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�� Trwają prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawa

Bychawa, 23 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawy – w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr 
XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 
kwietnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do opraco-
wania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawy – w granicach admi-
nistracyjnych zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy 
– w granicach administracyjnych wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 
do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (po-
kój nr 3) w godzinach od 12.00 do 14.00 oraz o pu-
blikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.umbychawa.
bip.lubelskie.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
ul. Partyzantów 22, 23-100 Bychawa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie od-
działywania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie 
pisemnej do Burmistrza Bychawy w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.:

�» pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
�» za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadanie publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
346) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP,
�» ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, 
w godzinach pracy Urzędu,
�» za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

adres e-mail: um@bychawa.pl
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub na-

zwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia 
nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwa-
ga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Burmistrz Bychawy.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Praca Urzędu Miejskiego w Bychawie 
w obliczu epidemii
�� W naszej gminie, 
podobnie jak 
w całej Polsce, nadal 
obowiązuje stan 
epidemii. Stąd przy 
obsłudze interesantów 
zachowujemy 
szczególne środki 
ostrożności.

Przypominamy o nadal obowiązujących ob-
ostrzeniach i zaleceniach Rady Ministrów 
tj. m. in. w urzędach administracji publicznej 
wszyscy są zobowiązani do stosowania środ-
ków ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, ma-
seczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachowy-
wania bezpiecznej odległości od innych osób 
(do 2 m).
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo 
podejmujemy również wszelkie starania, aby 
nie dopuścić do zakażeń w naszym urzędzie. 
Dlatego też obsługa interesantów realizowana 

jest w Punkcie Obsługi Interesanta. Chcemy 
przez to chronić pracowników i Państwa przed 
ewentualnym zachorowaniem, by nie było 
konieczności podjęcia decyzji o zamknięciu 
urzędu. W wyniku czego mieszkańcy nie mie-
liby możliwości załatwienia ważnych spraw, 
chociażby sporządzenia aktu urodzenia, mał-
żeństwa czy zgonu – co można zrobić tylko 

i wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego odpo-
wiednim dla miejsca tego zdarzenia.
Pozostając w nadziei, że ten trudny dla nas 
wszystkich czas szybko minie życzymy miesz-
kańcom dużo zdrowia i optymizmu na ten wa-
kacyjny czas.

Kierownictwo
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie
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�� Kolejny projekt Gminy Bychawa otrzyma dofinansowanie
„Budowa niskoemisyjnego 
oświetlenia drogowego 
w gminie Bychawa” to kolejny 
projekt Gminy Bychawa, który 
otrzyma dofinansowanie ze 
środków unijnych.

7 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego 
zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wy-
brał do dofinansowania projekty w ramach Osi 
Priorytetowej 5 – Efektywność energetyczna i go-
spodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 – Promocja 
niskoemisyjności Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Na liście ocenionych w ramach konkur-
su nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 projektów, 

które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wy-
maganą ilość punktów znalazło się przedsięwzięcie 
Gminy Bychawa. W ramach projektu wybudowane 
zostaną nowe oraz zmodernizowane istniejące linie 
oświetlenia drogowego:

�» przy drodze powiatowej nr 2295L w Józwowie, Woli 
Gałęzowskiej-Kolonii i Woli Gałęzowskiej,
�» przy drodze wojewódzkiej nr 836L w Osowie,
�» przy drodze powiatowej nr 2294L w Gałęzowie,
�» prze drodze powiatowej nr 2284L 

w Olszowcu-Kolonii,
�» przy drodze wojewódzkiej nr 834L w Bychawie 

(ul. Partyzantów) oraz Marysinie.
Łączna długość linii wyniesie 6,84 km, a liczba 

punktów świetlnych – 172 szt.
Wartość projektu to 1 876 397,61 zł, kwota dofi-

nansowania to 1 329 400,08 zł.

Niebawem rozpocznie się…

�� Budowa odcinka wodociągu w ul. Władysława 
Reymonta w Bychawie. Wartość zadania: 
35 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie 
w ramach środków własnych Gminy Bychawa.
�� Modernizacja budynku świetlicy w Starej Wsi 

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

Drugiej.

�� Budowa 9 miejsc postojowych przy 
ul. Partyzantów w Bychawie. Planowana wartość za-
dania: 39 360,00 zł. Wykonawca – AS-PRO Grażyna 
Sagan. Planowany termin zakończenia prac to paź-
dziernik 2020 r.
�� Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Osowa o długości 130 mb. Planowany termin zakoń-
czenia prac to wrzesień 2020 r.

Zakończono…
�� Przebudowę drogi gminnej nr 107232L w miej-

scowościach Olszowiec, Olszowiec-Kolonia o dłu-
gości 1190 mb. Wartość zadania: 547 972,32 zł. 
Wykonawca – P.P.H.U. STAN-LUB Bełżyce. 
Dofinansowano ze środków państwowego celowego 
Funduszu Dróg Samorządowych.
�� Przebudowę drogi gminnej nr 107237L w miej-

scowości Bychawka Druga-Kolonia o długości 
348  mb. Wartość zadania: 256 153,99 zł. Wykonawca 
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zamość.
�� Modernizację ujęcia wody w miejscowości Wola 

Duża-Kolonia.

Ponadto Gmina Bychawa…
�� Zakupiła i przekazała Bychawskiemu 

Przedsiębiorstwu Komunalnemu wóz do wody pit-
nej. Koszt: 28 044,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizo-
wane zostało w ramach środków własnych Gminy 
Bychawa.
�� Złoży wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

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

SAMORZĄD 

Trwają prace nad…
�� Przebudową drogi powiatowej nr 2296L „Wola 

Gałęzowska – Krasławek” o długości 4,5 km. 
Wartość zadania: 1 544 052,79 zł. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w formule „Zaprojektuj i wybu-
duj”. Wykonawca – Komunalne Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lublin. Planowany termin 
zakończenia prac to 30 października 2020 r. 
Zadanie dofinansowano ze środków Unii 
Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
�� Budową spinki wodociągu Bychawa – Wola 

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

Wartość zadania: 49 876,50 zł. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w ramach środków własnych 
Gminy Bychawa. Wykonawca – Meva-Pol Gdańsk. 
Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 
2020 r.
�� Przebudową drogi gminnej nr 107215L 

w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia 

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

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

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

�� Już niebawem pojedziemy nowymi drogami z Bychawy do Kiełczewic 
i do Wysokiego
Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej 
nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa 
oraz drogi powiatowej nr 2297L Zaraszów – Kąty 
– Wysokie.

11 października 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą modernizacji 
drogi w kierunku Kiełczewic. Gmina Bychawa udzieliła na realizację tejże inwe-
stycji dotacji w wysokości 1 470 545,34 zł, która płatna będzie w trzech ratach 
po 490 181,78 zł w latach 2020-2022. Inwestycja realizowana jest w ramach do-
finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 60%. Planowany 
termin zakończenia robót to 20 sierpnia 2020 r.

Remont drogi w kierunku Wysokiego realizowany jest również w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji to 12 772 863,93 zł. 
Wysokość dofinansowania z FDS nie może przekroczyć 60% kosztów. Planowany 
termin zakończenia prac to 30 czerwca 2021 r.

�� Ponad milion złotych 
dla Gminy Bychawa 
z Funduszu 
Inwestycji 
Samorządowych
We wtorek 30 czerwca 
2020 roku w Bełżycach 
burmistrz Bychawy Janusz 
Urban z rąk premiera Mateusza 
Morawieckiego odebrał 
promesę z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. Wysokość 
tego dodatkowego wsparcia to 
1 060 495 zł.

Inwestycje w gminie Bychawa

Bychawka druga-kolonia

osowa-kolonia

Bychawa, ul. Szarych Szeregów

olszowiec, olszowiec-kolonia

zaraszów  
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�� 1 lipca miała 
miejsce jedna 
z najważniejszych 
sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie 
w trwającym 2020 
roku. To właśnie 
na niej radni 
podsumowują roczną 
pracę gospodarza 
gminy.

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bychawie Grzegorz Szacoń. Po zgło-
szeniu interpelacji głos zabrał burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, który przedstawił sprawozdanie ze 
swojej działalności między trwającą, a wcześniejszą 
sesją oraz informację z realizacji uchwał.

Po raz drugi już znowelizowane przepisy 
ustawy o samorządzie gminnym, zobowiąza-
ły burmistrza do sporządzenia i przedstawie-
nia Raportu o Stanie Gminy. Omawiając infor-
macje w nim zawarte zwrócił uwagę m.in. na 
fakt, że rok 2019 był kolejnym rokiem stabil-
ności finansowej – dochody wykonano w po-
nad 100%; zachowany został podstawowy 
parametr inwestycyjny – czyli nadwyżka ope-
racyjna, pozwalająca na uzyskanie kredytów, 
bez których dzisiaj niewiele inwestycji moż-
na prowadzić; zadłużenie utrzymuje się w za-
sadzie na niezmienialnym poziomie; instytu-
cje finansowe darzą Gminę Bychawa zaufa-
niem – jesteśmy dobrze oceniani jeżeli chodzi 

o stabilność finansów. Miniony rok był rów-
nież rokiem wielu inwestycji – na terenie na-
szej gminy wyasfaltowane jest już 49% dróg. 
W 2019 roku nawierzchnię asfaltową zyska-
ło 4% dróg – co w tak dużej gminie, o bardzo 
rozbudowanej sieci, jest już wynikiem zauwa-
żalnym. Dużo zrobiliśmy także dla podniesie-
nia standardu usług komunalnych – realizo-
wano nowe inwestycje wodno-kanalizacyj-
ne, Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
zakupiło nowy sprzęt – wpłynął on znacząco 
na szybkość obsługi i jakość usług. Rok 2019 
przyniósł także przełom w procesie gazyfika-
cji. Burmistrz zwrócił uwagę również na do-
brą pracę jednostek podległych. Cieszy rów-
nież aktywność społeczna mieszkańców, któ-
rą staramy się wspierać. Dużo działo się tak-
że w kwestii współpracy międzynarodowej 

Absolutorium dla Burmistrza Bychawy Janusza Urbana – jednogłośnie!

– rozszerzyliśmy m.in. kontakty z Prużaną na 
Białorusi. Nie zabrakło też komentarza na temat 
badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, sytuacji związanej z systemem go-
spodarowania odpadami, gospodarki miesz-
kaniowej, czy planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta. Po omówieniu Raportu 
o Stanie Gminy radni jednogłośnie (przy obec-
ności 14 radnych) udzielili wotum zaufania dla 
Burmistrza Bychawy.

Następnie Rada Miejska w Bychawie, rów-
nież jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza 
Bychawy z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zanim radni przystąpili do głosowania w spra-
wie absolutorium skarbnik gminy Bychawa 
Elżbieta Dworak przedstawiła pozytywną 

opinię komisji rewizyjnej dotyczącą realizacji 
ubiegłorocznego budżetu oraz pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
w tym zakresie. Po wysłuchaniu powyższych 
opinii Rada Miejska w Bychawie jednogłośnie 
udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bychawy 
Januszowi Urbanowi z tytułu wykonania budże-
tu za 2019 rok.

Burmistrz podziękował wszystkim radnym za 
tak jednoznaczne poparcie działań – zarówno 
jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą wotum zaufa-
nia, jak i absolutorium – tworzą one całokształt 
oceny pracy samorządu. Wyraził nadzieję na 
dalsze bezpieczne finansowo i zmierzające ku 
dalszemu rozwojowi prowadzenie działalności 
bychawskiego samorządu. Kolejne podzięko-
wania i wyrazy uznania skierował do wszystkich 
radnych, sołtysów, zastępcy burmistrza, skarb-
nik Gminy Bychawa, sekretarz Gminy Bychawa 
oraz pracowników – zarówno jednostek podle-
głych, jak i Urzędu Miejskiego w Bychawie za 
wsparcie i zaangażowanie jakim wykazują się 
każdego dnia. Na koniec zaprosił wszystkich do 
dalszej równie owocnej pracy na rzecz naszego 
dobra wspólnego.

W trakcie trwającej sesji radni, po informa-
cji przekazanej przez skarbnik Elżbietę Dworak, 
przyjęli także projekt uchwały w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2020 – tutaj 
wynik także był jednogłośny. Po zatwierdze-
niu sprawozdań z prac stałych komisji Rady 
Miejskiej w Bychawie za pierwsze półrocze 
2020 roku oraz sprawach organizacyjnych prze-
wodniczący Grzegorz Szacoń zamknął obrady.

��Wybory prezydenckie 2020 w gminie 
Bychawa – wyniki
Pierwsza tura wyborów 
prezydenckich odbyła się 28 
czerwca, druga – 12 lipca 
2020 r. Poniżej prezentujemy 
wyniki poszczególnych tur oraz 
frekwencję w gminie Bychawa.

I tura
Wyniki kandydatów na prezydenta w kolejności od 
największej liczby głosów:
�» DUDA Andrzej Sebastian: 3701
�» TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 666
�» HOŁOWNIA Szymon Franciszek: 528
�» BOSAK Krzysztof: 467
�» KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin: 241
�» BIEDROŃ Robert: 89
�» JAKUBIAK Marek: 16
�» ŻÓŁTEK Stanisław Józef: 10

0,00% 
0,07% 
0,12% 
0,17% 
0,28% 
1,55% 

4,21% 
8,15% 
9,22% 

11,63% 
64,60% 

TANAJNO Paweł Jan 
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 

JAKUBIAK Marek  
BIEDROŃ Robert 

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 
 BOSAK Krzysztof  

 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 

DUDA Andrzej Sebastian 

24,40% 
75,60% 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
DUDA Andrzej Sebastian 

 i Tura 

 ii Tura 

�� Najważniejsze 
momenty XIX sesji 
Rady Miejskiej 
w Bychawie 
komentuje 
skarbnik Gminy 
Bychawa Elżbieta 
Dworak

W tym roku już po raz drugi sporządzony został 
Raport o Stanie Gminy za 2019 rok (pierwszy po-
wstał rok wcześniej i obejmował informacje do-
tyczące 2018 roku). Dokument ten zawiera m.in. 
dane dotyczące wykonania budżetu i stanu finan-
sów Gminy, ale także inne wiadomości dotyczą-
ce wszystkich jednostek Gminy. Raport umiesz-
czony jest na stronie internetowej Bychawy, 
gdzie mieszkańcy mogą się z nim zapoznać. Rada 
Miejska w Bychawie po zapoznaniu się z treścią 
dokumentu, już drugi rok z rzędu, udzieliła burmi-
strzowi wotum zaufania. Tym razem była to jed-
nogłośna decyzja 14 obecnych na sesji radnych.

Następnym krokiem było zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie 
z wykonania budżetu obrazuje tylko stan wyko-
nania budżetu: dochodów, wydatków, przycho-
dów i rozchodów budżetu. Warto zaznaczyć, że 
dochody za rok 2019 wykonane zostały w po-
nad 100%. Zrealizowano wszystkie zaplanowa-
ne wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne. 
Należy podkreślić, że sytuacja finansowa Gminy 
Bychawa jest stabilna. Posiadamy tak zwaną nad-
wyżkę operacyjną, czyli nadwyżkę dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dzięki temu 
banki bardzo wysoko oceniają sytuację finanso-
wą Gminy. Zadłużenie Gminy od kilku lat utrzy-
muje się na takim samym poziomie. Radni– także 
jednogłośnie – zatwierdzili sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy i sprawozdania finansowe.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania 
Rada Miejska w Bychawie udzieliła absolutorium 
burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi. 
Absolutorium udzielono także jednogłośnie – 
warto zaznaczyć, że bardzo rzadko spotykana jest 
sytuacja kiedy to wszyscy radni pozytywnie oce-
niają działalność gospodarza Gminy.

�» PIOTROWSKI Mirosław Mariusz: 7
�» WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz: 4
�» TANAJNO Paweł Jan: 0

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 
(umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatko-
wych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 
8894

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowa-
nia: 5346

Frekwencja: 60,11%

II tura
Wyniki kandydatów na prezydenta w kolejności od naj-
większej liczby głosów:
�» DUDA Andrzej Sebastian: 4673
�» TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 1508
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�� 8 czerwca 2020 roku 
przez teren gminy 
Bychawa przeszła 
burza z gradem, 
która pozostawiła po 
sobie liczne straty 
zarówno w budynkach 
mieszkalnych jak 
i gospodarczych. 
Największe zniszczenia 
odnotowane zostały 
w Starej Wsi Trzeciej. 

8 czerwca – burza w gminie Bychawa
W Józwowie uszkodzeniom uległy dwa gospo-
darstwa. Ponadto w miejscowościach Gałęzów-
Kolonia Pierwsza oraz Osowa wystąpiły liczne 
podtopienia.

Na miejscu pracowały jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu naszej gminy – straża-
cy zabezpieczali budynki oraz mienie znajdują-
ce się w ich wnętrzu. Poszkodowanych mieszkań-
ców odwiedzili także pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie, którzy oferowali niezbęd-
ne wsparcie oraz informowali o możliwości zgła-
szania najpilniejszych potrzeb. Burmistrz Bychawy 
powołał również specjalną komisję, która zajęła się 
oszacowaniem szkód i strat w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy bezinteresow-
nie nieśli pomoc poszkodowanym mieszkańcom, 
a w szczególności niezastąpionym strażakom OSP.

�� Bychawski zalew ma szansę na nowe 
oblicze – trzymajmy kciuki za otrzymanie 
dofinansowania

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt 
„Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa 
naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrze-
ni przy zalewie w Bychawie” przeszedł pozytywnie 
etap formalny i został zakwalifikowany do oceny 
merytorycznej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 oś priorytetowa 7 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Jeśli projekt przejdzie procedurę kwalifikacyj-
ną i Gmina Bychawa otrzyma dofinansowanie – 
w co bardzo wierzymy – otoczenie naszego zalewu 
otrzyma nowe oblicze. W planach modernizacyj-
nych ujęto: rozebranie istniejącej palisady sosno-
wej i wykonanie nowej z drewna akacjowego, re-
mont pomostu na wyspę, wykonanie ciągu komuni-
kacyjnego dookoła zalewu, malowanie podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych, remont kładki przez 
rzekę oraz zamontowanie lamp oświetleniowych 

zasilanych energią słoneczną łącznie z kamerami 
monitoringu. Mamy nadzieję, że działania te po-
zwolą wyjść naprzeciw uwagom zgłaszanym przez 
mieszkańców. Należy pamiętać również, że część 
terenu nad zalewem objęta jest ścisłą ochroną kon-
serwatorską, co może utrudniać lub wydłużać czas 
realizacji niektórych z działań.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że pewne 
działania mające na celu poprawę zarówno kwe-
stii atrakcyjności oraz bezpieczeństwa terenu ota-
czającego bychawski zalew zostały już poczynione. 
Warto wymienić tu chociażby remont schodów 
prowadzących do ruin pałacu, czy budowę pły-
wającego pomostu, którym możemy dostać się na 
wyspę. O teren ten dbają także wędkarze, którzy 
w miarę możliwości koszą trawę oraz remontują 
drewniane pomosty.

�� Nagrodzono 
Barbarę Cywińską – 
dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Bychawie

Niezmiernie miło nam poinformować, że pani Barbara 
Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie, na wniosek burmistrza Bychawy, z rąk 
starosty lubelskiego Zdzisława Antonia 3 czerwca 2020 
roku otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. 

Pani Dyrektor Barbarze Cywińskiej,
w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy 

Bychawa gratuluję otrzymania nagrody za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. Dziękuję za codzienną 
pracę na rzecz bychawskiej kultury. Niech każdy dzień 
przynosi Pani radość i satysfakcję z dobrze wykonywa-
nych obowiązków.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

��Wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia 
sportowe

W poniedziałek 6 
lipca 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie miała 
miejsce uroczystość wręczenia 
Nagród Burmistrza Bychawy za 
wybitne osiągnięcia sportowe.

Na wniosek Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
Bychawa burmistrz Bychawy Janusz Urban tym 
zaszczytnym wyróżnieniem uhonorował sied-
mioro uczniów ze szkół z terenu gminy Bychawa. 
Otrzymali oni dyplomy, nagrody pieniężne oraz 
upominki promocyjne Gminy Bychawa.

Na koniec burmistrz zachęcił do uprawiania 
sportu, a wszystkim nagrodzonym pogratulował 
dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszych 
sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celu i zapa-
łu do spełniania pasji.

�� Porady prawne 
dla mieszkańców 
w pierwsze 
wtorki i czwartki 
miesiąca

Szanowani mieszkańcy,
informuję, że obsługa prawna dla miesz-

kańców gminy Bychawa odbywać się będzie 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w każdy 
pierwszy wtorek i czwartek miesiąca w godzi-
nach 14.00 do 15.00

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

�� Czas na remont 
zegara w centrum 
Bychawy
Niebawem rozpocznie się 
remont zegara znajdującego 
się na poddaszu kamienicy 
w centrum Bychawy. Renowacja 
obejmie zarówno tarczę, jak 
i mechanizm. Wartość zadania 
to: 9 797,00 zł. Planowany 
termin zakończenia prac to 
wrzesień 2020 r.

Zegar wieżowy w Bychawie
Zegar został zamontowany przez zegarmi-
strza Franciszka Sokołowskiego z Lublina. Czas 
odmierza już od ponad wieku (dokładnie od 
1914 roku). Został zbudowany zgodnie z defini-
cją zegara wieżowego zakładającą, iż jego me-
chanizm mieści się wewnątrz budynku, a tar-
cza wyprowadzona jest na zewnątrz. Energię 
„do życia” zegar wieżowy czerpie z dwóch 
podciąganych obciążników (wag), którą po-
przez system przekładni i kół zębatych prze-
kazuje pozostałym częściom mechanizmu. 
W bychawskiej kamieniczce kanały, w które 
opadają dwie 10- i 15-kilogramowe wagi, się-
gają piwnic. Naciąg wystarcza zatem na 48 go-
dzin. Zegar wyposażony jest również w mecha-
nizm bicia, dzwon znajduje się w niewielkiej 
wieżyczce na dachu. 500 lat to zakładany czas 
trwałości mechanizmu.
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Kompendium wiedzy cz. III

�� Czy wiesz, że szkło 
jest materiałem, 
który można 
w nieskończoność 
przetapiać na nowe? 
W dodatku bez 
pogorszenia jego 
jakości, oszczędzając 
przy tym energię 
i chroniąc środowisko. 

Do ponownego przetworzenia nadają się wszystkie 
opakowania wykonane ze szkła sodowo-wapniowo-
-krzemowego – butelki i słoiki – zarówno bezbarw-
ne, jak i barwione. Dlatego też niezmiernie waż-
ne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
szklanych.

Należy jednak pamiętać, że do zielonych worków 
(z napisem szkło) wrzucamy tylko i wyłącznie szkło 
opakowaniowe:
�» butelki i słoiki po napojach i żywności
�» szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy natomiast:
�» ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
�» szkła okularowego
�» szkła żaroodpornego

�» zniczy
�» żarówek i świetlówek
�» reflektorów
�» opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych
�» luster
�» szyb okiennych i zbrojonych
�» monitorów i lamp telewizyjnych
�» termometrów i strzykawek.

Choć czasem trudno zrozumieć dlaczego stłuczo-
nego talerza nie można wrzucić do zielonego worka 
to warto wiedzieć, że szkło opakowaniowe i szyba, 
czy kubek różnią się od siebie składem chemicznym 
i temperaturą topnienia. Nie mogą być więc przeta-
piane razem w piecach przeznaczonych do przera-
biania stłuczki opakowaniowej (pochodzącej z selek-
tywnej zbiórki).

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to 
co należy zrobić z takimi odpadami jak np. tłusty słoik 
po pulpetach? Wrzucać do szkła, czy może do odpa-
dów zmieszanych? Już wyjaśniamy, opróżniony słoik 
powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania 
szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umy-
ty w sortowni. Należy jednak pamiętać, by wyrzucać 
tylko puste słoiki. 

A co zrobić z etykietą na słoiku czy butelce? Nie 
powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia 
wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że 
etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) 
należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do re-
cyklingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

A co zrobić ze stłuczoną szybą? Szyby nie są 
szkłem poddawanym recyklingowi. Jeśli są w ka-
wałkach to należy je wrzucić do odpadów zmie-
szanych. Jeśli są większe traktujemy je jako od-
pady wielkogabarytowe, które można oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

Jako ciekawostkę zdradzimy, że termometr elek-
troniczny jest elektroodpadem, natomiast termo-
metr rtęciowy to odpad niebezpieczny. Pod żadnym 
pozorem nie można wrzucać go do pojemnika z od-
padami zmieszanymi! Oba termometry powinny tra-
fić do PSZOKu.

Co o śmieciach powinniśmy wiedzieć? 

Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grud-
nia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Technologia recyklingu szkła
W trakcie selektywnej zbiórki nie jest konieczne 

mycie szklanych opakowań, usuwanie z nich etykiet, 
nadruków, farb. Tego rodzaju zanieczyszczenia zosta-
ną usunięte w dalszych etapach procesu recyklingu 
wyrobów szklanych.
�» W pierwszej fazie recyklingu wyrobów szklanych 

dokonywane jest ręczne sortowanie zanieczysz-
czeń nieorganicznych. Następnie, przy użyciu płucz-
ki wodnej, zebrane szkło oczyszczane jest z resztek 
spożywczych, chemicznych, czy farmaceutycznych. 

Następnie szkło rozdzielane jest na bezbarwne i ko-
lorowe. W dalszej kolejności spośród szkła koloro-
wego, wydzielane jest szkło zielone i brązowe.
�» Rozdrobnienie szkła na stłuczkę (wstępne kruszenie).
�» Segregacja magnetyczna – usuwanie papieru i me-

talu. Etap ten polega na oczyszczeniu stłuczki z za-
nieczyszczeń takich jak drewno, czy folia, a nawet 
metale żelazne.
�» Rozdrobnienie stłuczki szklanej. Do ponownego 

wykorzystania w hutach, nadaje się tylko stłuczka 
rozdrobniona do wielkości do 35 mm.
�» Usuwanie zanieczyszczeń oraz stłuczki innej barwy. 

Stłuczka szklana pochodząca z recyklingu posiada 
wiele zanieczyszczeń, które usuwa się za pomocą 
piasku. Stłuczka trafia na specjalne sita dwupokła-
dowe oraz separatory ferro- i paramagnetyczne. 
Końcowy etap uzdatniania stłuczki obejmuje sor-
towanie fotooptyczne, gdzie stłuczka dzielona jest 
według koloru.
�» Przetapianie stłuczki w hucie szkła.
�» Produkcja nowych opakowań szklanych.

Dzięki recyklingowi szkła:
�» możemy ograniczyć zużycie energii. Jedna szklana 

butelka poddana recyklingowi to oszczędność ener-
gii, pozwalająca na 4-godzinną pracę 100-watowej 
żarówki. Energia zaoszczędzona w procesie recyklin-
gu jednej szklanej butelki pozwoliłaby też na 25-mi-
nutową pracę komputera, 20-minutową pracę tele-
wizora, czy 10-minutową pracę zmywarki do naczyń! 
Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca 
do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szkla-
nych opakowań rocznie.

�» jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt 
wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich 
przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związa-
ne z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich 
wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do 
nich obszarów są znacznie wyższe.
�» możemy ograniczyć zużycie surowców (piasku, wa-

pienia, sody, etc.) oraz wody (nawet o 50%) i energii 
(o około 30%). Tym samym obniżona zostaje także 
emisja zanieczyszczeń do atmosfery (każda zebrana 
tona stłuczki to 220 kg dwutlenku węgla mniej w po-
wietrzu). Każda wprowadzona do obiegu tona stłucz-
ki szklanej to oszczędność 800 kg piasku, 250 kg 
sody, 180 kg mączki wapiennej.

Czy wiesz, że…?
�» Mające ponad 3,5 tys. lat – najstarsze wyroby ze 

szkła odkryte na terenie Polski – pochodzą z Egiptu 
i Mezopotamii. Były to przede wszystkim ozdobne 
paciorki, które noszono jako biżuterię.
�» Naukowcy uważają, że szkło zaczęto produkować 

ok. 2300 lat p.n.e. w Mezopotamii, ale jego produk-
cja rozpowszechniła się na Bliskim Wschodzie dopie-
ro ok. połowy II tysiąclecia p.n.e.
�» Pierwsze rodzime warsztaty pojawiły się dopiero 

w czasach wczesnego średniowiecza.
�» Szkło zielone swój kolor zawdzięcza związkom żela-

za, czerwone czy rubinowe – zawartości chlorku zło-
ta, a szkło niebieskie – zawartości kobaltu.

Źródło:
Ministerstwo Klimatu,  

kampania Piątka za segregację,  
strona internetowa: naszesmieci.pl

��Wnioski z badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie
W dniach od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 
2019 roku przeprowadzono wśród klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie badanie ankietowe, które-
go celem było poznanie opinii o pracy samorządu 
oraz jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski 
w Bychawie.

W badaniu wzięło udział 102 respondentów. 
Dostęp do formularzy ankietowych w formie pa-
pierowej zapewnili i ankiety wręczali pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie. Ankieta byłą dostęp-
na również w formie elektronicznej, w postaci inte-
raktywnego formularza na oficjalnej stronie interne-
towej www.bychawa.pl.

Oceniano jakość pracy w dwóch obszarach: pozna-
nie opinii interesantów na temat jakości usług świad-
czonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz opinii 
o pracy Samorządu Gminy Bychawa. Respondenci 
odpowiadali na 8 pytań. Ich treść wraz z wynikami 
została zamieszczona poniżej. 

�» W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowo-
lony z obsługi przez pracowników Urzędu Miejskiego 
w Bychawie (uprzejmość i kultura osobista)?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 124 68% 80 78%

Zadowolony 36 20% 18 18%
Niezadowolony 13 7% 2 2%

Bardzo niezadowolony 9 5% 2 2%

�» W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowo-
lony z terminowości i sposobu załatwienia sprawy 
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 110 60% 70 69%

Zadowolony 51 28% 27 26%
Niezadowolony 11 6% 2 2%

Bardzo niezadowolony 10 6% 3 3%

�» Jak ocenia Pani/Pan dostęp do informacji w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, formularzy i ich czytelność?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 88 48% 68 67%

Zadowolony 70 39% 26 25%
Niezadowolony 19 10% 6 6%

Bardzo niezadowolony 5 3% 2 2%

�» Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu (stoli-
ki, miejsca siedzące)?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 61 34% 41 40%

Zadowolony 70 38% 47 46%
Niezadowolony 35 19% 9 9%

Bardzo niezadowolony 16 9% 5 5%

�» Jak Pani/Pan ocenia stan czystości ładu, porządku 
i zieleni na terenie miasta i gminy?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 59 33% 38 37%

Zadowolony 84 46% 53 52%
Niezadowolony 24 13% 8 8%

Bardzo niezadowolony 15 8% 3 3%

�» Jak ocenia Pani/Pan ilość i jakość inwestycji na tere-
nie miasta i gminy?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 36 20% 27 26%

Zadowolony 97 53% 49 48%
Niezadowolony 34 19% 24 24%

Bardzo niezadowolony 15 8% 2 2%

�» Jak ocenia Pani/Pan stan dróg i chodników na tere-
nie miasta i gminy?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 25 14% 18 18%

Zadowolony 68 37% 52 51%
Niezadowolony 67 37% 29 28%

Bardzo niezadowolony 22 12% 3 3%

�» W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/za-
dowolony z ilości i jakości imprez kulturalnych 
i sportowych?

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 r. 2019 r.
Bardzo zadowolony 45 25% 27 26%

Zadowolony 109 60% 56 55%
Niezadowolony 20 11% 14 14%

Bardzo niezadowolony 8 4% 5 5%

Porównując dane z 2018 i 2019 roku możemy stwier-
dzić, że ilość bardzo zadowolonych klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie wzrosła o 7% (2018 r. – 38%; 
2019 r. – 45%), zadowolonych – utrzymała się na 
tym samym poziomie (2018 r. – 40%; 2019 r. – 40%), 
niezadowolonych – spadła o 3% (2018 r. – 15%; 

2019 r. – 12%), natomiast bardzo niezadowolonych 
– spadła o 4% (2018 r. – 7%; 2019 r. – 3%). Liczba 
osób biorących udział w badaniu satysfakcji klientów 
Urzędu Miejskiego w Bychawie zmniejszyła się o 80.

Dbając o wysoką jakość usług świadczonych przez 
Urząd Miejski w Bychawie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do wypełniania ankiety dostępnej 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na 
stronie internetowej www.bychawa.pl.
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�� Ostatnie miesiące 
były dla wszystkich 
czasem szczególnym, 
również dla 
wspólnoty Akademii 
Młodzieżowej. 
Kiedy dotarła do 
nas informacja 
o zamknięciu szkół, 
musieliśmy zawiesić 
też spotkania 
w naszym ośrodku. 
Nie zrezygnowaliśmy 
jednak z naszych 
działań, 
a przenieśliśmy je 
do rzeczywistości 
internetowej. 
Postanowiliśmy 
realizować nasze 
cele dalej, pomimo 
zaistniałych przeszkód.

I tak z końcem marca podjęliśmy inicjatywę co-
dziennej wspólnej modlitwy, łącząc się z innymi 
grupami Akademii oraz zapraszając osoby spoza 
naszej wspólnoty. Ku naszemu zdziwieniu chęt-
nych było wielu. Pomimo nieustających obowiąz-
ków szkolnych i domowych młodzież wraz ze swo-
imi rodzinami i znajomymi chciała spotykać się 
każdego dnia, by wysłuchać krótkiej katechezy na-
szego duszpasterza i rozważyć jedną tajemnicę ró-
żańca świętego. Z dnia na dzień przybywało nam 
osób. Spotkania modlitewne on-line trwają do dziś 

Akademia Młodzieżowa w czasach pandemii

gromadząc wokół Matki Bożej nieraz ponad 60 osób. 
Młodzież wraz z rodzinami modli się codzienne 
w stałej intencji dobrego wychowania, a także o od-
dalenie pandemii. Najświętszej Maryi Pannie zawie-
rzamy również wszystkie intencje, które zostają po-
wierzone naszej wspólnocie Bractwa Różańcowego 

Akademii Młodzieżowej. Od końca marca dostaliśmy 
już prawie 3 000 intencji, a każdą z nich odczytujemy 
i otaczamy modlitwą. Co sobotę o godz. 20.30 uczest-
niczymy w nabożeństwie Bractwa Różańcowego. 
Transmisję z nabożeństwa można oglądać na żywo 
na naszym kanale na YouTube: Telewizja Akademii 
Młodzieżowej.

Oprócz działań modlitewnych podjęliśmy również 
zadania w ramach rozwoju zainteresowań przygoto-
wując się do kolejnego spektaklu. Spotykając się re-
gularnie on-line pracowaliśmy nad naszym nowym 
dziełem, jakim jest „Wesele” na podstawie słynnego 
dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Na pewno nie 
było to proste, jednak nie chcieliśmy marnować cza-
su i od razu wzięliśmy się za poznanie treści scenariu-
sza oraz jego interpretację. Przed nami jeszcze bar-
dzo dużo pracy, mamy jednak nadzieję, że pomimo 
przeszkód uda nam się wszystko przygotować i za-
prezentować to dzieło naszym parafianom. Spektakl 
ten, przygotowany wraz z innymi ośrodkami teatral-
nymi Akademii Młodzieżowej, wystawiony będzie na 
przełomie października i listopada.

Innym działaniem naszej młodzieży była organiza-
cja ogólnopolskiego konkursu „Skarbiec Talentów”. 
Jego głównym celem była pomoc uczestnikom w od-
powiedzeniu na ewangeliczne wezwanie Jezusa 

„gromadźcie sobie skarby w niebie”, bo takie właśnie 
było zadanie wszystkich, którzy wzięli udział w tym 
przedsięwzięciu. Konkurs „Skarbiec Talentów” dał 
młodzieży możliwość odkrywania i rozwijania ta-
lentów, które zostały każdemu dane przez Boga. 
Poprzez tę inicjatywę promowaliśmy wśród ludzi 
młodych wartość rozwijania talentów, aby służy-
ły one innym. W naszym Skarbcu znalazło się wiele 
dobrych uczynków i nowych umiejętności młodzie-
ży z całej Polski. Atrakcją konkursu było losowanie 
nagród, które odbywało się on-line co poniedziałek. 
Cieszymy się, że na to wydarzenie odpowiedziała 
duża liczba młodych ludzi.

Czas pandemii jest dla naszej wspólnoty Akademii 
Młodzieżowej czasem trudnym, ale również wyjąt-
kowym. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, że po-
mimo przeciwności, tak wiele udało nam się zrobić. 
Myślę, że to doświadczenie, te wszystkie trudy jesz-
cze bardziej umocnią naszą grupę. Wszyscy czekamy 
na to, by móc działać tak, jak zwykle, by móc się spo-
tykać. Jeśli jednak będzie inaczej, mamy w zanadrzu 
wiele innych pomysłów. Najważniejsze jest bowiem 
to, by młodzież uczyła się realizować postawione so-
bie cele, a także, by wiernie trwała przy Bogu i Maryi.

instruktor Akademii Młodzieżowej – Paweł Ozga

�� Bezpłatne badania 
profilaktyczne 
– kolonoskopia, 
mammografia, cytologia

��Wysoki wynik 
Artura w konkursie 
języka angielskiego

Od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej uczniowie mają moż-
liwość wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego FOX.

Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów ucznia klasy 
VI Artura Rosowskiego. W roku szkolnym 2018/19 
uzyskał on wynik dobry – 8 stanin w 9-stopnio-
wej skali. Miał okazję odebrać nagrodę w Teatrze 
Starym w Lublinie i poszczycić się podium z ucznia-
mi prywatnych i dwujęzycznych szkół w wojewódz-
twie lubelskim. W bieżącym roku szkolnym Artur 
sięgnął poziomu wyżej – uzyskując wynik bardzo 
dobry – 9 stanin w 9-stopniowej skali. Warto wspo-
mnieć, że konkurs FOX wymaga dużej wiedzy wy-
kraczającej poza podstawę programową z języka 
angielskiego. Jesteśmy tym bardziej pod dużym 
wrażeniem umiejętności chłopca, który poza nauką 
w szkole, rozwija swoje zdolności językowe poprzez 
samodzielną pracę.

Gratulujemy Arturowi i życzymy dalszych sukce-
sów związanych z nauką języka angielskiego!

Katarzyna Dalmata, nauczyciel j. angielskiego 
w SP im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

Kolejne linie autobusowe w Gminie Bychawa 
Burmistrz Bychawy informuje, że z dniem 2 grudnia 2019 r. zostały uruchomione przewozy autobusowe 
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie 
Strzyżewice – Bystrzyca Nowa – Piotrowice – Osmolice Pierwsze – Iżyce – Bychawka Druga – Zdrapy 
– Bychawa i z powrotem. Częstotliwość wykonywanych kursów – 5  razy dziennie.  

 
 
ROZKŁAD JAZDY 
 
LINIA : STRZYŻEWICE – BYCHAWA przez Iżyce 
 
Osoba zarządzająca transportem: Mariusz Igras 
 

KM Przystanki Dm Dm Dm Dm Dm 
0 Strzyżewice Urząd Gminy nr 834/22 6.30 7.35 10.30 12.30 14.50 
1 Bystrzyca Nowa (kierunek Strzyżewice) posesja nr 26 6.32 7.37 10.32 12.32 14.52 

1,8 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) posesja nr 13 6.33 7.38 10.33 12.33 14.53 
2,6 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) posesja nr 37 6.34 7.39 10.34 12.34 14.54 
3,4 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) posesja nr 93 6.35 7.40 10.35 12.35 14.55 
4,1 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 12 6.36 7.41 10.36 12.36 14.56 
4,9 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 98 6.37 7.42 10.37 12.37 14.57 
6,2 Osmolice Pierwsze (kierunek Strzyżewice) posesja nr 11 6.39 7.44 10.39 12.39 14.59 
9,6 Iżyce (kierunek Bychawa) za skrz. z dr. gm. działką nr ew. 172  6.43 7.48 10.43 12.43 15.03 
12,4 Bychawka Druga 5+405 6.46 7.51 10.46 12.46 15.06 
14 Bychawka Druga 7+010 6.48 7.53 10.48 12.48 15.08 

15,2 Zdrapy        8+100 6.50 7.55 10.50 12.50 15.10 
16,4 Zdrapy Kolonia   9+125 6.52 7.57 10.52 12.52 15.12 
17,8 Bychawa ul. Pileckiego  10+457 6.54 7.59 10.54 12.54 15.14 
19,1 Bychawa ul. 11-go Listopada III-Grodzany    nr 834/34 6.56 8.01 10.56 12.56 15.16 
19,7 Bychawa ul. Batalionów Chłopskich 6.57 8.02 10.57 12.57 15.17 
20,4 Bychawa ul. Piłsudskiego                               0+520 6.58 8.03 10.58 12.58 15.18 

 
z powrotem 

KM Przystanki Dm Dm Dm Dm Dm 
0 Bychawa ul. Piłsudskiego 0+510 7.05 8.05 11.00 13.00 15.20 

0,7 Bychawa ul. Batalionów Chłopskich 7.06 8.06 11.01 13.01 15.21 
1,3 Bychawa ul. 11-go Listopada III-Grodzany   nr 834/35 7.07 8.07 11.02 13.02 15.22 
2,6 Bychawa ul. Pileckiego 10+457 7.09 8.09 11.04 13.04 15.24 
4 Zdrapy Kolonia 9+180 7.11 8.11 11.06 13.06 15.26 

5,2 Zdrapy 8+100 7.13 8.13 11.08 13.08 15.28 
6,4 Bychawa Druga 7+010 7.15 8.15 11.10 13.10 15.30 
8 Bychawka Druga 5+405 7.17 8.17 11.12 13.12 15.32 

10,8 Iżyce (kierunek Bychawa) posesja nr 32 7.20 8.20 11.15 13.15 15.35 
14,4 Osmolice Pierwsze (kierunek Strzyżewice) posesja nr 7d 7.24 8.24 11.19 13.19 15.39 
15,8 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 181 7.26 8.26 11.21 13.21 15.41 
16,5 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 8 (budynek Gminy) 7.27 8.27 11.22 13.22 15.42 
17,2 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) za Szkołą Podstawową 7.28 8.28 11.23 13.23 15.43 
18 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) posesja nr 33 b 7.29 8.29 11.24 13.24 15.44 

18,5 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) przed remizą OSP 7.30 8.30 11.25 13.25 15.45 
19,3 Bystrzyca Nowa (kierunek Strzyżewice) posesja nr 26 7.31 8.31 11.26 13.26 15.46 
20,4 Strzyżewice Urząd Gminy nr 834/22 7.33 8.33 11.28 13.28 15.48 

 
 
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
m - nie kursuje 24 i 31.XII 
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6,4 Bychawa Druga 7+010 7.15 8.15 11.10 13.10 15.30 
8 Bychawka Druga 5+405 7.17 8.17 11.12 13.12 15.32 

10,8 Iżyce (kierunek Bychawa) posesja nr 32 7.20 8.20 11.15 13.15 15.35 
14,4 Osmolice Pierwsze (kierunek Strzyżewice) posesja nr 7d 7.24 8.24 11.19 13.19 15.39 
15,8 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 181 7.26 8.26 11.21 13.21 15.41 
16,5 Piotrowice (kierunek Strzyżewice) posesja nr 8 (budynek Gminy) 7.27 8.27 11.22 13.22 15.42 
17,2 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) za Szkołą Podstawową 7.28 8.28 11.23 13.23 15.43 
18 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) posesja nr 33 b 7.29 8.29 11.24 13.24 15.44 

18,5 Bystrzyca Stara (kierunek Strzyżewice) przed remizą OSP 7.30 8.30 11.25 13.25 15.45 
19,3 Bystrzyca Nowa (kierunek Strzyżewice) posesja nr 26 7.31 8.31 11.26 13.26 15.46 
20,4 Strzyżewice Urząd Gminy nr 834/22 7.33 8.33 11.28 13.28 15.48 

 
 
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
m - nie kursuje 24 i 31.XII 
 
 
 
 
 
 

 

  

�� Aktualne rozkłady jazdy BUS
Kursy busów Bychawa - Lublin przez Osmolice 

i z powrotem – Firma „PASAŻER”
(końcowy przystanek w Bychawie - koło Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego)
Bychawa – Lublin: 6.10, 7.40, 11.30, 13.00, 14.40, 16.00, 16.32*
Lublin – Bychawa: 6.25, 7.25, 9.00, 11.00, 13.55, 15.45, 18.25*
*busy kursują od poniedziałku do piątku

Kursy busów Bychawa - Lublin przez Bychawkę 
i z powrotem – Firma „VOYAGER”
(końcowy przystanek w Bychawie – ul. M. J. Piłsudskiego k. kiosku w centrum 
miasta)
od poniedziałku do piątku:
Bychawa – Lublin: 5.00, 5.40, 6.10, 6.40, 7.15, 8.00, 8.45, 9.20, 10.00, 10.40, 
11.00, 11.40, 12.15, 12.40, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 18.05
Lublin – Bychawa: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.50,10.00, 10.40, 11.00, 11.40, 
12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 15.10, 15.45, 16.15, 16.45, 17.20, 18.00, 19.05
w sobotę :
Bychawa – Lublin: 5.40, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.20, 18.05
Lublin – Bychawa : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.20,  19.05

w niedzielę:
Bychawa – Lublin: 6.30, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.05

Lublin – Bychawa: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.05

Kursy busów Bychawa - Zakrzew 
i z powrotem – Firma „Trans Bus”
(końcowy przystanek w Bychawie - koło Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego)
Bychawa – Zakrzew przez: Wola Gałęzowska – Stara Wieś Trzecia – Szklarnia – 
Zakrzew: 7.35, 9.30, 11.40*
Bychawa – Zakrzew przez: Wola Gałęzowska – Stara Wieś Pierwsza – Spławy – 
Zakrzew: 10.40*
Zakrzew – Bychawa przez: Spławy – Stara Wieś Pierwsza – Wola Gałęzowska – 
Bychawa: 8.15, 11.10*
Zakrzew – Bychawa przez: Szklarnia – Stara Wieś Trzecia – Wola Gałęzowska – 
Bychawa: 10.00, 12.15*
 *busy kursują od poniedziałku do piątku

Zachęcamy do korzystania z transportu publicznego, gdyż od ilości pasażerów za-
leży jego dalsze funkcjonowanie.    

Ostatnia aktualizacja z dnia 7.07.2020 r. 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
Lublin, ul. K. Jaczewskiego 7
zaprasza na bezpłatne badania:
• kolonoskopię
• mammografię
• cytologię.

Więcej informacji:
tel.: 81 454 15 70
strona internetowa: www.cozl.pl
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mieszkańcymieszkańcy

�� Pedagogiczna otwarta dla 
każdego!

Oddział Pedagogiczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie 
mieści się w budynku Cechu Rzemiosł przy ulicy Lubelskiej 2 (I pię-
tro). Czytelnicy nazywają tę część biblioteki po prostu „pedagogicz-
na”. Jest to miejsce przyjaźnie nastawione do wszystkich czytelni-
ków: nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców i wychowawców, 
każdego kto chce zmieniać swoje życie, rozwijać swoje zawodowe 
umiejętności i kompetencje. Oddział Pedagogiczny oferuje literaturę 
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, pracy so-
cjalnej, uzależnień, metodyki nauczania. Rodzice i wychowawcy znaj-
dą tutaj różnego rodzaju poradniki pomocne w wychowaniu dzieci 
i nie tylko. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru są prenumerowa-
ne przez Oddział czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu, Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze, Życie Szkoły, Biblioteka w Szkole, 
Świetlica, Wychowawca. Zainteresowani odnajdą w nich szereg no-
winek, informacji oraz wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Każdy uzyska tutaj fachową pomoc w zgromadzeniu literatury i przy-
gotowaniu bibliografii do prac dyplomowych. Organizowane są tutaj 
lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wystawy tematyczne. 
Sukcesywnie księgozbiór jest zaopatrywany w nowości z pedago-
giki i dziedzin pokrewnych. Od ponad 2 lat biblioteka jest obecna 
na Facebook’u, systematycznie promując literaturę pedagogiczną, 
którą dysponuje oraz relacjonując swoją działalność (Pedagogiczna.
Bychawa). Zachęcamy do odwiedzania strony, dzielenia się uwaga-
mi, wrażeniami, propozycjami, pomysłami. Pomimo obostrzeń zwią-
zanych z pandemią koronawirusa Oddział Pedagogiczny cały czas 
pracuje służąc pomocą mieszkańcom gminy Bychawa oraz gmin 
ościennych. Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 drzwi 
biblioteki są otwarte dla każdego. Zapraszam wszystkich do korzy-
stania z bogatego księgozbioru Oddziału Pedagogicznego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie.

Jolanta Przech

�� Jaka jest alternatywa 
dla znanego nie tylko 
z harcerskiej piosenki 
lata z komarami? 
– My znamy jeden, 
niezawodny sposób na 
udane lato, takie że ani 
deszcz, ani upał, ani 
brak wystarczających 
środków na koncie 
osobistym, ani nawet 
coronawirus, nie 
jest w stanie zepsuć 
przyjemności, 
zniweczyć wypoczynku. 

Co z tym latem?
Lato z... książką! (Tak!). To jest to! Pomyśl, Ty, który 
właśnie czytasz ten tekst. Ten rok jest bodaj dla każ-
dego wyjątkowy. Co z tego, że nie o taką wyjątko-
wość zapewne nam wszystkim chodziło? Wakacje, 
urlopy, trochę wolnego czasu latem, nawet w trud-
nych czasach, każdy ma, każdy też potrzebuje od-
poczynku. Jeżeli planowany od dawna bądź cał-
kiem spontaniczny wyjazd w ciekawe miejsca z wia-
domych przyczyn nie wypali? Co wtedy? A żar leje 
się z nieba, które w dodatku co i rusz zasnuwają 
burzowe chmury. Do bani z takim urlopem powie 
niejeden! Nie poddawaj się! Zawsze jest jakieś wyj-
ście. W takiej sytuacji proponujemy udać się do 
najbliższej biblioteki, zanurkować między regały 
lub zdać się na pomoc bibliotekarzy. Z bogactwa 
tytułów, tematów wyłoni się to o czym marzysz: 
„Lato w Toskanii”? – proszę bardzo (E. Adler), „Lato 
wśród wydm”? – nie ma problemu (A. Krawczyk), 
„Lato nagich dziewcząt”? – czemu nie, wszak gorą-
co jest (St. Fleszarowa-Muscat), „Lato w Jagódce”? 
– od razu w pakiecie z całym „Rokiem w Poziomce” 
i „Powrotem do Poziomki” (K. Michalak); ktoś ma 

ochotę na „Magiczne lato”? (A. Tyl), a może na 
„Maleńkie lato”? (S. Mrożek). Ciągle zmarzniętym 
polecamy „Najgorętsze lato” (Z. Bank) albo „Upalne 
lato w Miami” (J. Katzenberg); smakoszom „Słodkie 
lato” (M. Jungsted). Zobacz jak niewiele trzeba żeby 
„To jedno lato” (D. Milli), lato 2020 r. było naprawdę 
udane, mimo wszystko!

Zapraszają:
1/Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie 

(Odział dla Dorosłych, oddział dla Dzieci), 
ul. Piłsudskiego 34, w okresie wakacyjnym czynna 
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00

2/ Oddział pedagogiczny, ul. Lubelska 2, 
czynna  j.w.

3/ Filia w Bychawce, czynna: wtorek 13.30-17.30, 
sobota 8.00-12.00

4/ Filia w Starej Wsi Pierwszej (remiza OSP, I pię-
tro) czynna: wtorek 12.00-18.00, czwartek 11.00-
18.00, piątek 12.00-18.00

Barbara Cywińska,  
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Poszukiwani ludzie z pasją…
10 października 2020 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie weźmie udział 
w VI wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek, które w tym roku odbędzie się 
pod hasłem „Klimat na czytanie”. 

Już od trzech lat staramy się w tę szcze-
gólną dla bibliotek noc, zachęcić Was 
– naszych Czytelników, do odwiedze-
nia biblioteki kusząc przez całą noc naj-
rozmaitszymi atrakcjami dla dzieci i do-
rosłych. Obecnie nie wiemy jeszcze jaka 
ostatecznie zostanie przyjęta formuła 
wydarzenia. Jednak niezależnie od tego, 
czy będziemy mogli spotkać się z Wami 
w bibliotece, czy będziemy musieli prze-
nieść nasze działania do sieci, pragniemy 
aby tegoroczna Noc Bibliotek była równie 
fantastyczna jak w poprzednich latach.

Żeby tak się stało, potrzebujemy Was – 
naszych niezwykłych Czytelników i miesz-
kańców naszej gminy. Poszukujemy osób, 
które zechciałyby opowiedzieć o swoich 
pasjach – tych najróżniejszych – podzielić 
się z nami wszystkim tym, co Wam w du-
szy gra i daje radość. Może jesteście po-
dróżnikami? Może uprawiacie sporty eks-
tremalne? Pasjonujecie się modą i szyje-
cie nietuzinkowe ubrania, lub robicie ka-
rierę w branży mody? Może piszecie wier-
sze lub opowiadania? Może jesteście ar-
tystami – rzeźbicie, malujecie zajmujecie 

się rękodziełem? A może macie muzykal-
ne dusze i podzielicie się z nami swoją 
muzyką i śpiewem? Hodujecie egzotycz-
ne zwierzęta? Uprawiacie wymagające 
rośliny jak np. drzewka bonsai? Robicie 
zachwycające fotografie? Zajmujecie się 
zupełnie jeszcze czymś innym co nie przy-
szłoby nam nawet do głowy?;)

Świat pełen jest ciekawych, niezwy-
kłych i pełnych najrozmaitszych pasji lu-
dzi – gmina Bychawa także wielu z nich 
ukrywa! Dlatego zwracamy się do Was 
z ogromną prośbą – pokażcie się światu, 
dajcie o sobie usłyszeć naszej społeczno-
ści 10 października w ramach akcji Noc 
Bibliotek 2020. Może staniecie się dla ko-
goś inspiracją, a może zrobicie coś miłego 
dla siebie – w końcu pozwolicie innym lu-
dziom zachwycić się tym, co jest ważne dla 
Was. Odważcie się i zgłoście do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie do 25 
września 2020 r. Pomimo trudnego czasu 
niech to będzie wyjątkowa noc!

M.G.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34,  
23-100 Bychawa  
tel. 81 566 1076, 727 705 582
e-mail: biblioteka.bychawa@gmail.com

�� Zostań ilustratorem 
– weź udział 
w konkursie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie ogłasza 
konkurs na ilustracje do książki bychawianki Jadwigi 
Grzesiak. Książka, która już wkrótce trafi do dru-
karni jest kontynuacją „Pensjonatu Pod Malinką”, 
literackiego debiutu lokalnej pisarki. Ponieważ ak-
cja najnowszej powieści osadzona jest również 
w Bychawie, zapraszamy Was do wzbogacenia 
książki Waszymi rysunkami. Prace mogą być wy-
konane różnymi technikami, ale wymogiem jest by 
były one czarno-białe. Tematy prac:
�» ruiny pałacu w Bychawie (Podzamcze),
�» przydrożna kapliczka,
�» „Bar u Saszy” nad bychawskim zalewem,
�» park miejski z fontanną,
�» Rezerwat Podzamcze,
�» wandzińskie pola,
�» egzotyczne wesele na Bali.

W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie 
od wieku. Zwycięskie prace zostaną opublikowane 
w książce, a ich autorzy zostaną w niej wymienie-
ni jako ilustratorzy. Na Wasze ilustracje czekamy do 
31 lipca 2020 r.

Możecie złożyć je osobiście lub nadesłać na 
adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

Pliki JPG możecie przesyłać drogą elektroniczną na 
nasz adres e-mail:
biblioteka.bychawa@gmail.com

Wierzymy w Waszą kreatywność i współpracę!

�� Jubileusz 100-lecia urodzin Jana Pawła 
II w Szkole Podstawowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi

Z końcem roku szkolnego 2019/2020 dobiegła 
końca trzymiesięczna innowacja pedagogiczna pt. 
„Największemu z największych...” zorganizowana 
przez uczniów kl. VIII wraz z wychowawczynią 
oraz we współpracy z katechetą ks. Krzysztofem 
Pochwatką.
Jej realizacja przypadła w szczególnych warun-
kach pandemii i nauczania zdalnego, ale mimo 
to staraliśmy się najpiękniej jak potrafimy od-
dać hołd Czcigodnemu Jubilatowi – Papieżowi 
Polakowi, który przez cały swój pontyfikat „szu-
kał ludzi młodych”.

W ramach działań zaplanowanych na jubileusz 
uczniowie m.in. poszukiwali słów Ojca św., które 
najbardziej trafiły do ich serc, wirtualnie podą-
żali „szlakiem Jana Pawła II” poprzez Wadowice, 
Kraków, Częstochowę oraz przygotowali zdal-
na akademię, na którą zaprosili także swoich 
rodziców.

Akademia miała bardzo uroczysty charakter, 
wszyscy uczniowie odświętnie ubrani w patetycz-
nym tonie recytowali utwory Papieża, wspomi-
nali etapy Jego „świętego życia” oraz przesłania 
i swoisty testament pozostawiony dla młodzieży. 
Całość uświetniła wspaniała oprawa muzyczna 

przygotowana przez uczennicę Karolinę Kanios 
oraz wspólne odśpiewanie „Barki”.

Serdecznie dziękuję pani dyrektor Marcie 
Żyśko za wsparcie i obecność na naszej zdalnej 
akademii, księdzu Krzysztofowi Pochwatce za po-
moc w oprawie muzycznej śpiewem i piękną grą 
na gitarze oraz moim wychowankom, dziś absol-
wentom naszej szkoły za zaangażowanie, poświę-
cony czas i odpowiedzialne podejście do powie-
rzonych Wam zadań.

W tym miejscu jeszcze raz Wam życzę w roku 
poświęconym Janowi Pawłowi II, abyście wy-
mowne słowa Ojca św., które macie zapisane na 
dyplomach absolwenta „Każdy znajduje w swoim 
życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba 
utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych”, 
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie 
wymagali”[Jan Paweł II] odczytali, wypełnili i nimi 
kierowali się w życiu.

Na koniec kieruję szczególne podziękowania 
do rodziców moich uczniów, że daliście przykład 
„żywej” nauki Jana Pawła II w waszych rodzinach, 
która owocuje pięknym wychowaniem młodego 
pokolenia Polaków.

Anna Piechocka
wychowawca kl. VIII
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historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

głos Regionalistów nr 3 (144) 2020głos Regionalistów nr 3 (144) 2020

„Hen do innych gmin”*
�� Może nie wszyscy 
rowerzyści wiedzą, 
że przybył nam nowy 
szlak rowerowy. Nam, 
czyli gminie Bychawa. 
Powstał w ubiegłym 
roku, gdzieś pod 
koniec lata, czy 
jesienią. Oznakowany 
jest kolorem 
niebieskim i zaczyna 
się w Bychawce, 
odbiega na wschód od 
żółtego szlaku „Doliną 
Kosarzewki”. 

Prawdę mówiąc, tylko niewielka część nowego szla-
ku przebiega przez nasze terytorium (ok. 3 km), 
podczas gdy cała trasa mierzy circa 33 km. Gross 
szlaku biegnie po terenie gminy Jabłonna, mniej-
sza część przez gminę Krzczonów. Drugi koniec 
(albo początek) znajduje się na placu przed ko-
ściołem w Krzczonowie. Tu ponownie spotyka się 
żółtym szlakiem „Doliną Kosarzewki” oraz zielo-
ną pętlą „Wyniosłości Giełczewskiej” [Krzczonów 
– Wola Sobieska – Celin – Gorzków – Zygmuntów 
– Pilaszkowice – Chodyłówka – Walentynów – 
Krzczonów]. Świetną komunikację szlaku niebieskie-
go dopełnia krótki szlak łącznikowy w kolorze czar-
nym, biegnący z Kolonii Chmiel do Skrzynic Drugich, 
gdzie łączy się z innym szlakiem żółtym, obiegają-
cym południowe obrzeża Lublina i gminę Głusk. 
Trzeba wspomnieć jeszcze o szlaku pieszo-rowe-
rowym po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym, 
z którym szlak niebieski ma wspólny odcinek leśnej 
drogi w północnej części KPK. Co najważniejsze, 
nowy szlak (niebieski) przecina, w okolicy Urzędu 
Gminy Jabłonna, drogę wojewódzką nr 835 Lublin 
– Biłgoraj – Przemyśl. Wzdłuż niej zaś biegnie pas 
ścieżek rowerowych i serwisówek, którymi wygod-
nie i bezpiecznie można dojechać od Lublina, aż do 
Roztocza (W drugą stronę jeszcze fajniej, bo z góry). 
Widoki z pagórków – znakomite!

Szlak powstał we współpracy UG Jabłonna 
i LGD „Kraina Wokół Lublina” w ramach projektu 
„Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, 
kulturowo lub przyrodniczo”. Jest współfinansowa-
ny ze środków unijnych w ramach „Europejskiego 

Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”.

Z przebiegiem szlaku i jego licznymi atrakcjami 
zapoznaje turystę ładnie wydany folderek, zaopa-
trzony w schematyczną, ale przejrzystą mapkę. 
Oprócz garści informacji ogólnych prezentuje treść 
tablic informacyjnych (12) jakie rozmieszczono 
w pobliżu obiektów godnych obejrzenia. Ten kom-
petentny mini przewodnik dostępny jest w wersji 
papierowej w UG Jabłonna (chyba jeszcze jest) oraz 
elektronicznej na stronach www.jabłonna.lubel-
skie.pl lub www.szlaki.lublin.pl

Trochę osobistych wrażeń z przejechanego szla-
ku: raz w całości i parokrotnie fragmentami. Oto: 
Trasa w zasadzie lekka, parę podjazdów nieco 
trudniejszych, jeden (w Chmielu) dosyć mozolny. 
Nawierzchnia – przeważnie asfalt, lepszy lub gor-
szy. Trochę szutrówki, drogi polne: od Jabłonny 
Pierwszej do Kolonii Chmiel oraz od lasu krzczonow-
skiego do Piotrkowa Pierwszego. Na ogół przejezd-
ne, po deszczach może być przykro. Rower oblepio-
ny glinką lub rędziną pcha się ciężko, czyści jeszcze 
gorzej. Sprzęt – w zasadzie każdy, choć typowo szo-
sowy rower raczej odradzam. Chyba że krytycz-
ne odcinki objedziemy inną drogą. Aha, wymień-
my jeszcze odcinek leśny pomiędzy Piotrkówkiem 
a Krzczonowem. Tu, obok ośrodka jeździeckiego, 
przecinamy wąską łąkę by dotrzeć do ściany lasu. 
Następnie przedzieramy się na przełaj w kierunku 
południowym. Kolejne znaki niebieskie napotyka-
my już po drugiej stronie lasu (jakieś 0,8 km dalej).

Zauroczenia, zdziwienia, irytacje: Urokliwym, 
niewątpliwie, jest nasz odcinek szlaku z mostkiem 
na Kosarzewce, resztkami tamy po nieistniejącym 

młynie i podjazdem ku drodze lubelskiej – uwaga 
na samochody. Najciekawszym zabytkiem pałac, 
park i zespół zabudowań dworskich w Jabłonnej. 
Niestety, możliwości zwiedzania obiektu są ograni-
czone ze względu na jego prywatny charakter. [Przy 
okazji wynika pytanie o deklinację nazwy miejsco-
wości. Oczywiście mianownik – Jabłonna. Ale już 
dopełniacz – Jabłonny, czy Jabłonnej. Itd.]

Można spotkać na trasie wiatrak zwany „koź-
lakiem” i to wcale nie na wzgórzu. Z tablicy infor-
macyjnej dowiemy się jak był skonstruowany i jak 
działał.

Pomniki przyrody: rozłożysty dąb przy drodze 
z Tuszowa do Jabłonny (poza szlakiem), wyniosły 
buk o podwójnej strzale*, a przede wszystkim ma-
jestatyczne drzewa w rezerwacie „Chmiel”. Dają 
pojecie jak mogła wyglądać puszcza królewska, cią-
gnąca się onegdaj aż do Lublina.

W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym i jego 
okolicach (nieraz odległych) spotkać możemy zwie-
rza naprawdę grubego: dzika, jelenia, nawet ło-
sia. Są rozliczne gatunki ptaków, wiele rzadkich 
roślin. Są osobliwości geologiczne – piaskowiec 
sarmacki, piaski trzeciorzędowe, głazy narzuto-
we z epoki lodowcowej. Są wreszcie punkty i od-
cinki drogi o wybitnych walorach widokowych. 
Np. zjazd od „Szerokiego Lasu” ku szosie lubelskiej 
– opisany w przewodniku po sołectwach gminy 
Bychawa. Albo rozległy widok sięgający krańców 
Lublina i Świdnika z zakrętu drogi z Kolonii Chmiel 
do Chmiela. To niejako nagroda za mozolny pod-
jazd na wierzchowinę. Panorama wzgórz-ostańców 
z Bożym Darem na czele. I wiele innych.

Historia tej okolicy też może nas zaskoczyć. Kto wie o związ-
kach z Jabłonną ariańskiej rodziny Lubienieckich i ich wygna-
niu w XVII w.? O pobycie tu Joachima Owidzkiego; ziemianina 
– bibliofila, współtwórcy Polskiego Towarzystwa Naukowego 
i jego siostrzeńca Walentego Baranowskiego, późniejszego pro-
boszcza Bychawki i biskupa lubelskiego? Albo o tym, że dobra 
krzczonowskie (i liczne inne) nadał car generałowi Teodorowi 
Rüdigerowi, zasłużonemu w tłumieniu powstania listopadowe-
go? Dworek w Piotrkowie, nieopodal źródeł Czerniejówki nale-
żał właśnie do rodziny Rüdigerów.

Materialnymi pozostałościami historii są przede wszystkim 
liczne cmentarze wojenne z lat 1914-15 ukryte w lasach i zaro-
ślach. Największy na wzgórzu „Markówka” na północ od dro-
gi nr 836 (w pobliżu masztów telewizji i telefonii). Pochowano 
tu ok. 1000 żołnierzy obu walczących stron. Najmniejszy – na 
skraju lasu, przy końcu wsi Chmiel Drugi (przy składzie drew-
na). Spoczywa tu 14 żołnierzy austro-węgierskich.

Z I wojną światową ma związek leśna droga zwana niekie-
dy „wojenną” lub „austriacką”, biegnąca od granicy lasu za 
Piotrkowem do Nowin Żukowskich i Antoniówki. Podobno zbu-
dowali ją jeńcy wojenni utwardzając trakt łamanym piaskow-
cem – „kamieniem piotrkowskim”. Powstała w krótkim czasie 
dla podciągnięcia i skrytego rozmieszczenia ciężkiej artylerii. 
W nowszych czasach odcinek na wschód od skrzyżowania zo-
stał pokryty asfaltem. Część zachodnia, którą biegnie szlak, 
(ok. 2,5 km) pozostała kamiennym traktem, coraz bardziej roz-
jeżdżonym przez wywózkę drewna. Amatorom runa leśnego 
lub spaceru za wjazd tutaj samochodem grozi spory mandat. 
Rowerem – można.

Największym zaskoczeniem (dla piszącego te słowa) oka-
zał się maleńki cmentarzyk na skraju Chmiela (przy drodze nr 
836). Położony w pewnym oddaleniu od cmentarza rzymsko-
-katolickiego budził niejakie zaciekawienie. Trudno jednak było 
o jakieś materiały na ten temat. Okazuje się być miejscem po-
chówku społeczności mariawitów, której zgromadzenie miesz-
kało w okolicy, w latach międzywojennych i po wojnie. Ruch 
mariawitów powstał w Polsce (Królestwie Polskim) pod koniec 
XIX w. Początkowo akceptowany przez kurię rzymską, później 
obłożony ekskomuniką. Mariawici z Chmiela mieli tu nawet 
swoją świątynię. Ciekawa historia mikroregionu warta jest po-
szukiwań historyków i popularyzacji.

Czy warto tu przyjechać? Jest przecież tyle miejsc ciekaw-
szych i krajobrazów piękniejszych. Zgoda, są. Ale tu jest swoj-
sko, cicho i blisko Lublina, Świdnika, Bychawy. W sam raz na 
krótki wypad. No i jest to tania forma wypoczynku. Ot rower 
w miarę sprawny, ciuchy „outdoor-owe”. Jakaś kanapka lub 
konserwa, coś do picia. Sklepów i sklepików sporo – niestety, 
w niedzielę raczej zamknięte. W przypływie środków płatni-
czych możemy „szarpnąć się” na obiad w którymś z lokali przy 
drodze lubelskiej lub pofatygować się do Bychawy. Jeśli jedzie-
my w odwrotnym kierunku. Zapraszamy!

*Tytuł pochodzi z piosenki kabaretu Zespół Adwokacki 
„Dyskrecja” popularnego w latach 80-tych XX w., a piosenka 
nazywa się „Wiejski listonosz”. Poszukaj w internecie.

*Strzała – termin leśników – prosty, wysoki pień drzewa.
Marek Kuna
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Historyk, regionalista, 
przyjaciel

�� W dniu 17 maja 
2020 roku w wieku 
78 lat zmarł profesor 
UMCS dr hab. Antoni 
Krawczyk, zasłużony 
mieszkaniec Starej 
Wsi.

Urodził się i wychował pod troskliwym okiem ro-
dziców Tekli i Franciszka Krawczyków. Pierwsze 
kroki w nauce rozpoczął w starowiejskiej szko-
le podstawowej, następnie uczęszczał do szko-
ły średniej w pobliskim Wysokiem, tam też zło-
żył egzamin dojrzałości. Studia ukończył na 
Wydziale Humanistycznym UMCS. W 1973 roku 
uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, 
a w 1995 roku stopień doktora habilitowane-
go. W 2001 roku nominowany do tytułu profe-
sora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję Kierownika 
Zakładu Podstaw Kultury i Naukoznawstwa oraz 
związany był z kolegium licencjackim w Radomiu, 
gdzie pełnił funkcję koordynatora kierunków bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicz-
nej. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie był związany w latach 1965-2012. Za 
osiągnięcia naukowe uzyskał ważne odznacze-
nia, tj. Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

Antoni Krawczyk to wybitny regionalista i ga-
wędziarz, tak śmiało można powiedzieć o śp. pro-
fesorze. Niesamowita pamięć do dat, wydarzeń, 
kolekcjonowanie anegdot ze starowiejskiego 
podwórka były niczym znaki rozpoznawcze. To 
on, w latach 90. XX w. wspólnie z ks. Piotrem 

Stańczakiem, ówczesnym proboszczem parafii 
w Starej Wsi redagował „Nowiny Starowiejskie”, 
gazetkę, która przedstawiała historię i życie sta-
rowiejskiej społeczności. W dzieciństwie pełnił 
funkcję ministranta w tutejszym kościele. Dlatego 
też, już jako dojrzały człowiek, naukowiec, uznany 
w środowisku, ufundował stroje liturgiczne dla mi-
nistrantów, które służą po dzień dzisiejszy. Przez 
lata współpracował i uczestniczył w życiu Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej. Wszyscy pa-
miętają jego zaangażowanie w przygotowa-
nie i organizację uroczystości nadania imienia 
Franciszka Lebiedy tejże szkole.

W świadomości społeczności lokalnej zapisał się 
jako serdeczny przyjaciel, sąsiad zawsze uśmiech-
nięty i gotowy do rozmowy. Nigdy nie zapomniał 
o swoich korzeniach, o Starej Wsi. Zachował w pa-
mięci najdrobniejsze szczegóły w opowiadanych 
historiach z życia przodków, dawnych weselach 
i innych obrzędach. Chętnie się nimi dzielił. Bez 
końca można było słuchać barwnych opowieści 
prof. Krawczyka.

W dniu 22 maja 2020 roku spoczął prof. Antoni 
Krawczyk w mogile na cmentarzu przy ul. Droga 
Męczenników Majdanka w Lublinie. Pożegnali 
go bliscy i środowisko akademickie. Nie zabrakło 
również delegacji ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej, przyjaciół i sąsiadów.

Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy 
w postaci publikacji, rozpraw, artykułów. Niektóre 
przekazał do zbiorów bibliotek: w Starej Wsi 
i Bychawie.

Krzysztof Dyś

Maria Bielińska – Nauczycielka z Kosarzewa

Wspomnienie 20 lat po śmierci
�� Maria Bielińska 
z domu Urbańska 
urodziła się 27 lutego 
1910 r. w Ryżawce 
na Podolu pow. 
Winnica w rodzinie 
ziemiańskiej. 
Wychowana była 
w patriotycznej 
atmosferze – 
zarówno w rodzinie 
ojca Antoniego 
Urbańskiego, jak 
i matki – Marii 
z Turowskich.

Ojciec zajmował się prowadzeniem majątku, 
poza tym uczestniczył w życiu towarzyskim i spo-
łecznym – m.in. był prezesem Towarzystwa 
Rolniczego w pow. Winnica. Za tą działalność został 
aresztowany.

W 1918 r. hordy bolszewickie napadały na ma-
jątki polskie, niszczyły, grabiły, zabijały właścicie-
li. Taki los spotkał majątek rodziców Marii, a także 
zaprzyjaźnionych sąsiadów, krewnych, znajomych 
(m.in. Sobańskich, Grocholskich, Żaboklickich i wie-
lu innych). Urbańscy byli zmuszeni opuścić dom ro-
dzinny. Wyjechali początkowo do Winnicy, ale tutaj 
został aresztowany ojciec Marii Antoni Urbański. 
Po pewnym czasie udało się go uratować, wtedy 
pojechali dalej – do Niemirowa.

W 1920 r. na Podole wkroczyły wojska polskie 
maszerujące na Kijów. Jednak wkrótce musiały się 
wycofywać. Urbańscy – widząc zagrażające nie-
bezpieczeństwo, wyjechali z cofającym się woj-
skiem polskim (z 19 dywizją pod dowództwem gen. 
Krajewskiego do Warszawy).

Ten ciężki okres, ogromną tęsknotę za Kresami, 
majątkami, bogactwem polskiej kultury – Antoni 
Urbański opisał w książkach: „Z Czarnego szlaku 
tamtych rubieży”, „Podzwonne na zgliszczach Litwy 
i Rusi”, „Memento Kresowe” i „Pro Memoria”.

Dzieciństwo, które Maria spędziła w Warszawie, 
było dość spokojnym i miłym okresem. Tu zetknę-
ła się ze światem literackim (u jej rodziców by-
wali m.in. Żeromski, Kasprowicz, Zofia Kossak-
Szczucka i inni). Rodzice, a głównie ojciec, zabierali 

córkę na wystawy, spektakle teatralne, koncer-
ty. Niezapomniane wrażenia pozostały na całe ży-
cie. W Warszawie Maria Bielińska kontynuowa-
ła naukę, która rozpoczęła się jeszcze w domu 
w Ryżawce. Zachowała w pamięci pierwszą swoją 
nauczycielkę, która została również jej przyjaciółką 
– Marie Valter.

Kolejne miejsce zamieszkania Marii Bielińskiej 
to Lublin. Uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek i ukończyła je 
w 1931 r. W 1936 r. uzyskała dyplom magistra fi-
lozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 
z zakresu filologii francuskiej. Literatura francuska, 
a głównie pisarz Paul Bourget, była również tema-
tem jej późniejszych prac i zainteresowań.

Swoją pracę pedagogiczną Maria Bielińska roz-
poczynała w Państwowym Gimnazjum Kupieckim 
w Tarnowie. Wybuch wojny przerwał jednak jej 
pobyt w tym mieście. Kontynuacją pracy było taj-
ne nauczanie w kompletach przy Szkole Handlowej 
Lotockiego w Lublinie. Od początku pracy Maria 
Bielińska dała poznać się nie tylko jako doskonały 

pedagog, ale przede wszystkim wspaniały czło-
wiek, zawsze pełna zapału, energii.

Lata wojny i okupacji przeżyła w Kosarzewie – 
pow. lubelskim w majątku swego wuja dr. Cypriana 
Turowskiego. Była sanitariuszką (ps. „Wolska”) 
w grupie młodych dziewcząt (m.in. z Flakówną, 
Krupianką, Oleksińską), działającą przy oddziałach 
partyzanckich w Kosarzewie i okolicach. W domu 
wuja i pod jego opieką przebywało wielu rannych 
i utrudzonych walką partyzantów.

Bezpośrednio po odzyskaniu niepodległo-
ści Maria Bielińska brała udział w organizowa-
niu i nauczaniu w nowo powstałym Gimnazjum 
Samorządowym w Krzczonowie. Następnie prze-
niosła się do Kosarzewa, gdzie przez rok była 
Kierowniczką Szkoły Podstawowej, a przez pozo-
stałe lata do 1972 r. pracowała jako nauczycielka.

Uzyskała staranne wykształcenie, posiadała dużą 
wiedzę i umiejętności zawodowe, jednak nieustan-
nie je rozwijała. Uczestniczyła w konferencjach 
wojewódzkich z cyklu „Szkoła ośrodkiem kultural-
no-oświatowym w środowisku”, organizowanym 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. 
Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w se-
sjach popularno-oświatowych na temat tajnej 
oświaty na Lubelszczyźnie, organizowanych przez 
Komisję Historyczną ZNP w Lublinie. Była delega-
tem na Zjazdy ZNP w latach 1969-1972.

Zawód pedagoga Maria Bielińska wykonywała 
z ogromną pasją i poświęceniem. Kształciła wie-
le pokoleń, uczyła małych i dużych, uczyła języ-
ka polskiego, francuskiego, historii, szacunku dla 
kultury i sprawiedliwości. Jej uczniowie osiągali 

wspaniałe rezultaty. O swoich wychowankach wy-
rażała się zawsze z wielkim uznaniem i sympatią. 
Interesowały ją również ich dalsze losy.

Oprócz pracy pedagogicznej, Maria Bielińska 
organizowała również życie społeczne mieszkań-
ców wsi lubelskiej. W latach 1966-1976 kierowa-
ła Wiejskim Domem Kultury w Kosarzewie. Jako 
radna GRN starała się o rozwój i aktywizację wsi. 
Współpracowała z grupą przedstawicieli wsi, 
z Kołem Gospodyń Wiejskich, jak również z orga-
nizacjami młodzieżowymi i dziecięcymi. Ta wie-
loletnia współpraca przekształciła się w ogrom-
ną przyjaźń. Niektórzy z nich, podobnie jak Maria 
Bielińska, odeszli już na zawsze.

Za całokształt pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej oraz społecznej, uchwałą Rady Państwa, 
Maria Bielińska została wyróżniona wieloma od-
znaczeniami: Złotą Odznaką ZNP (1962), Odznaką 
Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1969), Medalem 30-Lecia Polski 
Ludowej (1974).

Otrzymała również liczne wyróżnienia i dy-
plomy uznania nadane jej przez organa władzy 
powiatowej i wojewódzkiej za działalność kultu-
ralno-oświatową w środowisku. Aktywna dzia-
łalność w ZNP uwieńczona została kolejnymi 
wyróżnieniami.

Ceniła wszystkie odznaczenia, wyróżnienia, dy-
plomy, lecz najserdeczniej dyplomy z dedykacją 
„Kochanej Wychowawczyni”.

Nie zapominali o niej jej uczniowie. Kochali j . Do 
końca życia otrzymywała od nich kartki i serdecz-
ne listy.

Niestrudzenie również stała na straży więzi ro-
dzinnych. Podobnie jak swoich wychowanków 
z ogromnym sercem i troską prowadziła nas w do-
rosłość. Do końca życia pozostała pedagogiem, 
czuwając nad swoimi najmłodszymi uczniami – 
wnukami. Za to serdecznie jej dziękujemy.

Czas po przejściu na emeryturę, razem z mężem, 
Mieczysławem Bielińskim poświęcali najbliższym, 
literaturze oraz dziejom rodzinnym. Zgromadzone 
i pielęgnowane rodzinne pamiątki i wspomnienie 
o swoich najbliższych pozostawili nam.

Pożegnaliśmy ją 9 marca 2000 r. W imieniu ko-
leżanek i kolegów nauczycieli słowa pożegna-
nia wypowiadała emerytowana nauczycielka 
p. Ruchlicka z Krzczonowa, a w imieniu przyjaciół 
i mieszkańców Kosarzewa p. Zuchorska.

W tym samym roku 2000 pożegnaliśmy jej 
męża, Mieczysława Bielińskiego. Pochowani są 
na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej 
w Lublinie. W roku 2015 dołączył do nich ukochany 
syn, a nasz brat Marek.

Córki, Wnuki i Prawnuki
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