutego 2018 roku odnieśliśmy kolejne wysokie 
zwycięstwo w meczu Tęcza Bełżyce-Granit 1:17.

24 lutego 2018 roku to dzień finału i zajęcia dru-
giego miejsca w Turnieju o Puchar Prezesa LKS Stróża 
(Stok Zakrzówek-Granit 1:4, ULKS Dzierzkowice-
Granit 0:3, MUKS Kraśnik-Granit 3:2, w półfinale 
Tęcza Kraśnik-Granit 1:1 – dogrywka w rzutach kar-
nych 0:2 dla Granitu, w finale MUKS Kraśnik-Granit 
4:2). Król strzelców turnieju – M. Pawelec (8 goli).

Zima przełomu 2017 i 2018 roku okazała się dla 
młodych bychawskich piłkarzy bardzo ciekawa pod 
względem sportowym. Był to czas licznych wyjaz-
dów, turniejów, możliwości sprawdzenia swoich 
umiejętności na tle rówieśników z różnych stron 

województwa i porównania wyników z poprzednie-
go roku. Osiągane rezultaty uległy zdecydowanej 
poprawie – 37 rozegranych meczów, w tym: 25 zwy-
cięstw, 7 remisów i tylko 5 porażek, 104 strzelone 
gole (najlepsi strzelcy: M. Pawelec (25 goli), Ł. Marzec 
(20), D. Zarzeczny (20), D. Sprawka (8), Ł. Woźniak 
(7), K. Karmiński (5), J. Golan (5), K. Zarzeczny (4), 
M. Trzciński (4) i 31 straconych. Reprezentując 
Bychawę w województwie możemy pochwalić się 
nie tylko świetnymi wynikami jako drużyna – która 
w każdych rozgrywkach znajdował się w gronie 
najlepszych – ale także wyróżnieniami personalny-
mi. Nasi zawodnicy w każdym turnieju byli wybierani 
i nagradzani tytułem najlepszego w danej kategorii. 
Tegoroczna zima przyniosła Trampkarzom Granitu 
pasmo sukcesów, pucharów, medali, dyplomów. 
Dzięki wysokiemu poziomowi piłkarskiemu zawsze 
stawali na podium – zawsze na srebrnym stopniu. 
Miejmy nadzieję, że następna zima będzie już złotą.

Więcej informacji na stronie: blksgranit.futbolo-
wo.pl.

trener Artur Frączek

�� Turniej Zakładów 
Pracy w Halowej 
Piłce Nożnej

14 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Szkole 
Podstawowej w Bychawie, dzięki uprzejmości pani 
dyrektor Małgorzaty Tudrujek, odbył się Turniej 
Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Burmistrza Bychawy Janusza Urbana.

Do zawodów zgłosiły się trzy drużyny: Zarząd 
Dróg Powiatowych, Policja oraz Nauczyciele. 
Zespoły liczyły po pięciu zawodników (czterech 
w polu plus bramkarz) i dowolną liczbę zawodników 
rezerwowych. Zawody rozgrywane były zgodnie 
z przepisami PZPN, z pewnymi ułatwieniami. Czas 
gry 2x15 minut, system rozgrywek – „każdy z każ-
dym”. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymywała 
3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punk-
tów. Wyniki meczy: Nauczyciele – ZDP 9:8, ZDP – 
Policja 8:2, Nauczyciele – Policja 15:7. Klasyfikacja 
końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – Nauczyciele (6 punktów)
II miejsce – Zarząd Dróg Powiatowych (3 punkty)
III miejsce – Policja (0 punktów).

Andrzej Miszczak

Spotkania ligowe drużyn BLKS 
Granit Bychawa – Wiosna 2018

data godzina drużyna przeciwnik
27.05 (n) 
Piotrowice 17.00 seniorzy Garbarnia Kurów

02.06 (s) 11.00 młodzicy Krzczonovia Krzczonów 
02.06 (s) 13.30 juniorzy Orzeł Urzędów
02.06 (s) 18.00 seniorzy Tur Milejów
03.06 (n) 11.00 trampkarze ULKS Dzierzkowice
09.06 (s) 11.00 juniorzy GLKS Głusk

Mecz BlKS Granit Bychawa – Avia II świdnik 
12-05-2018 r.  
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Niezwykle szeroki zakres prac jest możliwy dzię-
ki uzyskanym na wniosek Starostwa Powiatowego 
w Lublinie środkom finansowym z Ministerstwa 
Sportu (500 tys. zł) i wkładu własnego organu pro-
wadzącego szkołę (700 tys. zł). Prace remonto-
we po procedurze konkursowej zostały rozpoczęte 
1 kwietnia br., a ich zakończenie planuje się na ko-
niec wakacji. Zakres prac jest olbrzymi. Jak opisuje 
Pan Dyrektor Henryk Dudziak „cały budynek krytej 
pływalni zostanie poddany odgrzybianiu, całkowi-
tej wymianie ulegnie niecka basenu, zostanie zreali-
zowana nowa wizualizacja. Dokona się konserwacji 
niecki basenu, wymianie ulegną także okna i pokry-
cie dachu – dotychczasowa płyta pokryciowa PW8, 
z uwagi na to, że zmieniły się normy cieplne zostanie 

zdjęta z dachu, a na jej miejsce zamontowana zosta-
nie płyta, która spełnia obecne normy o grubości 
14 cm. Wykonana zostanie też nowa elewacja połu-
dniowej strony obiektu (ocieplenie plus malowanie) 
i uzupełnione ocieplenie części wschodniej i północ-
nej”. Pan Dyrektor wyraża nadzieję, że remont, któ-
ry znacznie podniesie komfort korzystania z krytej 
pływalni przyczyni się do wzrostu jej popularności 
wśród miejscowego społeczeństwa.

Już dzisiaj zapraszamy na uroczyste otwarcie ba-
senu pod koniec sierpnia br., a tymczasem zachęca-
my do korzystania z pozostałych obiektów sporto-
wych „Kwiatka” – siłowni napowietrznej, kortu teni-
sowego, boiska wielofunkcyjnego.

Monika Widomska

�� W tym roku mija 
dwadzieścia lat 
funkcjonowania krytej 
pływalni przy Zespole 
Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego 
w Bychawie. 
Przysłużyła się ona 
doskonale lokalnemu 
rozwijaniu sportu, 
nauce pływania, 
korekcji wad postawy 
dzieci i dorosłych, co 
świadczy o tym, że idee 
założone przed laty 
zostały zrealizowane, 
a remont jest w pełni 
uzasadniony.

Trawa remont krytej pływalni w Kwiatku�� Zaproszenie na 
Międzynarodową 
Galę Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych do 
Bychawy

10 czerwca br.  
w godz. 10.00-20.00 odbędzie się 
tradycyjna XXI Międzynarodowa 
Gala Młodzieżowych Orkiestr 
Dętych Bychawa 2018. Serdecznie 
zapraszamy miłośników orkiestr 
dętych i tej muzycznej formy 
wypoczynku.

�� Przyjechali z całej Polski – wspomnienie o III Ogólnopolskim Zjeździe 
Dzieci Żołnierzy Wyklętych w Bychawie
Dzięki Joannie i Józefowi Stanickim oraz grupie 
patriotów, po raz kolejny, 24 lutego 2018 roku odbył 
się w Bychawie III Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11. 00 w Bychawskim Centrum Kultury. 
Gości powitała Joanna Stanicka, która całe spotkanie prowadziła i sprawnie koor-
dynowała nieprzewidziane, spontaniczne sytuacje z udziałem zaproszonych go-
ści. Warto wspomnieć, że tradycją tych spotkań jest odśpiewanie na otwarcie 
zjazdu pełnego, czterozwrotkowego hymnu, który zwykle – nawet przy donio-
słych państwowych uroczystościach – skracany jest do jednej lub dwóch zwrotek.

W bogatym programie uroczystości znalazło się m.in. wręczenie medali Pro 
Patria, panel z Wilczętami, film o Antonim Dołędze ps. „Znicz”, prelekcje o żoł-
nierzach wyklętych oraz koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.

Ze wzruszeniem organizatorzy przywitali żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego: Mariannę Krasnodębską ps. „Wiochna”, płk. Stanisława Gajewskiego 
ps. „Staś”, por. Jana Jabłońca ps. „Fiat”, por. Mieczysława Jarosza ps. „Mirski”, 
E. Brożka ps „Jeleń”.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele środowisk patriotycznych 
z całego kraju i posłowie na Sejm RP pani Teresa Hałas i pan Jerzy Bielecki.

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć motocyklistów z Rajdu Katyńskiego i Rajdu 
Monte Cassino.

Po części oficjalnej i wręczeniu medali „Pro Patria” odbył się panel z Wilczętami 
prowadzony jak co roku przez Kajetana Rajskiego. O swoich bohaterskich przod-
kach opowiadali A. Moroń, córka T. Przewoźnika ps. „Kuba”, żołnierza H. Flamego 

ps. „Bartek”, W. Paplińska, wnuczka Z. Dąbrowskiego ps. „Senator”, członka od-
działu A. Kopaczewskiego ps. „Lew”, W. Wroński, siostrzeniec T. Radwańskiego 
ps. „Kostek”, A. Łukasik, syn A. Łukasika ps. „Retuszer”, żołnierza „Zapory”.

Uczestnicy Zjazdu mogli obejrzeć interesujący film „Polski nikt nie zniszczy na 
świecie – historia chorążego Antoniego Dołęgi” o żołnierzu AK i WiN ps. „Znicz” 
ukrywającym się do 1982 roku. Na film zaprosiła autorka Bogna Bender-Motyka.

Potomkowie Żołnierzy Wyklętych przez cały PRL żyli z piętnem dzieci bandy-
tów. Wielu z nich nie pamięta swoich rodziców, zamordowanych przez NKWD 
i UB. W Polsce, od 1990 roku wolnej od sowieckiego okupanta, dopiero teraz bo-
haterscy patrioci – żołnierze Armii Krajowej otrzymują należną im pamięć i cześć. 
Proces ten postępuje powoli, ale daje nadzieję na to, że wszyscy patrioci odzyska-
ją pamięć, chwałę i wdzięczność narodu polskiego.

Dzisiaj dzieci i rodziny Bohaterów mówią o swoich przodkach z dumą, bez 
poczucia zagrożenia i lęku. Opowiadają o ich czynach, niezłomnych postawach, 

tragediach, pogardzie, jakich doświadczyli po przejęciu władzy przez sowietów 
i ich zwolenników, ale także o własnych traumatycznych przeżyciach.

Odkłamywana obecnie historia Żołnierzy Wyklętych interesuje coraz liczniej-
sze grupy młodych Polaków, którzy w postawie, godności i niezłomności boha-
terów widzą wartości godne czci i naśladowania. Choćby z tego powodu tak bar-
dzo ważna jest idea upamiętniania polskich tradycji patriotycznych poprzez żywe 
spotkania z historią.

Po przerwie na grochówkę, prelekcje: o rtm. W. Pileckim wygłosił T. Płużański, 
sylwetkę T. Kuncewicza „Podkowa” przedstawił kpt. W. Sroka, a o „Eamie” 
opowiadał A. Piekarz, przedstawiciel lubelskiego IPN-u, corocznie obecny na 
uroczystości.

Magdalena Bizior, wnuczka kpt. Stanisława Biziora przekazała ziemię z miej-
sca odnalezienia szczątków płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i kpt. Stanisława 
Biziora ps. „Eam” Józefowi Stanickiemu – p \rzedstawicielowi komitetu Poloniae 
Restitute Centenssimo Anno.

Na Zjazd zaproszony został także ośmioletni Kuba Laskowski, który mimo cięż-
kiej choroby przyjechał do nas aż ze Stargardu Szczecińskiego. Interesuje się hi-
storią, prowadzi stronę internetową „Mały Patriota” przeznaczoną dla dzieci. 
Otrzymał w Bychawie szereg podarunków, między innymi od J. Stanickiego obraz 
z wizerunkiem mjr. „Zapory” autorstwa Jurka Kija.

Godne podkreślenia jest to, że spotkanie zorganizowano wysiłkiem społecz-
nym. Prelegenci i artyści ze względu na idee i charyzmę organizatorów odmówili 
gratyfikacji. W holu można było obejrzeć wystawę o Ince eksponowaną przez 
lubelski IPN.

Zjazd uświetnił wspaniały koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. 
To była nie tylko uczta duchowa, ale także lekcja historii, patriotyzmu. A frag-
ment utworu „Podziemna Armia powraca” powinien być dla nas wszystkich mot-
tem codziennym:

(…) Będziemy o Nich pamiętać stale,
To nasza domowa praca,
Dziś do historii w należnej chwale,
Podziemna Armia powraca.
(…) Naród, co pragnie wolnym być,
Musi o wolność się bić,
Robić powstania, zdrajców przeganiać,
Inaczej, nie znaczy nic.
Na zakończenie chciałabym podzielić się swoimi osobistymi wrażeniami.
My, dzieci patriotów, bestialsko mordowanych, napiętnowanych, wyklętych 

z własnego domu, tych którym chciano odebrać godność, mamy duchowe prawo 
i moralny obowiązek do otaczania chwałą i pamięcią naszych rodziców. To po-
przez ich czyny możemy mówić o bohaterstwie narodowym, o honorze, niezłom-
ności, tęsknocie i dążeniu do wolności.

Dzięki nim my wszyscy Polacy możemy dzisiaj z dumą wymawiać słowo ojczy-
zna, z determinacją odsłaniać prawdę historyczną, dbać o ciągłość polskich dzie-
jów i głosić je światu.

W imieniu wszystkich potomków Żołnierzy Wyklętych obecnych na III Zjeździe 
Dzieci Żołnierzy Wyklętych w Bychawie dziękuję Joannie i Józefowi Stanickim za 
zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości.

To dzięki takim patriotom, Ich bezinteresownej i żarliwej postawie możemy 
głośno mówić o bohaterstwie naszych przodków.

Uczestnicząc w Zjeździe jako córka przedwcześnie zmarłego Mariana Suszka 
(1927-1964) ps. „Kim” żołnierza Aleksandra Sarkisowa ps. „Szaruga”, miałam wra-
żenie, że przywołaliśmy Tych, dla których zgromadziliśmy się tutaj w Bychawie – 
Żołnierzy Wyklętych – ponieważ wierzę, że podczas takich uroczystości Oni – nasi 
Bliscy – ku nam… idą.

Urszula Gierszon
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kraju z księżniczką państwa o powierzchni paru po-
wiatów? Pieniądze! Sforzowie, jak wielu innych wło-
skich książąt, byli bankierami. W Polsce skarb koron-
ny świecił pustkami. Monety, tzw. brakteaty, bito 
tylko po jednej stronie, gdyż tak cienka była bla-
cha, z jakiej je wykonywano. Bogate miasta północ-
nej Rusi, płacące ongiś trybut Jagiellonom, zgarnęła 
Moskwa. Tymczasem do państw habsburskich, także 
do Włoch, zaczynał płynąć strumień, rzeka, a potem 
zalew złota z Nowego Świata oraz bajeczne bogac-
twa z handlu wschodniego.

Czas miał pokazać, że wybór był dobry. Bardziej 
niż zbrojnych ramion i walecznych serc, kraj potrze-
bował porządnej infrastruktury. Lepszego wykorzy-
stania roli, intensyfikacji osadnictwa, miast, dróg, 
mostów, przemysłu i rzemiosła, handlu i systemu 
kredytowego. I na koniec, a może na początku, no-
woczesnego systemu obronnego, opartego na twier-
dzach, artylerii i broni palnej. (Czy nam współcze-
snym to coś przypomina?)

Pilecki był w orszaku, który wprowadził Bonę do 
Krakowa, uczestniczył w zaślubinach. (Całkiem na 
marginesie – tu również pojawia się pewien wątek 
„bychawski”. Wraz z księżniczką przybył do Polski jej 
dworzanin, hrabia Pietro Scipio del Campo. Jego po-
tomkowie zostaną w XIX w właścicielami miasta.)

Nie wiadomo, jakie wykształcenie otrzymał 
Mikołaj Pilecki – czy tylko domowe i dworskie. Na 
pewno, pomagając ojcu – podkomorzemu niedaw-
no powstałego województwa – zyskał sporą wiedzę 
prawniczą i praktyczne umiejętności mediacyjno-
-dyplomatyczne. W późniejszej karierze urzędniczej 
bywał komisarzem sądowym albo zastępował brata, 
podkomorzego ziemi przemyskiej. Z obowiązków sę-
dziowskich wywiązywał się dobrze, zyskując uznanie 
władz oraz popularność wśród lokalnej szlachty.

Król Zygmunt – władca europejski

Ślub królewski i koronacja Bony miały miejsce rów-
no 500 lat temu. Zgodnie z historią trudno o bardziej 
niedobrane małżeństwo. Królowa liczyła 24 lata, król 
51. Miał za sobą krótkie małżeństwo i długi zwią-
zek nieformalny z czeską mieszczanką, uwieńczony 
czwórką dzieci, oczywiście nie mających praw do 
tronu. Król był dobrodusznym osiłkiem, cieszył się 
doskonałym zdrowiem. Królowa drobną kobietką 

niesamowitej urody – niestety nie zachowały się jej 
portrety z czasów młodości. Jej choleryczne usposo-
bienie, piekielne ambicje, zawiść, mściwość i skłon-
ności do intryg stworzyły czarną legendę. „Włoską 
gadziną” nazwał ją Stańczyk. Podług autorów róż-
nych powieści i twórców serialu „Królowa Bona” król 
Zygmunt był ofermą i pantoflarzem spełniającym za-
chcianki żony. Owszem, tak było poniekąd wiele lat 
później, gdy sędziwy monarcha popadł w demencję. 
Wówczas to Bona przejęła część jego funkcji, podpi-
sywała ważne dokumenty, podejmowała konieczne 
decyzje. To świadczy o królowej raczej dobrze. Póki 
co Zygmunt I sprawował władzę pewną ręką i sta-
tecznym umysłem. Jego pacyfistyczne usposobienie 
i nieskłonność do politycznych awantur przyczyniły 
mu złej opinii u współczesnych i historyków, zapa-
trzonych w wojenne czyny ojca i dziada. „Mężem wo-
jennym” nie był, ale pamiętajmy – to on wyprowadził 
z matni niefortunną wyprawę mołdawską podczas 
choroby brata. To on pokierował, dość sprawnie, 
wojną z Krzyżakami w 1520 roku. Zresztą, sprawy 
wojskowe, za panowania Zygmunta Starego, zostały 
powierzone hetmanom – wcześniej tylko dowódcom 
wojsk zaciężnych. Już to ze względu na rozległość 
państwa i mnogość frontów, jak i skomplikowanie 
materii wojskowości, rzecz oddano profesjonalistom 
(przynajmniej w założeniu).

Podobnie postępował król w sprawach sądow-
nictwa, rezygnując z części własnych uprawnień na 
rzecz odpowiednich urzędów i sądów, a zachowując 
jedynie główne prerogatywy. Historycy surowo oce-
niają działania polityczne Zygmunta I, głównie spra-
wę krzyżacką, zaniechanie przejęcia Śląska i objęcia 
lennem Pomorza Zachodniego, straty terytorialne na 
wschodzie itd., itd. Takie opinie łatwo ferować z per-
spektywy wieków, wiedząc co było potem. Król był 
bliżej współczesnych realiów i był realistą. Wiedział, 
że nie zawsze zdobycze rekompensują koszty wojny. 
Rozumiał, że kraj nie może być otoczony przez sa-
mych wrogów. Nie był też chyba naiwny, znał war-
tość sojuszy i wierność wasali. Był świadkiem upad-
ku potężnych niegdyś Węgier i klęski Francji, która 
znalazła się o krok od rozbioru. Dlatego, gdy nadarzy-
ła się okazja, sprawnie wcielił do Korony Mazowsze, 
choć prawem spadku należało się Piastom Śląskim, 
nieco już wówczas zniemczałym.

No właśnie! W średniowieczu i jeszcze potem nie 
było państw narodowych, ni narodów we współcze-
snym rozumieniu. Było chrześcijańskie uniwersum 
zarządzane przez papieża i cesarza (lub odwrotnie). 
Inne państwa były, prawie że, prywatną własnością 
władców dynastycznych – z Bożej Łaski – i to pomię-
dzy nimi rozgrywała się polityka. Dalej było „barba-
ricum”, gdzie nie obowiązywały prawa. Oceniając 
zatem politykę Zygmunta Jagiellończyka pamię-
tajmy, że był synem Austriaczki i rodzonym wujem 
butnego mistrza Albrechta. Były też inne zależności. 

W sprawach Gdańska należało liczyć się z Hanzą – 
związkiem kupieckim, dzierżącym handel w północ-
nej Europie.

Geniuszem politycznym i militarnym król z pew-
nością nie był. Ale otrzymał staranne wychowanie 
i najpierw pod surową rózgą Długosza, potem pod 
liberalnym okiem Kallimacha, zyskał szersze hory-
zonty umysłowe. Praktykę zarządzania też odbył do-
brą, jako książę bez widoku na koronę był długie lata 
wielkorządcą czeskiego Śląska. To pewnie tam na-
uczył się doceniać wagę czynników ekonomicznych 
i społecznych dla rozwoju państwa. Dlatego z sza-
cunkiem patrzmy na banknot 200 złotowy z podobi-
zną tego władcy.

Na koniec dla oceny polityki zagranicznej 
Zygmunta Starego powiedzmy, że przyszło mu się 
zmierzyć z tego rzędu aktorami dziejów, co: Karol 
V Habsburg – cesarz imperium, nad którym nie za-
chodziło słońce, sułtan Sulejman – znany z niedawno 
oglądanego serialu „Wspaniałe stulecie” – najwybit-
niejszy władca Turków, oraz Iwan Groźny. Zygmunt, 
zwyczajny sobie król, poradził sobie w tej lidze nie-
źle. O Węgrzech i Francji była już mowa, niezmierzo-
ne imperium Mongołów rozpadło się i gasło na jego 
oczach.

Jest ruskie powiedzenie, że to świta czyni człowie-
ka królem. Więc od jakości świty wiele jakość królo-
wania zależy. Zygmunt I, zwany złośliwie „Królem se-
natorskim”, opierał swoje rządy na możnowładcach 
świeckich i duchownych, osobach ustosunkowanych, 
skoligaconych. Ich poparcie oczywiście kosztowało: 
urzędy, nadania ziemskie, dzierżawy dochodowych 
starostw. Nie zapominajmy o prowadzeniu dworu na 
odpowiedniej stopie.

Drugim filarem władzy byli ludzie uczeni. Czasy 
niepiśmiennych Maćków z Bogdańca, którym 
opat objaśniał świat boży, należały do przeszło-
ści. Dwór miał zapotrzebowanie na wykształconych 
w Krakowie, a potem na Zachodzie magistrów i dok-
torów praw, filozofii, medycyny. Na Wawel ciągnęło 
ich nie tylko hojne wynagrodzenie, ale też swoboda 
dociekań i wypowiedzi. W Polsce „przygadać” można 
było nawet królowi, byle dowcipnie. Stąd wyjątkowa 
pozycja Stańczyka, oficjalnie trefnisia, a w gruncie 
rzeczy mędrca i doradcy. Jan Dantyszek – gdańszcza-
nin, a po prawdzie Niemiec z pochodzenia – dorad-
ca królewski, doktor nauk, biskup-poeta i dyploma-
ta kuszony wspaniałością hiszpańskiego dworu, od-
mówił przejścia na służbę samego Karola V, przed-
kładając swobodę bycia nad sztywny ceremoniał 
i autokratyzm.

Bitwa pod Orszą, w której uczestniczył Mikołaj 
Pilecki. Zwraca uwagę uzbrojenie wojsk polsko-li-
tewskich. Obraz przypisywany Hansowi Krellowi, 
malarzowi niemieckiemu.

Ciąg dalszy w następnym numerze „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”.

Marek Kuna

480 lat miasta Bychawa

Bychawskie rocznice
… Ale istnieje przecież Sarmatia,

Istnieje gdzieś Terra Felix.
(Jacek Kaczmarski „Sarmacje”)

�� W poprzednim 
odcinku opisaliśmy 
uwarunkowania 
historyczno-geograficzne, 
tworzące przesłanki 
powstania miasta. Dziś 
pora na przedstawienie 
czynnika ludzkiego.

Część II

Mikołaj Pilecki i jego epoka
Skoro istniała potrzeba, znalazł się i wykonawca, mó-
wiąc dzisiejszym językiem – inwestor.

U schyłku XV w. włości bychawskie nabyli 
Firlejowie, a od nich Pileccy. Obydwa rody to możno-
władcy małopolscy. Firlejowie byli wówczas u szczy-
tu potęgi, zajmowali najwyższe stanowiska w pań-
stwie. Gwiazda Pileckich już nieco przygasła, ich 
najlepszy czas to panowanie Kazimierza Wielkiego 
i Jagiełły. Przypomnijmy: Elżbieta z Pilczy Granowska 
została trzecią żoną króla Władysława i królową 
Polski, a jej dzieci królewskimi pasierbami [o wę-
drówce śladami Pileckich pisałem w „Głosie Ziemi 
Bychawskiej”]. Wciąż posiadali rozległe dobra i byli 
mile widziani u dworu. Postać Mikołaja Pileckiego 
h. Leliwa zwanego Ocicem (tj. synem Ottona, a nie 
oćcem) również przedstawiano na łamach „Głosu”. 
Pisała o nim p. Maria Dębowczyk. Wiele miejsca 
poświęca mu w „Dziejach Bychawy” prof. Ryszard 
Szczygieł oraz Paweł Sygowski w swoim „Studium 
historyczno-urbanistycznym”. Przypomnijmy zatem 
pobieżnie kilka faktów z życia tej postaci, na tle epoki 
w której żył.

Urodził się pod koniec XV w. Był najstarszym 
z trzech synów Ottona Pileckiego – podkomorze-
go lubelskiego i Anny z Szamotulskich. W czasach 
zygmuntowskich Pileccy posiadali jeszcze rodowe 
gniazdo na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Byli także właścicielami Łańcuta, włości w okolicach 
Przemyśla i Sanoka, dzierżawili królewszczyzny. Na 
Lubelszczyźnie posiadali część dóbr bełżyckich. To 
im zawdzięcza powstanie okazały dwór wieżowy, 
w stylu gotycko – renesansowym, w Wojciechowie. 
Dzisiaj zwany jest potocznie „Wieżą Ariańską”, cho-
ciaż Pileccy arianami nie byli.

Już jako chłopiec Mikołaj towarzyszył ojcu w dzia-
łalności publicznej, był na sejmach w Piotrkowie 
i Lublinie. Przyglądał się elekcji Zygmunta 
Jagiellończyka (znanego historii jako „Stary”) na 
tron polski, po śmierci starszego brata Aleksandra 
– w 1506 roku. Wbrew powszechnym mniemaniom 
Jagiellonowie byli dziedzicznymi władcami wyłącznie 
Litwy, w Polsce byli każdorazowo wybierani.

Wybór kolejnych synów Kazimierza Jagiellończyka, 
oraz ważne decyzje polityczne zwykle wiązały się 
z nadaniami dla możnowładców oraz przywileja-
mi dla stanu szlacheckiego. Te pierwsze uszczuplały 
skarb państwa, ale też zwiększały możliwości gospo-
darcze nadanych majątków, podobnie jak współcze-
sna prywatyzacja. Drugie stały się podstawą syste-
mu prawnego, zwanego demokracją szlachecką. Też 
oceniane są rozbieżnie. Jedni widzą w nich anarchi-
zację państwa i praźródło przyszłego upadku. Inni 
postrzegają przywileje szlacheckie jako zalążek po-
wszechnych dziś praw obywatelskich. Pileccy byli za-
tem świadkami i uczestnikami wydarzeń kształtują-
cych podstawy ustrojowe przyszłej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

W młodości Mikołaj wraz z bratem Andrzejem 
(zm. 1509 r.) był paziem na wawelskim dworze, 
gdzie poznał kilku przyszłych luminarzy polskie-
go renesansu. Kształcił się w rzemiośle wojennym, 
mając okazję służyć pod wodzą takich mistrzów 
oręża polskiego, jak Mikołaj Firlej, Jan Tarnowski 
i Konstanty Ostrogski. Walczył z Tatarami pod 
Wiśniowcem (1512 r.) i Moskalami pod Orszą (1514 
r.). Odbył kampanie przeciw Wołochom na Podolu 
i Krzyżakom w Prusach. Widocznie wyróżnił się 
nie tylko męstwem na polu walki, ale i talentem 

dowódczo-organizacyjnym, skoro już w 1515 r. otrzy-
mał godność kasztelana bełskiego.

Bełz – dziś niewielka miejscowość na Ukrainie, 
tuż przy granicy z Polską, znany jest głównie z ży-
dowskiej piosenki „Miasteczko Bełz”. W średnio-
wieczu był stolicą jednego z księstw ruskich, póź-
niej województwa na Rusi Czerwonej. To z Bełza 
przywędrowała do Częstochowy bizantyjska ikona 
Czarnej Madonny. Bełz był też ważnym punktem 
systemu obrony kraju przed zagrożeniem z kierunku 
południowo-wschodniego.

Tu znów warto zajrzeć do „Polski Jagiellonów” 
Jasienicy, by zorientować się w zmienionej sytuacji 
politycznej. Do przeszłości należały już przyjazne 
stosunki z Tatarami krymskimi i księstwami rumuń-
skimi, znane z czasów Jagiełły. Wszystkie te organi-
zmy państwowe podporządkowane zostały rosną-
cej w potęgę Porcie Otomańskiej. Druzgocąca klę-
ska z rąk Turków czekała wkrótce Węgry (1526 r.). 
Mołdawska wyprawa Jana Olbrachta, mająca przy-
wołać do porządku krnąbrnego wasala, omal nie za-
kończyła się katastrofą (1497 r.). Odwetowe najazdy 
Tatarów i Wołochów wkrótce ogarnęły południową 
i wschodnią połać kraju. Czambuły docierały, spora-
dycznie na szczęście, aż za Wisłę. Główne zagrożenie 
ze strony sąsiadów sprzymierzonych na zgubę Polski 
w 1515 roku już minęło, a skuteczna kontrakcja mia-
ła nastąpić. Powierzenie funkcji związanej z obroną 
ważnego odcinka dwudziestoparoletniemu rycerzo-
wi świadczy wyraźnie na rzecz Pileckiego, tym bar-
dziej, że król Zygmunt słynął z rozważnego usposo-
bienia. Wkrótce Pileccy poparli plany matrymonial-
ne owdowiałego króla z włoską księżniczką Boną 
Sforzą. Cóż mógł dać związek władcy ogromnego 
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szkoły szkoły
�� Biała szkoła

W dniach 8-13 stycznia 2018 roku uczniowie Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego mieli szansę 
oderwać się od codziennych obowiązków i zaczerp-
nąć górskiego powietrza podczas „białej szkoły”.

Kiedy dotarliśmy na miejsce zastał nas przepięk-
ny widok ośnieżonych gór. Tatry prezentowały się 
cudownie!

Po szybkim zakwaterowaniu się w pensjonacie 
„Galicówka” w urokliwej miejscowości Małe Ciche, 
wypożyczyliśmy sprzęt narciarski i bez zbędnej zwło-
ki zaczęliśmy naszą przygodę. Kiedy wjeżdżaliśmy 
wyciągiem krzesełkowym, wszystkich zachwycał nie-
samowity widok panoramy całych Tatr. Stok, z które-
go zjeżdżaliśmy wymagał umiejętności i pełnej kon-
centracji. Dlatego też, na początku nie było łatwo, ale 
z pomocą naszych instruktorów – nauczycieli wycho-
wania fizycznego – szło nam coraz lepiej. Pani Izabela 
Reluga-Jarzyna, pan Jakub Dyś oraz pan Konrad 
Maciejczyk mieli do nas dużo cierpliwości i wytrwale 
pomagali doskonalić jazdę na nartach.

Po powrocie, w ośrodku czekała na nas codziennie 
pyszna obiadokolacja, po której wszyscy spędzaliśmy 
wspólnie czas na grach, wspólnych rozmowach i za-
bawie. Dzięki temu zaprzyjaźniliśmy się i zawarliśmy 
dużo nowych znajomości. Mieliśmy również szansę 
poznać bliżej Zakopane. Ten wspólnie spędzony czas 
na zawsze pozostanie w naszej pamięci, nie możemy 
doczekać się kolejnych tak dobrze zorganizowanych 
i pomysłowych wyjazdów.

Zuzanna Małek, kl. II b Gimnazjum

�� 11 kwietnia 2018 roku 
w Szkole Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej 
miało miejsce 
prawdziwe kulinarne 
święto. Przyjechał 
do nas z wizytą 
Karol Okrasa, jeden 
z najlepszych szefów 
kuchni w Polsce.

Pan Karol jest znany z niezliczonych występów te-
lewizyjnych, a także książek kucharskich, w których 
dzieli się swoimi sposobami na potrawy niezwykłe 
i cieszące wszystkie zmysły. Mało kto jednak wie, 
że poza swoją działalnością w kulinarnym showbiz-
nesie i prowadzeniem kuchni w prestiżowym hote-
lu w Warszawie, pan Karol odwiedza szkoły w całej 
Polsce, by przybliżyć dzieciom i młodzieży wspania-
łą sztukę, jaką jest gotowanie.

Nasza placówka od lat uczestniczy w programie 
„Owoce i warzywa w szkole”, w ramach którego 
dzieci otrzymują owoce i świeże warzywa jako al-
ternatywę dla chipsów, batonów i innych niezdro-
wych przekąsek. Staramy się na wiele sposobów 
promować racjonalne żywienie i aktywny tryb ży-
cia. Zaproszenie do siebie tak znakomitego sze-
fa kuchni uznaliśmy za świetny pomysł na zaraże-
nie młodzieży entuzjazmem w tej dziedzinie i rze-
czywiście – wizyta pana Okrasy świetnie wpisała 
się w naszą ideę, bowiem przekazał on dzieciom 
(i nauczycielom!) nie tylko wiedzę na temat przy-
rządzania konkretnych potraw, ale także mnóstwo 

ciekawostek na temat produktów spożywczych 
i zdrowego odżywiania.

Pan Karol przyjechał do nas z pomocnikiem, pa-
nem Maciejem, który równie sprawnie jak sam 
mistrz manewrował kuchennymi przyborami 
i porcjami produktów – a było ich całkiem sporo! 
Kucharski warsztat zajął dwa przygotowane wcze-
śniej stoły i wspaniale prezentował się na tle prac 
plastycznych, stworzonych właśnie na tę okazję 
przez naszych uczniów. Ekwipunek, który posłu-
żył do przygotowania zapierających dech w pier-
siach potraw, nie ograniczał się do talerzy, misek 
i noży. Wielkie zainteresowanie wzbudziło urządze-
nie, które pozwala uwędzić porcję mięsa lub ryby 
wprost na talerzu, do tego w bardzo efektowny i es-
tetyczny sposób. Dowiedzieliśmy się też, jak osią-
gnąć ten sam efekt bez specjalistycznego sprzętu. 
Było wiele takich chwil, kiedy uczniowie mogli się 
przekonać, że nie trzeba mieć wspaniałych narzę-
dzi i najdroższych składników, by gotować smacznie 

Karol Okrasa w Woli Gałęzowskiej

i pomysłowo. Pan Karol podkreślał, że najważniejsza 
jest pasja i determinacja w spełnianiu swoich ma-
rzeń. Wspomniał o tym, że sam pochodzi z małej 
miejscowości na Podlasiu i nie stał się gwiazdą pol-
skiej kuchni z dnia na dzień. Swój sukces zawdzięcza 
pasji i ciężkiej pracy. To był bardzo ważny przekaz, 
wart zapamiętania przez najmłodszych, którzy prze-
cież dopiero wybiorą swoją życiową drogę.

Teraz nietrudno zrozumieć, dlaczego wszystkie 
wypowiedzi szefa kuchni śledziliśmy z wypiekami na 
twarzach, starając się nie uronić ani słowa. Przy oka-
zji rozmów o potrawach i podróżach pan Karol prze-
kazał młodzieży wiele cennych życiowo rad. Mówił 
o tym, że zawsze warto być ciekawym świata, zada-
wać pytania, uczyć się i próbować nowych rzeczy. 
Pięknie i poetycko, a zarazem przystępnie wyrażał 
się także o samej sztuce kulinarnej. Dowiedzieliśmy 
się, że prawdziwy szef kuchni to artysta, który kro-
pelką przyprawy potrafi dopełnić całość potrawy, 
tak jak malarz niepozornym muśnięciem pędzla 

nadaje wyraz całemu obrazowi. Środkami artystycz-
nego wyrazu są dla pana Karola nie tylko kolory na 
talerzu, czy estetycznie poukładane dodatki, ale tak-
że gra zapachu i smaku, wywołująca określone wra-
żenia w tym, kogo się częstuje. Wartościową radą dla 
wszystkich przyszłych szefów kuchni, tych, których 
czeka światowa sława oraz tych „domowych”, było 
niewątpliwie przypomnienie, że potrawę spożywa-
my tak naprawdę trzy razy: najpierw oczami, potem 
zmysłem węchu, a na koniec dopiero smakujemy.

Jeśli już o smaku mowa, mieliśmy okazję skosz-
tować zarówno tradycyjnych, znanych w kraju pro-
duktów, jak i zupełnie egzotycznych rarytasów. Jak 
przyznał pan Okrasa, przyjechał do nas z intencją po-
kazania dzieciom przede wszystkim czegoś nowego, 
nieznanego, aby obudzić w nich ciekawość świata 
i chęć odkrywania. „Stara dobra” soczewica okaza-
ła się świetnie udawać kawior, a z kaszy gryczanej, 
jak się dowiedzieliśmy, można stworzyć wyśmieni-
te lody. Na chwilę zrobiło się naprawdę magicznie, 
gdy z oleju truflowego pan Karol wyczarował aroma-
tyczny biały puch, wyglądający jak prawdziwy śnieg. 
Wspominałam o zagranicznych przysmakach – spró-
bowaliśmy między innymi japońskiej marynowanej 
rzepy i chińskiego sosu rybnego. Szczególnie mocno 
owego sosu doświadczyła jedna z naszych nauczy-
cielek, którą poproszono o skosztowanie go, by, jak 
to ujął pan Okrasa, „oszczędzić tego uczniom”. Mina 
nauczycielki pozwoliła wszystkim wyobrazić sobie, 
z czym miała do czynienia. Po chwili okazało się, że 
sos ten produkuje się ze sfermentowanych ryb i jest 
on na Dalekim Wschodzie czymś równie normalnym 
i powszechnym, jak nasze kiszone ogórki – może i ski-
słe, ale lubiane. Dodając kilka kropel sosu rybnego 
do wielkiej misy sałatki, pan Karol wywołał jęki i gło-
sy oburzenia. Na szczęście okazało się, że tak drob-
na domieszka wyszła sałatce na dobre, co także po-
twierdziła zaprawiona już w boju pani nauczycielka.

Humor towarzyszył temu spotkaniu od począt-
ku do końca. Pyszne dania powstawały wśród roz-
mów pana Karola z dziećmi, w które te chętnie się 

angażowały, wymianie zdań towarzyszyły żarty 
i anegdoty, także historyczne. Wiedza pana Okrasy 
na temat dawnej kuchni polskiej zrobiła na wszyst-
kich wielkie wrażenie. Równie wielkie, jak talerz, 
który pan Karol zaczął nagle ze smakiem chrupać. 
Okazało się, że przywiózł jadalne talerze zrobione 
z otrębów zbożowych! Tego jeszcze w naszej wsi nie 
było. Mimo dużej ilości uczestników spotkania je-
dzenia starczyło dla wszystkich i każdy mógł skosz-
tować potraw przygotowanych przez pana Okrasę. 
Pod koniec spotkania pan Karol bardzo długo, do 
ostatniego fana, rozdawał autografy i robił zdjęcia 
z uczestnikami.

Po tylu wspaniałych niespodziankach nie mogli-
śmy pozostać dłużni. Na koniec wizyty nasz gość zo-
stał poczęstowany sztandarową potrawą rodzimych 
kucharek, czyli oczywiście regionalnymi pierogami. 
Choć w swojej karierze pan Okrasa poznał tysiące 
niesamowitych smaków z całego świata, przyznał, że 
nasze pierogi są naprawdę wyśmienite. Cieszymy się, 
że lokalny specjał Bychawy i okolic doczekał się, moż-
na powiedzieć, uznania na poziomie światowym. Na 
osłodę po pierogach rodzice uczniów przygotowali 
pyszne, tradycyjne ciasta. Mamy nadzieję, że swo-
ją wizytę w naszej szkole będzie wspominał równie 
miło, jak my.

Jakie wrażenia pozostały w szkolnej społeczności 
po tym niesamowitym spotkaniu? Przede wszystkim 
wielki podziw dla umiejętności kulinarnych i dydak-
tycznych pana Karola, a także sympatia, którą wzbu-
dza w każdym, z kim ma do czynienia. Bardzo do-
ceniamy, że na własną rękę i zupełnie za darmo za-
pewnił wszystkie potrzebne produkty i zorganizował 
pokaz. Nikt nie ma wątpliwości, że praca z młodzieżą 
to jego pasja, której jest oddany nie jako gwiazdor 
szukający poklasku, ale jako normalny, ciepły czło-
wiek, który po prostu chce dać światu coś od siebie. 
Z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie 
w 2020 roku. Jesteśmy już umówieni na lody z kaszy 
gryczanej!

Elżbieta Kursa

�� Jabłoniowy Sad
Wiosna to czas porządków, 
zmiany garderoby, ale również 
doskonały moment na założenie 
sadu jabłoniowego.

Zrozumieli to uczniowie VII klasy Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, którzy już jesienią 
2017 roku zaplanowali działania i przygotowali 
miejsce na terenie placówki, żeby, kiedy tylko po-
jawią się pierwsze promyki kwietniowego słoń-
ca, dać „nowe życie” sadzonkom Koszteli, Renety, 
Antonówki i… innym „starym” tradycyjnym odmia-
nom jabłoni. Dzięki ich determinacji już za kilka lat 

nowe pokolenia będą mogły spróbować konfitu-
ry, dżemu czy kompotu z polskich, ekologicznych 
jabłek. Ten smak zachowa czar minionych cza-
sów, stanie sią łącznikiem przeszłości z zapędzoną 
nowoczesnością.

Wszystkie te plany mogły być zrealizowane dzię-
ki ogłoszonemu przez Fundacją Banku Ochrony 
Środowiska projektowi „Tradycyjny Sad”. Zawiązana 
grupa uczniów pod nazwą EKOKLUB Jabłoniowy Sad 
napisała projekt i otrzymała środki na zakup i urze-
czywistnienie przedsięwzięcia. Nie odbyłoby się to, 
gdyby nie „fachowe” oko specjalisty – opiekuna 
Teresy Fijołek nauczycielki biologii i przyrody. Marek Trzciński

��Warsztaty z klockami LEGO®
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym potrzebu-

je wielu nowych kompetencji i narzędzi do bada-
nia świata. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
w dniu 23 kwietnia 2018 roku uczniowie klas I a, I b, 
I c i I d Szkoły Podstawowej w Bychawie pod opie-
ką swoich wychowawczyń uczestniczyli podczas lek-
cji w warsztatach z klockami LEGO® prowadzonych 
przez instruktora z Centrum EDUKIDO w Lublinie.

Tematyką warsztatów była „MAPA – NIEZBĘDNIK 
PODRÓŻNIKA”. W każdej klasie uczniowie podzieleni 
byli na cztery zespoły. Korzystając z klocków LEGO®, 
minifigurek i swojej wyobraźni wykonali pierwszą 
– własną – mapę najbliższej okolicy. Aby ją utwo-
rzyć – pierwszaki przypomniały sobie jakie skle-
py, budynki i parki mijają idąc codziennie do szkoły, 

jak przebiegają ulice – trzeba skręcić w prawo, czy 
w lewo? Przekonali się, że odwzorowanie realnego 
świata na płaszczyźnie wymaga najwyższej staran-
ności, a przede wszystkim zachowania odpowiedniej 
skali!

W trakcie warsztatów dowiedzieli się w jakim celu 
ludzie pierwotni tworzyli rysunki przedstawiające 
najbliższą okolicę. Czy i do czego podróżnikowi po-
trzebna jest mapa.

Ponadto przy wykorzystaniu klocków LEGO®, kart 
budowniczych i mapy ściennej świata dowiedzieli się 
co to jest skala i legenda mapy, oraz mieli możliwość 
„podróżowania” po kontynentach wznosząc słynne 
budowle, np. wieżę Eiffla, piramidy egipskie, wieżę 
w Pizie, most Golden Gate i wiele, wiele innych.

Ten nowy sposób przekazania wiedzy zachwy-
cił uczniów i motywował ich do wspólnej zabawy 
i współpracy, rozbudził zainteresowanie słynnymi 
budowlami świata, rysowaniem map oraz pobudził 
ich pomysłowość.

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał 
pamiątkowy dyplom za udział w warsztatach.

Dziękujemy p. Marzenie Sak (mamie uczennicy 
Darii z klasy Ic) za zorganizowanie spotkań z instruk-
torem z EDUKIDO i organizację zajęć, dzięki którym 
uczniowie mieli okazję rozwijać swoją „ciekawość 
świata” poprzez zabawę klockami LEGO®.

Dorota Drążek, nauczyciel SP Bychawa
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szkoły szkoły
�� Hubal – Szkołą 
Innowacji 2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie WSEI 
odbyła się VI Gala podsumowująca szóstą edycję 
Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i kon-
kursu „Lider Innowacji”.

Certyfikat „Szkoła Innowacji 2018” otrzymało 
trzydzieści pięć szkół z terenu Lubelszczyzny. Wśród 
nich tego zaszczytu dostąpił nasz „Hubal” jako je-
dyna szkoła z grona szkół powiatu lubelskiego. 
Dodatkowo Wysoka Kapituła przyznała nam wyróż-
nienie w kategorii „Innowacyjna Inicjatywa 2018” 
za wprowadzenie innowacji „Grafika komputero-
wa” pod patronatem WSEI w Lublinie. Stosowne 
certyfikaty odebrał dyrektor szkoły Jerzy Sprawka. 
Formularz zgłoszeniowy do certyfikacji opisali 
szkolni koordynatorzy współpracy z WSEI Jolanta 
Szpytma i Janusz Sagan. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że taki certyfikat otrzymaliśmy już piąty 
raz z rzędu.

Janusz Sagan

�� Wybór zawodu 
nie jest łatwy dla 
gimnazjalistów. W tym 
celu Powiat Lubelski, 
wspólnie z bychawskim 
„Hubalem”, 
zorganizował 
VI Powiatową 
Konferencję Szkół 
Zawodowych.

16 kwietnia 2018 roku młodzież gimnazjalna mogła 
zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół 
zawodowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Lubelski. Oprócz absolwentów gimna-
zjów, na konferencję zostali zaproszeni uczniowie 
siódmych klas szkół podstawowych, a także ich ro-
dzice i nauczyciele.

Spotkanie rozpoczęło się polonezem w wyko-
naniu uczniów ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie. Następnie zaproszonych gości i uczest-
ników powitał dyrektor szkoły Jerzy Sprawka. 
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał starosta 
Lubelski Paweł Pikula, podkreślając jak ważny i nie-
łatwy jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej, która 
ma duży wpływ na start w dorosłe życie.

Uczestnicy konferencji „Dobry zawód – pewna 
praca” mieli za zadanie przejść tak zwaną ścieżkę 

edukacyjną, składającą się z dziesięciu tematycz-
nych przystanków. Trasa została wyznaczona w ob-
rębie budynku szkoły. Na poszczególnych przystan-
kach odbywały się warsztaty i pokazy różnych za-
wodów – od mechanika samochodowego, przez 
rolnika, pszczelarza, informatyka, kucharza, fryzje-
ra, ekonomistę, geodetę , inżyniera środowiska, po 
florystę i architekta. Swoją ofertę edukacyjną pre-
zentowały także licea z naszego powiatu.

Dodatkowo na uczestników konferencji czekały 
liczne atrakcje i niespodzianki. Gimnazjaliści mo-
gli skorzystać z porad doradcy zawodowego, który 
pomagał im w określeniu predyspozycji do wyko-
nywania wymarzonego zawodu. Jolanta Bielecka, 
absolwentka ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 

Dobry zawód – pewna praca

w Bychawie, przybliżyła uczniom swoją ścieżkę 
kariery.

Kolejnym punktem programu były konkursy te-
matyczne z nagrodami, losowanie nagród wśród 
uczestników ścieżki edukacyjnej i rozstrzygnięcie 
drugiego etapu konkursu zawodowego dla gim-
nazjalistów. Każdy uczestnik konferencji otrzymał 
publikację wydaną specjalnie na tę okazję, zawie-
rającą wszystkie najważniejsze informacje na te-
mat bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Lubelskiego na rok 
szkolny 2018/2019. Z niej gimnazjaliści mogą do-
wiedzieć się o proponowanych kierunkach kształ-
cenia ogólnego i zawodowego, wprowadzanych 
nowościach i innowacjach pedagogicznych, a także 

poznać najciekawsze wydarzenia z życia szkół i suk-
cesy ich uczniów.

W konferencji udział wzięli: członek Zarządu 
Powiatu w Lublinie Dariusz Gajo, radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Henryk Dudziak, radny Rady 
Powiatu w Lublinie Henryk Krajewski, wiceku-
rator Oświaty w Lublinie Ryszard Golec, prezes 
Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Janusz Różycki, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lublinie Grażyna Gwiazda oraz 
dyrektor Narodowego Banku Polskiego Ilona 
Skibińska-Fabrowska. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: wójt Gminy Zakrzew Teodora 
Zaręba, wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam 
Kuna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Aneta Łońska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej 
w Lublinie Wioletta Błaziak, a także dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych, placówek kształce-
nia specjalnego oraz gimnazjów z terenu Powiatu 
Lubelskiego. Najliczniejszymi gośćmi byli oczywi-
ście sami gimnazjaliści.

Warto zaznaczyć, że „Hubal” posiada atrakcyj-
ną ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb 
lokalnego rynku pracy, profesjonalną i dobrze wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nowoczesną 
bazę dydaktyczną oraz oferuje zagraniczne staże 
i praktyki.

Wszystkim gimnazjalistom życzymy trafnych 
wyborów i zachęcamy do podjęcia nauki w naszej 
szkole.

Janusz Sagan

�� Zgniatajmy butelki!
W niedzielę 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, podczas którego 
na całym świecie organizowane były przeróżne akcje związane z zanieczyszcze-
niem planety plastikowymi odpadami. Oczyszczaliśmy góry, lasy, wody ze śmieci, 
które sami produkujemy i wyrzucamy. Kampanie i akcje przypominają nam o tym, 
jak ważna jest dbałość o miejsce w którym żyjemy, ale święto minęło i co z pozo-
stałym dniami roku, jak dbamy o nasze środowisko na co dzień? Czy zastanawia-
my się nad tym, co dzieje się ze śmieciami, które codziennie wyrzucamy? Od kilku 
lat segregujemy śmieci, a raczej powinniśmy to robić, bo w rzeczywistości bywa 
z tym różnie. Wystarczy zajrzeć do śmietników w naszej miejscowości. Są pojem-
niki, są napisy np. SZKŁO czy PLASTIK, a w środku – wszystko.

W poniedziałek 23 kwietnia na zajęcia z wychowawcą, poświęcone ochronie 
środowiska, uczniowie klasy VII a przynieśli plastikowe butelki i zrobili bardzo 
prosty eksperyment. Miał on pokazać, dlaczego warto zgniatać plastikowe bu-
telki przed ich wyrzuceniem. Tak więc część butelek została zgnieciona i pozba-
wiona korków, reszta nie. Jedne i drugie butelki zostały połączone, a efekt koń-
cowy był jednoznaczny. Wszyscy uczniowie zobaczyli to na własne oczy, bowiem 
uczennice z klasy VII odwiedziły wszystkie klasy naszej szkoły z krótką pogadanką 
i pokazem.

Ktoś teraz powie, że przecież wszyscy wiedzą, że zgniecione butelki zajmu-
ją mniej miejsca, ale jeśli to prawda, to dlaczego wygląd pojemników na śmieci 
w naszym mieście temu przeczy? Przecież dzięki zgniataniu butelek i innych opa-
kowań można zaoszczędzić dużo miejsca, kosze będą się wolniej zapełniać, a tym 
samym rzadziej trzeba je będzie opróżniać. A rzadziej znaczy taniej.

Nikt nie chce żyć w zaśmieconym środowisku, więc zróbmy coś, by się do tego 
zaśmiecania nie przyczyniać. Na początek redukcja objętości odpadów poprzez 
zgniatanie, nie tylko butelek, ale i puszek, kartonów czy pudełek. Zakrętki zbieraj-
my, posłużą na cele charytatywne. Czy to naprawdę takie trudne?

Mam nadzieję, że doczekam czasów, że w pojemniku na papier będzie tylko 
papier, na plastik będzie plastik itd...

Krystyna Kostrzewska, Szkoła Podstawowa w Bychawie

�� KWI@TEK laureatem!
(...) W konkursie wzięło udział ponad sto tytułów z całego 

kraju. (...) Młodzi dziennikarze od szkół podstawowych po li-
cea, wykazali się talentami i profesjonalizmem, co szczegól-
nie cieszyło jurorów – reprezentantów regionalnych mediów.

Dziennik Zachodni
Gazeta Samorządu Uczniowskiego „Kwiatek”, Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, została wy-
różniona w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną 
„Nasza Gazeta”, zorganizowanym przez Pałac Młodzieży 
w Katowicach. 13 kwietnia br. w finale konkursu, na któ-
ry zaproszono wszystkich laureatów z całego kraju, wzięła 
udział 13-osobowa delegacja uczniowska Zespołu Szkół, zło-
żona m.in. z przedstawicieli naszej redakcji. Uroczystościom 
towarzyszyły występy artystyczne z piosenkami Wojciecha 
Młynarskiego i Włodzimierza Korcza w wykonaniu mło-
dych artystów. Dodatkowo, wszyscy uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dzienni-
karza TVP3 Katowice, które odbyły się po oficjalnym wręcze-
niu nagród przez organizatora i jury konkursu. Ostatecznie 
po przejechaniu 740 km i 2-godzinnym pobycie w Katowicach 
pełnym wrażeń, wszyscy wrócili w tryumfalnych nastrojach.

Redakcja Kwiatka
pod opieką p. Leszka Asyngiera

�� Druh Rafał w finale 
centralnym 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

26 kwietnia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się eliminacje 
wojewódzkie XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele 
z dwudziestu powiatów województwa lubelskiego. 
Powiat Lubelski, w grupie szkół ponadgimnazjalnych, 
reprezentował uczeń klasy III Tps Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie Rafał Sulowski.

Rafał zajął drugie miejsce ulegając zwycięzcy tyl-
ko o 0,5 punktu i będzie reprezentował wojewódz-
two lubelskie w eliminacjach ogólnopolskich. 

Janusz Sagan
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13.00 - Rozpoczęcie Rajdu Rowerowego.  
Start: Stadion Miejski w Bychawie

14.00 - Rozpoczęcie Festiwalu 
14.15 - Występy taneczne Studio tańca 

PROMENADA – grupa Bychawa
14.30 - Zespół wokalno-instrumentalny FANTAZJA 

z Księżomierzy
16.00 - Pokaz Kulinarny na scenie głównej 
16.30 - Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej 

w Woli Gałęzowskiej im. Zofii Przewłockiej
17.00 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta „HENRYCZKI” 
17.30 - Zespół z Krzczonowa
18.20 - Zespół z Ukrainy
19.00 - Zespół „Słowianki” 
19.30 - KONCERT GWIAZDY ZESPÓŁ UNIVERSE
21.00 - Zabawa taneczna
22.00 - Zakończenie Festiwalu

sobota
26 maja

NA KULINARNYM SZLAKU 
WSCHODNIEJ POLSKI

14.00 - Rozpoczęcie Festiwalu 
14.10 - Zespoły taneczne z BCK „Cute Crew” i „Swaggy Crew”, 

występy wokalne BCK
14.30 - KRĘCIOŁEK I ZUZANNA ZŁOTNICKA
14.50 - Wystąpienia zaproszonych gości  

Rozpoczęcie konkursów na najlepsze pierogi Festiwalu 
i najładniejsze stoisko z pierogami

15.00 - KONCERT ZESPOŁU AFTER PARTY
16.00 - Zespół DEE FREE
16.30 - Bychawski Klub Seniora
17.00 - KONCERT ZESPOŁU POWER PLAY 
18.00 - Ogłoszenie wyników konkursów  na „Najlepsze 

pierogi Festiwalu”, „Najładniejsze stoisko z pierogami”, 
„Najciekawsze stoisko Wschodnich Ziem Polski” 
i „Najlepszy Smak Wschodnich Ziem Polski” 

18.15 - Męski Zespół Wokalny z BCK
18.30 - Koncert IKARUUS FEEL
19.10 - Występy taneczne BCK „BOOM WINE CREW” 
19.20 - XIX MISTRZOSTWA ŚWIATA W ZJADANIU PIEROGÓW
19.40 - Zespół instrumentalny „Wysoki Zamek” z Filharmonii 

Lwowskiej 
20.40 - KONKURS BYCHAWA 480 LAT
21.00 - GWIAZDA FESTIWALU BEATA I BAJM
22.30 - JUBILEUSZOWY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 

XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
W KRAINIE PIEROGÓW

niedziela
27 maja

Stadion Miejski w Bychawie

Power Play after
Party

UNIVerSe

Beata I BajM

XIX Ogólnopolski Festiwal W KRAINIE PIEROGÓW
NA KULINARNYM SZLAKU WSCHODNIEJ POLSKI

Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Bychawy, Bychawskie Centrum Kultury 
zapraszają na
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Współorganizator

 CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH 

W LUBLINIE

patronat  
medialny

WOJEWODA
LUBELSKI

MARSZA¸EK
WOJEWÓDZTWA

LUBELSKIEGO

STAROSTA
LUBELSKI

BURMISTRZ
BYCHAWY

Patronat
Medialny

PRO-AGRO s.c.
Jan Rzàd - Ga∏´zów 160

Bychawskie
Przedsi´biorstwo Komunalne

Sp. z o.o. Piekarnia R i J Kowalscy
Bychawa

Piekarnia “EMARK” S.C.
G.M. Juryccy
Stara WieÊ I

Delikatesy “OLMAD”
Ewa i Robert Madej

Bychawa ul. Pi∏sudskiego

Zakrzowiak S.p. z o.o.
ul. Ogrodowa 9

Zakrzówek

PW Mar-Jola
Widerlik Mariola

Bychawa ul. Pi∏sudskiego

Zak∏ad Mi´sny
Bonifacy Dawidczyk

Krzczonów, ul. Spó∏dzielcza 17

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Bychawie

US¸UGOWY ZAK¸AD STOLARSKI
MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Leszek Olesiƒski

Mariusz Zarzeczny
Bychawa

ul. Pi∏sudskiego

PHU "PETRO-MART"
Stacja Paliw

Bychawa, ul. Sienkiewicza 88

Dystrybucja gazów p∏ynnych

Us∏ugi Transportowe
Wola Du˝a, tel.602651165

Bychawa, ul. Sienkiewicza 12

Stacja Kontroli Pojazdów

REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY
w Bychawie

P.W. Dorota i Adam DyÊ - Materia∏y budowlane
Wypo˝yczalnia sprz´tu - Bychawa, ul. Lubelska 9

Sklepy:
Bychawa, Kosarzew Kolonia, Kosarzew Dolny,

Wola Ga∏´zowska, Paw∏ów, Zdrapy

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

Robert Kmieç

M∏yn EMARK
J.E. Skrzypkowie

Stara WieÊ I

Auto Komis HIT
M. Piotrowski
Auto - Fuks

Jab∏onna

Karczma
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Bychawie

US¸UGOWY ZAK¸AD STOLARSKI
MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Leszek Olesiƒski

Mariusz Zarzeczny
Bychawa

ul. Pi∏sudskiego

PHU "PETRO-MART"
Stacja Paliw

Bychawa, ul. Sienkiewicza 88

Dystrybucja gazów p∏ynnych

Us∏ugi Transportowe
Wola Du˝a, tel.602651165

Bychawa, ul. Sienkiewicza 12

Stacja Kontroli Pojazdów

REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY
w Bychawie

P.W. Dorota i Adam DyÊ - Materia∏y budowlane
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System identyfikacji wizualnej 
Województwa Lubelskiego�

Podstawowe elementy 
współtworzące SIW

1�� Elka
 Czym jest Elka?

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

>10 mm

System identyfikacji wizualnej 
Województwa Lubelskiego10

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

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

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

1�� 2�� 3��
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Informacje organizacyjne:
•	 Bilet	wstępu	na	imprezę	w	niedzielę	10	zł	(wielokrotne	wejście	na	plac	festynu	jest	możliwe	po	uzyskaniu	opaski	lub	pieczątki	na	ręku	
przy	pierwszym	wejściu).

•	 Dzieci	do	lat	13	po	okazaniu	legitymacji	uczestniczą	w	Festynie	bezpłatnie.
•	 Uczestników	festynu	obowiązuje	REGULAMIN	Festynu,	szczególnie	zakaz	wnoszenia	przedmiotów:	ostrych,	niebezpiecznych,	szklanych,	
własnego	alkoholu,	narkotyków.

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

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

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

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

wstęp wolny impreza biletowanaBurmistrz Bychawy 
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