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Burmistrz Bychawy Janusz Urban laureatem tytułu

Osobowość Roku 2020

Tytuł Osobowość Roku
2020 w kategorii Polityka,
samorządność i społeczność
lokalna w powiecie lubelskim
uzyskał burmistrz Bychawy
Janusz Urban!
Uroczysta Gala Osobowość Roku odbyła się 10 sierpnia 2021 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Podczas uroczystości nagrodzono laureatów plebiscytu z roku 2019 oraz 2020. Wyróżnieniem dla nas
jest fakt dostrzeżenia i uhonorowania starań i pracy burmistrza Janusza Urbana na rzecz naszej Małej
Ojczyzny.
Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatami
w Konkursie Plebiscytowym były osoby nominowane przez Kolegium Redakcyjne Gazety. Kolegium

w swojej ocenie brało pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy
lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej
lub innych strefach życia publicznego w województwie lubelskim. Propozycje kandydatów mogły zgłaszać również osoby trzecie pod warunkiem uzyskania
akceptacji Kolegium.
Organizatorem Konkursu Plebiscytowego jest
Polska Press sp. z o.o. Konkurs Osobowość Roku
2020 lokalnie prowadzony był na łamach „Kuriera
Lubelskiego”.
Konkurs prowadzony był w 5 kategoriach: Kultura;
Działalność społeczna i charytatywna; Polityka, samorządność i społeczność lokalna; Biznes; Nauka.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
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spis treści

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w głosowaniu

na projekt budżetu obywatelskiego!

Do 30 września 2021 roku trwa
głosowanie na projekt w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy
Bychawa 2022.
Lista projektów w ramach
Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Bychawa poddana
pod głosowanie przez mieszkańców miasta Bychawa:

1. „TOR MINI PUMPTRACK” – lokalizacja w głębi
parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie. To innowacyjny tor z przeszkodami przeznaczony do zbiorowej
rekreacji – bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, langboardach i hulajnogach. Utworzone
miejsce zabaw będzie dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym z Bychawy i okolic. Szacunkowy
koszt przedsięwzięcia – 100.000,00 zł.
2. „REMONT DROGI OSIEDLOWEJ ZA BLOKIEM
OD NR 16 DO NR 26 PRZY UL. PARTYZANTÓW
W BYCHAWIE” – projekt zakłada remont ponad
60-letniej drogi osiedlowej w pobliżu szkoły podstawowej i marketu Biedronka. Remont odcinka drogi
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i estetykę osiedla. Przewidywany koszt realizacji zadania – 100.000,00 zł.
3. „SPORTOWA BYCHAWA – PROFESJONALNA
SIŁOWNIA
Z
ZEWNĘTRZNYMI
ATLASAMI
TRENINGOWYMI I REGULACJĄ OBCIĄŻENIA” – lokalizacja na działce nr 949/11, przy ul. Partyzantów
w Bychawie. Projekt ma na celu utworzenie siłowni z zewnętrznymi atlasami treningowymi i regulacją obciążenia od 2,50 kg do 230,00 kg. Będzie to

miejsce do bezpłatnego, całodobowego i aktywnego
spędzania czasu na otwartej przestrzeni, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany koszt
zadania – 100.000,00 zł.
4.
„REMONT
NAWIERZCHNI
DROGI
WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ NA OSIEDLU PRZY
UL. PIŁSUDSKIEGO WZDŁUŻ BUDYNKU NR 65B
Z ZAMONTOWANIEM 2 SZT. SPOWALNIACZY DLA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO” – projekt
zakłada remont zniszczonej drogi wewnątrzosiedlowej wzdłuż bloku nr 65b, z wymianą krawężników
i zamontowaniem 2 spowalniaczy. Zadanie to ma na
celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla
użytkowników ogólnodostępnej drogi oraz estetyki
osiedla. Droga osiedlowa jest drogą dojazdową m.in.
do instytucji KRUS, sklepów i przychodni lekarskiej.
Przewidywany koszt projektu – 42.500,00 zł.
5. „PRZYJAZNY PARK MIEJSKI W BYCHAWIE –
FUNKCJONALNE CAŁODOBOWE SANITARIATY ORAZ
STOP BUDOWIE PTASICH GNIAZD” – lokalizacja
w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego. Projekt zakłada poprawę funkcjonalności szaletu miejskiego,
poprzez jego remont (przebudowa kanalizacji i instalacja sanitariatów typu „tureckiego”) oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto projekt przewiduje skrócenie koron drzew
w celu uniemożliwienia, bądź ograniczenia budowy ptasich gniazd. Przewidywany koszt projektu
– 100.000,00 zł.
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Zasady głosowania nad projektami budżetu obywatelskiego:

1. Głosować mogą mieszkańcy miasta Bychawa
(Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2) stale zamieszkali na terenie miasta, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji tj.
1.09.2021 r. ukończyli 16 lat.
2. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, określonej według wzoru w załączniku Nr 3
uchwały Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa.
3. Głosowanie odbywa się w Punkcie Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie,
ul. Partyzantów 1, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez wypełnienie
interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.
4. Mieszkaniec może głosować tylko jeden raz oddając swój głos na jednej karcie do głosowania i tylko
na jeden projekt.
5. Jeżeli mieszkaniec wziął udział w głosowaniu
kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są
nieważne.
6. Głos oddany po terminie jest nieważny.
7. Na końcowy wynik głosowania składają się jedynie głosy ważne.
8. Na podstawie wyników głosowania Komisja
sporządza listę z ilością oddanych głosów na poszczególne projekty, która podlega zatwierdzeniu
przez Burmistrza Bychawy.
9. Informacja o wynikach głosowania oraz lista
projektów zakwalifikowanych do realizacji podawana będzie do publicznej wiadomości.
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Dożynki Gminne 2021

Niedzielne Dożynki


Gminne w Bychawie
z całą pewnością
można uznać za udane.
Licznie przybyłych
gości nie odstraszyły
nawet pogodowe
niedogodności.

Inscenizacja w wykonaniu młodzieży ze wsi
Zaraszów, Zaraszów-Kolonia i Urszulin

Pierwsza; Bychawka Trzecia-Kolonia; GałęzówKolonia Druga; Gałęzów-Kolonia Pierwsza;
Grodzany; Kosarzew Dolny-Kolonia; Leśniczówka;
Olszowiec, Olszowiec-Kolonia; Osowa; Podzamcze;
Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara
Wieś Trzecia; Wandzin; Wincentówek; Wola Duża;
Wola Duża-Kolonia; Wola Gałęzowska; Zaraszów,
Zaraszów-Kolonia, Urszulin; Zdrapy. Jak widać konkurencja była duża. Komisja Konkursowa składała
się z czterech członków – przedstawicieli: instytucji
kultury, Rady Miejskiej w Bychawie, Gminnej Rady
Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa
Regionalnego.
Główną nagrodę w kategorii wieńców tradycyjnych (500 zł brutto) zdobyło sołectwo Wandzin –
jego mieszkańcy uwili przepiękny wieniec w kształcie korony (trzymodułowy z ośmioramienną podstawą) uwieńczonej przestrzennym krzyżem

z czterema świecznikami. Wykonany z tegorocznych zbóż: żyta, owsa, pszenicy, jęczmienia i lnu.
Udekorowany suszonymi kwiatami, trawami, ziołami oraz świeżymi owocami kaliny i liśćmi ostrokrzewu. Drugie miejsce (400 zł brutto) zajęli mieszkańcy
Starej Wsi Pierwszej, Starej Wsi Drugiej i Starej Wsi
Trzeciej; trzecie (300 zł brutto) – ex aequo Bychawka
Druga-Kolonia oraz Grodzany.
W kategorii wieńców współczesnych (500 zł brutto) zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawce
Pierwszej „Bychawczanki”. Wieniec ten przedstawia wiejską izbę z początku XX wieku. Znajduje się
w niej kuchnia, piec chlebowy oraz wzorowane na
ówczesnych sprzęty i naczynia codziennego użytku.
Widzimy też chłopską rodzinę – mężczyznę przy pieczeniu chleba oraz kobietę z robótką w ręku, kołyszącą dziecko w kołysce. Na piecu suszą się zioła i grzyby, a obok wygrzewa się kot. Do wykonania wieńca
użyto kłosów zbóż: pszenicy, jęczmienia, owsa oraz

i Osowy-Kolonii, Wandzina oraz Woli Gałęzowskiej.
Mieszkańcy mieli możliwość wspólnego grillowania
z władzami Bychawy, a na najmłodszych gości czekały dmuchane zamki, lody, wata cukrowa i popcorn.
Swoją najnowszą książkę „I wtedy wychodzi słońce”
promowała bychawska pisarka – Jadwiga Grzesiak.
W gminnym namiocie promocyjnym spotkać można
było także przedstawicielkę Lokalnej Grupy Działania
„Kraina wokół Lublina”. W trakcie dożynek zbierano
również pieniądze dla chorego dziecka. Dożynkowi
goście mieli także szansę wywiązania się z obowiązku
wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 oraz skorzystania z mobilnego punktu szczepień, gdzie było możliwe zaszczepienie się przeciwko Covid-19 – akcja ta promowana
była m.in. poprzez różnorodne gadżety.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację tego
niezwykle ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia. Ogromne słowa wdzięczności
kieruję do starostów dożynek Moniki Wieleby
i Pawła Furgała oraz mieszkańców Zaraszowa,
Zaraszowa-Kolonii i Urszulina. Dziękuję
Kołom Gospodyń Wiejskich z GałęzowaKolonii Pierwszej, Gałęzowa-Kolonii Drugiej,
Leśniczówki, Osowy i Osowy-Kolonii,
Wandzina, Woli Gałęzowskiej oraz strażakom
z OSP Wola Gałęzowska i OSP Bychawka Druga.
Dziękuję także sponsorom, którzy zawsze tak
chętnie wspierają bychawskie inicjatywy.
burmistrz Bychawy Janusz Urban

Podziękowanie
Dziękuję Paniom i Panom z KGW Wola Gałęzowska
za przygotowanie wieńca dożynkowego, stoiska kulinarnego i reprezentowanie sołectwa w Dożynkach
Gminnych i kościelnych.
sołtys sołectwa Wola Gałęzowska Jan Florek

Wieniec wykonany przez KGW w Bychawce Pierwszej
„Bychawczanki” – I miejsce w Gminnym Konkursie Wieńców
Dożynkowych w kategorii wieńców współczesnych,
Wieniec Publiczności, wyróżnienie w Powiatowym
Konkursie Wieńców Dożynkowych
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Wieniec wykonany przez sołectwo Wandzin – I miejsce w Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych
w kategorii wieńców tradycyjnych, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych
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Starostowie bychawskich dożynek
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Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła msza święta w bychawskim kościele. Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował na Stadion Miejski.
Wszystkich uczestników dożynek do wspólnego świętowania zapraszała wspaniale udekorowana brama. Gości witali burmistrz Bychawy Janusz
Urban, przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie
Grzegorz Szacoń, starostowie dożynek Monika
Wieleba i Paweł Furgał oraz mieszkańcy Zaraszowa,
Zaraszowa-Kolonii i Urszulina.
Występ Kapeli „Cyja” rozpoczął część oficjalną. Starostowie przekazali chleb dożynkowy burmistrzowi, a później wspólnie rozdzielili wśród
publiczności. Tegoroczni organizatorzy dożynek tj. mieszkańcy Zaraszowa, Zaraszowa-Kolonii
i Urszulina zadbali także o słodki poczęstunek –
obdarowując wszystkich pysznym, domowym ciastem. Nie zabrakło także oficjalnych przemówień
gości.
W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych
wzięło udział aż 20 wieńców, które zostały przygotowane przez mieszkańców sołectw: Bychawka
Druga; Bychawka Druga-Kolonia; Bychawka

nasion lnu, gorczycy, maku, dyni, kaszy gryczanej
i jaglanej, rzepaku, soczewicy, a także słomy pszennej, kwiatów, ziół, owoców, warzyw zebranych na
polu i w ogrodzie. Materiały te naklejane były na
konstrukcje wykonane ze styropianu. Stroje postaci, pościel oraz zasłonkę uszyto i ozdobiono własnoręcznie. Na drugim miejscu (400 zł brutto) ex aequo
uplasowały się sołectwa Osowa i Kosarzew DolnyKolonia, a na trzecim (300 zł brutto) Wincentówek.
Wszystkie pozostałe delegacje biorące udział
w konkursie również zostały uznane – otrzymały wyróżnienia w wysokości 280 zł brutto.
Wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Bychawce Pierwszej „Bychawczanki” docenili także dożynkowi goście – przyznając mu tytuł Wieńca
Publiczności. Nagrody finansowe dla wykonawców
Wieńca Publiczności oraz dla zwycięzcy losowania
wyłonionego wśród publiczności – o łącznej wysokości 1300 zł brutto – ufundowali sponsorzy – Jolanta
i Andrzej Bieleccy (PW Biel-Hydra) oraz Jan Rząd
(Pro-Agro).
Artystyczną część tegorocznych Dożynek
Gminnych rozpoczął występ Bychawskiego
Klubu Seniora. Tuż po nim na scenie pojawiły się
„Słowianki”, po których sceną zawładnął chór sołtysów „Sołectw Song”. Następnie koncert dali Kapela
„Cyja” oraz Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”.
Wieczorem do tańca przygrywał zespół „BeFolk”
i zespół „Heaven”.
Jak co roku dożynki bogate były również w liczne wydarzenia towarzyszące. Tegoroczną nowością
były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej
gminy. Tym co najlepsze z bychawskiej wsi dzielili się
reprezentanci KGW z: Gałęzowa-Kolonii Pierwszej,
Gałęzowa-Kolonii Drugiej, Leśniczówki, Osowy
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następnego. Dziękujemy także Waszym małżonkom
Marcinowi i Edycie oraz Waszym dzieciom za wsparcie i pomoc, takich prawdziwych polskich rodzin trzeba nam w dzisiejszych czasach.
Szczególne wyrazy wdzięczności należą się również Mieszkańcom naszych sołectw: Zaraszowa,
Zaraszowa-Kolonii, Urszulina za wsparcie i pomoc
w organizacji Dożynek. Dziękujemy za nieocenioną
pomoc w dekorowaniu miejsca, za przepyszne ciasta, których ilość zaskoczyła nas bardzo mile. Każdy
z gości miał okazję poczęstować się Waszymi przepysznymi wypiekami. Dziękujemy za wsparcie na
każdym etapie organizacji tego święta. Dziękujemy
Paniom z KGW Zaraszów oraz KGW Zaraszów-Kolonia
i Urszulin za troskę o naszych gości w dniu Dożynek
– zadbałyście o to, aby nikomu nic nie zabrakło. Nie
możemy pominąć naszych Druhów Strażaków OSP
Zaraszów oraz OSP Zaraszów-Kolonia, których wkład
w organizację imprezy był nieoceniony i niezastąpiony. Panowie zatroszczyli się, aby aura nie pokrzyżowała nam imprezowej zabawy.
Gorące podziękowania kierujemy na ręce państwa
Anny i Marka Trzcińskich za przygotowanie wraz
z dziećmi przepięknej części artystycznej. Radzie
Rodziców naszej szkoły dziękujemy za ufundowanie materiału; Marii Gajewskiej, Katarzynie Kowalik
oraz Beacie Koronie za uszycie strojów do występu

dzieci, piękne zdjęcia pozostaną niezapomnianą pamiątką. Dziękujemy także Pawłowi Trzcińskiemu za
przewóz naszego wieńca dożynkowego, którego gabaryty sprawiały wrażenie, a jego transport stanowił niemałe wyzwanie. Czoła chylimy osobom z delegacji dożynkowej: Bogdanowi Poleszakowi, Jackowi
Łukasikowi, Monice Bryczek i Sylwii Nizińskiej za
piękne stroje, prezentację i trud niesienia wieńca
oraz dwóm Panom za szlachetną pomoc naszym delegatkom w korowodzie dożynkowym.
W tym miejscu pragniemy również serdecznie
podziękować Burmistrzowi Bychawy Januszowi
Urbanowi, Dyrektorowi Piotrowi Gębie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Bychawie
oraz Bychawskiego Centrum Kultury zaangażowanym we współorganizowanie Dożynek – przy tak
wspaniałej współpracy zorganizowanie tej dużej uroczystości nie stanowiło zbytniego obciążenia. Za niedociągnięcia i zaniedbania, które pewnie pojawiły się
podczas świętowania, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, a za pochlebne komentarze i pozytywne wrażenia uczestników dziękujemy, gdyż stanowią
one wynagrodzenie za nasze poświęcenie i trud.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Joanna Baran
Andrzej Poniewozik
Stanisław Ziarkowski

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

„Najwspanialsze niwy nie wydadzą plonu, jeśli
nie złożymy dłoni i nie zegniemy kolan w pokornej
modlitwie”.
Kardynał Stefan Wyszyński
Z wdzięcznością i pokorą zwracamy się do Ciebie
Boże, dziękując Ci za możliwość zebrania z pól owoców trudnej pracy naszych rąk, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Życia możemy
doświadczyć tylko wtedy, gdy dzielimy się z innymi
ludźmi i dzięki Twojemu błogosławieństwu mogliśmy wspólnie zorganizować i świętować tegoroczne
Dożynki Gminne.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce naszych Starostów Dożynkowych: Moniki Wieleby
i Pawła Furgała, za godne reprezentowanie naszej
lokalnej społeczności. „Piękni i młodzi” – tak przedstawiła Was p. Ilona, prowadząca imprezę. W pełni
zgadzamy się z tymi słowami, jesteśmy dumni i niezmiernie wdzięczni za Waszą wspaniałą postawę.
Mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie w przygotowywaniu wydarzenia, nie szczędziliście nam
swoich pomysłów, sprzętu i płodów rolnych przy
wykonaniu bramy i dekorowaniu namiotów. Dzięki
Tobie Moniko uczestnicy mogli podziwiać piękne
bukiety na scenie, które przygotowałaś niczym doświadczona florystka. Tobie Pawle dziękujemy za
ugoszczenie gości, które obyło się bez skutków dnia
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Sołtysi dziękują…


Mieszkańcy dziękują…

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki?
Jan Kochanowski, Pieśń Świętojańska o Sobótce
Tegoroczne żniwa nie należały do najłatwiejszych.
W pocie czoła i strugach deszczu zbieraliśmy plony,
a gdy mozolny czas pracy dobiegł końca – przyszła
pora na dziękczynienie i zabawę. Jak wielowiekowa tradycja nakazuje, rolnicy zebrali się, by wspólnie świętować. Nam – mieszkańcom Zaraszowa,
Zaraszowa-Kolonii oraz Urszulina w zaszczytnym
udziale przypadła rola współorganizatorów gminnych dożynek, za co dziękujemy.
Przy tej okazji chcemy podzielić się z czytelnikami
„Głosu Ziemi Bychawskiej” swoją codziennością.
Cieszy nas bardzo, że po długich staraniach mamy
nowe drogi, a ukłony dla wszystkich zaangażowanych w te inwestycje składamy na ręce Burmistrza
Bychawy Janusza Urbana.
Nasze wioski tętnią życiem. Coraz częściej młodzi
wiążą przyszłość z lokalną społecznością. Pozostają
na ojcowiźnie, zakładają rodziny, budują nowoczesne gospodarstwa. Wiele osób pracuje też poza rolnictwem, spełniając się w różnorakich zawodach.
Ale ich małą ojczyzną jest niewątpliwie Zaraszów,
Zaraszów-Kolonia czy Urszulin.
Wioski wydają się być zwyczajne, nikną w wielości podobnych na Lubelszczyźnie, lecz dla rdzennych

mieszkańców są to miejsca wyjątkowe. Starsze pokolenie pamięta, ile starań trzeba było włożyć, by powstała kaplica p.w. MB Królowej Polski. Dziś wspólnota zaraszowska troszczy się o stronę wizualną
świątyni, a na straży naszych sumień stoją księża
z parafii. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować ks. Proboszczowi Andrzejowi Kusiowi za
20-letnie przewodnictwo duchowe oraz troskę, którą nas otacza.
Przemierzając trakt z Bychawy w kierunku
Wysokiego nie sposób przeoczyć niewielki budynek
usytuowany naprzeciwko kaplicy. Wśród zieleni mieści się Szkoła Podstawowa im. ks. Dominika Maja.
Historia szkoły jest dość burzliwa i sięga 1914 roku.
Zmieniała się lokalizacja, odchodzili nauczyciele, pojawiały się kolejne pokolenia uczniów, ale zawsze
pewnikiem było to, że dobre wychowanie oraz wysoki poziom edukacji jest priorytetem dla grona
pedagogów.
Z czym kojarzy się mieszkańcom Zaraszowa hasło „szkoła podstawowa”? Dzisiaj na myśl nasuwają się słowa: szkoła, do której chodzą moje
dzieci, ja sam tam się uczyłem; siedziba drużyny
Związku Harcerstwa Polskiego „Tropiciele”; miejsce spotkań naszego Koła Gospodyń, punkt zebrań
sołeckich, lokal wyborczy… To dzięki szkole i dla
szkoły zostało powołane Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, które stanowi organ
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prowadzący SP, jak i staje się organizatorem licznych
wydarzeń kulturalnych.
Szkoła oraz kaplica przez lata scalały społeczeństwo naszej okolicy. Jednak równie ważnymi instytucjami stały się jednostki OSP oraz niedawno reaktywowane Koła Gospodyń Wiejskich. Ośrodki te
stwarzają pole do różnorakich działań społeczno-rozrywkowych, inicjatorami których są mieszkańcy. Tu rodzą się koncepcje wydarzeń kulturalnych,
warsztatów, szkoleń. Nieocenionym pomysłodawcą
i jednocześnie organizatorem cyklicznych Festynów
Zaraszowskich jest ojciec jezuita Krzysztof Łaszcz.
To niezmiernie ważna osoba dla lokalnej społeczności. Dzięki niemu żyjemy codziennością, pamiętając
o przeszłości, bo przecież ta ziemia jest uświęcona
krwią pokoleń. Naszych przodków nie oszczędzała
historia, nie omijały kule... Przetrwali niemi świadkowie – przydrożne krzyże z czasów zaboru rosyjskiego
oraz mogiła łącząca poległych żołnierzy I wojny światowej. Pamiętamy.
O Zaraszowie można by jeszcze wiele powiedzieć. Zainteresowanym, proponujemy zagłębić
się w źródła lokalnej historii, która sięga XIX wieku.
Zachęcamy do śledzenia stron internetowych poświęconych naszym miejscowościom, ale przede
wszystkim – zapraszamy do Zaraszowa!
W imieniu mieszkańców
Zaraszowa, Zaraszowa-Kolonii, Urszulina
Stanisława Misztal

samorząd

samorząd

Plenerowa Biblioteczka „Pod Kukułką” już otwarta!
w parku miejskim
w Bychawie odbyło
się uroczyste
otwarcie Plenerowej
Biblioteczki
„Pod Kukułką”.

Ideą plenerowych biblioteczek jest wolny dostęp
do książek. Czytelnicy mają możliwość czytania
na miejscu w parku lub wypożyczenia książek do
domu, ale także włożenia na półki swoich książek.
Tak więc biblioteczka stanowi formę popularnego
bookcrossing’u.
Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest
Dorota Szczepańska, która zgłosiła propozycję
projektu do sfinansowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Bychawa. Projekt uzyskał
akceptację mieszkańców i dzięki temu mógł zostać zrealizowany. Finalnie powstała biblioteczka
w formie regału z półkami na książki oraz miejscem

do siedzenia. Regał ma również daszek, zwieńczeniem którego jest pięknie wyrzeźbiony ptak
– symbol, czyli kukułka. Biblioteczka została ustawiona w parku miejskim przy ul. Marszałka Józefa

15 sierpnia 2021 r. – Święto Wojska Polskiego


Za nami VIII Piknik Sołtysów


W roku 2021 mija 101 lat od
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej,
stoczonej w 1920 roku w czasie
wojny polsko-bolszewickiej, na
której pamiątkę obchodzimy
Święto Wojska Polskiego.

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

W ramach uroczystości w kościele parafialnym
w Bychawie odprawiona został msza święta w intencji Ojczyzny, po której tradycyjnie już wieńce złożono pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Samorząd Gminy Bychawa reprezentowali burmistrz Bychawy Janusz Urban, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie Henryk
Nowak, zastępca burmistrza Bychawy Magdalena
Kostruba, sekretarz Gminy Bychawa Jolanta Cajzer
i skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak.
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Piłsudskiego – miejscu pełnym zieleni, z dala od
zgiełku miasta.
Uroczystość rozpoczęła się od występów muzycznych. Jako pierwszy wystąpił Męski Zespół Wokalny

„Podkowiaki” pod przewodnictwem Marcina Mączki,
a także debiutujący zespół „Sołectw Song”, który
wykonał, m.in. autorką piosenkę do tekstu Danuty
Lipiec. Po wysłuchaniu części artystycznej burmistrz
Bychawy Janusz Urban wraz z Danutą Lipiec, przewodniczącą Osiedla nr 2 w Bychawie dokonali uroczystego otwarcia biblioteczki. Wśród osób otwierających biblioteczkę była również Laura Łącz – aktorka, pisarka, reżyserka, która przyjęła zaproszenie
na tę uroczystość. Laura Łącz jest ambasadorką akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, a także promotorką czytelnictwa, o czym można się było dowiedzieć
z rozmowy – wywiadu. Aktorka opowiadała nie tylko o grze w filmach i w teatrze, ale także o pisaniu
książek, których ma już dość sporo na swoim koncie. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były gry i zabawy prowadzone przez animatorki. Miejmy nadzieję,
że plenerowa biblioteczka będzie służyć długo mieszkańcom Gminy Bychawy, a także gościom odwiedzającym nasze miasto.
Ewelina Czajczyk

©© Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

12 września 2021 roku


O naszej gminie głośno na świecie
Znają ją nawet już we wszechświecie.
Jeff Williams zrobił zdjęcie z kosmosu
I to był dla nas cudowny sposób,
Żeby zaistnieć na ustach wielu
By słyszał o nas świat przyjacielu.
Pięknie tu mamy, nawet też z bliska,
Ładne kobiety, dzieci, chłopiska.
Mamy ruiny razem z duchami
I straszą swoich – chociaż czasami.
Jest też tu u nas stare grodzisko
– pewnie tam stało niegdyś zamczysko.
Mamy też knajpki, gdzie dobrze zjesz
Pierogi, bigos – co tylko chcesz.
I mamy szkołę książek pisania,
Jest duży sukces – bo dwa wydania
Książek o naszej cudownej gminie
I dzięki książkom sława nie minie.
A tych atrakcji mamy bez liku,
Że trudno spisać w krótkim wierszyku.
Tak więc przybywaj – nie stój za płotem
Ruszaj rowerem, mknij samolotem.
My już czekamy, co tam – witamy
Serca na oścież już otwieramy.
Takim utworem, wspaniałym plakatem, pysznymi babeczkami z owocami oraz domowym, pięknie podanym oraz niesamowicie pachnącym chlebem Gminę Bychawa promowali Sołtysi. Miało to
miejsce 18 lipca 2021 roku podczas VIII Pikniku
Sołtysów. Po raz kolejny Lokalna Grupa Działania
na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina

wokół Lublina” zaprosiła do wspólnej zabawy
Sołtyski i Sołtysów z obszaru LGD. Spotkanie odbyło się w Bełżycach w restauracji Stary Młyn.
Właścicielka lokalu, przesympatyczna p. Daria
Studzian opowiedziała uczestnikom o historii
młyna oraz tajnikach zawodu młynarza. Podczas
spotkania p. Małgorzata Olechowska – prezes
Lokalnej Grupy Działania przedstawiła informacje
na temat działalności stowarzyszenia oraz możliwości pozyskania wsparcia w ramach programu
LEADER. Program wydarzenia przewidywał także
liczne konkursy i konkurencje integracyjne, które rozpoczął test z wiedzy z zakresu młynarstwa.
Przedstawicielka gminy Bychawa p. Ewa Rębecka
bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania.
W kategoriach sportowych gminę reprezentowali: p. Bogumiła Foc, p. Urszula Daśko, p. Jan Florek
oraz p. Piotr Cajzer. Za osiągnięte wyniki należą im się ogromne brawa! Były również konkursy
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kulinarne, w których swoje umiejętności prezentowały p. Maria Kostruba oraz p. Ewa Sprawka. Kto
nie próbował cudów, które wyszły spod ich rąk
niech żałuje. Obłędnie pachnący chleb, smakiem
przypominający dzieciństwo oraz babeczki z kremem oraz sezonowymi owocami na wspomnienie,
których cieknie ślinka…
Było wspaniale, smacznie i wesoło. Za to bardzo
mocno dziękuję wszystkim Sołtyskom i Sołtysom,
którzy w to niedzielne popołudnie reprezentowali naszą gminę. Przede wszystkim dziękuję za waszą obecność. Byliśmy najliczniejszą grupą, co jest
ogromnym powodem do dumy.
Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorowi
Lokalnej Grupie Działania za zaproszenie nas na kolejny już Piknik Sołtysów. Jak zwykle bawiliśmy się
dobrze i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie!
Magdalena Kostruba

samorząd

samorząd

Inwestycje w gminie Bychawa
Trwają prace nad…


Budową niskoemisyjnego oświetlenia drogo-

Budową drogi gminnej – ul. Powstańców
Warszawy w Bychawie o długości przeszło 500

Zadbaj o swój
kawałek nieba

mb. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przebudową drogi gminnej w miejscowości

Leśniczówka o długości 547 mb. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Bychawa.

Zakończono:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowo
ści Zaraszów o długości 804 mb. Wartość robót:
439 tysięcy złotych. Zadanie współfinansowano ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowę drogi gminnej w miejscowo-

ści Romanów (za Olszowcem-Kolonią) o długości
566 mb. Wartość robót budowlanych: 230 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu
Gminy Bychawa.
Modernizację drogi gminnej w miejscowości
Osowa-Kolonia o długości 220 mb. Wartość robót
budowlanych: 75 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie
sfinansowano z budżetu Gminy Bychawa.
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Józwów o długości 1320 mb. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

Leśniczówka – droga gminna

Zadbaj o domowy budżet

Wymień
Wymień
piec
stary
i przeprowadź
piec i przeprowadź
termomodernizację
termomodernizację
swojegoswojego
domu wdomu
ramach
w ramach
doﬁnansowania
doﬁnansowania
z programu
z programu
„Czyste
„Czyste
Powietrze".
Powietrze".

instalacji fotowoltaicznych!

22 września 2021 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bychawie podpisana została
umowa na montaż instalacji
fotowoltaicznych. Wykonawcą
została firma FLEXI Power Group,
z którą współpracowaliśmy przy
realizacji poprzedniego projektu.
Planowany termin wykonania
zadania
„Eko-Energia w gminie Bychawa”
to koniec maja przyszłego roku.

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska
Kampanię sﬁnansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Niestety, z przyczyn niezależnych od Urzędu
Miejskiego w Bychawie, projektu nie udało się zrealizować wcześniej. Spowodowane było to wydłużającą się procedurą postępowania toczącego się
przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.
Rozpoznanie odwołania wniesionego przez jednego z oferentów zamiast ustawowych 15 dni (zgodnie z art. 544 Ustawy PZP) trwało prawie dwa miesiące, a oczekiwanie na pisemny wyrok kolejny
miesiąc. Szczegółowo o problemach związanych
z przeprowadzeniem procedury konkurencyjnego wyboru wykonawcy pisaliśmy na stronie internetowej Bychawy. Niestety dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku producentów i dostawców podzespołów instalacji fotowoltaicznych
oraz utrudnienia związane z pandemią COVID-19

spowodowały wydłużenie procesu inwestycyjnego. Wszyscy uczestnicy projektu „Eko-Energia
w Gminie Bychawa” będą bardzo miło zaskoczeni
ceną, którą w drodze przetargu zaproponował wykonawca. Jeszcze lepsza informacja dotyczy wysokości wkładu wnoszonego przez mieszkańców! Dla
instalacji o mocy 2,63 kW wpłata wynosi 3583,58 zł,
dla instalacji o mocy 4,13 kW – 5265,24 zł. Powyższe
kwoty należy pomniejszyć o wysokość wpłaconej
wcześniej zaliczki. Jak Państwo widzicie jest to bardzo okazyjna cena. Na rynku występuje wiele firm
świadczących usługi w zakresie montażu instalacji
produkujących prąd ze słońca oraz pomoc w pozyskaniu dotacji więc bardzo łatwo można sprawdzić, a raczej potwierdzić, że oferta proponowana
naszym mieszkańcom przez nasz urząd jest bardzo
korzystna.
Głos Ziemi Bychawskiej | wrzesień 2021 nr 5 (314)
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Zadbaj o środowisko

Zaraszów – droga gminna

Mamy bardzo korzystną cenę montażu


Więcej
o programie
Czyste Powietrze
na ostatniej
stronie okładki

Zadbaj o zdrowie

Józwów – droga gminna

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

Nowe oświetlenie LED w miejscowości Józwów

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

Bychawa – ul. Powstańców Warszawy

wego w gminie Bychawa. Ma ona na celu przede
wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
na naszych drogach z jednoczesnym dbaniem
o środowisko naturalne. W ramach przedsięwzięcia
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 836 w Osowie
»»
przy drodze powiatowej nr 2294L w Gałęzowie
»»
przy drodze powiatowej nr 2284L
»»
w Olszowcu-Kolonii
przy drodze wojewódzkiej nr 834 w Bychawie
»»
(ul. Partyzantów) oraz Marysinie.
Ponadto przedsięwzięcie to zostało rozszerzone o kolejne dwie linie oświetlenia – wzdłuż drogi wojewódzkiej 842 w miejscowościach Stara Wieś
Druga i Stara Wieś Trzecia oraz wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Stara Wieś Trzecia.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2021 roku.
Zadanie „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5
Promocja niskoemisyjności.
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mieszkańcy

mieszkańcy

Wakacyjne Danie dla Mola

Oddział


Pedagogiczny wciąż
pracuje

Jest to miejsce przyjaźnie nastawione do wszystkich czytelników. Oddział Pedagogiczny służy fachową pomocą i oferuje literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, pracy socjalnej, uzależnień, metodyki nauczania, logopedii.
Rodzice i wychowawcy znajdą tutaj różnego rodzaju
poradniki pomocne w wychowaniu dzieci i nie tylko. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru są również prenumerowane przez Oddział czasopisma:
Wychowanie w Przedszkolu, Problemy OpiekuńczoWychowawcze, Życie Szkoły, Biblioteka w Szkole,
Świetlica. Zainteresowani odnajdą w nich szereg nowinek, informacji oraz wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oddział Pedagogiczny służy również
fachową pomocą w przygotowaniu literatury i bibliografii do prac dyplomowych. Organizowane są
także lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz
wystawy tematyczne. Sukcesywnie księgozbiór jest
zaopatrywany w nowości z pedagogiki i dziedzin pokrewnych. Od ponad 4 lat oddział prowadzi swojego
Facebooka, systematycznie promując literaturę pedagogiczną, którą dysponuje oraz relacjonując swoją działalność (adres na Facebooku: Pedagogiczna.
Bychawa), zachęcamy do odwiedzania strony.
Pomimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Oddział Pedagogiczny cały czas pracuje
i służy pomocą czytelnikom w poniedziałek, wtorek
i piątek w godzinach 9.00 – 17.00, środa i czwartek
8.00 – 16.00. Polecamy i zapraszamy wszystkich do
korzystania z księgozbioru Oddziału Pedagogicznego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
Oprac. Jolanta Przech

z sytuacją epidemiczną,
wykorzystując czas
luzowania uciążliwych
obostrzeń Miejska
Biblioteka Publiczna
w Bychawie ogłosiła
kolejną edycję
konkursu literackokulinarnego z cyklu
DLA MOLA.Tym razem
była to wakacyjna
odsłona.

Zadanie konkursowe polegało na odnalezieniu
w dowolnej książce z literatury pięknej opisu potrawy, która szczególnie posmakowała czytelnikom
podczas wakacyjnych podróży, bądź też samodzielne napisanie opowiadania lub wiersza. Osoby, które nadesłały swoje zgłoszenia konkursowe, zostały

zaproszone na imprezę finałową, która odbyła się 3
września 2021 r. w restauracji „U Saszy”. Jak mówili niektórzy uczestnicy konkursu, znaleźć opis w literaturze nie było trudno, ale zaprezentować go
przed publicznością i jeszcze przygotować danie na
jego podstawie to było najtrudniejsze.
Wśród molowych specjałów znalazły się:
Zalewajka mahakamska z „Sezonu burz”

A. Sapkowskiego, którą przygotowywał Filip
Pruchnicki; Orzeźwiający koktajl malinowy inspirowany utworem „W malinowym chruśniaku”
B. Leśmiana – autorkami koktajlu były panie z KGW
„Zaraszowianki” z Zaraszowa; Krewetki w tempurze
– do własnego utworu przygotowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im.
mjr. H. Dobrzańskiego; Spaghetti według przepisu

z książki M. Obuch „Dama ciężkich obyczajów” odtworzyła Małgorzata Pruchnicka; Zupa z wakacji
w Bułgarii – danie autorskie pań z KGW „Leśniczanki”;
Sałatka Letnia fantazja również danie autorskie, tym
razem pań ze Stowarzyszenia „Mój Bogucin”; Placek
z kruszonką, do którego inspirację w książkach M. A.
Oleksy „Niebo w kruszonce” oraz „Samotność ma
twoje imię” znalazły Urszula Kalińska i Ewa Eliasz.

Nad poczynaniami uczestników konkursu czuwały ekspertki: Monika A. Oleksa – pisarka wystąpiła
w Wakacyjnym Daniu dla Mola w roli eksperta literackiego oraz Małgorzata Mech-Barnaś – jako ekspert kulinarny. Wszystkie dania przygotowane przez
uczestników konkursu zachwyciły smakiem i wyglądem grono jurorskie. Po burzliwych naradach postanowiono przyznać dwa tytuły „Wakacyjnego Dania
dla Mola”. Podniebienia i serca jurorów skradła
Zalewajka mahakamska, a także Placek z kruszonką.
Nie tylko jurorzy mogli spróbować tych pyszności,
ale także licznie zgromadzeni goście.
Patronat nad wydarzeniem objął Janusz Urban
– burmistrz Bychawy. Opieką medialną otoczyły wydarzenie media lubelskie: Radio Lublin oraz
TVP3 Lublin. Partnerami wydarzenia byli: Hurtownia
elektryczna LENART, HARD RESET – sklep komputerowy, studio fotograficzne ARTFOTO Robert
Bogudziński oraz Bychawskie Centrum Kultury.
„Wakacyjne Danie dla Mola” zostało zrealizowane w ramach programu BLISKO (Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0).
Ewelina Czajczyk

Podaruj starym meblom drugą młodość.


Warsztaty z renowacji mebli w bibliotece
w Bychawce

Kredens, kojarzy się zazwyczaj
ze starym, babcinym meblem.
Najczęściej pomalowanym
na biało lub kremowo,
koniecznie nadgryzionym
zębem czasu, albo przez
krokwiowca piłkorożnego,
zmorsznika czerwonego,
króćca wielożernego, butwiaka
owłosionego i kołatka upartego
lub inne szkodniki w postaci
grzybów i temu podobnych.
Pomysł na warsztaty pojawił się spontanicznie. Podczas jednej z rozmów przy stoliku-moliku
Teresa Tracz, prezes Bychawskiego Towarzystwa
Regionalnego, podzieliła się wieścią, że rodzina zdecydowała o pozbyciu się starego kredensu,
twierdząc że mebel ma więcej wad niż zalet i bardziej kwalifikuje się na smutne zakończenie swojego żywota, niż do wyjścia na salony. Argumentów
za pozbyciem się „staruszka” przytoczono wiele:
brak jednej szyby, „pleców”, do tego jedna z nóg
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okazała się być bardzo „chora” i w rzeczywistości kredens był inwalidą stojącym na trzech pozostałych równie słabych nogach. Zgodnym chórem
zakrzyknęłyśmy: „Ale jak to? Chcesz taki piękny
kredens oddać do PSZOK-u?”. I tak z żalu nad niechcianymi meblami, zrodził się pomysł renowacji/
reanimacji starego mebla i zorganizowania warsztatów „Podaruj starym meblom drugą młodość”.
Panowie z BCK-u, Zbyszek i Waldek, przetransportowali kredens z Bychawy do Bychawki. A my zabraliśmy się za studiowanie fachowej literatury
dostępnej w bibliotece tj.: „Renowacja mebli: podstawowe wskazówki, czyszczenie i usuwanie starych powłok, bejcowanie, politurowanie, naprawa”, I. Swaczyna – „Meble. Naprawa i odnawianie”,
A. Bridgewater – „Porady i projekty dla stolarza
amatora”, D. Rex – „Nowy majsterkowicz”, a także przeczesywania internetu, w tym fachowych filmów na YouTube – ustalono plan działania. Chętni
do udziału w takich warsztatach szybko się znaleźli. Wyposażono uczestników w rękawice robocze
i odpowiednie sprzęty do pracy. I ruszyliśmy, ale
nie z kopyta, bo kredens okazał się delikatny i raczej wątłej postury, dlatego trzeba było z wyczuciem podejść do tematu renowacji. „Starowinka”

©© Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

©© materiały udostępnione przez autora

Wraz z początkiem roku
szkolnego Oddział Pedagogiczny
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bychawie proponuje wsparcie
książkowe uczniom, studentom,
nauczycielom i wychowawcom.

©© Robert Walczak

Po przerwie, związanej


powstał zapewne w czasach intensywnej odbudowy
państwa polskiego po zniszczeniach wojennych, ponieważ mebel zrobiony był w wersji bardzo oszczędnej – drzwiczki stanowią drewniane ramy obite
z dwóch stron cienką warstwą sklejki. Usunęliśmy
stare popękane, plastikowe uchwyty i ruszyliśmy
z pracą. Podczas usuwania warstw farb, wykorzystując do tego celu opalarki, dało się doświadczyć podróży w przeszłość. Wysoka temperatura uwolniła
aromaty ciast ukryte między słojami drewna, od razu

pojawiły się wspomnienia dawnych świąt i tradycji
z nimi związanych oraz zapachów. Kiedy złuszczyliśmy wierzchnie warstwy farb naszym oczom ukazało się drewno – miejscami nawet całkiem w dobrym
stanie, w innych bardzo zniszczone przez szkodniki.
Z obawy przed uszkodzeniem danej części mebla,
podjęliśmy decyzję o zaniechaniu używania ostrych
i agresywnych w swoim działaniu narzędzi takich jak:
cyklina, szpachelka itp. W zastępstwie wyruszyły
z odsieczą szlifierka i papier ścierny. O zmasowanym
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działaniu papieru ściernego świadczył unoszący się
pył i zakurzone osoby. Kiedy pył opadł, mogliśmy zlokalizować puszki z farbą kredową i pigmenty – nastąpił moment mieszania i doboru odpowiednich odcieni. Pierwsza warstwa miała nawiązywać do kolorów
często stosowanych w domach, opartych na ultramarynie (dodawano ją do wapna, którym malowano
wiejskie izby oraz do krochmalu, by podkreślić biel
pranej bielizny pościelowej). Przed nałożeniem kolejnej warstwy i koloru wszystkie brzegi, ranty „pociągnięto” świecą. Po kolejnej warstwie przyszedł czas
na przetarcia. Kolejnym zabiegiem było pokrycie mebla woskiem i przykręcenie nowiuteńkich uchwytów – i to ostatnie działanie dało niezwykły efekt
odmłodzenia mebla. Przed nami jeszcze zabudowa
„pleców”, przymocowanie czterech całkiem nowych
nóg i oszklenie lub „olustrzenie” środkowej części
górnej. W zabawie w renowację uczestniczyli znajomi, przyjaciele oraz Moliki z Bychawki. Wymieniając
imiennie: Basia, Edyta, Ewa, Justyna, Janusz, Nikola,
Sylwia, Ula, Weronika. Gościnnie wystąpili też dwaj
bracia – Marcel i Miłosz, którzy z uwagi na swoje
gabaryty dzielnie wyczyścili wnętrza kredensu. Już
wkrótce zaprezentujemy efekty warsztatów w postaci pięknie odnowionego kredensu.
Ewa Sprawka
Biblioteka w Bychawce

mieszkańcy

mieszkańcy

Najlepsi wędkarze rywalizowali na bychawskim stadionie

Co drzemie w Lemie?


Wakacje w starowiejskiej
bibliotece

W dniach 21-22 sierpnia 2021 roku


Bychawa gościła najlepszych zawodników
wędkarstwa rzutowego. Na Stadionie
Miejskim w Bychawie odbyły się
68. Międzynarodowe Indywidualne
Rzutowe Mistrzostwa Polski
„Bychawa 2021”.
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Waldemar Kot powrócił do Bychawy


27 sierpnia 2021 roku
Waldemar Kot powrócił
do Bychawy po 41 dniach
rejsu łodzią „TyByś” do
La Chapelle-sur-Erdre.
Uroczyste powitanie podróżnika, któremu
tego dnia towarzyszyła żona Beata, miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Bychawie. W otoczeniu mediów odebrał gratulacje z rąk burmistrza
Bychawy Janusza Urbana, zastępcy burmistrza Magdaleny Kostruby oraz radnego
Rady Miejskiej w Bychawie Artura Płazy.
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X edycja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Bychawy


po 41 dniach rejsu łodzią „TyByś”
do Francji

W pierwszej połowie września
w Bychawie odbył się Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Bychawy.

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

Jako dziecko czytałam Lema z wypiekami na twarzy. Jego teksty były tak
oderwane od rzeczywistości, a przyszłość wydawała się odległa jak lata
świetlne. Jednak na realizację fantastycznych wizji pisarza nie trzeba
było długo czekać. Choć sam nie stworzył żadnego z opisywanych przez
siebie wynalazków, przesuwał nieustannie granice ludzkiej wyobraźni,
trafnie przewidując powstanie wielu współczesnych urządzeń.
13 września 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława
Hermana Lema jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction,
jego twórczość zaliczana jest do kanonu literatury światowej. Sejm RP
ustanowił rok 2021 rokiem S. Lema. „Lem 2021. Widziałem przyszłość”
to oficjalne hasło obchodów roku Lema. Nie mogliśmy przejść obojętnie
obok tak ważnej dla literatury osobowości.
„Co drzemie w Lemie” to pomysł na wakacje w bibliotece w Starej
Wsi Pierwszej. Były to bardzo twórcze i pracowite wakacje. Na rozgrzewkę uczestnicy wykonali prace plastyczne inspirowane twórczością
Lema „Stara Wieś z Kosmosu”. Na kolejnych zajęciach podczas warsztatów „zero-waste” powstał „Eko–robot” wykonany z najróżniejszych
odpadów przez „Biblioteczny Team Stara Wieś” składający się z siedmiu młodych konstruktorów w wieku od 2,5 do 18 lat. Potem przyszedł czas na poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania, np.: Jak powstaje „wulkan”? Dlaczego kropla jest okrągła? Biblioteka zamieniła się
w małe laboratorium naukowe. Był to także czas na to, aby młodzi naukowcy mogli zaprezentować swoje własne pomysły na eksperymenty. Zadbaliśmy również o szare komórki uczestników zajęć wakacyjnych,
wspólnie upiekliśmy ciasteczka z płatków, orzechów i gorzkiej czekolady. Tak nakarmione mózgi bez trudu poradziły sobie z kolejnymi wyzwaniami: konstruowaniem przestrzennych statków kosmicznych, tworzeniem okładki do wymyślonych przez siebie tytułów książek, tworzeniem
opowiadań kosmicznych z wybranych przez siebie tytułów książek dla
dzieci, wcielaniem się w rolę robota podczas gry w „Aktywne strzałki”. Podsumowaniem wakacji było spotkanie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bychawie, podczas którego został rozstrzygnięty konkurs
na „Eko-robota”. Prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w czytelni biblioteki.
Dziękujemy firmie HARD RESET za ufundowanie nagrody głównej
w postaci hulajnogi.
Ewa Nieściór
Biblioteka w Starej Wsi Pierwszej

Waldemar Kot wyruszył z Bychawy
12 lipca 2021 roku. Dopłyną na własnoręcznie wykonanej łodzi do La Chapellesur-Erdre (naszego miasta partnerskiego
we Francji) 22 sierpnia 2021 roku. W czasie rejsu łódź promowała Gminę Bychawa
na rzekach wielu europejskich krajów
– wszystko z okazji 25 lat współpracy
Bychawy i La Chapelle-sur-Erdre.
Przedsięwzięcie dofinansowano z budżetu Gminy Bychawa.
Bychawskiemu
podróżnikowi
Waldemarowi Kotowi gratulujemy oraz
życzymy spełnienia kolejnych równie
spektakularnych marzeń!

Celem przyświecającym organizatorom była promocja zdrowego stylu życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. Rozgrywki mogły się odbyć
dzięki uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej w Bychawie Justyny
Pawlik oraz dyrektora Zespołu Szkół im. ks.
A. Kwiatkowskiego w Bychawie Pawła Dudka.
Dziękujemy!
Do turnieju mogły się zgłosić wszystkie chętne osoby. W zawodach wzięło udział 12 zawodników. Rozgrywki odbywały się systemem „do dwóch
przegranych”, tzn. każdy zawodnik musiał rozegrać
co najmniej dwa mecze. Spotkanie między dwoma
zawodnikami rozstrzygało się po wygraniu przez
jednego z nich dwóch setów. Wszystkie mecze rozgrywane były w miłej i przyjaznej atmosferze, ale
jak przystało na sportowe zawody, nie zabrakło
emocji i zaskakujących wyników. Trzech najlepszych zawodników zostało nagrodzonych pucharami, które zostały ufundowane przez burmistrza
Bychawy Janusza Urbana. W jego imieniu wręczył
je jeden z organizatorów – Bogusław Mazur.
Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnym turnieju, który
odbędzie się niebawem.

©© materiał nadesłany przez autora

©© materiał nadesłany przez autora

Dla przypomnienia… Wędkarstwo rzutowe to dyscyplina sportu, w której zawodnicy
rzucają lekką muszką lub ciężarkiem do celu – tarcz. Sędziowie oceniają celność lub
odległość rzutu. W dyscyplinie tej używa się najważniejszych technik wędkarskich: muchowej i spinningowej. Wędkarstwo rzutowe pochodzi od amatorskiego połowu ryb.
W zawodach biorą udział kobiety i mężczyźni.
Osoby zainteresowane szczegółami wydarzenia zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wyniki X edycji Turnieju Tenisa
Ziemnego o Puchar Burmistrza
Bychawy:
I miejsce – Eugeniusz Denisow
II miejsce – Jarosław Pawłowski
III miejsce – Paweł Łukomski
IV miejsce – Bogusław Mazur
V miejsce – Jaromir Łokaj
V miejsce – Paweł Trzciński
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VII miejsce – Jakub Szymala
VII miejsce – Marcin Rozdzialik
IX miejsce – Andrzej Miszczak
IX miejsce – Ryszard Grudzień
IX miejsce – Jarosław Lech
IX miejsce – Michał Pawłowski
Andrzej Miszczak

mieszkańcy

mieszkańcy

Piknik inauguracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi Pierwszej

Impreza miała formę pikniku otwartego dla zaproszonych gości oraz pensjonariuszy i ich rodzin. Na
uroczystość przybyły również delegacje lokalnych
władz samorządowych, jak i województwa lubelskiego: wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Zbigniew Wojciechowski, burmistrz Bychawy Janusz
Urban, wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska,
wójt Gminy Zakrzew Teodora Zaręba oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej

©© Magdalena Kostruba

©© Magdalena Kostruba

2021 roku odbyło się
oficjalne otwarcie
Domu Pomocy
Społecznej w Starej Wsi
Pierwszej w gminie
Bychawa.

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego


Festiwal „Śladami Singera” już po raz dziesiąty


31 lipca 2021 roku w Bychawskim
Centrum Kultury pięć par
małżeńskich z gminy Bychawa
świętowało jubileusz „Złotych
Godów” – 50 lat i więcej
wspólnego pożycia małżeńskiego.

odwiedził Bychawę!

©© Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

Ceremonię tę poprzedziła msza święta w intencji małżonków odprawiona w bychawskim kościele
parafialnym.
Uroczystego aktu dekoracji przyznanymi od
Prezydenta RP Andrzeja Dudy medalami dokonał
Burmistrz Bychawy Janusz Urban w asyście Zastępcy
Burmistrza Bychawy Magdaleny Kostruby, Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Reginy Skoczylas i Zastępcy
Kierownika USC Bożeny Marzec.
Medale otrzymali:
Helena i Romuald Chromczak
»»
Maria i Jan Daśko
»»
Michalina i Eugeniusz Dubielis
»»
Irena i Szczepan Golisz
»»
Maria i Zdzisław Słowiński.
»»
Burmistrz Bychawy Janusz Urban pogratulował
Jubilatom życząc im kolejnych wspólnie spędzonych
lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Małżeńskie
pary otrzymały listy gratulacyjne i kwiaty. Wydarzenie
uświetnił występ Męskiego Zespołu Wokalnego
„Podkowiaki”.
Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego
życia.
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wraz z mieszkańcami. Nie zabrakło również proboszcza lokalnej parafii ks. Piotra Raszyńskiego.
Cała impreza inauguracyjna odbyła się na świeżym powietrzu w pięknym słonecznym dniu, a rozpoczęła się przywitaniem gości i przedstawieniem
najważniejszych informacji o powstałym obiekcie.
Dom Pomocy Społecznej w Starej Wsi Pierwszej
powstał w budynku po dawnej szkole podstawowej. Obiekt jest profesjonalnie przystosowany
do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych
i przewlekle somatycznie chorych. Dysponujemy
wysokiej klasy sprzętem do pielęgnacji naszych
Mieszkańców. W budynku znajduje się sala gimnastyczna i do fizjoterapii z niezbędnym zapleczem
sprzętowym. Dwuosobowe pokoje wyposażone są
w pełen węzeł sanitarny, są w pełni umeblowane,
a w razie potrzeby dysponujemy również łóżkami
rehabilitacyjnymi.
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19 i 20 lipca 2021 roku do Bychawy zawitali artyści
11. edycji festiwalu „Śladami Singera”.
Kim był tytułowy Singer? Na to pytanie odpowiedź
znaleźć możemy w tegorocznej bychawskiej Gazecie
Festiwalowej „Sztukmistrz Bychawski” (co ciekawe
każda z miejscowości odwiedzanych przez festiwal
ma swoje wydanie gazety).
Izaak Baszewis Singer – wybitny pisarz, laureat
literackiej Nagrody Nobla (1978), urodził się 14 lipca 1904 roku. Był synem rabina. Większość swoich
utworów napisał w języku jidysz. Wydał kilkanaście
powieści i zbiorów opowiadań, część w oryginale,
większość w przekładach na język angielski. W obszernym dorobku szczególne miejsce zajmują opowiadania utrzymane w tonie ludowej baśni, gdzie
rzeczywistość miesza się z fantazją, bluźnierstwo
z głęboką wiarą, tradycja z nowoczesnością, makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwykłym świecie rządzonym pozornie przez siły nadprzyrodzone. Duża część jego twórczości jest związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed
wybuchem II wojny światowej. Odtwarzał zaginiony
żydowski świat z czasów przedwojennych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił w małych miasteczkach Lubelszczyzny. Zmarł 24 lipca 1991 roku.
Wszystkie działania festiwalowe swoje miejsce
miały w przestrzeni Bychawskiego Centrum Kultury.
W poniedziałek 19 lipca 2021 roku na festiwalowych gości czekała plenerowa instalacja artystyczna
„Singer contra Singer” (pierwszy tytułowy Singer –
to nasz noblista, drugi Singer – to ten od powszechnie znanej maszyny do szycia), połączona z promocją

Gazety Festiwalowej „Sztukmistrz Bychawski”.
Elementem instalacji była projekcja filmu dokumentalnego pt. „Warszawa – pejzaż z Singerem”
(scenariusz i reżyseria: Adam Kinaszewski i Henryka
Dobosz) opowiadającego poprzez postać pisarza
o losach Żydów na ziemiach polskich. Produkcja z archiwum TVP.
Wieczorem przyszedł czas na poruszający spektakl literacko-muzyczny „Opowieści z Nocy”. Było to
połączenie relacji świadków Zagłady z wierszem poety Jakova Glatsztejna „Lublinie, moje święte żydowskie miasto” prezentowane z wykonywaną na żywo
oryginalną muzyką. Po spektaklu był czas na rozmowę z Witoldem Dąbrowskim – jednym z artystów tegoż widowiska oraz dyrektorem festiwalu. Obok niego wystąpili również Robert Brzozowski (kontrabas)
i Marian Pędzisz (altówka). Reżyserem spektaklu jest
Tomasz Pietrasiewicz.
Dzień drugi festiwalu (wtorek 20 lipca 2021 roku)
zainaugurowała projekcja telewizyjnej adaptacji
spektaklu teatralnego „Opowiadania dla dzieci”.
Spektakl w reżyserii Piotra Cieplaka zrealizowano
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Osiem opowiadań przeniosło widzów z Nowego Jorku w czas biblijny, a potem do mitycznego Chełma. Historie te stworzyły świat, w którym możliwe są zabawa, czułość
i cud. Produkcja z archiwum TVP.
Bychawski etap 11. edycji festiwalu „Śladami
Singera” zakończył wyjątkowy, cyrkowo-teatralny spektakl plenerowy inspirowany prozą Singera
– „Przyjaciele Sztukmistrza” (reżyseria: Arkadiusz
Ziętek i Zespół). Został on przygotowany specjalnie
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W 2016 roku rozpoczął się remont pustostanu
po dawnej szkole podstawowej – trwał on kilka lat.
Inwestycja pochłonęła ogromne ilości środków kapitałowych, jak i wysiłku wielu ludzi – w tym ludzi
dobrej woli. W 2020 roku prace nad placówką DPS
zostały ukończone, a pierwsi Mieszkańcy znaleźli tu
dla siebie przyjazne miejsce.
W programie uroczystości nie zabrakło również
występów przybyłych gości, koncertu jazzowego,
pokazu tańca towarzyskiego oraz koncertu pieśni ludowych i skeczu wystawionego przez Grupę
Wspaniałych Przyjaciół z Dziennego Domu Pomocy
funkcjonującego przy DPS. Po zakończeniu części
artystycznej przyszedł czas na obiad, deser oraz
tort dla wszystkich zgromadzonych gości.
Oj wydarzyło nam się, wydarzyło.
Aleksandra Drozd

©© Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

W piątek 10 września


na tegoroczną edycję festiwalu. Zagrany pół żartem
pół serio, tak jak zwykł pisać Noblista. Dopisała zarówno pogoda, jak i liczna widownia. Tego wieczoru na scenie usytuowanej w przestrzeni BCK wystąpili artyści Fundacji Sztukmistrze (Artur Perskawiec,
Daniel Chlibiuk, Jakub Szwed, Marek Żmuda,
Magdalena Kisiała, Arkadiusz Ziętek). Widzowie mieli
możliwość podziwiania zaczarowanego świata żonglerki, akrobatyki, akrobatyki powietrznej, teatru
fizycznego oraz fire show. Jak mogliśmy przeczytać
w „Sztukmistrzu Bychawskim” – „Nieprzypadkowa
jest oprawa muzyczna widowiska. Lou Reed, Amy
Winehouse, Ramones, Leonard Cohen, Lenny Kravitz,
Bob Dylan to muzycy, którzy mając świadomość swoich korzeni inspirowali się dziedzictwem żydowskim
lub buntowali przeciwko niemu. Wymienionych muzyków, Jaszę Mazura i artystów spektaklu, łączy fakt
bycia „sztukmistrzem”, ze wszystkimi dobrodziejstwami i przekleństwami tego zawodu.” Na koniec
spektaklu wszyscy wspólnie – artyści i widzowie – zaśpiewali utwór Rabina Nachmana z Bracławia „Jeden
wąski most”. Nie zabrakło także wystąpienia burmistrza Bychawy Janusza Urbana, który podziękował
artystom za niezwykłe widowisko.

mieszkańcy

mieszkańcy

9 sierpnia 2021 roku przez Bychawę przejechali najlepsi
kolarze z całego świata biorący udział w 78. Tour de Pologne.
Wydarzenie zgromadziło wielu kibiców, którzy dopingowali
sportowców.

(...) Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Zbigniew Herbert

©© Magdalena Kostruba

Wyjątkowo 15 sierpnia


Tour de Pologne jest szosowym wyścigiem kolarskim – jednym z najbardziej cenionych międzynarodowych wydarzeń sportowych organizowanych w Polsce. Składa się z wielu etapów. Trasa
tegorocznego pierwszego etapu biegła z Lublina, między innymi przez Bychawę, do Chełma.
Łączna długość tego odcinka – prowadzącego przez piękne tereny Lubelszczyzny – to 216 km.
Jak możemy przeczytać na stronie internetowej www.tourdepologne.pl był to „Etap wymagający, z licznymi podjazdami…”.
O bezpieczeństwo zawodników i widowni na bychawskim odcinku wyścigu dbało 46 strażaków z OSP z terenu naszej gminy. Burmistrz Bychawy Janusz Urban składa serdeczne podziękowania wszystkim druhom biorącym udział w tym wydarzeniu.
Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Bychawy: www.bychawa.pl

2021 r. (termin
przesunięty z 1 marca
przez obostrzenia
związane z covid)
odbyła się IX edycja
Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – Tropem
Wilczym, IV edycja na
terenie gminy Bychawa,
w którym udział
wzięło kilkudziesięciu
uczestników.

W ramach projektu odbył się tradycyjny bieg na
1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) oraz
bieg survivalowy na 5000 m.

Znów ruszymy na partyzanckie ścieżki

24 października 2021 roku odbędzie się II edycja
Rajdu Pamięci sierż. Juliana Bartoszka.
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Biegowi „Tropem Wilczym” 2021 r. patronują żołnierze: Marian Markiewicz ps. „Maryl”, Lidia LwowEberle ps. „Lala”, Wanda Minkiewicz ps. „Danka”,
Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.
Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 19441963, a także propagowanie wiedzy o powojennej
historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku.
Żołnierze Niezłomni – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze
żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL
określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach
Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej.

W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków
śmierci na polskich patriotach. Wszyscy Żołnierze
Niezłomni, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. Liczbę członków wszystkich
organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na
120-180 tysięcy osób.
Trasa biegu na 1963 m zaczynała się przy schodach na ruiny pałacu Pileckich nad zalewem
w Bychawie. Następnie trasa biegła groblą aż do
Baru „U Saszy”, tutaj uczestnicy zawracali i biegli
drogą gruntową aż do ul. Pileckiego. Dalej trasa
biegła chodnikiem wzdłuż ul. Pileckiego, następnie
skręcała na drogę gruntową prowadzącą na ruiny
pałacu, gdzie była meta.
Trasa biegu na 5000 m zaczynała się przy schodach na ruiny pałacu Pileckich nad zalewem
w Bychawie. Należało obiec zalew dwa razy, następnie uczestnicy biegli drogą gruntową aż do
ul. Pileckiego. Dalej trasa biegła chodnikiem wzdłuż
ul. Pileckiego, następnie skręcała na drogę gruntową prowadzącą na ruiny pałacu, gdzie była meta.
Po biegu rozlosowane zostały nagrody dla uczestników biegu – dwie pamiątkowe drewniane tabliczki związane z Biegiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
wykonane przez Agnieszkę Podkościelną „Zręczne
Rękodzieło”, ponad trzydzieści książek ufundowanych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz

księgarnię Verko, a także koszulki, ryngrafy, kubki
oraz inne souveniry ufundowane przez IPN oddział
w Lublinie. W tym roku dzięki urodzajowi nagród,
każdy uczestnik otrzymał wyjątkową pamiątkę
związaną z obchodami Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Po rozlosowaniu nagród na uczestników czekała
kiełbaska z ogniska.
Stowarzyszenie Narodowa Bychawa dziękuje
za pomoc w organizacji Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – Tropem Wilczym:
Patronat honorowy imprezy: p. Janusz Urban
»»
Burmistrz Bychawy, IPN oddział w Lublinie
Patronat medialny: Zaraszów.pl
»»
Współorganizatorom: Urząd Miejski w Bychawie,
»»
Bychawskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie
Zwykłe Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej
Sponsorom: Urząd Miejski w Bychawie,
»»
p. Joannie Gołąb właścicielce „ABC”
Ubezpieczenia, p. Monice Kaproń właścicielce
księgarni Verko, p. Romanowi Rusinkowi RziS
Studio Fotograficzne
za obszerną fotorelację: p. Jerzy Jelcow, p. Roman
»»
Rusinek.
Dziękujemy także wszystkim osobom, które
pomagały w organizowaniu biegu, a nie zostały
wymienione.
Dziękujemy szczególnie uczestnikom, bez których bieg by się nie odbył.
Adam Sztyrak

Piknik Strzelecki z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego

Niedawno obchodziliśmy rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Klub
Strzelecki Szwadron – LOK Bychawa zorganizował
piknik strzelecki.

Rajd podkreśla także piękno bychawskiej gminy. Rozpoczyna się na ruinach
zamku Pileckich, nad malowniczym zalewem, przebiega przez rezerwat roślinności stepowej „Podzamcze”. Prowadzi przez wiele nieodkrytych przez mieszkańców przepięknych zakątków, a co najważniejsze ma na celu promocję aktywnego
trybu życia.
Rajd Pamięci jest hołdem dla wszystkich obrońców Ojczyzny, stawiającym
opór niemieckiemu jak i sowieckiemu najeźdźcy, ofiarom pacyfikacji Zaraszowa
i wszystkim, którzy doznali represji z rąk okupanta.
Będziemy wdzięczni jeśli w ten niedzielny ranek zechcecie dołączyć do nas, oddając część tamtym wydarzeniom.
Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej

Gościliśmy miłośników strzelectwa i pasjonatów broni palnej nie tylko
z okolic Bychawy, ale całego województwa lubelskiego. Nie zabrakło też gości, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z bronią palną – a ta okazja była
idealna na rozpoczęcie takiej przygody. Nie tylko pogoda zachęcała do tej
aktywnej formy spędzenia rocznicy, ale przede wszystkim możliwość zobaczenia, dotknięcia i strzelania z wielu ciekawych egzemplarzy broni. Płeć
piękna i ta trochę mniej piękna oprócz broni współczesnej miała do dyspozycji broń z czasów powstania oraz znacznie, znacznie starszą. Bardzo widowiskowe salwy z ziejących ogniem i dymem muszkietów i rewolwerów
czarnoprochowych robiły naprawdę ogromne wrażenie. Cieszy też fakt, że
niektórzy przybyli z całą rodziną. Piknik dopełnił poczęstunek przepyszną
fasolką po bretońsku.
W przyszłym roku zamierzamy zorganizować dwa takie pikniki ponieważ
zainteresowanie tą formą rekreacji rośnie.
Piotr Moraczyński
©© Andrzej Wójcik

Jednym z powodów powstania rajdu, była tragiczna śmierć dowódcy placówki AK
Olszowiec, sierż. Juliana Bartoszka. Zginął dobity bagnetem przez enkawudzistę,
podczas nieudanej próby odbicia z więzienia byłego dowódcy por. Józefa Kukuły,
komendanta V rejonu Armii Krajowej w obwodzie Lublin-powiat.
Dużą rolę w całej akcji odegrała placówka AK Zaraszów. To dzięki ogniu ich karabinów, chłopcy mogli się bezpiecznie wycofać po nieudanej akcji.
Miało to też swoje konsekwencje. 25 października 1944 r. rozpoczęła się pacyfikacja wsi Zaraszów i Zaraszowa-Kolonii. Wielu działaczy Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich zostało aresztowanych i wywiezionych do ciężkich więzień, a także do obozów pracy na Syberię. Wielu z nich nie przetrwało ciężkich
warunków, a ci, którzy wrócili, doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu.
Trasa rajdu prowadzi przez miejsce potyczki Powstańców Styczniowych, a także miejsca związane z działaniami wojennymi I Wojny Światowej – jak już nieistniejąca gorzelnia Skawińskich w folwarku Wola Bychawska.
Mijamy pola, gdzie toczyły się walki podczas wycofywania się oddziałów niemieckich, las kosarzewski, gdzie szkolili się młodzi chłopcy, którzy chcąc uchronić
się przed wywózką na „roboty”, wstępowali do oddziałów partyzanckich.
Tu miała także miejsce koncentracja oddziałów AK i BCH przed wyzwoleniem
Bychawy, a w niedalekim Zuzinie powstała tajna Rada Narodowa.

©© materiały udostępnione przez autora

Relacja z bychawskiego biegu Tropem Wilczym

Tour de Pologne przez Bychawę
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mieszkańcy

mieszkańcy

Teresa Sadło – rękodzieło łączy ludzi
Kącik twórczości mieszkańców

mieszkańców Bo gminę tworzą
ludzie!

Gmina Bychawa to piękna kraina, lecz czym
by ona była bez… mieszkańców? To oni stanowią o sile, jakości i potencjale naszego małego centrum świata. Chcąc obalić słynną zasadę
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie!” (pochodzącą z wiersza
„Wieś” autorstwa Stanisława Jachowicza) postanowiliśmy dać mieszkańcom możliwość podzielenia się tym, co mają najcenniejsze – własną twórczością!
Masz pasję, o której chciałbyś opowiedzieć
innym? Możesz to zrobić na łamach „Głosu
Ziemi Bychawskiej”. Do dzielenia się swoją
twórczością gorąco zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i prężnie działające na terenie gminy organizacje.
Informujemy, że promowana może być tylko i wyłącznie działalność hobbystyczna, nie
zarobkowa. Ponadto przesyłane materiały nie
mogą m.in.: łamać norm społecznych i obyczajowych, godzić w uczucia innych, zawierać treści politycznych i rasistowskich oraz obejmować materiałów chronionych prawem własności intelektualnej osób trzecich.

Witam, nazywam


się Teresa Sadło
i mieszkam od zawsze
w Starej Wsi Drugiej.

Rękodzieło pasjonuje mnie chyba od szkoły podstawowej, gdzie nauczyłam się robić na szydełku i drutach, następnie trochę szyć. Robiłam czapki i szale,
coś uszyłam dla siebie, z czasem zrodziła się chęć
poznawania innych technik rękodzielniczych.
Zaczęłam robić ozdoby z papierowej wikliny, wyszywać haftem krzyżykowym, szydełkować, robić
kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne. Moje
prace często wystawiałam na aukcje charytatywne, a dzięki nim poznałam dużo wspaniałych ludzi
z całej Polski. Rękodzieło łączy ludzi , tak też poznałam – nawet osobiście – wiele osób, które uczą lub
wykonują przepiękne prace własnoręcznie.
Często słyszę takie pytanie: „Skąd Ci się to wzięło?”. Hmm... sama nie wiem, po prostu lubię to i lubię poznawać nowe techniki i sprawdzać czy są dla
mnie. A jeszcze są takie, które chętnie opanuję, np.
frywolitka, od zawsze mi się podoba, może kiedyś
się nauczę.
Ponadto udzielam się w KGW i uwielbiam robić
zdjęcia.
Teresa Sadło

©© materiały udostępnione przez autora

Kącik twórczości


„Moralność pani Dulskiej” – czas start!


Wyjątkowym utworem, piętnującym obłudę, zakłamanie i podwójną moralność jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To właśnie ta tragifarsa kołtuńska, jak nazwała ją autorka, 4 września 2021 r. była czytana w całej
Polsce w ramach akcji Narodowego Czytania. Zespół Szkół im. księdza Antoniego
Kwiatkowskiego, we współpracy z Powiatem Lubelskim, po raz szósty uczestniczył
w jubileuszowej edycji tego kulturalnego przedsięwzięcia. Uroczystość poprowadzili konferansjerzy, nauczyciele „Kwiatka”, Magdalena Stacharska-Szwałek oraz
Leszek Asyngier. Po wysłuchaniu szkolnego hymnu zebranych przywitał dyrektor Paweł Dudek oraz wicestarosta Powiatu Lubelskiego Andrzej Chrząstowski.
Na scenie w szkolnym amfiteatrze z tekstem Zapolskiej zmierzyli się przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz radni Powiatu Lubelskiego, doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki pan Tomasz Stanko, przedstawiciele powiatowych
placówek oświatowych oraz władz samorządowych, m.in. burmistrz Bychawy
Janusz Urban. Barwnym akcentem była również inscenizacja jednej ze scen utworu w wykonaniu młodzieży działającej w kółku teatralnym naszej szkoły. Chętni
Głos Ziemi Bychawskiej | wrzesień 2021 nr 5 (314)

20

Gmina Bychawa – dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19


©© materiały udostępnione przez autora

O moralności wiele już powiedziano i wciąż wiele się
mówi. Obserwując otaczający nas świat z przykrością
możemy stwierdzić, że niejednokrotnie pozostaje
tylko w sferze słów. Może zatem warto sięgnąć do
literatury, by jeszcze lepiej zrozumieć istotę tego
fundamentalnego pojęcia?

sprawdzenia swojej wiedzy o życiu i sztuce Zapolskiej wzięli udział w konkursie
online, a nadwątlone pokłady energii można było wzmocnić poczęstunkiem przygotowanym przez niezawodną kuchnię „Kwiatka”.
W tą piękną, słoneczną sobotę odnaleźliśmy w sztuce Dulskiej komizm i gorzką
ironię, mistrzowskie kreacje postaci, znakomity język, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne – bezwzględne potępienie zła. Nietrudno przecież
zgodzić się z Zapolską, że „Dobroć to jedyny możliwy motor naszego życia”. Bez
niej nie ma moralności.
Marta Kloc-Kusy

Informujemy, że w dalszym
ciągu istnieje możliwość
zorganizowania dowozu
do punktów szczepień dla
mieszkańców gminy Bychawa
mających trudności z dotarciem
na szczepienie.

Informacje w zakresie dowozu na szczepienia
udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu
81 566 00 90.
Gminny transport na sczepienia przysługuje
mieszkańcom mającym trudności z dotarciem do
punktu szczepień, którzy:
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnospraw»»
ności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub
odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

Punkty szczepień w Gminie Bychawa
Punkt Szczepień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bychawie
Przychodnia Medycyny Rodzinnej SANUS
POZ Okulistyka s. c.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 28
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 79
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 63-65

mają trudności z dostępem do punktu szczepień
»»

(np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa
poprzez:
dedykowaną infolinię pod numerem 989,
»»
Internetowe Konto Pacjenta,
»»
lekarza POZ (lekarza rodzinnego).
»»
Więcej informacji na temat szczepień przeciw
COVID-19 znajduje się na stronie internetowej
www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem
telefonu 989 – jest to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
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Kontakt

tel. 81 566 94 70
tel. 81 566 94 71
tel. 81 566 24 00
tel. 81 478 73 93

historia

historia
redaguje

BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Kolejny ciekawy projekt za nami
Towarzystwo
Regionalne przez
prawie dwa lata
(z powodu pandemii)
realizowało bogaty
w wydarzenia
projekt pod nazwą
„Międzypokoleniowe
warsztaty i zajęcia
aktywizujące
związane z lokalnym
dziedzictwem, w tym
jego promocja”
w ramach grantu
otrzymanego od
Lokalnej Grupy
Działania „Kraina
wokół Lublina”.

Złożyły się nań działania służące nie tylko aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, ale też
promocji Bychawy i okolic w dostępnych multimediach. Największym powodzeniem cieszyły się
warsztaty pisarskie, plastyczne i komputerowe,

których rezultatem było wydanie wyjątkowego zbioru tekstów literackich pod tytułem
„Opowieści o Bychawie” wzbogaconego akwarelami ilustrującymi piękno Ziemi Bychawskiej.
Uczestnicy zajęć nie tylko rozwinęli swój warsztat
twórczy pod kierunkiem uznanej lubelskiej pisarki
oraz samodzielnie pracowali nad swoimi tekstami przy pomocy komputera, ale też odkryli w sobie talent malarski. Nowa publikacja została wypromowana podczas XXIII Spotkań Regionalnych
w wersji on-line (film z udziałem twórców książki),
na portalu BTR (live „Napisaliśmy powieść” prowadzony z autorami przez Monikę A. Oleksa) oraz
na antenie Radia Lublin podczas audycji „Piękne
życie” (szczegółowo pisaliśmy o tym we wcześniejszych numerach Głosu Regionalisty).

Równie ekscytujące były wykłady, wycieczki, spacery i wizyty studyjne zorganizowane w celu poznania
i utrwalenia w pamięci elementów dziedzictwa kulturowego gminy Bychawa. Bychawianie, aż dwukrotnie, z radością dali się zaprosić miejscowemu przewodnikowi Markowi Kunie na „Spacer po Bychawie”.
Etnolog Sylwia Paćkowska zabrała ich na niezwykłą
wycieczkę „Szlakiem kapliczek w gminie Bychawa”,
podczas której poznali charakterystyki i historie
jedenastu figur znajdujących się na Podzamczu,
w Bychawce Pierwszej, przy rozwidleniu dróg w kierunku Osowy i Lublina, przy wjeździe do Starych Wsi,
w Starej Wsi Trzeciej, w Zaraszowie, w Kosarzewie

Dolnym-Kolonii, w Romanowie, w Olszowcu – w centrum wsi i na tak zwanej Niwce, a także w OlszowcuKolonii. Janusz Szwałek – pasjonat lokalnej historii
zachwycił słuchaczy barwną opowieścią o walkach
z czasów I wojny światowej w okolicach Bychawy”,
a w sierpniu miłośnicy regionu wzięli udział w wycieczce pod hasłem „Popołudnie z twórcami Ziemi
Bychawskiej”, podczas której poznali sylwetki i twórczość Stefana Olecha, Franciszka Lebiedy, Kajetana
Koźmiana oraz zwiedzili dworki w Piotrowicach, Woli
Gałęzowskiej i Gałęzowie.
Ostatnim modułem projektu był wyjazd studyjny
do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie. Uczestnicy wycieczki
z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę poświęconą założycielowi Hieronimowi Łopacińskiemu,
zwiedzili poszczególne działy biblioteczne, w tym
najciekawszy z nich – pracownię zbiorów specjalnych oraz wysłuchali pogadanki na temat poszukiwania wiedzy o regionie (w tym przypadku o Bychawie
i okolicach) w zasobach lubelskiej biblioteki.
Szeroki wachlarz projektowych propozycji wymagał od organizatorów ogromnego zaangażowania i sporo pracy, ale liczne uczestnictwo odbiorców
i ich wyraźne ukontentowanie sprawiło nam radość
i przyniosło ogromną satysfakcję.
Prezes BTR – Teresa Tracz
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Bychawskie


(9 marca 1921 r.
– 7 czerwca 1944 r.)
Wiernie pielęgnuję w pamięci wspomnienia wzruszających przeżyć, jakich doznałam w upalne popołudnie, 16 czerwca 2019 roku w trakcie historycznego spektaklu pn. „Przed świtem. Krężnica Jara
1939-1947”. Tę historyczną inscenizację z kunsztem i wielkim rozmachem przygotowali Pracownicy
GOKSiR-u. Teatr w plenerze rozgrywał się za kościelną skarpą od północnej krawędzi wioski, na rozległej łące z belami dojrzałego siana. Przeżyłam wyjątkowy powrót do wojennych lat, o których opowiadali mi wcześniej naoczni świadkowie tamtych
strasznych wydarzeń. Był to dla mnie historyczny
i wręcz legendarny dzień! Historyczny, bo została przypomniana wojenna przeszłość bohaterskiej
Krężnicy Jarej. Legendarny, bo wiązał się z postacią

pchor. Krzysztofa Golińskiego ps. „Mir”-”Jarski”,
którego postać stała się Legendą, a takie Legendy
są nieśmiertelne. Rewelacyjny historyczny spektakl
w plenerze to dla mnie krężnicka, wojenna, gorzka
ballada o życiu i walce, o miłości, zdradzie i śmierci.
Szczególnie mocne wrażenie wywarła na mnie gra
aktorska utalentowanego Bartłomieja Bednarza
w roli ks. kapelana AK Józefa Frankowskiego ps.
Józef, prowadzącego na cmentarz orszak pogrzebowy tragicznie zmarłych Partyzantów.
Setna rocznica urodzin pchor. Krzysztofa
Golińskiego skłoniła mnie do przypomnienia postaci bohaterskiego Syna Ziemi Krężnickej, który za
konspiracyjną działalność dla Ojczyzny oddał swoje młodzieńcze życie, a żył tylko 23 lata. Zapisane
na kartach historii: jego młodość, uroda, zdolności, pasje, niespożyta energia, duma i odwaga oraz
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©© Zbiory prywatne rodziny Golińskich

Wspomnienie w setną rocznicę urodzin


Krzysztof Goliński „MIR”-„JARSKI”

Głos Regionalistów nr 5 (151) 2021

tragiczna śmierć budzą powszechny podziw i szacunek od siedemdziesięciu siedmiu lat.
Nad ranem, 7 czerwca 1944 roku, w pobliżu pałacu hrabiego Antoniego Budnego w Podzamczu koło
Bychawy, w trakcie wypełniania misji konspiracyjnej, w zasadzce uleciała nagle bohaterska, partyzancka młodość komendanta 14 Placówki AK pchor.
Krzysztofa Golińskiego „Mira” i jego podkomendnego Stanisława Fusa ps. „Słonecznik”.
Postać pchor. Krzysztofa Golińskiego zafascynowała mnie we wrześniu 1969 roku, kiedy rozpoczynałam nauczycielską, wyboistą podróż przez
życie i zostałam opiekunem Drużyny Harcerskiej
im. Adama Mickiewicza. Pomysł pierwszej wycieczki z harcerzami na parafialny cmentarz podsunął mi ówczesny naczelnik OSP Druh Stanisław

Dzięglewski, który do końca swych dni trwał
w uwielbieniu dla „Mira”.
Krzysztof Goliński urodził się 9 marca 1921 roku
w Krężnicy Jarej jako syn Antoniny i Stanisława
Golińskich. Ojciec Krzysztofa był organistą kościelnym, matka prowadziła dom. Krzysztof miał starszego brata Eugeniusza. Golińscy mieszkali w drewnianej organistówce naprzeciwko plebanii. W 1927
roku 6-letni Krzysztof rozpoczął naukę w szkole powszechnej, do której uczęszczał 4 lata. W 1931 roku
został uczniem lubelskiego gimnazjum im. Jana
Hetmana Zamoyskiego. W gimnazjum pasjonowała
go motoryzacja, ukończył nawet kurs jazdy i obsługi
samochodów. W lipcu 1938 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym dwuletni kurs przysposobienia
wojskowego I i II stopnia. W tym też roku wstąpił
do Związku Strzeleckiego. Otrzymał pozwolenie na
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używanie broni palnej i noszenie odznaki strzeleckiej. W czerwcu 1939 roku zdał maturę i jako absolwent II Liceum i Gimnazjum im. Jana Hetmana
Zamoyskiego w Lublinie zamierzał studiować architekturę na Politechnice Warszawskiej. Spełniał wymagane warunki – miał talent artystyczny i ukończył kurs przygotowawczy w Warszawie. Wybuchła
wojna i pokrzyżowała Krzysztofa plany na przyszłość. Nie rozpoczął studiów. Stanął na rozdrożu
po raz drugi w życiu. Wcześniej przeżył wielkie rozczarowanie miłosne i podobno zamierzał z tego powodu wstąpić do seminarium duchownego. Po powrocie z Warszawy do domu, na prośbę rodziców
uczniów podjął pracę jako nauczyciel w miejscowej
szkole. Sumiennie i z pasją spełniał się w tej roli.

dokończenie >>>

Głos Regionalistów nr 5 (151) 2021
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szkoły
Rozmowa z Małgorzatą Tudrujek – byłą dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Polski Niepodległej w Bychawie

Miejsce śmierci pchor. Krzysztofa Golińskiego „Mira” i Stanisława Fusa „Słonecznika”.
Wjazd do Bychawy od strony Niedrzwicy Dużej.

Zaszczytem dla mnie jest to, że korzenie zacnej
i sławnej rodziny Golińskich znajdują się na urokliwej i patriotycznej Ziemi Urzędowskiej, na której
urodziłam się i na której wyrosłam.
W setną rocznicę urodzin Wielkiego
Nieobecnego w Krężnicy Jarej Krzysztofa
Golińskiego moim wielkim marzeniem jest, aby
aleja od kościoła parafialnego do bramy cmentarza nosiła odtąd honorową nazwę: Aleja pchor.
AK Krzysztofa Golińskiego „Mira”.
Krzysztof Goliński jest Bohaterem-Legendą
i  w pełni zasłużył na takie upamiętnienie w rodzinnej Krężnicy Jarej.
Z wierną pamięcią,
Elżbieta Baran
Strzeszkowice, 8 czerwca 2021 r.
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50-lecia istnienia szkoły, a następnie wybór i nadanie imienia szkole. Ponadto, dla mnie osobiście, każde rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
Z których osiągnięć zdobytych podczas peł
nienia funkcji dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej w Bychawie jest Pani
najbardziej dumna?
Na pewno jest to nadanie szkole imienia Polski
Niepodległej, które pozwala na pielęgnowanie
u uczniów wartości historycznych i patriotycznych
oraz budowanie tożsamości Szkoły Podstawowej
w Bychawie. Natomiast wszelkie sukcesy czy osiągnięcia to zasługa ludzi, z którymi pracowałam.
Wspólnie budowaliśmy klimat tej szkoły, wspieraliśmy się, jednoczyliśmy siły dla dobra uczniów.
Oświata „lubi” być często reformowana, a to zmusza
do pokonania wielu barier i przeorganizowania życia
w szkole. Dziękuję nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i władzy lokalnej za współpracę, zrozumienie i życzliwość.
Czy zdarza się Pani jeszcze zatęsknić za pracą?

Lubiłam moją pracę, która z czasem stała się moją
pasją. Jednak pełnienie funkcji dyrektora było bardzo wyczerpujące, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Musiałam być w gotowości przez 24 godziny na
dobę i nawet w chwilach odpoczynku nie potrafiłam
uwolnić się od myśli o różnych sprawach związanych
ze szkołą. Teraz owszem, wspominam i uśmiecham

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie 2019 r.

Zdjęcie klasowe z Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Krzysztof Goliński – rząd II, trzeci od lewej

Szkołą Podstawową im. Polski Niepodległej
w Bychawie?
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 1 września 1984 r. w Szkole Podstawowej w Zaraszowie,
a następnie 1 września 1988 r. zostałam przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Bychawie, z którą byłam związana przez 33 lata, aż do momentu odejścia
na emeryturę. W 1992 r. zostałam powołana na stanowisko wicedyrektora, a w 2001 r. objęłam funkcję
dyrektora i pełniłam ją prze 20 lat.
Jak na przestrzeni tych wielu lat zmieniła się

bychawska podstawówka?
Szkoła przeszła ogromne przeobrażenie zarówno
wizualne, jak i w sferze nauczania, wychowania oraz
organizacji pracy. Przede mną, poprzedni dyrektorzy
na miarę swoich możliwości poprawiali bazę szkoły, ale to na mnie spadł obowiązek gruntownego remontu placówki i terenu wokół. W 2012 r. z inicjatywy burmistrza Bychawy dokonano termomodernizacji budynku. Dużym sukcesem było reaktywowanie stołówki szkolnej i przejęcie jej z rąk ajenta.
Obecnie Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej
w Bychawie jest piękna, jasna, zadbana, nowoczesna
i przyjazna. Moje starania o poprawę bazy lokalowej
i dydaktycznej szkoły szły w parze z pracą nad podniesieniem jakości kształcenia uczniów, ich wychowaniem oraz bezpieczeństwem. Służyły temu różnorodne zajęcia rozwijające i wspierające, wycieczki, realizowane dodatkowo programy i projekty, innowacje pedagogiczne i wiele innych działań. Uczniowie
odnieśli znaczące sukcesy. W ostatnich latach na
sprawdzianie po VI klasie oraz egzaminie ósmoklasisty uzyskali wysokie wyniki pomiędzy 6-7 staninem;
średnia szkoły w zakresie nauczania kształtuje się
powyżej 4,00; w konkursach o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim mamy 17 laureatów i 4 finalistów.
To piękne móc uczestniczyć w uczniowskim dojrzewaniu, móc dostrzegać sukcesy swoich wychowanków, ich uśmiech będący zwieńczeniem ciężkiej pracy. Wszystkim młodym ludziom życzę, żeby odnaleźli
własną drogę w życiu, która da im szczęście.
Jakie momenty utkwiły w Pani pamięci?

Dużym wydarzeniem dla społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego była organizacja Jubileuszu

©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze
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Konspiracyjne podziemie w Krężnicy Jarej zaczął organizować w grudniu 1939 roku młody
nauczyciel Antoni Karwowski. Z jego inicjatywy
Krzysztof Goliński i ks. Józef Frankowski zawiązali
Związek Walki Zbrojnej, do którego przystąpili Jan
Gładysz, Stanisław Szuster, ks. Józef Kruk, Tadeusz
Obara i wielu młodych krężniczan. Powstała 14
Placówka V Rejonu Obwodu AK w Krężnicy Jarej.
Krzysztof Goliński jako żołnierz z ugrupowania
majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” został komendantem tej placówki AK. Przyjął pseudonim „Mir”, póżnej też – „Jarski”. W skład placówki wchodziła żeńska grupa sanitarna. W 1942
roku Krzystof Goliński ukończył w stopniu podchorążego tajną Szkołę Podchorążych AK. Był
członkiem Rycerstwa Krzyża i Miecza. Placówka
AK w Krężnicy Jarej przeprowadziła wiele akcji,
szkoliła nowych żołnierzy, pomagała ludności cywilnej, ubezpieczała zrzuty lotnicze, akcje zbrojne, sabotaże i inne.
We wspomnieniach partyzantów, kolegów,
księży, współmieszkańców Krzysztof został zapamiętany jako młodzieniec obdarzony niezwykłą urodą, dobrze zbudowany i wysportowany,
pogodny i radośnie usposobiony. Bardzo zdolny,
inteligentny – miał wiele pasji, posiadał talent
artystyczny; pięknie malował; miał niezwykły
słuch, grał na organach w kościele. Był głęboko
religijny. Cenił sztukę i fotografował. Lubił poezję.
Przykrości znosił w milczeniu. Był spokojny i milcząco zamknięty w sobie. Wysoko cenił honor
i obowiązek.
Pogrzeb pchor. Krzysztofa Golińskiego „Mira”
i Stanisława Fusa „Słonecznika” odbył się w Boże
Ciało, 8 czerwca 1944 roku po godzinie 23.15. We
wspomnieniach uczestników pogrzeb był imponującą i patriotyczną manifestacją. Mszę żałobną
w półmroku kościoła odprawił półgłosem ks. kapelan AK Józef Frankowski. Organy milczały żałośnie. Wartę honorową przy trumnach na katafalkach trzymało na zmianę po czterech partyzantów z karabinami na ramieniu. Dzwon cicho zadzwonił tylko jeden raz. Trumny na cmentarz nieśli na ramionach koledzy Poległych. W tę czerwcową, zachmurzoną noc kropił drobny deszcz.
Na ten tajemniczy, partyzancki pogrzeb przybyła
niezliczona rzesza partyzantów i ich dowódców
z oddziałów leśnych z całej okolicy. Wszyscy na
koniach i z karabinami. Po obu stronach piaszczystej alei, po której posuwał się w zapłakanej ciszy
orszak z trumnami, stały gęsto – bok przy boku
partyzanckie konie, a na nich partyzanci w mundurach. Wspomnienie parskania koni wśród tej
czerwcowej, głębokiej nocy, w ostatniej drodze
Krzysztofa i Staszka, pozostało na zawsze w pamięci uczestników tego okrutnego pogrzebu.
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się na myśl o szkole tętniącej życiem, ale już z perspektywy człowieka na zasłużonej emeryturze.
Emerytura jest dla Pani…

Początkiem nowego, interesującego etapu
w moim życiu, czasem wytchnienia i odpoczynku.
Cieszę się każdym dniem i dużo jeżdżę na rowerze.
Czego życzyłaby Pani nowo wybranej dyrektor?

Justynce życzę, aby czerpała siły z młodzieńczego
zapału i entuzjazmu, które dadzą jej moc do pokonywania trudności i budowania więzi w zespole oraz satysfakcji z pełnienia funkcji dyrektora szkoły.
A czego można życzyć Pani?

Tradycyjnie zdrowia, spokoju i realizacji marzeń.
rozmawiała Sylwia Paćkowska

Podziękowania
dla Małgorzaty
Tudrujek Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej
w Bychawie

Z okazji przejścia na emeryturę, kieruję do
Pani podziękowania za 37 lat pracy zawodowej – w tym 20 lat na stanowisku dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej
w Bychawie – na rzecz Gminy Bychawa i jej
mieszkańców.
Za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, sumienność oraz trud włożony w pracę, dziękuję
w imieniu swoim, kierownictwa oraz wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie.
Moment przejścia na emeryturę jest czasem
szczególnym. Niech będzie okazją do realizacji
wszystkich, odłożonych z powodu braku czasu,
planów i marzeń.
Niech każdy następny dzień przynosi Pani
okazję do odkrywania nowych uroków życia.
burmistrz Bychawy
Janusz Urban

szkoły
Edukacji
Narodowej…

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy
Oświaty oraz Uczniowie!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składam
wszystkim serdeczne podziękowania za całoroczną pracę.
Nauczycielom życzę dużo radości i sukcesów
zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech los Wam sprzyja w tej niełatwej pracy. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem oraz wdzięcznością uczniów
i rodziców.
Pracownikom oświaty życzę cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Uczniom – jak najlepszych osiągnięć w nauce
oraz by na swojej drodze spotykali tylko i wyłącznie uśmiechniętych i pełnych zaangażowania
nauczycieli.
burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Gratulacje
Pani Renacie Krysce
gratuluję ponownego objęcia funkcji
wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Bychawie.
Życzę powodzenia w realizacji
nowych zamierzeń oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

Rozmowa z Justyną Pawlik – nową dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej w Bychawie
Na początku rozmowy chciałabym w imieniu


burmistrza Bychawy Janusza Urbana oraz
mieszkańców Gminy Bychawa złożyć Pani
serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Bychawie.
Serdecznie dziękuję za gratulacje. Jest mi niezmiernie miło, że jako absolwentka Szkoły Podstawowej
w Bychawie od 1.09.2021 r. objęłam stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Bychawie. Nie ukrywam, że rozpoczynam pracę pełna obaw, tremy, wątpliwości, czy
podołam nowym wyzwaniom.
Trwa pierwszy miesiąc nowego roku szkolne
go, który jest jednocześnie pierwszym miesiącem Pani zarządzania tą szkołą. Jakie najważniejsze cele stawia Pani przed sobą, jako
nowa dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Bychawie?
Głównym oczekiwaniem rodziców szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do nauki
w szkole ponadpodstawowej, dlatego jednym
z priorytetów pracy na stanowisku dyrektora
szkoły będzie dla mnie wysoka jakość nauczania.
Chciałabym, aby Szkoła Podstawowa im. Polski
Niepodległej w Bychawie przygotowała ucznia do
roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się, który zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje
umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia, poszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje.
W pracy wychowawczej postaram się wraz z nauczycielami kształtować u uczniów postawy, które
będą wpływały na jego rozwój indywidualny i społeczny: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość,

Zadanie czy wyzwanie? W jakich kategoriach


©© Marek Matysek / Urząd Miejski w Bychawie

Z okazji Dnia


szkoły

poczucie własnej wartości, szacunek dla drugiego
człowieka, kreatywność. W swojej pracy będę dążyła do kształtowania postaw obywatelskich, poszanowania historii, tradycji i kultury.
Ważnym aspektem działalności szkoły będzie współpraca z Radą Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie.
Będę się starała wykorzystać energię i zaangażowanie rodziców do organizacji uroczystości szkolnych. Chciałabym razem z rodzicami tworzyć szkołę
otwartą, w której rodzice nie tylko uzyskają informację o wynikach w nauce swoich dzieci i zachowaniu, ale też zapoznają się z elementarnymi problemami przed którymi staje szkoła i będą mieli wpływ na ich rozwiązanie. W związku z tym, że

jestem nauczycielem języka angielskiego wiem jak
ważnym elementem we współczesnej szkole jest
kształcenie językowe. Postaram się, aby szczególnie w tej dziedzinie wypracować taki system nauki
języków obcych, który pozwoli na uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia. Dołożę wszelkich starań, aby w kolejnych latach rozwinęła się współpraca międzynarodowa w ramach programu ERAZMUS.
Od ponad 25 lat Bychawa jest miastem partnerskim
La Chapelle-sur-Erdre, pragnę kontynuować współpracę ze szkołą we Francji, na zasadzie wymiany
uczniowskiej. Wyjazd bychawskiej młodzieży będzie
wspaniałą okazją do poznania kultury i tradycji kraju
oraz ogromną zachętą do nauki języka francuskiego.

postrzega Pani powierzoną funkcję?
Zadanie i wyzwanie ponieważ pracując przez 4 lata
na stanowisku wicedyrektora powoli oswajałam się
z myślą, że w przyszłości mogę zostać dyrektorem,
a tak w rzeczywistości to z tą myślą oswajała mnie
moja poprzedniczka na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
pani Małgorzata Tudrujek, która w 2017 r. powołała mnie na stanowisko wicedyrektora. Powierzenie
mi tak odpowiedzialnej funkcji było dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zachętą do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania placówką.
Myślę, że to doświadczenie oraz współpraca z panią
dyrektor pomogła mi podjąć decyzję o przystąpieniu
do konkursu na stanowisko dyrektora.
Mając na uwadze wsparcie ze strony rodziców,
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi mam nadzieję, że stawię czoła zarówno zadaniom
i wyzwaniom, z którymi będę się mierzyć na swojej
drodze zawodowej.
Czy jest coś szczególnego co charakteryzuje

Szkołę Podstawową im. Polski Niepodległej
w Bychawie?
Szkoła Podstawowa w 2020 r. otrzymała imię
Polski Niepodległej. W moim odczuciu to właśnie
imię, które po wielu staraniach szkoła uzyskała będzie charakteryzowało ją w środowisku lokalnym.
Ze względu na pandemię nie udało się w listopadzie
2020 r. doprowadzić do uroczystego nadania imienia szkole. W tym okresie zdrowie uczniów i nauczycieli stało się naszym priorytetem, jak również organizacja nauki zdalnej. Wszystkie te przeciwności
nie przeszkodzą, aby szkoła pielęgnowała tradycje

historyczne. Mam nadzieję, że wydarzenia historyczne związane z losem Polski staną się inspiracją do
wielu działań, zmobilizują uczniów i nauczycieli do
wyrażania słowem i czynem patriotyzmu lokalnego
i narodowego. W przyszłości kolejne obchody święta
szkoły poświęcimy osobom lub formacjom, którym
zawdzięczamy wolność Ojczyzny. Chcę, aby stały się
częścią świętowania wielkich wydarzeń historycznych w środowisku lokalnym, a kolejne święta szkoły
poprzedzać będzie seria wydarzeń, które będą prezentowane społeczności lokalnej.
Jak wyobraża sobie Pani funkcjonowanie i or
ganizację szkoły?
Szkoła, aby sprawnie funkcjonować, musi być dobrze zarządzana. Tylko w takiej placówce nie tylko
dyrektor i nauczyciele, ale też pracownicy administracji i obsługi robią wszystko, aby zaoferować jak
najlepsze warunki do rozwoju każdego ucznia.
Szkoła to wielka wspólnota, w której zamierzam
budować atmosferę zaufania, bezpieczeństwa, stabilizacji, wzajemnego szacunku, dowartościowania,
przynależności do zespołu odpowiedzialnego za wygląd i postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym.
Dlatego niezwykle ważnym zadaniem jest utrzymanie zintegrowanego grona uczniów, rodziców i nauczycieli. Współpraca dorosłych powinna być przykładem dla uczniów jak budować kompetencje społeczne, jak powinna wyglądać zgrana praca zespołowa, bo właśnie tego muszą się nauczyć, aby swobodnie poruszać się na wciąż zmieniającym się rynku
pracy.
Życząc wszelkiej pomyślności w realizacji zało
żonych celów dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Sylwia Paćkowska

burmistrz Bychawy Janusz Urban

Święto Kropki w klasie II c


Uczniowie klasy II c Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie od
samego rana cieszyli się tym dniem! Wychowawczyni p. Dorota Drążek zaprezentowała im krótkometrażowy film na temat książki The Dot, którą napisał Peter
Reynolds. Jest to historia dziewczynki o imieniu Vashti, która dzięki małej kropce
zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Następnie odbyła
się rozmowa na temat obejrzanego filmu. Uczniowie zastanawiali się nad pytaniem: „Co to znaczy być twórczym?” oraz o wzajemnym dodawaniu sobie odwagi
i wiary w siebie. Po chwili rozmowy z entuzjazmem przystąpili do działań praktycznych, których motywem przewodnim była kropka. Do pracy wykorzystano
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Gratulacje

różne materiały i przybory plastyczne. Uczniowie prześcigali się w swoich pomysłach i kreatywności. Drugoklasiści tworzyli kropkowe dzieła sztuki, kropkowe działania matematyczne, śpiewali piosenkę o kropce oraz wykonali prace
przestrzenne z wykorzystaniem kolorowych nakrętek. Kropki były na ubraniach,
w zeszytach, na tablicy. Nawet można było spróbować chodzenia w „kropkowych
klapkach” (fakirki, klapki zdrowotne do masażu stóp itp.) – co wcale nie było takie
łatwe! A wszystko po to, by pokazać uczniom, że w każdym z nas drzemie talent,
czasem po prostu jeszcze nieodkryty.
Ten dzień wywołał dużo radości i uśmiechów, sprzyjał odkrywaniu talentów, wyzwolił kreatywne działania, było kolorowo, głośno, wesoło… kropkowo!
W tym dniu nikt nie był „w kropce”, za to wszyscy byli „zakropkowani” – zwracając tym samym uwagę na to, że warto wierzyć w siebie.
Dorota Drążek nauczyciel SP im. Polski Niepodległej w Bychawie

Pani Ewie Bogucie

©© materiały udostępnione przez autora

15 września obchodzimy International Dot Day,
czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto
kreatywności, odwagi i zabawy.
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gratuluję objęcia funkcji
wicedyrektora Szkoły Podstawowej
im. Polski Niepodległej w Bychawie.
Życzę powodzenia w realizacji nowych
zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
burmistrz Bychawy Janusz Urban

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie
realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w liczbie nie
mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski
o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

Audyt energetyczny

Dokumentacja projektowa

Ekspertyzy

2

3

Nazwa kosztu

1

Lp.

1. Dokumentacja

150

30%

60%

60%

600

30%

300

1 200

1 000

100%

1 000

100%

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Podwyższony poziom
doﬁnansowania
Część 2) programu
Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Podstawowy poziom
doﬁnansowania
Część 1) programu

Na jakie koszty kwaliﬁkowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej wysokości
może ona być, w podziale na poszczególne koszty?

*Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej (Kredyt Czyste Powietrze)

7. Okres trwałości
przedsięwzięcia

Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków
podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi
w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach.
Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o
odpowiednie zmiany w umowie.

5. Złóż wnioski
o płatność

6. Zakończenie
przedsięwzięcia

W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o doﬁnansowaniu
przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym
będziesz poinformowany pisemnie.

wniosek
o doﬁnansowanie*

Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku
o doﬁnansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych
załączników. Możesz skorzystać z pomocy w wypełnieniu
i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli przystąpiła ona
do realizacji programu.

Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt
energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt
kwaliﬁkowany do doﬁnansowania w przypadku wykonania
i sﬁnansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

4. Zawarcie umowy
o doﬁnansowanie

3.

2. Zbadaj potrzeby
budynku

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym,
formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także
regulaminem naboru.

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja
wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata
przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)

4
5
6
7

15 000

12 000
60%
6 000
30%

Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym
standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja
ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna

11
12
13
14
15
16

5 000

5 000

4 500

3 000

9 000

50%

60%

60%

60%

60%

3

2

1

Lp.

Stolarka drzwiowa

Stolarka okienna

Ocieplenie przegród budowlanych

Nazwa kosztu

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)
90 zł za m 2
420 zł za m 2
1200 zł za m 2

Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

60%
60%
60%

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)
45 zł za m 2
2
2

210 zł za m

600 zł za m

30%
30%
30%

Podwyższony poziom
doﬁnansowania
Część 2) programu

5 000

10 000

9 000

6 000

12 000

Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Podstawowy poziom
doﬁnansowania
Część 1) programu

3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

* Koszt kwaliﬁkowany pod warunkiem złożenia wniosku o doﬁnansowanie obejmującego ten koszt
oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

50%

30%

30%

30%

45%

6 000
12 000
60%
6 000

60%
30%

3 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

10

9 000

11 250

9 000

27 000

6 000

18 000

18 000

Kocioł na węgiel*

60%

75%

60%

60%

60%

60%

60%

75 %

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Kocioł olejowy kondensacyjny

4 500

6 750

4 500

20 250

3 000

13 500

9 000

10 000

Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

9

30%

45%

30%

45 %

30%

45%

30%

50 %

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Podwyższony poziom
doﬁnansowania
Część 2) programu

8

Dotyczy budynków, które nie są przyłączone
do sieci dystrybucji gazu.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej
klasie efektywności energetycznej

Pompa ciepła powietrze/woda

3

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

1

Nazwa kosztu

2

Lp.

Maksymalna
intensywność
doﬁnansowania
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Podstawowy poziom
doﬁnansowania
Część 1) programu

2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu


