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�� Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban 
o inwestycjach, pomocy 
Ukrainie i wakacyjnych 
wydarzeniach.

��Kilka dni temu otrzymaliśmy informa-
cję o tym, że Gmina Bychawa otrzymała 
blisko 16 milionów złotych z Polskiego 
Ładu. Na co przeznaczone zostaną te 
środki?
Przede wszystkim bardzo się cieszę – osobiście 

i jako Burmistrz – że przeszły aż dwa wnioski, które 
Gmina Bychawa złożyła w tej edycji Polskiego Ładu. 
Dzięki temu zmodernizujemy między innymi bli-
sko 17 kilometrów dróg zarówno w mieście, jak i na 
wsiach.

W Bychawie dokończymy modernizację ulic, któ-
re czekały na swoją kolej. Oczywiście nie oznacza to 
końca prac inwestycyjnych w mieście, tym niemniej 
jednak główne arterie zostaną zmodernizowane.

Cieszymy się, że będziemy mogli wreszcie wybu-
dować dworzec busowy. Wiele lat temu gmina stra-
ciła możliwość zakupu dworca autobusowego. Od tej 
pory mamy w mieście ogromny bałagan. Mieszkańcy 
skarżą się na to, że przystanki znajdują się tak napraw-
dę w czterech różnych miejscach. Teren naprzeciw-
ko Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
jest moim zdaniem idealnym z punktu widzenia lo-
kalizacyjnego. Dzięki tej inwestycji wszystkie te przy-
stanki zostaną zintegrowane i będziemy mieli dwo-
rzec z prawdziwego zdarzenia, tak jak inne miasta 
i miasteczka. Będą perony i urządzenia towarzy-
szące. Pasażerowie będą mogli korzystać z dworca 

w godnych warunkach. Przypominam, że Bychawa 
jest miejscem, przez które przechodzi wiele linii bu-
sowych. Transport się rozwija. W związku z tym bu-
dowa dworca jest jak najbardziej pilnym zadaniem.

Kolejnym elementem tego wniosku jest budo-
wa parkingu na terenach użyczonych przez Parafię 
rzymskokatolicką w Bychawie. Budowa nie będzie 
oznaczać uszczuplania parku – parking powstanie na 
łące i pomieści blisko 100 miejsc parkingowych. Będą 
one wykorzystywane nie tylko przez parafian, ale 
i na co dzień przez naszych mieszkańców. Wiadomo, 
że miejsc parkingowych w Bychawie brakuje. Myślę, 
że inwestycja ta pozwoli w części na zmniejszenie 
tego problemu. Parking zostanie skomunikowany 
z ulicą 11 Listopada poprzez budowę brakującego 
odcinka drogi.

W ramach drugiego wniosku uda nam się zrealizo-
wać aż 17 odcinków drogowych w różnych częściach 
naszej gminy, o łącznej długości blisko 15 kilome-
trów. Trudno sobie wyobrazić nawet ile czasu mu-
sielibyśmy czekać na ich wykonanie, gdybyśmy tych 
pieniędzy nie pozyskali. Dla wielu sołectw oznacza 
to bądź dobudowanie brakujących odcinków drogo-
wych, bądź zmodernizowanie bardzo zniszczonych 
odcinków asfaltowych. Myślę, że dzięki temu sieć 
transportowa w naszej gminie zostanie bardzo uno-
wocześniona – jest to dużym sukcesem. Takiego roz-
machu inwestycyjnego jeżeli chodzi o drogi wiejskie 
jeszcze nie było, także to bardzo cieszy.
��Podobno duże zmiany zajdą też w BCK 
i MBP…
Po kilku latach starań udało się pozyskać po-

nad 300 tysięcy złotych dotacji na modernizację 
Bychawskiego Centrum Kultury. Ponadto Gmina 
Bychawa dołoży na tę inwestycję jeszcze ponad 200 
tysięcy złotych. Pieniędzy tych wystarczy co praw-
da tylko na unowocześnienie sali widowiskowej, 
ale wreszcie będziemy mogli ją zmodernizować do 
standardu z prawdziwego zdarzenia. Przypominam, 
że tam odbywa się większość naszych gminnych im-
prez. Jest to też sala reprezentacyjna, zapraszamy 
tam gości, także tych z zagranicy. Myślę, że jej nowy 
wystrój, klimatyzacja, okna itd. – wszystko to spowo-
duje, że sala ta będzie rzeczywiście przypominała już 
standardem to, co spotykamy w wielu innych cen-
trach kultury.

Jeszcze większą radością jest to, że udało się po-
zyskać prawie 2 miliony złotych na modernizację 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. Do tej 

inwestycji Gmina Bychawa również musi dołożyć 
ponad 300 tysięcy złotych, ale warto, bo powstanie 
biblioteka na miarę XXI wieku. Miejska Biblioteka 
Publiczna, która w tym momencie zawiaduje znacz-
ną częścią budynku, będzie mogła zmodernizować 
sale – zupełnie je przeobrazić. Będzie to biblioteka, 
która połączy ideę czytelnictwa z aktywnym wy-
poczynkiem i relaksem. Założenia tej moderniza-
cji są niezwykle bogate, powstanie obiekt, którego 
bychawianie się nie spodziewają.

Patrząc na całokształt tych zmian, które się doko-
nają – można powiedzieć, że spełni się wieloletnie 
marzenie – długo czekaliśmy na jakiekolwiek środki 
na modernizację tych obiektów i wreszcie doczekali-
śmy takiej sytuacji. Nowy wystrój, nowa funkcjonal-
ność będzie mocnym atutem naszego centrum kultu-
ry i biblioteki, bo traktujemy te obiekty jako swoiste-
go rodzaju jednolity zespół.
��A co z innymi inwestycjami?
Przed kilkoma dniami zakończyliśmy realizację 

projektu fotowoltaicznego, który cieszył się ogrom-
nym powodzeniem. Świadectwem tego, jak bar-
dzo jest to udany projekt, są ciągłe liczne zapytania 
mieszkańców: Czy jeszcze można dopisać się na listę? 
– no niestety już nie; Czy będzie następny projekt? 
– no niestety już nie na tak korzystnych zasadach 
prosumenckich, jak ten, który kończymy realizować. 
Cieszy to, że mogliśmy mieszkańcom oddać te insta-
lacje na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

W wakacje – myślę, że w lipcu – rozpoczniemy 
realizację innego bardzo ważnego projektu ekolo-
gicznego, czyli przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jesteśmy na etapie kończenia dokumentów niezbęd-
nych do rozpoczęcia tego projektu. Były już rozmo-
wy z wykonawcą, także myślę, że szybko będziemy 
w stanie te bardzo nowoczesne instalacje zapropo-
nować mieszkańcom.

Również w wakacje ruszy rozbudowa przed-
szkola, w którym zostanie zlokalizowany też żło-
bek. Powstaną nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. Na realizację tej 
inwestycji otrzymaliśmy blisko 5 milionów złotych 
z „Polskiego Ładu”.

Jeżeli chodzi o inne ważniejsze inwestycje, no to 
przede wszystkim wymieniłbym tutaj aranżację zie-
leni w parku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Będzie ona połączona z modernizacją budynku toa-
lety miejskiej, która uzyska nowe funkcjonalności, 
nową elewację i dach. Budynek zostanie jak gdyby 
zespolony z nową zielenią, jaką zaproponuje zespół 
projektowy. Inwestycja ta zostanie oczywiście wy-
konana jeszcze w tym roku. Można powiedzieć, że 
w tym roku chcemy zakończyć modernizację tego 
fragmentu miasta jeżeli chodzi o infrastrukturę ziele-
ni. Cieszymy się, że w tegorocznym budżecie znalazły 
się środki na realizację tego przedsięwzięcia.

�� Jak zmienia się gmina Bychawa? – Rozmowa z Burmistrzem Bychawy

umiejscowienie parkingu przy ul. ks. Dominika Maja  

umiejscowienie dworca BUs przy skrzyżowaniu 
ulic armii krajowej i marsz. Józefa Piłsudskiego 
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Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji 31.07.2024. przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 11.130.750,00. Łączna długość dróg do 
przebudowy (pokryciem min. 8 cm asfaltem) to 14,841 km.
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Realizacja inwestycji pozwoli na poprawienie na-
wierzchni dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na terenie gminy Bychawa w miejscowościach:

1. Bychawka Trzecia-Kolonia - 1567 mb,
2. Osowa – 1107 mb,
3. Osowa – 518 mb,
4. Stara Wieś Druga – 775 mb,
5. Józwów – 530 mb,
6. Gałęzów – 760 mb,
7. Olszowiec-Kolonia – 455 mb,
8. Leśniczówka 296 mb,
9. Łęczyca – 1050 mb,
10. Skawinek, Olszowiec – 754 mb,
11. Osowa-Kolonia – 264 mb,
12. Bychawka Druga-Kolonia – 1570 mb,
13. Bychawka Druga-Kolonia – 840 mb,
14. Bychawka Pierwsza – 1570 mb,
15. Wola Duża – 635 mb,
16. Podzamcze – 830 mb,
17. Wola Gałęzowska-Kolonia – 1320 mb.

Ponadto przystępujemy do modernizacji obiektów 
sportowych przy stadionie. Pilną jest sprawa moder-
nizacji drugiego boiska piłkarskiego, tak aby spełnia-
ło ono wymogi rozgrywkowe. Wiąże się to z tym, że 
Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit ma – co 
cieszy – bardzo wielu zawodników. W klubie tym 
trenuje blisko 200 osób. Jedno boisko najnormalniej 
w świecie nie wystarcza. Druga płyta jest w tym mo-
mencie nieodzowna. Mam nadzieję, że w tym roku 
zakończymy proces modernizacji tego boiska – po-
większenia jego gabarytów – tak aby już od przyszłe-
go roku mogło spełniać wymogi rozgrywkowe i słu-
żyć naszym piłkarzom, dzieciakom i młodzieży.

Ważną inwestycją z punktu widzenia transportu 
jest zakup nowego autobusu służącego do przewozu 
dzieci i młodzieży do szkół. Niestety tabor się starze-
je. Jeden wyremontowany autobus spełnia jeszcze 
swoje funkcje, natomiast ten starszy niestety tych 
wymogów bezpieczeństwa już nie spełnia. Koszty 
jego eksploatacji i nieustannych napraw są tak duże, 
że zdecydowaliśmy się na zakup zupełnie nowego 
autobusu. Pozwoli on na bezpieczny przewóz osób 
i przez jakiś czas będzie bardzo tani pod kątem eks-
ploatacyjnym. Inwestycja ta to około 800 tysięcy zło-
tych. Środki te zostaną wydatkowane z rozstrzygnię-
cia konkursu „Rosnąca odporność”.

Oprócz tego oczywiście bardzo pilną staje się 
sprawa remontu dróg. Bardzo dużo jest do zrobie-
nia jeżeli chodzi o nawierzchnie bitumiczne, które 
są bardzo zniszczone przez zimę. Remonty te ruszą, 
jak również remonty bieżące pozostałych dróg, któ-
re zostaną uzupełnione kruszywem z użyciem rów-
niarki. Prace przygotowawcze trochę się przedłużyły, 
ale mamy nadzieję, że w tej chwili pójdą pełną parą 
i przed żniwami wszystkie te drogi zostaną udrożnio-
ne i należycie przygotowane do eksploatacji.

Oprócz tego oczywiście jest jeszcze szereg mniej-
szych inwestycji związanych z realizacją zadań 
sołeckich, ale nie sposób ich tutaj wszystkich wymie-
nić. Jest ich tak naprawdę kilkadziesiąt.

��A jak mają się prace nad drogami 
w Kowersku i Zaraszowie-Kolonii?
Prace te już się kończą. Jeżeli chodzi o drogę 

w Zaraszowie-Kolonii prace te de facto zostały już 
zakończone, więc będą już procedury odbiorowe. 
Natomiast w ciągu najbliższych dwóch tygodni zosta-
ną zakończone prace na drodze w Kowersku. Z tego 
co wiem mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Długo 
czekali na te drogi. Cieszy, że w odpowiednim stan-
dardzie wreszcie będzie można je wykonać i będą 
one służyły mieszkańcom. To też nasz duży sukces 
– szczególnie jeśli chodzi o drogę w Kowersku, któ-
ra była już tak zniszczona technicznie, że jej eksplo-
atacja po prostu w zasadzie była niemal niemożliwa.
��Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 
24 lutego. Czy Gmina Bychawa nadal włą-
cza się w pomoc?
Praktycznie od początku tego konfliktu nasza gmi-

na bardzo aktywnie i ofiarnie włączyła się w dzie-
ło pomocy uchodźcom z Ukrainy. Skala tej pomocy 
była zauważalna w całym województwie lubelskim. 
Zauważano nasze zaangażowanie. Mieszkańcy wyka-
zali się bardzo ofiarnym sercem, bardzo dużo pomo-
cy popłynęło z ich strony. Wiele osób gościło i nadal 
gości w sowich domach uchodźców z Ukrainy. My 
również przygotowaliśmy dwa punkty stałego poby-
tu. Działań różnego typu było bardzo dużo i były one 
bardzo absorbujące, w akcję włączyło się wielu wo-
lontariuszy. Jeszcze raz za to wszystko – instytucjom, 
a przede wszystkim mieszkańcom, ochotnikom, któ-
rzy się zaangażowali – dziękuję.

Na ostatniej sesji odbyła się dyskusja na temat 
wydatkowania środków z budżetu Gminy Bychawa 
dla uchodźców ukraińskich. Wspomnę tylko jeszcze 
raz, że z własnych środków wydatkowaliśmy jedynie 
kwotę nieco ponad 18 tysięcy złotych – i to jedynie 
w początkowym okresie akcji pomocowej. Pieniądze 
te zostały przeznaczone na akcję żywienia uchodź-
ców w punktach granicznych, bądź w punktach we-
wnątrz naszego województwa. Była to rzecz nie-
zbędna, uchodźcy ci wymagali natychmiastowej po-
mocy. Stąd też środki te przeznaczone były przede 
wszystkim na paliwo – aby dowieźć tą pomoc, czę-
ściowo na produkty żywnościowe, bądź po prostu na 
rzeczy, które były niezbędne do tego, aby te produk-
ty można było wydawać. Z perspektywy całości bu-
dżetu wydaje się to niewielką kwotą, ale pomnożoną 
przez ofiarność ludzką, przez ludzi, którzy przynosili 
również swoje produkty, a przede wszystkim przez 
nieocenioną pomoc pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, 
dzięki którym było możliwe wydawanie tak wielu 
produktów żywnościowych, tak bardzo wtedy po-
trzebnych. Natomiast wszystkie pozostałe wydatki 
– zarówno nasze gminne punkty gdzie przebywają 
uchodźcy, jak i wszelkie inne formy pomocy dla ukra-
ińskich uchodźców – były i są zwracane z budżetu 
państwa. Najpierw z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa, a teraz z funduszu pomocowego. Obecnie je-
steśmy na etapie przygotowywania bardzo dużego 

transportu humanitarnego z lekarstwami, środkami 
opatrunkowymi, żywnością, odżywkami dla dzieci, 
który zostanie wyekspediowany do naszego miasta 
partnerskiego – Korzec. Wartość tego transportu 
to kilkadziesiąt tysięcy złotych – środki te pochodzą 
z darowizn.
��Już niebawem rozpoczną się wakacje. Na 
jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy 
oraz wszyscy ci, którzy zechcą odwiedzić 
Bychawę?
Można powiedzieć, że nasz sezon imprez rozpo-

czął się tak naprawdę z początkiem czerwca trady-
cyjnym ogólnopolskim wyścigiem kolarskim lekarzy. 
Wydarzenie zgromadziło w tym roku blisko setkę 
zawodników, co oznacza znaczący przyrost od po-
przedniego roku.

Wkrótce przed nami inne atrakcje. 12 czerw-
ca na bychawskim stadionie odbędą się zawody 
sportowo-pożarnicze gmin: Bychawa, Jabłonna, 
Krzczonów i Strzyżewice. Najlepsze drużyny z tych 
gmin będą rywalizowały, również na naszym 
bychawskim stadionie, 26 czerwca w finale powiato-
wym – będziemy gospodarzami. Już teraz wszystkich 
zapraszam na to wydarzenie, bo warto jest zobaczyć 
kunszt naszych strażaków, ich umiejętności – zarów-
no druhów jak i druhenek. Będzie na co popatrzeć 
– kilkadziesiąt drużyn z całego powiatu, to rzeczywi-
ście dość duża atrakcja. 

Jeżeli chodzi o wakacje otwieramy je 3 lipca im-
prezą, która będzie inauguracją sezonu letniego. 
Co prawda nie będzie w tym roku „Pierogów” – po-
nieważ nie można było w czasie pandemii przewi-
dzieć długości jej trwania i wypełniać zobowiązań 
finansowych wynikających z zawartych kontrak-
tów. Dokładamy wszelkich starań żeby to wydarze-
nie 3 lipca zgromadziło wszystkich chętnych – by-
śmy mogli w kulturalnej formie rozpocząć letni 
wypoczynek.

Będą „Wakacje z Bogiem”. Na bazie Bychawskiego 
Centrum Kultury planujemy organizację półkolo-
nii. Ponadto tradycyjnie już Bychawa będzie kolej-
nym przystankiem Festiwalu „Śladami Singera”, 
który gromadzi miłośników kultury przez duże „K”. 
Festiwal Singera zawita do nas w dniach 14-15 lipca.

Imprezą zamykającą cykl wakacyjny będą Dożynki 
Gminne, które odbędą się 28 sierpnia. Szykujemy 
dużą ilość atrakcji – chcemy żeby jednocześnie było 
i ludowo, i nowocześnie. Sukces ubiegłorocznych do-
żynek jest dla nas swoistego rodzaju zobowiązaniem 
i jednocześnie świadomością oczekiwań mieszkań-
ców. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. 
O szczegółach programu będziemy oczywiście infor-
mować na bieżąco.

Podsumowując: myślę, że będzie się działo – oczy-
wiście na miarę naszych sił i możliwości finanso-
wych. Do uczestnictwa w tych wszystkich wydarze-
niach serdecznie zapraszam.

rozmawiała Sylwia Paćkowska
6.06.2022 r.

Planowane inwestycje drogowe na wsi. Łączna długość dróg do przebudowy (pokrycie 
asfaltem) to 14,841 km. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.07.2024.  

Przewidywana wartość inwestycji: 11.130.750,00 zł

SAMORZĄD 

�� Planowane 
inwestycje 
drogowe w mieście

1) Przebudowa ul. Orzeszkowej – 156 mb.
2) Przebudowa ciągu ulic Batalionów 

Chłopskich, Ściegiennego – 317 mb.
3) Przebudowa drogi gminnej ul. D. Maja 

z oświetleniem drogowym 11 słupów 
oraz budową parkingu – 328 mb, 12 opraw 
oświetleniowych 

4) Przebudowa ul. Kościuszki z dojazdami 
– 227 mb.

5) Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, 
Baczyńskiego – 568 mb.

6) Przebudowa drogi gminnej 
ul. Wyspiańskiego – 596 mb.
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�� Na sesji w dniu 
4 maja 2022 roku 
po raz pierwszy od 
początku pandemii 
nasi sołtysi byli obecni 
podczas obrad na sali 
konferencyjnej.

Początek sesji zdominowały sprawy społeczne. 
Radni zapoznali się z trzema obszernymi sprawoz-
daniami za 2021 rok. Pierwsze dotyczyło ubiegło-
rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 
drugie – działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie, trzecie – zakresu funk-
cjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy Bychawa.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej to po-
nad 17 milionów złotych. Środki te wykorzysta-
no na rzecz bychawskich rodzin, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej są to oso-
by bezrobotne, borykające się z chorobami, z nie-
pełnosprawnościami, czy bezradne w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc świadczona 
przez Ośrodek jest bardzo szeroka. Mowa o zasił-
kach stałych, okresowych, celowych i specjalnych, 
świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z fundu-
szu alimentacyjnego, pieczy zastępczej, realizacji 
programu „Posiłek w szkole i w domu”, pracy asy-
stenta rodziny, a także świadczeniach wychowaw-
czych 500+; świadczeniach Dobry Start 300+, przy-
znawaniu dodatków mieszkaniowych i energetycz-
nych, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działalność 

Ośrodka obejmuje różne formy wsparcia. To także 
pomoc żywnościowa, gdzie w ostatniej edycji pro-
gramu objęto wsparciem 897 osób wydając ponad 
37 ton żywności. Warto wspomnieć o realizacji pro-
jektu „Aktywny Senior”, w ramach którego osoby 
starsze, z niepełnosprawnością, czy wymagające 
opieki mogły skorzystać z usług opiekuńczych oraz 
zajęć w ramach tzw. Klubu Seniora. Odbywały się 
tam m.in. warsztaty i zajęcia rozwijające zaintere-
sowania, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, 
teatru, spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, czy 
psychologiem. Jak podkreśliła Ewa Korba kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie szczegól-
nym wyzwaniem dla nas wszystkich jest starzejące 
się społeczeństwo i z związane z tym problemem 
wdrożenie odpowiedniego wsparcia dla osób star-
szych, samotnych, chorych, czy z niepełnospraw-
nością. Przypomniała, że do Ośrodka mogą zgła-
szać się również bychawianie wymagający spotka-
nia z terapeutą, bądź zmagający się z przemocą 
domową.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie za rok 2021 
przestawiła dyrektor ŚDS Danuta Adamek. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 
jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który prowadzi 
usługi dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicz-
nymi. Z usług domu korzysta 61 osób, w tym 40 
z gminy Bychawa. W sprawozdaniu zawarte zosta-
ły ponadto informacje dotyczące funkcjonujących 
w ŚDS pracowni, treningów prowadzonych w ra-
mach terapii zajęciowej, pozostałych usług świad-
czonych przez jednostkę, transportu uczestników 
oraz zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i in-
tegracyjnych. Rok 2021 był dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie rokiem szczegól-
nym – jednostka obchodziła Jubileusz 25-lecia po-
wstania. W sprawozdaniu nie zabrakło także da-
nych dotyczących działalności w trakcie pandemii 
koronawirusa.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
na terenie miasta i gminy Bychawa realizowane 
są przez Państwową Straż Pożarną oraz jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Informację na te-
mat Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie 
przedstawił starszy ogniomistrz Grzegorz Żak. 
Przedstawił główne zadania jednostki. Mówił 
o prowadzeniu i organizowaniu działań ratowniczo-
-gaśniczych. Nadmienił m.in., że w jednostce za-
trudnionych jest 35 strażaków, 33  osoby w syste-
mie zmianowym i 2 w systemie dziennym. W 2021 
roku odnotowano 147 zdarzeń, na które przypadło 
26 pożarów i 117 miejscowych zagrożeń oraz 4 alar-
my fałszywe.

W 2021 roku na terenie naszego wojewódz-
twa wprowadzony został wspólny numer alar-
mowy 112 do wszystkich rodzajów zdarzeń. 

Zgłoszenia trafiają do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR). Skąd odpowiednie informacje 
trafiają do Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego i Policji.

Raport funkcjonowania jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie gminy Bychawa w 2021 
roku przedstawił prezes ZMG ZOSP RP w Bychawie 
Janusz Urban. Nadmienił, że na terenie gminy 
Bychawa istnieje 15 jednostek OSP w miejsco-
wościach: Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, 
Gałęzów, Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia 
Druga, Olszowiec, Bychawka Druga, Bychawka 
Pierwsza, Zaraszów, Wola Gałęzowska, Gałęzów-
Kolonia Pierwsza, Kowersk, Kosarzew Dolny-
Kolonia, Zdrapy i Wola Duża. Jednostki te zrzeszają 
blisko 350 członków. Jednostką wiodącą, wpisaną 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest 
OSP w Starej Wsi Drugiej. Podejmowane są stara-
nia, żeby do tego systemu wpisać kolejną jednostkę 
– wstępnie wytypowana została OSP w Olszowcu. 
11 jednostek OSP posiada łącznie 20 samochodów 
pożarniczych. Zaplecze stanowi 15 strażnic. W ra-
porcie zamieszczono także m.in. wykaz wyremon-
towanych budynków OSP. Nie zabrakło informacji 
o działaniach podejmowanych przez druhów stra-
żaków w trakcie epidemii koronawirusa.

W dalszej części sesji radni zajęli się rozpatrze-
niem dwunastu projektów uchwał.

Na początku Rada Miejska w Bychawie wyraziła 
zgodę na zawarcie umów najmu części działki po-
łożonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie 
z przeznaczeniem pod lokalizację garaży typu 
„blaszak”.

Następnie radni przyjęli uchwałę w sprawie ob-
ciążenia służebnością przesyłu działki położonej 
przy ul. Polnej w Bychawie, która należy do Gminy 
Bychawa. Planowana budowa przyłącza kablowego 
pozwoli na przyłączenie nowego odbiorcy do sieci 
elektroenergetycznej.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bychawie przy-
jęto także Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Bychawa na lata 
2022-2026. Jego celem jest uporządkowanie za-
sad gospodarki mieszkaniami będącymi własnością 
Gminy Bychawa, zabezpieczenie potrzeb lokalo-
wych najuboższych rodzin, określenie zasad nali-
czania i egzekwowania czynszu, czy też prowadze-
nie remontów tych budynków. Na dzień dzisiejszy 
na terenie gminy Bychawa znajduje się 16 budyn-
ków, w których nasza gmina ma udziały. W budyn-
kach tych mieszczą się 33 lokale mieszkalne oraz 19 
lokali socjalnych.

Radni, odpowiadając na wniosek mieszkańców 
Bychawki Pierwszej i Bychawki Trzeciej-Kolonii, 
wskazali również wstępne miejsca lokalizacji no-
wych przystanków komunikacyjnych, które miałyby 
się pojawić w tych miejscowościach. Wytypowane 

miejsca lokalizacji nowych przystanków skrócą dy-
stans do miejsc zamieszkania korzystających z nich 
osób, a także wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Podjęta uchwała trafiła do 
Zarządu Powiatu w Lublinie celem uwzględniania 
ostatecznej lokalizacji przystanków.

Rada Miejska w Bychawie wyraziła wolę kontynu-
acji członkostwa Gminy Bychawa w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 
2021-2027.

W trakcie sesji przyjęto także uchwałę zmienia-
jącą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Bychawa na lata 2017-2023. W przedłożonym do-
kumencie materiał wyjściowy uzupełniono o zakres 
finansowy.

Radni określili również wysokość oraz szczegó-
łowe warunki i tryb przyznawania, a także zasady 
zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamo-
dzielnienie. Dotychczas obowiązywała uchwała 
z 2004 roku. Nowa uchwała zawiera zaktualizo-
wane treści, które uwzględniają aktualną sytuację 
osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Także celem nowelizacji zapisów – w związku 
z uwzględnieniem bieżącej sytuacji osób korzysta-
jących z pomocy społecznej – radni określili zasa-
dy zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spo-
łecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Jako nad kolejnym punktem posiedzenia radni 
Rady Miejskiej w Bychawie pochylili się nad usta-
leniem zasad przyznawania diet przewodniczą-
cym organów wykonawczych jednostek pomocni-
czych – czyli sołtysom i przewodniczącym dwóch 
bychawskich osiedli. W wyniku głosowania wy-
sokość miesięcznej diety w związku z pełnieniem 
funkcji została ustalona na 200 zł.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie diet 
i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady 
Miejskiej w Bychawie. Dotychczasowe diety pod-
wyższono o 50%.

W trakcie obradowania nad dwoma powyższymi 
uchwałami zwrócono szczególną uwagę zebranych 
na wagę i istotę funkcji radnego, sołtysa i przewod-
niczącego osiedla.

Jako przedostatnią radni podjęli uchwałę w spra-
wie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
Głównym powodem wprowadzenia jej do porząd-
ku obrad był fakt otwarcia ofert w postępowaniu 
na rozbudowę przedszkola wraz z budową oddzia-
łu żłobka. Wpłynęła tylko jedna oferta. Na inwe-
stycję tę Gmina Bychawa uzyskała dofinansowanie 
w wysokości blisko 5 milionów złotych z Polskiego 
Ładu. Niestety cena oferty wraz z kosztami nadzoru 
inwestorskiego jest większa o 1 545 232 zł. Kwotę 

tę dodano do prognozy finansowej – po połowie 
w 2022 i 2023 roku.

Ostatnim punktem tejże sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie było przyjęcie zmian w uchwale budże-
towej na 2022 rok. Zmiany te dotyczyły dostosowa-
nia wydatków do aktualnej sytuacji. Zarówno tę, 
jak i poprzednią uchwałę omówiła skarbnik Gminy 
Bychawa Elżbieta Dworak.

�� Obecni na sesji w dniu 
25 maja 2022 roku 
zapoznali się ze stanem 
bezrobocia oraz ze 
stanem bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
w gminie Bychawa za 
2021 rok.

Informację o możliwościach podjęcia zatrudnienia 
w ramach prac interwencyjnych, robót publicz-
nych, odbywania staży, szkoleń dla bezrobotnych, 
czy prac społecznie użytecznych przedstawiła kie-
rownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie filia 
w Bychawie Bożena Szymula. Nadmieniła, że stopa 
bezrobocia w powiecie lubelskim wynosi 4,9%, a w 
Urzędzie Pracy w Bychawie zarejestrowanych było 
258 mieszkańców z naszej gminy.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie gminy Bychawa przedstawił zastępca ko-
mendanta Komisariatu Policji w Bychawie komisarz 
Wojciech Pawlik. Mówił o rodzajach popełnianych 
przestępstw. W gminie Bychawa odnotowano ich 
ogółem 140. Poinformował, że nad bezpieczeń-
stwem naszych mieszkańców czuwa 56 policjantów 
zatrudnionych w Komisariacie Policji w Bychawie.

Sprawozdanie ze współpracy gminy Bychawa 
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 
przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw 
Społecznych i Organizacyjnych Agnieszka Szacoń. 
Ponad 237 tysięcy złotych Gmina Bychawa wydat-
kowała na współpracę z lokalnymi stowarzyszenia-
mi (w zakresie sportu 185 tysięcy złotych na organi-
zację zawodów sportowych, szkolenia sportowego; 
w zakresie kultury 20 tysięcy złotych na publikacje 
„Bychawa dawna przeszłość zamknięta w fotogra-
fii” i „Cztery pory roku Bychawskich tradycji kuli-
narnych”, spotkania regionalne; w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniom 13,5 tysiąca złotych 
na organizację obozu profilaktycznego; w zakresie 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
10 tysięcy złotych na dofinansowanie funkcjono-
wania Uniwersytetu Trzeciego Wieku; w zakresie 
współpracy międzynarodowej 5,7 tysiąca złotych 
na rejs łodzią z Bychawy do La Chapelle-sur-Erdre; 

w zakresie upowszechniania tradycji narodowej 3,5 
tysiąca złotych na organizację Turnieju Rycerskiego 
i Festynu Militarnego, zorganizowanie Rajdu i wy-
darzenia Pieśni Patriotyczne).

Podczas sesji radni podjęli 3 uchwały.
Przyjęto uchwałę o udzielaniu pomocy obywa-

telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. Jak poinformował 
Burmistrz Bychawy do chwili obecnej z budżetu 
Gminy Bychawa wydatkowano kwotę 18 186 zło-
tych. Sfinansowano transport, naczynia jednorazo-
we, termosy – które zostają na majątku gminnym.

Przyjęto zmiany w uchwale budżetowej na 
2022 rok. Zmiany te dotyczyły dostosowania wy-
datków do aktualnej sytuacji. Uchwałę omówiła 
skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak. Mówiła 
między innymi o wprowadzeniu do budżetu kwo-
ty 48 600 złotych dla dzieci i wnuków z rodzin by-
łych pracowników PGR na zakup komputerów i ich 
ubezpieczenie w ramach projektu Cyfrowa gmina 
– Granty PGR oraz o 10500 złotych na instalację i 
zakup masztu o raz flagi w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną” 

Radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy rze-
czowej o wartości 8 400 złotych dla miasta part-
nerskiego Korzec na Ukrainie. Środki te pochodzą 
z darowizn, w większości od naszych partnerów 
z Francji.

Obrady sesji można obejrzeć na stronie interne-
towej bychawa.pl w zakładce Aktualności w kate-
gorii Rada Miejska.

Bychawscy radni w maju obradowali dwukrotnie
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�� Gmina Bychawa – Sprzątamy z ZZOK-iem
Mieszkańcy gminy Bychawa 
włączyli się w akcję „Sprzątanie 
gmin z ZZOK-iem”. ZZOK to 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych – dla 
bychawian najbliższą tego 
typu placówką jest zakład 
w Bełżycach. W akcję włączyło 
się ok 675 osób, w tym ok. 
645 uczniów. Łącznie zebrano 
2,240 Mg odpadów.

23 kwietnia 2022 roku w sprzątaniu uczestni-
czyli druhowie OSP Gałęzów-Kolonia Druga, 
OSP Olszowiec, pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie oraz Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Bychawie.

W dniach 25, 26, 27 kwietnia przeprowadzono 
akcję sprzątania, w której czynny udział brali na-
uczyciel i uczniowie ze:
�» Szkoły Podstawowej w Bychawie (ok. 200 osób),
�» Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 

w Starej Wsi Drugiej (ok. 85 osób),
�» Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej (ok. 110 osób),
�» Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 

w Bychawie (ok. 80 osób),
�» Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika Maja 

w Zaraszowie (ok. 120 osób),

�» Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie (10 osób),
�» Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie 

(ok. 20 osób).
W ramach akcji ze śmieci zalegających poza miej-

scami przeznaczonymi do ich składowania uprząt-
nięty został obszar całego rezerwatu będącego for-
mą ochrony przyrody zlokalizowanego na terenie 
gminy Bychawa. Uczestnicy akcji zostali wyposa-
żeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na od-
pady. W miarę możliwości odpady były odpowied-
nio segregowane na miejscu zbierania i wrzucane 
do worków w kolorach odpowiadających zbieranej 
frakcji odpadów (żółty, zielony).

W akcji „Sprzątanie gmin z ZZOK-iem” w dniu 
26 kwietnia 2022 roku brali również udział 
podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy 
Społecznej, którzy wraz z uczniami Zespołu Szkół 
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 
uprzątnęli teren położony wokół ruin pała-
cu w Bychawie. Ponadto uczniowie wraz z opie-
kunami sprzątali tereny przyległe do szkół oraz 

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
�� 20 maja 2022 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie 11 par 
małżeńskich z gminy 
Bychawa świętowało 
jubileusz „Złotych 
Godów” – 50 lat i więcej 
wspólnego pożycia 
małżeńskiego.

Ceremonię tę poprzedziła msza święta w intencji 
małżonków odprawiona w bychawskim kościele 
parafialnym.

�� Chcesz być na 
bieżąco z tym 
co dzieje się 
w Bychawie? 
Polajkuj 
Facebook’a 
Bychawy!
Gmina Bychawa przekazuje 
informacje na bieżąco.

Z mieszkańcami komunikujemy się za pomo-
cą gazety „Głos Ziemi Bychawskiej” oraz stro-
ny internetowej www.bychawa.pl i mediów 
społecznościowych – Facebook: Bychawa.pl. 
Oczywiście najświeższe informacje można zna-
leźć w internecie.

Mając Facebooka’a najłatwiej jest polajko-
wać konto Bychawa.pl. Wtedy nie musimy nic 
szukać, a informacje dotyczące tego co dzieje 
się w gminie Bychawa – a dzieje się napraw-
dę dużo – wyświetlają się nam na bieżąco. Jak 
wiadomo Facebook daje ponadto możliwość 
komentowania konkretnych postów – wszyst-
kie konstruktywne wypowiedzi mieszkańców 
są dla nas niezwykle ważne.

Proste? Proste. Więc telefony w dłonie i laj-
kujemy: Bychawa.pl!

�� Gmina Bychawa 
zmierza do 
dokładniejszej 
weryfikacji danych 
zawartych w tzw. 
deklaracjach 
śmieciowych

Gmina Bychawa dysponuje programem (aplika-
cją), który już niebawem po wdrożeniu wykry-
wać będzie rozbieżności pomiędzy danymi za-
wartymi w tzw. deklaracjach śmieciowych, a da-
nymi jakie posiadają gminne jednostki organiza-
cyjne np. szkoły.

Jeśli Twoja deklaracja śmieciowa zawiera nie-
aktualne dane zgłoś się do Urzędu Miejskiego 
w Bychawie i zaktualizuj ją. Unikniesz tym sa-
mym ewentualnych kar, które grążą za podawa-
nie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Więcej informacji na: www.bychawa.pl

�� Do 30 czerwca 2022 roku mamy 
obowiązek złożenia deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw
Przypominamy, że od 1 lipca 
2021 roku na właścicielach 
nieruchomości oraz zarządcach 
budynków lub lokali ciąży 
obowiązek złożenia deklaracji 
o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw.

Deklaracja zawiera: imię i nazwisko albo nazwę wła-
ściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nierucho-
mości, w obrębie której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródła spalania paliw; informację o licz-
bie i rodzaju źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefo-
nu do kontaktu lub e-mail.

Deklarację należy złożyć we właściwym Urzędzie 
gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku 
w terminie:
�» 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła 

ciepła w budynku nowo powstałym
�» 12 miesięcy dla budynków, w których już istnie-

je źródło ciepła – czyli w okresie od 1 lipca 2021 
roku do 30 czerwca 2022 roku.
Sposób składania deklaracji:
�» w formie elektronicznej, za pomocą środków ko-

munikacji elektronicznej

�» w formie papierowej – wypełniony dokument 
można wysłać listem albo złożyć osobiście we 
właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym 
z lokalizacją budynku.
W przypadku niezłożenia deklaracji na właścicie-

la nieruchomości oraz zarządców budynków może 
zostać nałożona kara grzywny.

Za Centralną Ewidencji Emisyjności Budynków, 
w skrócie CEEB, odpowiada Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy 
CEEB jest moc cieplna źródła spalania paliw – nie-
większa niż 1 MW, co obejmuje nie tylko jednoro-
dzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe 
lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. 
Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od 
formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarów-
no na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z Ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.
gunb.gov.pl

Uroczystego aktu dekoracji przyznanymi od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy medalami dokonał bur-
mistrz Bychawy Janusz Urban w asyście zastępcy bur-
mistrza Bychawy Magdaleny Kostruby, kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Reginy Skoczylas i zastępcy 
kierownika USC Bożeny Marzec.

Medale otrzymali:
�» Elżbieta i Jan Bartyzel
�» Danuta i Mieczysław Biedroń
�» Marianna i Zdzisław Błaszczak
�» Zofia i Roman Jędzura
�» Halina i Eugeniusz Kłapeć
�» Krystyna i Zbigniew Kłos
�» Czesława i Lucjan Kraśnicki
�» Mieczysława i Leon Małek
�» Anna i Stanisław Nucia
�» Marianna i Eugeniusz Stadnicki
�» Zofia i Paweł Szmit
�» Maria i Krzysztof Górniak
�» Genowefa i Mieczysław Marek.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban pogratulował ju-
bilatom życząc im kolejnych wspólnie spędzonych lat 
w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. W swoim prze-
mówieniu mówił zwracając się do zebranych gości: 
„Jesteście naszą chlubą, chlubą naszego państwa, na-
szej bychawskiej społeczności. Jesteście żywym dowo-
dem na to, że związek małżeński może być nierozerwal-
ny, trwały, udany i szczęśliwy, mimo trosk i kłopotów, 
których życie nam nie oszczędza.”

Małżeńskie pary otrzymały listy gratulacyjne i kwia-
ty. Wydarzenie uświetnił koncert Klubu Seniora dzia-
łającego przy Bychawskim Centrum Kultury, podczas 
którego wybrzmiały dawne, niezapomniane przeboje.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego jubi-
leuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich 
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego 
życia.
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�� Bychawscy seniorzy obradowali
Założenie jadłodzielni, Karta 
Seniora, realizacja projektów 
dla seniorów – to główne 
zagadnienia omawiane 2 
czerwca 2022 roku podczas 
obrad Gminnej Rady Seniorów.

Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban. Po raz pierwszy w posie-
dzeniu uczestniczył Radny Mateusz Wróblewski – 
przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie.

Jadłodzielnie to miejsca – lodówki, w których 
można podzielić się jedzeniem. Tu można zostawić 
to, co przygotowaliśmy lub kupiliśmy w nadmiarze, 
albo od razu z myślą o zostawieniu dla innych. Z ja-
dłodzielni można też wziąć to, czego potrzebujemy. 
Dzięki jadłodzielniom wspólnie ratujemy żywność 
przed zmarnowaniem. Seniorzy dyskutowali nad 
tym, gdzie w Bychawie umiejscowić taką jadłodziel-
nię i w jaki sposób pozyskać ratowników żywności – 
czyli jak zorganizować jej zbyt, szukać firm, sklepów 
i osób, które chcą podzielić się jedzeniem i osób, 
które zaangażują się w realizację projektu.

Drugą część obrad zdominowało omówienie 
przygotowania Bychawskiej Karty Seniora. Odbyła 
się debata o tym w jaki sposób promować kartę 
wśród lokalnej społeczności oraz jak zaangażować 
lokalnych przedsiębiorców.

Radny Mateusz Wróblewski zasygnalizował pro-
blem nieoznakowanych rowerzystów porusza-
jących się po naszych drogach, którzy stanowią 
ogromne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Na zakończenie obrad Burmistrz Bychawy 
przedstawił najbliższe plany inwestycyjne. Mówił 
o budowie nowych parkingów – tak potrzebnych 
w Bychawie, budowie dworca autobusowego, roz-
budowie biblioteki, remoncie sali widowiskowej 
BCK i modernizacji lokalnych dróg.
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�� Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W uroczystościach upamiętniających 231. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięło udział wielu 
bychawian, którzy wreszcie – po dwóch latach utrud-
nień związanych z epidemią koronawirusa – mogli 
uczestniczyć we wspólnym świętowaniu.

Uroczystości rozpoczęły się w bychawskim koście-
le parafialnym, gdzie przed mszą świętą w intencji 
Ojczyzny, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie przedstawili bardzo bo-
gatą część artystyczną. Po mszy bychawianie udali 
się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tuż 
po tym jak wybrzmiały ostatnie dźwięki Mazurka 
Dąbrowskiego w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Henryczki” głos zabrał Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, który w swoim przemówieniu skupił 
się na sensie i treści obchodzonego święta. W trze-
ciomajowych uroczystościach wzięły udział licz-
ne delegacje ze sztandarami oraz dziękczynnymi 

wiązankami. Również reprezentacja bychawskiego 
samorządu z Burmistrzem Bychawy Januszem 
Urbanem, Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Bychawie Grzegorzem Szaconiem, Sekretarz 
Gminy Bychawa Jolantą Cajzer oraz Skarbnik 
Gminy Bychawa Elżbietą Dworak złożyła wieniec 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne w wy-
konaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „Podkowiaki” 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”. Na ko-
niec Burmistrz Bychawy zapraszając wszystkich ze-
branych na tradycyjny słodki poczęstunek w Złotej 
Lirze podziękował im za przybycie i współorganiza-
cję uroczystości.

�� W piątkowe 
popołudnie, 6 maja 
2022 roku, w sali 
konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie miało 
miejsce niecodzienne 
wydarzenie, podczas 
którego Urząd 
Miejski w Bychawie 
stał się Bychawskim 
Ambasadorem 
Czytelnictwa.

Urząd Miejski w Bychawie został Bychawskim 
Ambasadorem Czytelnictwa!

Certyfikat Ambasadora z rąk Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie 
Barbary Cywińskiej odebrała Zastępca 
Burmistrza Bychawy Magdalena Kostruba. 
Biblioteczkę Ambasadora – ukazującą 
starą bychawską kamienicę znajdującą 
się w centrum miasta – przyjął Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban. Biblioteczka wraz 
z książkami pojawiła się już w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie. Każda osoba odwie-
dzająca budynek urzędu może teraz przy 
okazji załatwiania spraw wypożyczyć sobie 
książkę.

Gościem specjalnym wydarzenia była 
pisarka Joanna Jax – autorka powieści oby-
czajowo-historycznych, której książki jako 
pierwsze zagościły w biblioteczce.

Szczere wyrazy współczucia
Agnieszce Szacoń

Naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw 
Społecznych i Organizacyjnych

w Urzędzie Miejskim w Bychawie
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają burmistrz wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 
Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Elżbiecie Stachyrze

Pracownikowi Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

z powodu śmierci
MAMY

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

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Rodzinie Flisów
z powodu śmierci
REgIny FlIS

wieloletniej sołtys miejscowości 
Bychawka Druga-Kolonia

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

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

�� Masz problem 
mieszczący 
się w zakresie 
działalności 
Gminy Bychawa? 
Zadzwoń!

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie działa telefon interwencyjny 
– 665 606 152.
Telefon działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.00.
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�� „Biblioteka zawsze 
blisko” to projekt, 
który Miejska 
Biblioteka Publiczna 
w Bychawie realizuje 
od 2021 roku. Co 
już się w projekcie 
wydarzyło, a co jeszcze 
przed nami?

•••
28.04.2022 roku odbyły się kolejne warsztaty 
z mnemotechnik z cyklu „Trójkąt Rozwoju 2.0”, re-
alizowane w partnerstwie trójsektorowym. Tym 
razem trenerka Marlena Maciasz prezentowała 
młodzieży technikę notatki wizualnej tzw. sketch-
noting. Inne nazwy techniki to: sketchnotki, notatki 
graficzne, notatki rysunkowe, szkicnotki, grafnotki, 
gryznotki, rys notki. Notatki wizualne (sketchnot-
ki) tworzone są z połączenia pisma odręcznego, 
rysunków, kształtów i wizualnych elementów, ta-
kich jak łuki, ramki i linie. Sketchnotka składa się z: 
tekstu, rysunków, kolorów, ramek, strzałek, wstą-
żek, linii, punktorów, chmurek. Wystarczy kartka, 
zeszyt, ulubione przybory do pisania, aby stworzyć 
wizualną notatkę, która ma służyć wykonującemu 

ją. Ważne jest aby autor notatki odczytał to co sam 
stworzył!

Taką notatkę można stosować w szkole, na stu-
diach i w pracy zawodowej. Notatkę wizualną moż-
na wykonywać z wykładu, lekcji, z materiału po-
wtarzanego np. do klasówki, z artykułu, z książki, 
a nawet z przepisu kulinarnego.

W trakcie warsztatów uczniowie klas 7-8 ze 
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej zapoznali się z tą metodą notowa-
nia, czyli z jej budową i zastosowaniem w praktyce. 
Na zakończenie wykonali własną notatkę wizualną 

z wybranego przez siebie przepisu ku-
linarnego i dobrze się przy tym bawili.

Więcej na temat metod zapamięty-
wania i sketchnotingu można znaleźć 
w książkach znajdujących się w zaso-
bach filii pedagogicznej:

Notatki wizualne / N. Mikołajek,
Techniki zapamiętywania / B. Boral, 

T. Boral.
•••

Bychawski Ambasador Czytelnictwa 
–otwarte spotkanie inaugurujące 
partnerstwo na rzecz promocji czy-
telnictwa pomiędzy Samorządowym 
Przedszkolem nr 1 w Bychawie 
a Miejską Biblioteką Publiczną 
w Bychawie miało miejsce 22 kwietnia 
2022 roku. Gościem specjalnym wyda-
rzenia był Pan Poeta, autor edukacyj-
nych bajek dla dzieci, aktor i anima-
tor zabaw. Ponad setka dzieciaków co 
chwila wybuchała śmiechem słuchając 
komicznie przedstawianych opowieści 
o przygodach kury co tyła na diecie czy 
kaczki, co przebrała miarkę. Nawet do-
rośli uczestnicy spotkania bez oporów 
poddali się atmosferze. Teraz przekra-
czając próg tego przyjaznego miejsca 
jakim jest przedszkole, natkniecie się 
na zawieszony na ścianie certyfikat 
oraz biblioteczkę – wyjątkową pół-
kę na książki, zaprojektowaną przez 
bychawian podczas warsztatów in-
tegracyjno-rękodzielniczych pod kie-
runkiem Marty Przech. Z bibliotecz-
ki może skorzystać każdy: nauczyciel, 
rodzice, dziadkowie, dzieci. Książkę 

można przeczytać na miejscu lub za-
brać do domu, a po przeczytaniu odło-
żyć na miejsce, tak aby inni też mogli 
po nią sięgnąć.

•••
„Jak sobie radzić w trudnych sytu-
acjach?” – spotkanie szkoleniowe 
z dwoma wyjątkowymi kobietami: 
Agnieszką Kośkiewicz – psycholo-
giem i Magdaleną Gąbką – pedago-
giem z pasją zdobywania szczytów, 
a tym samym pokonywania własnych 
słabości, sięgania po to, co z pozoru 
nieosiągalne. Obie panie na co dzień 
pracują w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Bychawie i obie mają 
swoje sprawdzone sposoby na ra-
dzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
Podczas spotkania dzieliły się z gro-
nem zainteresowanych słuchaczy swo-
ją wiedzą i doświadczeniem w stawia-
niu czoła przeciwnościom losu. Pani 
Agnieszka omawiała listę najbardziej 
stresujących sytuacji życiowych, wska-
zywała na dość powszechne czynniki 
stresotwórcze (pośpiech, przemęcze-
nie, lęk, nadmiar obowiązków), odwo-
ływała się także do fachowej literatu-
ry wyjaśniającej skąd biorą się trudno-
ści w naszym życiu i jak można sobie 
z nimi radzić. Pani Magdalena opowia-
dała o niejednej stresującej wyprawie 
wysokogórskiej oraz o tym, jak sobie 
wówczas radziła. Starała się również 
zarazić słuchaczy swoją pasją do wspi-
naczki, pokazywała piękne zdjęcia 
z wielu wypraw.

Jolanta Przech, Ewelina Czajczyk
•••

Przed nami uroczyste inauguracje ko-
lejnych partnerstw na rzecz promo-
cji czytelnictwa. Będą też szkolenia, 
spotkania, a także realizacja inicja-
tyw mieszkańców gminy Bychawa, 
wyłonionych w trybie konkursowym. 
Będzie się działo!

Zapraszamy do śledzenia strony 
internetowej biblioteki: biblioteka.
bychawa.pl oraz strony na FB: www.
facebook.com/Biblioteka.Bychawa/ 
i oczywiście do odwiedzania bibliotek 
publicznych w gminie Bychawa.

Barbara Cywińska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie

�� Biblioteka – świat w jednym 
miejscu. Kolejna edycja 
Tygodnia Bibliotek

•••
Jak co roku w dniach 8 – 15 maja w całym kraju świętowano Tydzień Bibliotek. 
Jest to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek zainicjowana 
w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Bychawska biblio-
teka aktywnie włącza się do tej lubianej przez czytelników akcji.

Tydzień rozpoczyna najważniejsze w branży święto – Dzień Bibliotekarza. 
Z tej okazji Ewa i Krzysztof, właściciele „Bychawskiego Zaczarowanego 
Ogrodu” zaprosili bibliotekarzy i czytelników do swojego ogrodu. W ten 
sposób świętowaliśmy podwójnie – 2022 rok jest również Rokiem Botaniki. 
Spacerując ogrodowymi alejkami mogliśmy bez ograniczeń czerpać z wiedzy 
właścicieli, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące odmian, upra-
wy i pielęgnacji roślin. Ogród Ewy i Krzysztofa jest miejscem „odkrytym” kil-
ka lat temu. Teraz jest to już miejsce, o którym się mówi, miejsce tak pięk-
ne, że czaruje jurorów konkursów. Dwukrotnie uzyskał pierwsze miejsce 
w konkursie „Piękne Miasto i Gmina”, organizowanym przez Gminę Bychawa, 
zdobył też trzecie miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Posesja Powiatu 
Lubelskiego”. Jest miejscem gdzie były nagrywane programy telewizyjne: 
„Rok w ogrodzie” i „Maja w ogrodzie”, tutaj odbywają się plenery malar-
skie, sesje fotograficzne: ślubne czy komunijne. Gospodarze chętnie goszczą 
dzieci z przedszkoli i szkół, seniorów Domu Pomocy Społecznej z Kiełczewic, 
Bychawską Szkołę Pisania wraz z pisarką Moniką Oleksą. Literacko ogród 
Ewy i Krzysztofa kojarzy nam się nieodmiennie z „Tajemniczym ogrodem” 
F. Burnett. Ukryty za domem przed wścibskimi spojrzeniami przechodniów, 
ofiarowuje przybyszom całą gamę wrażeń. Otwierając furtkę nie wiemy co 
nas czeka. Stawiamy kolejne kroki i wkraczamy do innego świata. Więcej 
o ogrodzie można przeczytać na stronie biblioteki: www.biblioteka.bychawa.
pl/plenerowych-spotkan-czar/

•••
Powrót do przeszłości – zwiedzanie Bychawskiej Izby Regionalnej. Uczniowie 
klas młodszych szkół podstawowych poszukiwali śladów przeszłości 
w Bychawskiej Izbie Regionalnej. Kto nie był, ten nie wie jaka to frajda móc 
dotknąć, obejrzeć z każdej strony żelazko na duszę, którego nie trzeba pod-
łączać do prądu, założyć na ramiona nosidło i poczuć ciężar dwóch wiader 
pełnych wody, zasiąść do warsztatu tkackiego, a potem przymierzyć lnianą 
koszulę lub portki, czy nawet posiedzieć na... piórniku. A przy tym dowie-
dzieć się wielu ciekawych rzeczy, np. co to jest piórnik? Razem z Bychawskim 
Towarzystwem Regionalnym – organizatorem izby – polecamy wszystkim 
ten sposób odkrywania przeszłości. Chętnych zapraszamy do kontaktu, bo 
żeby zwiedzić Bychawską Izbę Regionalną trzeba się wcześniej umówić – tel. 
81 566 10 76 lub 727 705 582.

•••
Zabawy z teatrzykiem Kamishibai. Teatrzyk Kamishibai miał swoją premierę 
w Oddziale dla Dzieci bychawskiej biblioteki właśnie w Tygodniu Bibliotek. 
Kamishibai to nic innego jak obrazkowy teatr z wykorzystaniem lekkiej drew-
nianej sceny i plansz z obrazami. W repertuarze teatrzyku są: Magiczna gą-
sienica; Legenda o Smoku Wawelskim; Królowa Pszczół; Misiowe wiado-
mości – niedźwiedź brunatny. Jest to teatr, w którym każdy może zostać 
aktorem-opowiadaczem.

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Nagrodzono 
Jadwigę Grzesiak 
– bychawiankę, 
emerytowaną 
polonistkę, pisarkę, 
autorkę powieści

Niezmiernie miło nam poinformować, że pani 
Jadwiga Grzesiak – bychawianka, emerytowana 
polonistka, pisarka, autorka powieści – na wnio-
sek burmistrza Bychawy, z rąk starosty lubelskiego 
Zdzisława Antonia 26 maja 2020 roku otrzymała na-
grodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Jako pedagog, wychowawca i nauczyciel języ-
ka polskiego Jadwiga Grzesiak była zaangażowana 
w życie szkoły – Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. Po 
przejściu na emeryturę, zaangażowała się w życie 
kulturalne Gminy Bychawa oraz całej Lubelszczyzny. 
Została pisarką – dotychczas ukazały się jej dwie po-
wieści: „Pensjonat Pod Malinką” i „I wtedy wychodzi 
słońce”. Aktualnie Jadwiga Grzesiak jest w trakcie 
prac, które niebawem zaowocują wydaniem trze-
ciej już powieści. Pani Jadwiga w swoich książkach 
promuje Lubelszczyznę i godne uwagi miejsca znaj-
dujące się na jej terenie. Poprzez swoją działalność 
społeczną i literacką udowadnia, że seniorzy są mo-
torem działań kulturalnych w środowisku lokalnym, 
że będąc na emeryturze można realizować swoje 
pasje, przy okazji zarażając energią innych. Jadwiga 
Grzesiak jest dowodem na to, że senior może być 
aktywny, może działać i odnosić sukcesy, może re-
alizować swoje pomysły i może czuć się spełniony 
i potrzebny.

Pani Jadwidze Grzesiak,
w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy 

Bychawa gratuluję otrzymania nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury. Dziękuję 
za popularyzację Bychawy i jej walorów – zarówno 
w książkach, jak i na spotkaniach autorskich. Niech 
każdy dzień przynosi Pani okazję do odkrywania no-
wych uroków życia.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

Bychawska biblioteka zawsze blisko

�� Trwa powrót Waldemara Kota jego 
łodzią z Francji do Polski – zachęcamy do 
obserwowania tej niecodziennej przygody

Zachęcamy do obserwowania na profi-
lu Facebook „Tybyś zwiedził Europę”, na 
której niemal codziennie pojawiają się 
zdjęcia i nagrania z trasy jaką pokonuje 
nasz kapitan z załogantem drogą wod-
ną śródlądową czyli rzekami i kanałami.

Oficjalne zwodowanie łodzi TyByś 
odbyło się 13 maja 2022 roku w La 
Chapelle-sur-Erdre we Francji w obec-
ności naszych przyjaciół z partnerskiego miasta 
oraz oficjalnej delegacji z Bychawy Janusza Urbana 
– burmistrza Bychawy oraz Justyny Pawlik – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie.

18 maja 2022 roku – łódź opuściła przytulną 
przystań w La Chapelle-sur-Erdre i zmierza w kie-
runku Polski.

Dlaczego z Francji i dlaczego łodzią?
W 2021 roku świętowaliśmy 25 lat współpra-

cy pomiędzy partnerskimi miastami Bychawą i La 
Chapelle-sur-Erdre. Zwieńczeniem tych uroczysto-
ści był rejs naszego mieszkańca Waldemara Kota 

do partnerskiego miasta we Francji we własno-
ręcznie wybudowanej łodzi. Rejs trwał od 12 lipca 
do 27 sierpnia 2021 roku.

Łódź przezimowała, ale wymagała drobnych 
poprawek przed drogą powrotną. Dzięki pomocy 
francuskich kolegów żeglarzy Waldemar Kot doko-
nał niezbędnych napraw przed zwodowaniem.

Gmina Bychawa promowała to wydarzenie 
między innymi banerem umieszczonym na bur-
cie łodzi Gmina Bychawa, La Chapelle-sur-Erdre 
„Żeglujemy po falach 25 lat współpracy” oraz 
drobnymi okolicznościowymi podarunkami dla 
strony francuskiej.

Głos Ziemi Bychawskiej  |  czerwiec 2022 nr 3 (319)Głos Ziemi Bychawskiej  |  czerwiec 2022 nr 3 (319) 1312



mieszkańcymieszkańcy

 
©

m
at

er
iał

y u
do

st
ęp

ni
on

e 
pr

ze
z a

ut
or

a

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
 / 

Ur
zą

d 
M

ie
jsk

i w
 B

yc
ha

w
ie

 
©

Sy
lw

ia 
Pa

ćk
ow

sk
a /

 U
rz

ąd
 M

ie
jsk

i w
 B

yc
ha

w
ie

�� Bychawskie obchody 
Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną
5 maja obchodzimy Europejski 
Dzień Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych. 
W Polsce to także Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Również 
w Bychawie pamiętamy jak ważna 
jest to data.

W czwartek, 5 maja 2022 roku, w malowniczym oto-
czeniu ruin pałacu na Podzamczu w Bychawie miał 
miejsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną pn. „Każdy inny – ma marzenie – wszy-
scy równi”. Dopisała zarówno pogoda, jak i licznie 
przybyli goście, którzy po długich miesiącach utrud-
nień związanych ze stanem epidemii chętnie od-
wiedzili Bychawę. Na zaproszenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie odpowiedziały czte-
ry zaprzyjaźnione jednostki – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Janowie Lubelskim, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Prawnie, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Końskowoli i Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Tarnogrodzie. Oficjalnego otwar-
cia wydarzenia dokonali: Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie Danuta Adamek 
i Burmistrz Bychawy Janusz Urban. Na uczestników 
czekała moc atrakcji – było coś dla utalentowanych 
plastyków, rozśpiewanych i przygrywających muzy-
ków, tańcujących tancerzy, wielbicieli ruchu na świe-
żym powietrzu i zaangażowanych widzów. Wśród licz-
nych aktywności, w których można było wziąć udział 
uwagę zwracały imponujące drzewka życzeń, które 
swoimi życzeniami-marzeniami w formie zielonych 
listków dekorowali uczestnicy wydarzenia. Swoje ży-
czenia-marzenia można było także przedstawić w for-
mie rysunkowej. Wśród zaprezentowanych później na 
forum publicznym życzeń często pojawiały się zdro-
wie, pokój na Ukrainie i szerzej pojętym świecie, nie 
zabrakło także tych bardziej przyziemnych marzeń 
o wakacjach, czy lataniu balonem.

�� Pracownicy ŚDS w Bychawie odznaczeni medalami
1 lipca 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie obchodził 
Jubileusz 25-lecia powstania.

Obchody te odbywały się w Bychawskim Centrum Kultury w Bychawie w gro-
nie przyjaciół z innych ośrodków z terenu województwa lubelskiego, władz wo-
jewódzkich, powiatowych, samorządowych, przedstawicieli jednostek współpra-
cujących z naszym ośrodkiem oraz pracowników, uczestników i ich rodzin.

Z okazji tego jubileuszu dyrektor ośrodka wystąpiła z wnioskami o odznacze-
nia państwowe, chcąc chociażby w ten sposób podziękować pracownikom za ich 
długoletni trud pracy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych. W tym dniu 
6 pracowników ŚDS zostało odznaczonych złotymi i srebrnymi medalami za dłu-
goletnią służbę.

Natomiast dla dwóch pracownic tj. zastępcy dyrektora Renaty Krusińskiej 
i starszego terapeuty Marzeny Tylec, dyrektor złożyła wnioski o odznaczenia pań-
stwowe tj. srebrny i brązowy Krzyż Zasługi za wieloletnią, sumienną, odpowie-
dzialną pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zaangażowanie w spo-
łeczną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w Bychawskim 
Stowarzyszeniu „Podkowa”, działającym przy ŚDS.

Pandemia Covid-19 sprawiła, iż różne uroczystości, spotkania były odwoły-
wane. I tak wreszcie 20 kwietnia 2022 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się wręczenie przez Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę odznaczeń 
państwowych zasłużonym mieszkańcom województwa lubelskiego. W gronie 
tym były i zostały odznaczone: Renata Krusińska – srebrnym Krzyżem Zasługi 

i Marzena Tylec – brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Gratuluję swoim pracownikom i życzę im dużo zdrowia, wytrwałości i cierpli-
wości w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wielu sukcesów w pracy 
zawodowej i spokojnego życia rodzinnego.

Dyrektor ŚDS Danuta Adamek

�� Nazywam się Stanisław 
Wierzchowski. Emeryt, 
ojciec i dziadek 
z ośmioma wnukami. 
Kocham przyrodę. 
Od dzieciństwa aż do 
1979 roku mieszkałem 
na wsi. Na co dzień były 
zwierzęta i przyroda. 
Niemal wszystkie 
prace polowe były 
wykonywane przy 
pomocy koni. Chyba 
dlatego stały się moją 
pasją. Drugą pasją są 
pszczoły.

Często siadam przy ulach i obserwuję jak pszczół-
ki pracują. Podziwiam ich pracowitość i organizację 
pracy. To wzór do naśladowania.

Od lat osiemdziesiątych XX wieku jestem w ja-
kimś chórze. Obecnie w klubie seniora przy BCK 
i „Cantemus” w Lublinie.

Czasami przychodzi wena, by coś napisać. Myślę, 
że rymowane nowinki lepiej docierają do ludzi.

Z poważaniem,
St. Wierzchowski

Bychawa 4.05.2022

Kącik twórczości mieszkańców

Stanisław Wierzchowski – moją pasją są konie i pszczoły
Prokreacja

W pasiece wielkie poruszenie
Szykuje się nowy lot godowy
Zbierają się trutnie i lenie
By przyczynić się do odnowy

Jest ich kilka tysięcy
A może jeszcze więcej
Wszyscy do lotu się szykują
Nawet życiem ryzykują

To ich jedyna praca
Wielka misja do spełnienia
Żaden do ula nie wraca
Po oddaniu nasienia

Gdy wszystko minie
Misja spełniona
Zapomni o rodzinie
Zadanie wykonał

Matka pszczela unasienniona
Nad nimi się nie rozczula
Teraz wielką pracę wykona
Tylko ona wraca do ula

Nową rodzinę założy
Zajmie się czerwieniem
Wszystkim pracy dołoży
To będzie jej spełnienie

Pszczółki nie próżnują
By wszystkim starczyło
Miód i wosk produkują
Będzie przyjemnie i miło

Stanisław Wierzchowski
4.06.2022

Skąpy interes
Pani Sknera spotkała Chytrusa
Niezły interes w tym miała
Chciała dostać dobrego całusa
Myślała jak mogła kombinowała

Pan Chytrus bardzo ostrożny
Nawet tego jej żałował
Pan bogaty i zamożny
Pokaźnym majątkiem dysponował

Wielki gościo myśli sobie
Jakie z tego będą korzyści?
Ile na tym zarobię?
A co ona o tym myśli?

Pani Sknera długo myślała
Jak zdobyć tego partnera
Ile bym na tym zyskała
Zaglądając do jego portfela

Za bardzo ostrożni byli
Za długo kombinowali
Oboje wszystko stracili
Nic, a nic nie zyskali

Stanisław Wierzchowski

�� Końmi przez Bychawę
Po południu 7 czerwca 2022 roku przez Bychawę 
przejechała grupa sześciu dziewczyn na ko-
niach z Akademickiego Klubu Jeździeckiego oraz 
Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lublinie.

To ostatni z pięciu dni rajdu, którego początek 
i zakończenie prowadzi do Jabłonny. W te kilka 
dni dziewczyny zdołały odwiedzić Lasy Janowskie, 
a będąc w połowie 40-kilometrowej trasy po-
wrotnej z Batorza do Jabłonny zatrzymały się na 
godzinny popas i odpoczynek w Bychawie.

W tym rajdzie konie Zorza (zwana pieszczotli-
wie Zosią), Miss Vandamme (Wandzia), Bolivia, 
Drakus, Horacy i Majorka dosiadane były przez 
Lidkę, Agnieszkę, Ingę, Weronikę, Karolinę 
i Karolinę.

Na trasie odbywa się jeden popas ze zdjęciem 
kulbak, ogłowi i kocy oraz w zależności od pogody 
od dwóch do czterech pojeń.

Osoby, które po godzinie 16.00 były o okoli-
cach ul. Dąbrowskiej w Bychawie, parku za ko-
ściołem, zalewu lub ruin pałacu na Podzamczu 
miały szczęście zobaczyć osobiście ten piękny 
niecodzienny przejazd.

Zapraszamy ponownie w nasze okolice. Więcej 
zdjęć na www.bychawa.pl – wystarczy wyszukać 
„Przejazd 6 dziewczyn na koniach przez Bychawę, 
udało nam się z nimi porozmawiać i zrobić kilka 
zdjęć”.
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Sama biegaczka powiedzia-
ła mi: „Biegłam poprzez piękne 
hale Pienin z widokami na Tatry, 
ale pod koniec nie miałam już 
siły patrzeć na te cuda przyrody. 
Na trasie z licznymi podbiegami 
i zbiegami było mnóstwo bło-
ta, kamieni, powalonych drzew, 
ale także śnieg i lód. Po 46. ki-
lometrze napotkany biegacz za-
pytał: – Koleżanko, co my tu ro-
bimy? Przecież do mety jeszcze 
tyle godzin… – Na koniec, jak mi 
się wtedy wydawało tej nierów-
nej biegowej walki, pojawiła się 
jeszcze jedna „atrakcja” – pio-
nowe zejście z użyciem liny. Na 
szczęście niedługo potem usły-
szałam upragnione dźwięki, 
czyli muzykę i okrzyki z miasta. 
Poczułam radość nie do opisa-
nia, bo koniec tej bardzo trudnej 

rywalizacji był blisko. Na mecie 
łzy szczęścia lały się same. Jak 
się później okazało, nie każdy 
zmieścił się w limicie czasowym, 
a niektórzy nie ukończyli tego 
biegu”.

Nasza zawodniczka uplaso-
wała się na 10. miejscu w kate-
gorii open, a w kategorii wie-
kowej 30+ na miejscu 8. Magda 
pokonała tę wyczerpującą trasę 
w 9 godzin i 3 minuty. Gratuluję 
kondycji, determinacji oraz wy-
trwałości. Mam nadzieję, że 
jeszcze wiele razy Magda będzie 
odnosiła tak spektakularne suk-
cesy i jednocześnie rozsławiała 
naszą Małą Ojczyznę Bychawę 
w różnych zakątkach Polski 
i świata.

Gminny Koordynator Sportu
Andrzej Miszczak

�� Medale dla UKP Bychawa!

W sobotę 23 kwietnia 2022 roku w Zamościu 
odbyła się XV edycja Ogólnopolskich Zawodów 
Pływackich o Puchar Roztocza 2022 pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Zamość. W zawodach wy-
startowało ponad 120 zawodniczek i zawodników 
z 9 klubów, w tym 5-osobowa ekipa UKP Bychawa.

Nasi zawodnicy zdobyli 10 medali.
Amelia Prącik trzykrotnie zdobywała srebrne 

medale na dystansach 50 m, 100 m oraz 200 m 
stylem motylkowym. W klasyfikacji najlepszych 
delfinistek również uplasowała się na II miej-
scu. V miejsce zajęła na dystansie 100 m stylem 
zmiennym.

Łucja Frączek srebrny medal wywalczyła na dy-
stansie 200 m stylem grzbietowym, dwukrotnie III 

miejsce zdobywała na dystansie 50 m oraz 100 m 
również stylem grzbietowym. W klasyfikacji naj-
lepszych grzbiecistek uplasowała się na III miejscu.

Szymon Lipiński zdobył 4 medale – 3 srebrne 
„krążki” zdobył na dystansach 50 m, 100 m, 200 
m stylem motylkowym oraz brązowy na dystansie 
100 m stylem zmiennym.

Julia Flis dwukrotnie zajmowała V miejsce na 
dystansie 50 m oraz 200 m stylem klasycznym. VI 
miejsce wywalczyła na 100 m stylem klasycznym.

Martyna Nowa trzykrotnie plasowała się na VII 
miejscu na dystansach 50 m,100 m oraz 200 m sty-
lem grzbietowym.

Konrad Zapalski
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�� 23.04.2022 
roku odbyła się 
IX edycja Biegów 
w Szczawnicy. Są to 
jedne z najbardziej 
popularnych zawodów 
„ultra” w Polsce. Kilka 
tysięcy osób zmagało 
się z trudnymi trasami 
na różnych dystansach 
(od 10 do 94 km).

Nasza rdzenna bychawianka Magdalena Gąbka, 
która uprawia nie tylko wspinaczkę, ale również 
odnosi sukcesy w biegach długich, tym razem wy-
brała bardzo wymagającą trasę liczącą 64,1 km 
o nazwie Dziki Groń. Przewyższenie tego ultrama-
ratonu wynosiło 3150 m. Limit czasowy dla tego 
dystansu to 14 godzin. Start został ustalony na go-
dzinę 6.00.

Tak daleko i długo jeszcze nie biegłam!  
Kolejna odsłona sukcesów Magdaleny Gąbki

�� Magdalena Gąbka 
na szczycie – Bieg Na 
Szczyt Rondo 1

Rondo 1 to pierwszy budynek wysokościowy klasy 
AAA, który powstał w Warszawie. Został zaprojek-
towany przez światowej sławy architektów z ame-
rykańskiej pracowni Skidmore, Owings & Merrill. 
Biurowiec składa się z dwóch budynków: 40-piętro-
wej przeszklonej wieży (Budynek B) usytuowanej 
równolegle do alei Jana Pawła II oraz 10-piętrowego 
Budynku A, położonego przy ulicy Świętokrzyskiej, 
o fasadzie wykonanej z nieprzejrzystego matowego 
szkła.

Bieg Na Szczyt Rondo 1 to jednak coś więcej, niż 
tylko rywalizacja sportowa. Równie istotne jest do-
strzeżenie osób, które potrzebują wsparcia. Od 
pierwszej edycji imprezy w 2011 roku organizato-
rzy wspierają Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce, przekazując na rzecz SOS Wioski Dziecięcej 
w Kraśniku cały przychód z opłat startowych. W tym 
roku zebrane środki będą tym bardziej potrzebne, 
gdyż do Kraśnika zawitała w ostatnich tygodniach 
liczna grupa dzieci i ich opiekunów z Ukrainy.

Pomoc dzieciom nie byłaby jednak możliwa bez 
zawodników, którzy podejmują się karkołomnego 
zadania. 38 pięter i 142 metry w pionie – taki dystans 
czekał na każdego, kto 21 maja bieżącego roku po-
stanowił zmierzyć się z trasą biegu wiodącą po klatce 
schodowej biurowca Rondo 1. W dotychczasowych 
dziewięciu edycjach biegu chętnych sportowców za-
wsze było więcej niż dostępnych miejsc. W sobotę 
21 maja 2022 roku odbyła się 10. edycja zawodów 
w bieganiu po schodach. Drugi raz w historii rywali-
zacja ma rangę Mistrzostw Europy!

Właśnie w tym nietypowym biegu wzięła udział 
nasza alpinistka oraz biegaczka. Magda wystartowa-
ła w kategorii amatorów – women’s i z czasem 5 mi-
nut i 43 sekundy zajęła pierwsze miejsce na 93 kobie-
ty startujące w tej kategorii.

Gratulujemy i oczywiście życzymy dalszych zwy-
cięstw – nie tylko na trasach biegowych, ale również 
w zdobywaniu wymarzonych szczytów.

Gminny Koordynator Sportu
Andrzej Miszczak

�� Gminny Turniej 
Dzikich Drużyn

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pande-
mią Covid-19, ponownie mógł zostać zorganizowany 
Gminny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza 
Bychawy.

20 maja 2022 roku o godzinie 14.00 dzięki uprzej-
mości Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie Justyny Pawlik na boisku 
„Orlik” odbył się finał turnieju. Wszystkie mecze to-
czyły się w miłej i bardzo sympatycznej atmosferze. 
Na twarzach zawodników pojawiały się uśmiechy, 
ale czasami mecz kończył się łzami rozpaczy po prze-
granym pojedynku. W zawodach mogli brać udział 
wszyscy chętni uczniowie z terenu gminy Bychawa, 
którzy dowolnie dobierają się w sześcioosobo-
we drużyny (plus kilku zawodników rezerwowych). 
Gry prowadzone były systemem „każdy z każdym” 
2 x 10 minut. Każda drużyna wymyślała sobie na-
zwę, dlatego niewtajemniczeni mogą być zaskocze-
ni inwencją zawodników. Trzy najlepsze drużyny zo-
stały nagrodzone pucharami, które zostały zakupio-
ne ze środków Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Organizatorem turnieju w roku szkolnym 
2021/2022 był Gminny Koordynator Sportu Andrzej 
Miszczak.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
�» I Miejsce – FC STYPIARZE (uczniowie ze SP 

w Bychawie)
�» II Miejsce – FC GAUSTAZA (uczniowie ze SP 

w Woli Gałęzowskiej i Zaraszowie)
�» III Miejsce – FC BIG VIKTOR (uczniowie z SP 

w Bychawie)
Gminny Koordynator Sportu

Andrzej Miszczak

�� Druh Stanisław 
Szewczyk 
odznaczony 
Medalem 
Honorowym 
im. Bolesława 
Chomicza

23 kwietnia 2022 roku odbył się XV Zjazd Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. 
Podczas wydarzenia odbyło się uroczyste wręcze-
nie Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza. 
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umac-
niania Związku OSP RP medalem tym został uhono-
rowany jeden z radnych Rady Miejskiej w Bychawie 
– druh OSP Stanisław Szewczyk. Odznaczenie ode-
brał z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Waldemara Pawlaka.

Z wielkim uznaniem gratulujemy tak ogromnego 
wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w strażac-
kiej działalności.
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Wywrotki, juniorki… i co jeszcze?
Kto chodził po szkole w wywrotkach, palec do 

góry? Moje pokolenie bardzo dobrze je pamięta. To 
były kultowe kapcie szkolne w PRL. Niewątpliwą ich 
zaletą były śliskie spody z dermy lub skaju. Na prze-
rwie urządzaliśmy zawody, kto dalej będzie się ślizgał. 
Poza tym były kolorowe: zielone, niebieskie, czerwo-
ne, w kwiecisty rzucik, kropki lub geometryczne wzo-
ry, dla chłopców jednokolorowe. Dlaczego o nich pi-
szę? Otóż nasz zakład specjalizował się w produkcji 
obuwia domowego, czyli tzw. wywrotek dla młodzie-
ży szkolnej.

Podstawowym materiałem do produkcji ciapów 
był wzorzysty teksas oraz ryps prążkowany – jedno-
lity czerwony, niebieski, granatowy, no i oczywiście 
derma, skaj oraz dwoina. Na jednej zmianie szyto ich 
od 2500 do 2800 par. Każdą parę uszytych wywrotek 
pakowano do torebek papierowych opatrzonych wi-
nietą zawierającą: nazwę zakładu pracy, numer wiel-
kościowy, numer jakości. 20 takich par trafiało do 
jednego kartonu.

Z czasem asortyment wzbogacił się o juniorki 
z wkładkami ortopedycznymi na twardych spodach 
do użytku zewnętrznego. Były one trwalsze od wy-
wrotek, a tym samym droższe, bo wykonane z ma-
teriałów skórzanych. Ich produkcja była bardziej zło-
żona i wynosiła 700-800 par w ciągu jednej zmiany.

W późniejszych latach wzorcownia lubelska zapro-
ponowała nowy wzór, tzw. laczki bez pięt, wsuwane: 
damskie na niewielkim koturnie i męskie na płaskiej 
podeszwie, wykonane z kraciastej wełny. Materiały 
do produkcji sprowadzano np. z Łodzi czy Krapkowic.

Proces produkcji takich ciapów wcale nie był pro-
sty. Aby powstał gotowy produkt, trzeba było wyko-
nać mnóstwo czynności. Praca taśmowa szła pełną 
parą. Postaram się w wielkim skrócie opisać, jak to 
wyglądało.

Wszystko zaczynało się na oddziale manipulacji, 
gdzie składano warstwowo materiały, wykrawano 
z nich elementy wierzchnie i spodnie, stemplowano 
przyszwy i oddawano na oddział szwalni.

Szwaczki zszywały przody i tyły cholewek, rozszy-
wały szwy, naszywały zapiętki i lamowały cholewki. 
Inni wklejali i wszywali gumki, przytwierdzali spody, 
następnie pakowali po 5 par, wiązali je na sznurku po 
100 i przekazywali na oddział montażu.

Na montażowni nakładano cholewki na kopyta, 
smarowano klejem spody i przyklejano na nie tek-
turowe wzmocnienia. Po ćwiekowaniu zdejmowa-
no cholewki z kopyt i wywracano na prawą stro-
nę, po czym znowu na kopycie je oklepywano, aby 
nadać obuwiu pożądany kształt. Na koniec wklejano 
do środka filcowe wyściółki i następowała kontrola 

jakości (klasa II była o 30 procent tańsza). Po niej 
pakowano obuwie w torebki, te w większe karto-
ny, a pod koniec zmiany cała produkcja trafiała do 
magazynu.

Z magazynu transportowano urobek na cały kraj. 
Bychawski zakład dysponował do tego celu samo-
chodami dostawczymi (star i dwa żuki). Zamówienia 
na produkowane obuwie spisywano dwa razy w roku 
na targach obuwniczych w Poznaniu. Tam zjeżdża-
li się kontrahenci i podpisywali umowy na konkret-
ne produkty. W latach największego rozwoju pod 
bychawskim zakładem ustawiały się kolejki samo-
chodów z całej Polski po odbiór uszytego obuwia. 
Wyznaczona do wystawiania faktur pracownica mia-
ła wtedy ręce pełne roboty, musiała to robić spraw-
nie, by kolejka odbiorców nie czekała godzinami 
przed bramą zakładu.

Warunki socjalne
W bychawskiej „Ciapiarni” nie tylko dbano o do-

bre warunki pracy, ale też starano się zapewnić 
pracownikom godziwą pomoc socjalną. Z wypo-
wiedzi moich rozmówców wynika, że z chwilą prze-
jęcia Bychawy przez Lubelskie Zakłady Przemysłu 

Skórzanego sytuacja w tych dwóch obszarach znacz-
nie się poprawiła.

Przede wszystkim pracowniczy fundusz socjalny 
był wykorzystywany na pomoc materialną dla osób 
żyjących w trudnych warunkach, poszkodowanych 
w wypadkach losowych, poddanych długotrwałe-
mu leczeniu itp. Ponadto finansowano udział pra-
cowników w wycieczkach krajoznawczych, tj. zapew-
niano kierowcę i autokar, paliwo, zakwaterowanie 
i wyżywienie. Na zamieszczonych zdjęciach widać, 
że z takich wyjazdów, np. w Bieszczady, Pieniny, do 
Wieliczki, Krakowa czy nad morze, chętnie korzystała 
duża grupa osób. Dzięki takim wycieczkom zacieśnia-
ły się więzi społeczne, rodziły się przyjaźnie, oczysz-
czały złe emocje.

Do popularnych form o charakterze integracyj-
nym należały też organizowane dla pracowników 
wyjazdy do lasów biłgorajskich na jagody i grzyby. 
Jakaż to była uciecha, gdy mama wracała z takiej wy-
cieczki z pełnym wiadrem jagód i poziomek oraz ko-
szem pachnących grzybów. Kluski oraz pierogi z jago-
dami królowały wtedy na naszym stole.

Zakład posiadał ośrodek wczasowy w Karwii, 
w którym spędzali swój urlop pracownicy czynni z ro-
dzinami, a poza sezonem także emeryci. Niewątpliwą 

zaletą domków dla gości było doskonałe wyposażenie, 
estetyczny wygląd i bliska odległość od nadmorskiej 
plaży. Miałam przyjemność spędzić tam dwa tygodnie 
razem z dziećmi i moimi rodzicami, którzy właśnie 
przeszli na emeryturę.

Dzieci pracowników miały opłacony wyjazd i pobyt 
na koloniach letnich w różnych miejscowościach. Mnie 
najbardziej utkwiły w pamięci kolonie spędzone w: 
Radoryżu Smolanym, Krapkowicach, Woli Okrzejskiej 
i w Paarach koło Suśca. Najczęściej mieliśmy zakwate-
rowanie w szkołach pod opieką młodych wychowaw-
ców, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo i zapewnia-
li mnóstwo atrakcji. Sądzę, że gdyby nie te kolonie, 
większość z nas spędzałaby wakacje w Bychawie lub 
u dziadków na wsi.

Inną formą pomocy były paczki świąteczne dla dzie-
ci pracowników rozdawane podczas organizowanych 
co roku zabaw choinkowych. Na te paczki czekaliśmy 
z utęsknieniem. Pełno w nich było smakołyków rzad-
ko spożywanych na co dzień. Do dziś pamiętam inten-
sywny zapach pomarańczy obieranych ze skórki – te 
dzisiejsze wcale tak nie pachną i nie smakują, przy-
sięgam! Łakomczuchy wyciągały ręce przede wszyst-
kim po wedlowskie czekolady, ptasie mleczko, batony 

i inne dziwne rarytasy jak: sezamki, makagigi, lizaki 
o fantazyjnych kształtach.

Zakład obuwia w Bychawie był też fundatorem 
paczek świątecznych oraz nagród za udział w kon-
kursach dla pensjonariuszy z Domu Dziecka w Woli 
Gałęzowskiej. Wdzięczni za prezenty wychowankowie 
pod opieką swoich wychowawców przygotowywali 
się do występów artystycznych, by w ten sposób po-
dziękować za hojność swoim sponsorom.

Ploteczki, wspomnienia, opinie…
We wspomnieniach dominowały ciekawostki zwią-

zane z obchodami Święta Pracy. W tamtych czasach 
udział w pochodzie pierwszomajowym w zasadzie 
był obowiązkowy. Oczywiście znaleźli się tacy, którzy 
z przekory bądź różnych przekonań politycznych nie 
brali w nim udziału. Kierownictwo, przodownicy pra-
cy chętnie jednak pokazywali się na bychawskiej ulicy, 
reprezentując godnie swoje miejsce pracy.

Jednego roku, jak wspomina Sławomira Nawłatyna 
(obecnie Wrzesińska), jej tata Tadeusz Nawłatyna – re-
ferent pracujący w ŁZO wymyślił niecodzienną dekora-
cję na pierwszomajowe święto. Zaprojektował olbrzy-
mi but z napisem „Wyprodukowano 5.000.000 szt.” 
umieszczony na zakładowym samochodzie. Wewnątrz 

buta siedziała mała Sławka, która w odpowiednim 
momencie miała wręczyć kwiaty stojącym na trybu-
nach oficjelom. W tym samym czasie pracownik wy-
puścił w powietrze parę gołębi trzymanych w klatce.

Na koniec pozwolę sobie zacytować dwie opinie od 
byłych pracowników bychawskiej „Ciapiarni”:

Najbardziej pamiętam dyrektora Mariana 
Dzidkowskiego, bo to właśnie on przyjmował mnie do 
pracy. Przywiązywał dużą wagę do dyscypliny pracy, 
niektórzy trochę się go bali, ale i tak cieszył się uzna-
niem i sympatią.

W naszym zakładzie panowała naprawdę rodzinna 
atmosfera, przez te wszystkie lata znalazłam wśród 
pracownic przyjaciółki, z którymi do dziś utrzymuję 
bliskie kontakty. 

O tym, że w zakładzie naprawdę dobrze się praco-
wało, wielokrotnie słyszałam w domu od swoich ro-
dziców. Będąc na emeryturze, ciepło wspominali czas 
spędzony w swoim miejscu pracy. Dlatego po latach 
postanowiłam odświeżyć ich wspomnienia i uchronić 
od zapomnienia zakład obuwia zwany „Ciapiarnią”, 
którego już niestety nie ma w przestrzeni naszego 
miasteczka. Sentyment jednak pozostał.

Materiał zebrała i opracowała
Teresa Tracz

(część III)

„Ciapiarni” już nie ma..., pozostał sentyment 
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Dział montażu. Na zdj. R. orszulski i J. kalbarczyk

wycieczka do wieliczki, pracownicy łzo

załoga z Bychawy nad polskim morzem (wł. i. lipińskiej)

Bychawa, l. 70. XX w. Na zdjęciu w bucie 
zaprojektowanym przez t. Nawłatynę widać jego 
córkę sławkę (z albumu s. wrzesińskiej)

Bychawa, l. 70. XX w. obchody 1 Maja, na zdjęciu 
mała sławka Nawłatyna z kwiatami przed 
trybunami (wł. s. wrzesińska)

oddział szwalni, leokadia kostrzewa, za nią 
wiesława orszulska - wł. zdjęcia

obchody 1 Maja, 1974. od lewej andrzej krusiński, 
tuż za nim kier. Marian Dzidkowski. z przodu 
M. zielonka i M. Mierzwa (z albumu p. krusińskich)

zabawa choinkowa 
dla dzieci 
pracowników 
zakładów obuwia 
w Domu kultury. 
Na zdj. rodzeństwo 
orszulskich. (z albumu 
p. orszulskich)lata 70. wycieczka pracowników łzo 

w Bieszczady (ze zbiorów M. sobaszek)

westerplatte. 
Pracownicy zakładu 
obuwia w Bychawie 
na wycieczce. Na 
dole od prawej siedzi 
z. krusińska (wł. 
i. lipińska)

Pracownice zakładów obuwia w Bychawie na 
wycieczce nad morzem. Na zdj. stoją a. Nawłatyna 
i z. krusińska od prawej (z albumu p. krusińskich)



szkoły szkoły

w Bychawie; emerytowaną dyrektor naszej szkoły 
– p. Henrykę Taubę; księży – obecnego proboszcza 
ks. Tomasza Maja oraz długoletniego proboszcza 
naszej parafii – ks. Stanisława Górę.

Ponadto naszą uroczystość uświetnili sołtysi 
Bychawki: p. Ewa Sprawka reprezentująca także 
Bibliotekę Miejską w Bychawie – Filia w Bychawce; 
p. Aneta Zielińska, również jako przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz p. Adriusz Samborski, który 
wystąpił w roli szefa OSP z Bychawki Drugiej.

Część oficjalną w szkole rozpoczął dyrektor szko-
ły p. Bogusław Golewski, który powitał wszystkich 

zebranych i wspomniał o obchodach Roku Patrona 
oraz Święcie Szkoły.

Część artystyczna, którą prowadzili uczniowie 
z kl. VIII – Oliwia Sopoćko i Dawid Sobkowicz, uka-
zała wydarzenia, zadania, wycieczki jakie w tym 
roku szkolnym przygotowali i przeprowadzili dla 
uczniów nauczyciele: p. Ewa Drąg, p. Krystyna 
Jagiełło, p. Ewa Krzysiak, p. Beata Chmielowiec, 
p. Jolanta Maksim, p. Bogumiła Rosołowska, 
p. Magdalena Jarocka, p. Anna Duda, p. Beata Kot, 
p. Zbigniew Maksim, p. Anna Bartnik, p. Urszula 
Wilkołazka, p. Krzysztof Mendykowski.

Ostatnią częścią Święta Szkoły było odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy na „Skwerku Kajetana 
Koźmiana”. Dokonali tego: Burmistrz Bychawy – 
p. Janusz Urban, przewodnicząca Rady Rodziców 
– p. Aneta Zielińska, przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego – Julia Krusińska oraz dyrektor szko-
ły – p. Bogusław Golewski.

Tablicę pamiątkową poświęcił ksiądz proboszcz 
Tomasz Maj.

Po uroczystości zaproszeni goście zwiedzali 
szkołę, wystawy, okolicznościowe gazetki, afory-
zmy oraz „Dawną Izbę Bychawczyńską”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom 
obecnym z nami w tym ważnym dla nas dniu!

Anna Bartnik – koordynator projektu

�� Spotkanie 
z Wiesławem 
Drabikiem – 
pisarzem dla 
dzieci
Dzięki współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną 
w Bychawie dnia 22 kwietnia 
2022 roku uczniowie 
klas II c i II a ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawę wraz 
z wychowawczyniami Dorotą 
Drążek i Elżbietą Małecką 
mieli okazję spotkać się ze 
znanym pisarzem dla dzieci – 
Wiesławem Drabikiem. 

Jest on autorem ponad dwustu pięćdziesię-
ciu bajeczek dla dzieci ukazujących się od 1995 
roku. Są to pełne humoru wierszowane bajeczki, 
chętnie czytane i oglądane przez najmłodszych.

Pisarz z niesamowitą łatwością nawiązał kon-
takt z dziećmi. Opowiadał jak powstaje książka, 
jak się ją ilustruje i w jaki sposób rozpoczęła się 
jego przygoda z pisaniem. Pokazywał różne ro-
dzaje książek. Czytał fragmenty swoich utwo-
rów, wymyślał wesołe rymowanki, zadawał za-
gadki. Za prawidłowe odpowiedzi nagradzał róż-
norodnymi upominkami.

Na zakończenie spotkania uczniowie zrobili 
sobie grupowe zdjęcie z pisarzem, a pan Drabik 
otrzymał na pamiątkę dyplom z podziękowania-
mi i podpisami dzieci. Po spotkaniu drugoklasiści 
mieli także możliwość zakupu książek z osobistą 
dedykacją i autografem pisarza.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze i z 
pewnością na długo zapadnie w pamięci dzieci 
oraz zachęci je do sięgnięcia po książki autora.

wych. Dorota Drążek

��Warsztaty 
odkrywania pasji
Poszukiwanie własnej drogi 
bardzo często zaczyna się 
już w szkole podstawowej. 
Uczniowie zastanawiają się, co 
zrobić, aby dalsze życie dawało 
radość i satysfakcję. Wielu z nich 
nie odkryło jeszcze swoich 
talentów i zainteresowań. Aby 
ułatwić uczniom odnalezienie 
pasji i wskazać nowe obszary 
do działania, 25 marca 2022 
roku w naszej szkole odbyły się 
warsztaty.

Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Gąbka – 
pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bychawie, miłośniczka gór, zdobywczyni wie-
lu wysokich szczytów. Podczas spotkania opowie-
działa o tym, jak odkryła swoją pasję i w jaki spo-
sób przez kolejne lata ją rozwijała. Zaprezentowała 
także zdjęcia ze swoich wypraw oraz niezbędny do 
wspinaczki sprzęt.

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem, a na-
wet podziwem, słuchali relacji pani Magdy z trud-
nych i niezwykle niebezpiecznych wypraw. Byli pod 
wrażeniem jej odwagi, uporu w dążeniu do celu oraz 
wytrwałości w pokonywaniu trudności stojących na 
drodze do spełniania marzeń.

Warsztaty te wpisały się w realizację zaplano-
wanych działań szkoły z zakresu promowania ak-
tywności i przedsiębiorczości wśród uczniów oraz 
popularyzowania idei uczenia się przez całe życie. 
Wierzymy, iż uczniowie zrozumieli, że każdy z nich 
może odnaleźć w swoim życiu pasję, gdyż jest ona 
czymś, co odkrywamy i rozwijamy, a nie tym, co 
posiadamy.

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy
w Starej Wsi Drugiej

�� Sukces wolontariuszek ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Dominika Maja 
w Zaraszowie

24 maja 2022 roku podczas uroczystej gali w auli 
św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Agnieszka, 
Malwinka i Ola odebrały nagrody za zdobycie trze-
ciego miejsca w ogólnopolskim projekcie eduka-
cyjnym Podaj dobro dalej, zorganizowanym przez 
Fundację im. Heleny Kmieć we współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie.

Na stronie Fundacji możemy przeczytać, że ce-
lem projektu jest edukowanie, rozwijanie i uwrażli-
wianie najmłodszych na pomoc drugiemu człowie-
kowi, stawiając im za przykład śp. Helenę Kmieć. 

W tym roku szkolnym odbyła się IV edycja projek-
tu. Jej hasło główne to: Człowiekiem być. Zadaniem 
każdej grupy biorącej udział w konkursie było przy-
gotowanie akcji społecznej nastawionej na pomoc 
innym; wymyślenie jej tytułu, hasła, logo i przepro-
wadzenie dwóch przedsięwzięć, które miały być 
udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji 
multimedialnej. Nasze wolontariuszki zorganizowa-
ły akcję zatytułowaną: Małe gesty – wielka radość. 
Hasłem przewodnim były słowa Johannesa Roberta 
Bechera: Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być 
człowiekiem. Przedsięwzięcie pierwsze polegało na 

przygotowaniu magnesów na lodówkę w kształcie 
serduszek. Jako materiał posłużyła własnoręcznie 
wykonana przez wolontariuszki masa porcelano-
wa w kolorze czerwonym. Każde serduszko zostało 
ozdobione głównym hasłem projektu (Człowiekiem 
być). Następnie magnesiki, pięknie opakowane 
i zaopatrzone w cytaty pochodzące z wypowiedzi 
Heleny Kmieć: „Wszystkie umiejętności które po-
siadam, zdolności które nabywam, talenty które 

rozwijam nie mają służyć mi, ale są po to bym mo-
gła je wykorzystywać do pomocy innym” oraz 
„Żeby być misjonarzem, nie trzeba lecieć na inny 
kontynent. Miłość można i trzeba nieść wszędzie, 
tak do Afryki, jak i do sąsiada z ulicy”, zostały roz-
dane uczestnikom mszy św. rekolekcyjnej, która 
była odprawiona w Kaplicy Rzymskokatolickiej pw. 
MB Królowej Polski w Zaraszowie. Był to gest ma-
jący podziękować mieszkańcom za zaangażowanie 
w liczne akcje charytatywne, jakie prowadzone są 
przez nasze Szkolne Koło Wolontariatu, w tym tak-
że za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Drugim przedsięwzięciem było opracowanie ka-
lendarza na rok 2023, w którym wykorzystane zo-
stały rysunki uczniów naszej szkoły. Ochotnicy za-
stanawiali się, co dokładnie oznacza „bycie czło-
wiekiem”. Kalendarze te mają przez cały kolejny 
rok przypominać nam, że człowiekiem można być 
w różnych sytuacjach i na różne sposoby.

Uczestnictwo w projekcie przyniosło wiele pozy-
tywnych efektów, nie tylko dla bezpośrednio bio-
rących w nim udział wolontariuszek, ale także dla 
całej społeczności szkolnej i lokalnej. Należą do 
nich np. wzrost świadomości dotyczącej wagi na-
wet najmniejszych działań podejmowanych z myślą 
nie tylko o drugim człowieku, ale także o otaczają-
cym nas świecie; kształtowanie postawy szacun-
ku dla drugiego człowieka, zwierząt, środowiska; 

promowanie pozytywnych wzorców (osoba śp. 
Heleny Kmieć); zachęcenie do działalności wolon-
tariackiej i charytatywnej; rozwinięcie posiadanych 
talentów oraz uzyskanie nowych umiejętności.

Projekt Podaj dobro dalej dedykowany jest 
uczniom szkół podstawowych oraz grupom pozasz-
kolnym w wieku klas I-VIII. Zachęcamy wszystkich 
do udziału w kolejnej edycji, ponieważ jest to nie 
tylko działanie skierowane na edukację i rozwój, ale 
przede wszystkim czas spędzony na integracji, po-
znawaniu siebie nawzajem, wspieraniu się w trud-
niejszych momentach i dzieleniu radości wtedy, 
gdy widzimy, jak niesione przez nas dobro wywołu-
je uśmiech na twarzach innych ludzi. Więcej infor-
macji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji 
im. Heleny Kmieć: www.helenakmiec.pl

Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim nauczycielom, którzy wspierali nas w czasie 
realizacji projektu oraz Radzie Rodziców działa-
jącej przy Szkole Podstawowej im. ks. Dominika 
Maja w Zaraszowie za pomoc w sfinansowa-
niu materiałów oraz przejazdu na uroczystą galę 
w Łagiewnikach.

A więc: Podaj dobro dalej!
Katarzyna Wiśniewska 

opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
SP im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie

�� 3 czerwca 2022 roku 
w Szkole Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana 
był Świętem Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym święto to miało szcze-
gólny charakter, w związku z przypadającą 31 grud-
nia 2021 roku 250. rocznicą urodzin Kajetana 
Koźmiana i 32. rocznicą nadania szkole imienia 
Kajetana Koźmiana.

Rok szkolny 2021/2022 w naszej szkole ogło-
szony został „Rokiem Patrona”. W ciągu dziesię-
ciu miesięcy uczniowie uczestniczyli w wielu dzia-
łaniach, które przygotowywali nauczyciele, aby 
ich wychowankowie mogli lepiej poznać sylwetkę 
Kajetana Koźmiana.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w inten-
cji Kajetana Koźmiana w kościele parafialnym, na-
stępnie zapalono znicze na grobie Patrona.

Na Święto Szkoły przybyli zaproszeni goście: 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
Rady Rodziców, rodzice, uczniowie, pracownicy 
szkoły oraz nauczyciele na czele z dyrektorem szko-
ły – p. Bogusławem Golewskim.

Miło nam było gościć: Burmistrza Bychawy – 
p. Janusza Urbana, Sekretarz Gminy – p. Jolantę 

Cajzer, Skarbnik Gminy – p. Elżbietę Dworak, 
Naczelnik Wydziału OSSO – p. Agnieszkę Szacoń; 
dyrektorów szkół gminnych – p. Justynę Pawlik, 
p. Renatę Kryskę, p. Ewę Bogutę ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie; 
p. Martę Żyśko – dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej; 
p. Mirosława Stoczkowskiego – dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej oraz p. Annę Sadowską – repre-
zentującą dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Dominika Maja w Zaraszowie; p. Annę Pietrzak 
– dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 

Święto szkoły w Bychawce 
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�� SP Bychawa z odwiedzinami w Bałtowie
Safari amerykańskim schoolbusem wśród dziko 

żyjących zwierząt, spotkanie oko w oko z dinozau-
rami i morskimi potworami z epoki prehistorycz-
nej, pobyt w Wiosce Czarownic oraz spacer po Jura 
Parku – to główne atrakcje wycieczki do Bałtowa, 
która odbyła się 20 maja 2022 roku, a uczestni-
czyły w niej klasy drugie ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie, wraz z wycho-
wawczyniami: Elżbietą Małecką, Bożeną Wardą, 
Dorotą Drążek; nauczycielami: Marzeną Kasperek 
i Moniką Ziętek oraz dwoma mamusiami.

Pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym 
rozpoczął się od zwiedzania Zwierzyńca 
Bałtowskiego. Jego górną część, która zajmuje po-
nad 50 hektarów, zamieszkuje około 400 zwierząt 
biegających swobodnie w kilku sektorach. Po tym 
terenie wycieczkowicze poruszali się pomarań-
czowym amerykańskim schoolbusem, mając oka-
zję do bliskich spotkań ze zwierzętami. Wycieczka 
pozwoliła uczniom na usystematyzowanie wie-
dzy przyrodniczo-geograficznej poprzez zwiedza-
nie Polski w miniaturze, przez co uczestnicy po-
znali najpiękniejsze zabytki polskiej architektury. 
Następnie wszyscy udali się na obiad, a po nim do 
magicznego miejsca – Sabatówka. Przekraczając jej 
bramę drugoklasiści przenieśli się w świat wiedźm, 
czarownic i białej magii. Mocne przeżycia czekały 
na uczniów w Oceanarium Prehistorycznym. Dzięki 
zastosowaniu technologii 3D można tam stanąć 

oko w oko z morskimi potworami. Następnie wszy-
scy udali się do Jura Parku. Tam wycieczkowiczów 
powitała pani przewodnik, która opowiadała 
o zgromadzonych eksponatach. Rozmiary oraz 
dbałość o szczegóły z jaką zostały przygotowane 
dinozaury, a także sposób ich pokazania w oto-
czeniu zachwyciły słuchających. Uzupełnieniem 
ścieżki dydaktycznej było Muzeum Jurajskie. Na 
zakończenie wycieczki uczniowie mogli się zre-
laksować na placu zabaw. Największym powodze-
niem wśród dzieci cieszyła się konstrukcja linowa 
rozpięta na słupach, przypominająca pajęczą sieć.

Mimo zmęczenia i upału, który bardzo doskwie-
rał, z wycieczki do Krainy Dinozaurów wszyscy 
wrócili pełni wrażeń i zadowoleni. Była to z pew-
nością niezapomniana przygoda.

wych. Dorota Drążek

�� Po dwóch latach 
przerwy wróciła 
rywalizacja uczniów 
szkół podstawowych 
w turnieju 
Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 
W piątek 28 kwietnia 
2022 roku odbyły się 
eliminacje gminne 
XLIII Ogólnopolskiego 
Turnieju BRD. 
Wydarzenie zostało 
objęte Patronatem 
Honorowym 
Burmistrza Bychawy.

Janusz Urban Burmistrz Bychawy powitał uczest-
ników turnieju, a w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na istotę działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Po krót-
kiej części oficjalnej uczniowie – przedstawiciele 
wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy – 
przystąpili do rywalizacji.

Turniej został przeprowadzony w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: grupa I (klasy V, VI) oraz 
grupa II (klasy VII, VIII). Uczniowie rywalizowali 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

w następujących konkurencjach: test ze znajomo-
ści ogólnych przepisów ruchu drogowego, 25 pytań, 
test ze skrzyżowań (ustalanie kolejności przejazdu), 
10 pytań, test praktyczny – jazda rowerem (tor prze-
szkód) na placu manewrowym stadionu miejskiego 
w Bychawie, wykonanie zadania z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie kon-
kurencje były odpowiednio punktowane, a po całko-
witym podliczeniu komisja turnieju ogłosiła następu-
jącą klasyfikację:

Klasyfikacja drużynowa:
Grupa I

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce – awans do eliminacji powiatowych;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej;
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Dominika 
Maja w Zaraszowie.

Grupa II
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce – awans do eliminacji powiatowych;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Dominika 
Maja w Zaraszowie;
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Polski 
Niepodległej w Bychawie;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej;
V miejsce – Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej.

Klasyfikacja indywidualna:
Grupa I

I miejsce – Wiktoria Skoczylas – Szkoła Podstawowa 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce;
II miejsce – Kinga Wojtyła – Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Dominika Maja w Zaraszowie;
III miejsce – Tomasz Kałużny – Szkoła Podstawowa 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.

Grupa II
I miejsce – Dawid Sobkowicz – Szkoła Podstawowa 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce;
II miejsce – Bartłomiej Wójtowicz – Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Dominika Maja w Zaraszowie;

III miejsce –Patryk Pawelec – Szkoła Podstawowa 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.

Wszystkim uczestnikom turnieju składamy gratu-
lacje za wykazanie się wiedzą z zakresu przepisów ru-
chu drogowego, umiejętnościami jazdy na rowerze, 
a także w udzielaniu pierwszej pomocy. „Wszyscy 
jesteście zwycięzcami” – to słowa wypowiedziane 
podczas otwarcia turnieju przez Burmistrza Bychawy 
Janusza Urbana, któremu dziękujemy za patronat 
i ciekawe nagrody, które wraz z dyplomami zosta-
ły wręczone uczestnikom na zakończeniu turnieju. 
Nagrody, w imieniu Burmistrza, wręczali: p. Andrzej 
Miszaczak (Gminny Koordynator Sportu) oraz 
p. Bogusław Golewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawce – przewodniczący komisji konkursowej).

Serdeczne podziękowania składamy p. Marcinowi 
Krykowi z Zespołu Szkół Zawodowych im. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie za przygotowywanie te-
stów i toru przeszkód oraz ocenę pomocy przedme-
dycznej. Dziękujemy również pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Bychawie za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju.

Słowa podziękowania kierujemy do nauczycie-
li przygotowujących drużyny do turnieju: Beaty 
Kot i Zbigniewa Maksima ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce; Jolanty Flis 
ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Dominika Maja 
w Zaraszowie; Artura Chrzanowskiego ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie; 
Beaty Kuleszy ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej; Reginy Kloc i Janusza 
Flisa ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej. Duże podziękowania przeka-
zujemy pracownikom Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie oraz p. Dyrektor Justynie 
Pawlik – za smaczny obiad i sympatyczne przyjęcie 
wszystkich reprezentantów szkół i ich opiekunów.

Bogusław Golewski, Beata Kot, Zbigniew Maksim

Postscriptum
14 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej 

nr 27 w Lublinie odbyły się eliminacje powiato-
we XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawo-
wych z powiatu lubelskiego. W eliminacjach powia-
towych brali udział – jako zwycięzcy eliminacji gmin-
nych – uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawce. 
Drużynę grupy I tworzyli: Tomasz Kałużny, Oliwia 
Niedźwiedź, Adrian Pawelec oraz Wiktoria Skoczylas, 
a grupy II: Oliwier Kuna, Patryk Pawelec i Dawid 
Sobkowicz. Bardzo dobrze zaprezentowała się na-
sza drużyna z grupy II. Objęła prowadzenie po pierw-
szej konkurencji (test z przepisów ruchu drogowe-
go), była na czele również po drugiej („krzyżówki”) 
i po trzeciej konkurencji (jazda rowerem po mia-
steczku ruchu drogowego). Jeden niefortunny prze-
jazd na rowerowym torze przeszkód pozbawił ją 

zwycięstwa. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła 
drugie miejsce. Drużyna grupy I minimalnie przegra-
ła miejsce na podium – w ich przypadku również tor 
przeszkód okazał się zbyt trudny. Ostatecznie zajęli 
czwarte miejsce. Natomiast rywalizację indywidual-
ną w grupie II wygrał nasz uczeń Dawid Sobkowicz, 
który zapewnił sobie zwycięstwo dopiero w ostat-
niej konkurencji minimalnie wyprzedzając konkuren-
ta ze szkoły w Strzyżewicach-Rechcie.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zosta-
li nagrodzeni dyplomami i nagrodami, a drużyny, 
które zajęły pierwsze miejsca – w grupie I – Szkoła 
Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, 
w grupie II – Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie – będą 
reprezentowały powiat lubelski w eliminacjach 
wojewódzkich.

Wszystkim naszym uczniom gratulujemy wystę-
pu, szczególne gratulacje dla Dawida. Dziękujemy za 
godne reprezentowanie naszej szkoły i naszej gmi-
ny na zawodach powiatowych. Władzom samorzą-
dowym dziękujemy za zorganizowanie bezpłatnego 
transportu do Lublina.

�� Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 
w Zespole 
Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego

Katem był człowiek
zatruty przez czas
który w kwietniowy dzień
o piątej nad ranem
zrodził potwory i bestie…

Zbrodnia katyńska to tragiczne wydarze-
nie na kartach polskiej historii. W kwietniu 
1940 roku kilkadziesiąt tysięcy polskich ofi-
cerów zostało zamordowanych w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. Społeczność Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego uczciła tą rocz-
nicę uroczystym apelem oraz częścią artystycz-
ną w wykonaniu młodzieży. W trakcie uroczy-
stości został posadzony dąb upamiętniający po-
rucznika Władysława Wachowicza, urodzonego 
w Bychawie 4 sierpnia 1893 roku i zamordowa-
nego w Charkowie w 1940 r. Był uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. 
Za swoją służbę ojczyźnie został odznaczony 
Krzyżem i Medalem Niepodległości. Uroczystość 
wpisała się w ogólnopolską akcję „Katyń… oca-
lić od zapomnienia”, przeprowadzoną pod pa-
tronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

�� Z głową w chmurach

22 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w świe-
tlicy Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie odbyły się warsztaty dla uczniów kla-
sy 5 b i 5 c z Magdaleną Gąbką pt. „Odkrywanie 
pasji w życiu”. Pani Magda jest rdzenną bycha-
wianką, która pracuje w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Bychawie. Spotkanie było po-
święcone pasjom, które zdominowały jej życie, 
czyli wspinaczce po górach i bieganiu. W bardzo 
ciekawy i atrakcyjny sposób opowiadała uczniom 
o swoich dotychczasowych sukcesach. Wszyscy 
byli bardzo zainteresowani i z uwagą słuchali opo-
wieści pani Gąbki. Podczas wyświetlania jednego 
ze slajdów dzieci powiedziały: „O! Tam są chmu-
ry!”. To właśnie wtedy uświadomiły sobie, że moż-
na być tak wysoko, że obłoki są na wyciągnięcie 
ręki. Okazuje się, że frazeologizm: chodzić z głową 
w chmurach, ma nie tylko przenośne znaczenie.

Być może dzisiejsze warsztaty zainspirują które-
goś z uczniów do uprawiania wspinaczki wysoko-
górskiej, biegania lub innej aktywności fizycznej.

Magdalena Miszczak
Andrzej Miszczak
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