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Drodzy Czytelnicy!

Nasza gazeta, będąca od pewnego czasu lokalnym nieregularnikiem, 
oprócz wydań, które można przewidzieć - świątecznych, z okazji pierogów 
i dożynek, pojawia się także w innych, bardzo ważnych chwilach dla na-
szych mieszkańców.  

Teraz, takich powodów jest co najmniej dwa. 
Wybory samorządowe 2010. 21 listopada, kilkadziesiąt procent mieszkań-

ców naszej gminy pójdzie do urn, i wybierze swoich przedstawicieli do rady 
miejskiej, powiatowej, sejmiku województwa oraz burmistrza. Zachęcam do 
pójścia na wybory, bo jak przeczytałam na blogu kandydata na prezydenta 
jakiegoś miasta „złych prezydentów, wójtów, burmistrzów i radnych wybiera-
ją ci dobrzy ludzie, którzy nie biorą udziału w wyborach”. Dlatego, by ułatwić 
Państwu podjęcie decyzji, przygotowaliśmy w tym numerze specjalną rubry-
kę - Wybory Samorządowe.

Druga przyczyna to zmiany w Bychawskim Centrum Kultury. Po czterna-
stu latach pełnienia funkcji dyrektora Bychawskiego Domu Kultury, a po-
tem Bychawskiego Centrum Kultury, odchodzi z tej instytucji Mariusz Na-
włatyna. To on, w trudnej dla kultury końcówce lat 90. „budował bychawską 
kulturę", zdobywał kadrę instruktorską, tworzył kawiarnię, zespoły i grupy 
artystyczne; potem, na początku lat dwutysięcznych, realizował nowator-
skie pomysły (m.in. Festyn "W krainie pierogów"), by pod koniec tej dekady 
tchnął w budynek i otoczenie BCK nowe życie. Teraz, po dobrze spełnionym 
obowiązku żegna się z Państwem w swoim artykule "BYĆ SOBĄ od... do...". 
Zachęcam do przeczytania tego artykułu, jak również przygotowanego przez 
dyrektora raportu z funkcjonowania BCK w latach 1996-2010. 

Przedstawiając Państwu rekordowy w historii gazety, bo 36. stronicowy 
numer „Głosu Ziemi Bychawskiej", życzę miłej lektury i pozdrawiam,

Monika Głazik
redaktor naczelna

21 listopada 2010 roku odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Chciał-
bym zachęcić Państwa do wzięcia w nich udziału. W ten sposób nawiążemy 
do patriotycznych tradycji i spełnimy obywatelski obowiązek.

Chciałbym również z tej okazji wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i wspierali moje działania podczas V kaden-
cji samorządu, idące w kierunku zmian w infrastrukturze miasta i gminy 
Bychawy. Wszystkim przekazuję najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata.

Andrzej Sobaszek
Burmistrz Bychawy

Szanowni Mieszkańcy! 
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Rozmowa 
z Janem Mazurkiewiczem, 
zastępcą burmistrza
Panie Burmistrzu, zbliża się koniec roku, 
jak przebiega realizacja zadań inwesty-
cyjnych i remontowych?

Rok 2010 możemy zaliczyć do bardzo uda-
nych ze względu na zakres inwestycji, jak 
i wielkość pozyskanych środków zewnętrz-
nych. Wszystkie zadania inwestycyjne i re-
montowe ujęte w tegorocznym budżecie zo-
stały wykonane, bądź są na ukończeniu. 
Zrealizowaliśmy dużo zadań na wsi oraz 
w mieście. Priorytetem była realizacja 
czterech projektów z udziałem fundu-
szy unijnych tj. budowa drogi Gałęzów 
– Leśniczówka, zakup samochodów 
i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP, informatyzacja Urzędu i remont 
oraz wyposażenie filii bibliotecznej w 
Starej Wsi Drugiej. Łączna wartość 
tych projektów to kwota 6 mln 379 
tys. złotych, w tym pozyskane środ-
ki unijne - 4 mln 645 tys. złotych. 
Wykonanych zostało wiele zadań po-
prawiających infrastrukturę drogową, 
między innymi była to budowa oraz remonty 
dróg, ulic i chodników (Bychawka Trzecia – 
Bychawka Pierwsza, Zdrapy, Wincentówek, 
Wola Gałęzowska, Leśniczówka, Stara Wieś 
Druga, ulice Rynek i Kopernika, ul.11 Li-
stopada, ul. Partyzantów). Na remonty dróg 
Bychawka Trzecia – Bychawka Pierwsza, 
Zdrapy i Wincentówek pozyskano środki ze-
wnętrzne z ministerstwa MSWiA w wysoko-
ści 441 600 zł. 

Nowością w tegorocznym budżecie było 
wydzielenie środków na fundusze sołeckie 
w wysokości 244 474,61 zł. Mieszkańcy so-
łectw zadecydowali o przeznaczeniu tych 
funduszy. Z tych środków wykonano mię-
dzy innymi częściowe remonty wielu remi-
zo-świetlic (Gałęzów – Kolonia Druga, Ga-
łęzow – Kolonia Pierwsza, Stara Wieś Trze-
cia, Bychawka Pierwsza, Kowersk, Olszo-

wiec, Wola Duża), a także budynków szkół 
w Zdrapach, Gałęzowie i Olszowcu. Niektó-
re sołectwa przeznaczyły na zakup kruszy-
wa drogowego środki z funduszy sołeckich. 
Ogółem w 2010 roku zakupiono kruszywo 
za kwotę 237 778,00 zł.

Które ze zrealizowanych inwestycji 
w mijającej kadencji uważa Pan za naj-
ważniejsze dla miasta i gminy?

Każde zrealizowane zadanie mniejsze czy 
większe jest bardzo ważne dla mieszkań-
ców miasta i wsi. W mijającej kadencji zre-
alizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwe-
stycji, powiedziałbym nawet strategicznych 

dla dalszego rozwoju miasta i gminy. Mam 
tu na myśli modernizację oczyszczalni ście-
ków, udział gminy w odbudowie nawierzch-
ni dróg powiatowych:  Bychawa – Bychaw-
ka – Lublin oraz drogi Stara Wieś – Staw-
ce, Gałęzów – Kowersk, Wola Duża – Osowa, 
Bychawa – Olszowiec – Piotrków oraz wy-
budowanie wielu odcinków dróg gminnych: 
w Wincentówku, Starej Wsi Trzeciej, Zdra-
pach, Gałęzowie Kolonii Drugiej. Wykonano 
wewnętrzną instalację i podłączono do sie-
ci gazowej szkołę w Bychawce oraz remizo-
świetlicę w Bychawce Drugiej i Pierwszej.

Istotnym przedsięwzięciem dla rozwoju fi-
zycznego i kulturalnego mieszkańców było 
wybudowanie przy gimnazjum zespołu bo-
isk sportowych Orlik 2012, modernizacja 
stadionu sportowego wraz z budową par-
kingu, termomodernizacja Bychawskiego 

Centrum Kultury, remont filii bibliotecznej 
w Starej Wsi. Nie sposób wymienić wszyst-
kich inwestycji, dlatego zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych na naszą stronę in-
ternetową www.bychawa.pl, zakładka inwe-
stycje gdzie znajdziecie Państwo szczegó-
łowy wykaz i opis wykonanych inwestycji 
w latach 2006 – 2010 i wcześniejszych.

Taka ilość i wielkość zadań inwesty-
cyjnych nie byłaby możliwa do udźwi-
gnięcia przez gminę bez udziału środ-
ków zewnętrznych. Czy można określić 
ich kwotę?

Tak, posiadamy takie wyliczenia.
Pozyskane środki zewnętrzne na re-

alizację zadań inwestycyjnych w latach 
2006-2010 to kwota ponad 11 milio-
nów złotych. Składają się na to środ-
ki z Unii Europejskiej oraz z krajowych 
funduszy. 

Chciałbym w tym miejscu wyjaśnić, 
że aby skorzystać ze środków zewnętrz-
nych trzeba zapewnić własne w posta-
ci udziału gminy, który winien stanowić 
15-50 % całości kosztów (np. przy inwe-
stycjach drogowych jest to 50 %) dlate-
go w zabezpieczeniu udziału własnego, 

Gmina przy dużych zadaniach niejedno-
krotnie musi wspierać się kredytem.

Czy są znane jakieś zamierzenia inwe-
stycyjne na rok przyszły?

Jest przygotowanych kilka dokumentacji, 
w tym zakwalifikowany do dofinansowania 
w wysokości 50 %, wniosek na odbudowę na-
wierzchni ulic Rataja – Wandzin – Zadębie z 
Krajowego Programu Odbudowy Dróg (kosz-
torysowa wartość inwestycji to 3 mln 707 
tys. zł), ale o tym, które zadania znajdą się 
w budżecie, decydować będą już nowo wy-
brane władze miasta i gminy Bychawa.

Dziękuję za rozmowę.

Gmina Bychawa 
liderem innowacji 

Pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych 
w latach 2006-2010

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach:
	 •	Zintegrowany	Program	Operacyjny	Rozwoju	Regionalnego	 3.588.987,63
	 •	Regionalny	Program	Operacyjny	Województwa	Lubelskiego	 4.588.352,58
Budżet	Państwa	 478.531,68
Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji		 1.669.064,00
Ministerstwo	Sportu	 333.000,00
Fundusz	Ochrony	Gruntów	Rolnych	 120.000,00
Fundusz	Rozwoju	Kultury	Fizycznej	 250.000,00
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubelskiego	 333.000,00
Bank	Gospodarstwa	Krajowego	 139.000,00

  Razem: 11.499.935,89

mg

W ubiegły piątek, 5 listopada gmi-
na Bychawa została wyróżniona ty-
tułem „Regionalnego Lidera Innowa-
cji i Rozwoju – 2010” w wojewódz-
twie lubelskim, w kategorii gmina 
miejsko-wiejska.

Wręczenie tytułu miało miejsce w 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubelskiego. Tytuł z rąk prezesa 
Fundacji Innowacji i Rozwoju odebrali 
burmistrz Andrzej Sobaszek i zastępca 
Jan Mazurkiewicz. Konkurs został zor-

ganizowany przez Fundację Innowacji i 
Rozwoju, którą wspiera między innymi 
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja 
Wspierania Przedsiębiorczości. 

W celu wyłonienia wyróżnionych, ko-
misja skupiła się między innymi na 
kryteriach takich jak: zrealizowane 
przez gminę inwestycje oraz stopień 
wykorzystywania środków unijnych. 
Naszej gminie udało się zdobyć tytuł 
już trzeci raz. M
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Sprawdziliśmy frekwencję radnych w tej kadencji

Moment prawdy... dla radnych
Monika Głazik

V Kadencja Rady Miejskiej w Bychawie dobiegła 
końca. 28 października odbyło się jej ostatnie zwy-
czajne posiedzenie. Zarówno przez burmistrza, jak 
i przewodniczącego rady zostały wręczone podzię-
kowania za pracę w radzie.

 Pokusiliśmy się o podsumowanie frekwencji rad-
nych podczas wszystkich sesji. Radni ogółem nie 
wypadli źle, jednak nieobecność niektórych rzuca 
cień na pracę rady.

Piętnastka bychawskich radnych od początku 
kadencji, czyli od jesieni 2006 roku spotkała się 
55 razy podczas sesji zwyczajnych i nadzwyczaj-
nych. Do tej pory większość radnych opuściła je-
dynie pojedyncze posiedzenia. Trzech ma stupro-
centową obecność na wszystkich sesjach. Mowa o 
przewodniczącym Rady Miejskiej – Sewerynie Gąb-
ce i wiceprzewodniczących: Wacławie Dudku i An-
drzeju Pietrzaku.

- Nawet, gdy nie pełniłem funkcji przewodniczące-
go, starałem się być na większości posiedzeń – mówi 
Seweryn Gąbka, przewodniczący rady. - Uważam, 
że obecność radnych na sesjach, komisjach jest bar-
dzo ważna. 

W niechlubnej statystyce nieobecności na sesjach Rady 
Miejskiej liderem jest dyrektor SPZOZ, Piotr Wojtaś. Obec-
ny był na 34 sesjach, tj. na około 60 % wszystkich posie-
dzeń. – Nie ukrywam, że często trudno jest pogodzić pracę 
w radzie z obowiązkami dyrektora SP ZOZ. Jako dyrektor 
muszę odbywać wyjazdy służbowe do NFZ czy Starostwa, 
również w godzinach popołudniowych. W wielu też spra-
wach nie mogę pozwolić sobie na zastępstwo w zarządzaniu 
szpitalem – przyznaje Wojtaś. – Jeśli zaś chodzi o moje nie-
obecności na posiedzeniach komisji ds. ochrony zdrowia, 
to nie uczestniczyłem w jej pracach, bo komisja ta zajmo-
wała się głównie rozpatrywaniem skarg jednego bychaw-
skiego petenta. 

Mimo słabej frekwencji, radny Piotr Wojtaś podjął decy-
zję, że będzie kandydował w następnej kadencji.

Już jest bezpłatny bezprzewodowy 
internet w centrum miasta

Seweryn Gąbka  Obecny na 55 sesjach Rady Miejskiej –  100%
Wacław Dudek  Obecny na 55 sesjach Rady Miejskiej –  100%
Andrzej Pietrzak  Obecny na 55 sesjach Rady Miejskiej –  100%
Kazimierz Walczak  Obecny na 54 sesjach Rady Miejskiej –  99 %
Piotr Gąbka   Obecny na 53 sesjach Rady Miejskiej –  98%
Andrzej Markiewicz Obecny na 53 sesjach Rady Miejskiej –  98%
Bogdan Tylus  Obecny na 52 sesjach Rady Miejskiej –  96%
Alicja Dzwonowska  Obecna na 51 sesjach Rady Miejskiej –  94%
Mirosław Pawełczak Obecny na 51 sesjach Rady Miejskiej –  94%
Janusz Orzeł  Obecny na 50 sesjach Rady Miejskiej –  92%
Grzegorz Szacoń  Obecny na 50 sesjach Rady Miejskiej –  92%
Andrzej Grzywa  Obecny na 48 sesjach Rady Miejskiej –  88%
Artur Płaza   Obecny na 46 sesjach Rady Miejskiej –  85%
Janusz Urban  Obecny na 44 sesjach Rady Miejskiej –  81%
Piotr Wojtaś   Obecny na 33 sesjach Rady Miejskiej –  61%

Monika Głazik

W ostatnim tygodniu października br. 
Bychawa dołączyła do miast umożliwia-
jących bezpłatny dostęp do Internetu za 
pośrednictwem technologii bezprzewo-
dowej. W chwili obecnej, aby połączyć się 
z Internetem należy znajdować się w By-
chawie w zasięgu sygnału nadawanego z 
dachu budynku urzędu miejskiego, szko-
ły podstawowej lub centrum kultury. Tam 
znajdują się trzy nadajniki hot-spot. 

- Bezpłatny internet w Bychawie za pomo-
cą nadajników hot-spot to oferta skierowana 
do mieszkańców miasta, którzy chcą czer-
pać wiedzę z Internetu, robić zakupy, komu-
nikować się ze znajomymi, opłacać rachun-
ki, rozwijać swoje zainteresowania. Nie jest 
absolutnie skierowana do osób, które chcą 
grać w sieci, czy ściągać pliki – mówi Grze-
gorz Szmit, informatyk Urzędu i jednocze-
śnie koordynator projektu.

Bezpłatny Internet w Bychawie już dzia-
ła. Warto sprawdzić samemu. Wystarczy po-

siadać komputer wyposażony w kartę WiFi. 
Łącze 512/128 kbit/s pozwala na całkiem 
przyzwoite korzystanie z sieci. Zostało rów-
nież założone ograniczenie czasowe: połą-
czenie zostaje automatycznie przerwane po 
24 godzinach ciągłego korzystania.

Internet z nadajników hot-spot to tylko 
jeden z elementów projektu realizowanego 
przez Urząd pod nazwą „Budowa zintegro-
wanego systemu informatycznego dla zrów-
noważonego rozwoju Gminy Bychawa”.
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Mariusz Nawłatyna

Mija 14 lat, od kiedy rozpocząłem pracę 
w samorządowej instytucji kultury w By-
chawie. Najpierw, jako pełniący obowiąz-
ki dyrektora Bychawskiego Domu Kultury, 
a następnie dyrektor tej instytucji oraz po-
wstałego po przekształceniu Bychawskiego 
Centrum Kultury.

Był to trudny czas, wszak instytucja była 
w zapaści, a na łamach lokalnej prasy i nie 
tylko, toczyła się ożywiona dyskusja, co z 
zrobić z domem kultury?

Przychodzą jednak w życiu człowieka ta-
kie chwile, kiedy podejmuje decyzje czasami 
niezrozumiałe dla środowiska. Czy tak się 
stało 14 lat temu? Odpowiedź pozostawiam 
mieszkańcom naszej gminy! Czy udało się 
wyprowadzić naszą samorządową instytu-
cję kultury z kryzysu, czy udało się zmienić 
jej obraz, czy jej działanie wpłynęło nie tylko 
na wizerunek Bychawy, ale także na jej po-
strzeganie w regionie i Polsce. 

Wydaje mi się, że została wykonana gigan-
tyczna praca w trakcie trudnych przemian w 
Polsce. Było to szukanie pomysłu na funk-
cjonowanie, dostrzeganie nowych trendów, 
rozpoznawanie oczekiwań. Te 14 lat było 
budowaniem zespołu pracowników, a tak-
że przekonywaniem ich do innych standar-
dów pracy, było budowaniem fundamentów 
finansowych funkcjonowania, było ciągłym 
i nieustającym do dzisiaj okresem moderni-
zacji budynku – by się nie wstydzić obdrapa-
nych ścian, zatęchłych pomieszczeń, wielo-
letniego wyposażenia, wypadających okien, 
drzwi itp. Dzisiaj możemy być dumni, tak, 
my mieszkańcy, możemy być dumni z nowe-
go wizerunku. To sukces nas wszystkich – 
mieszkańców, bo to nasza własność! 

Był to także okres poszukiwania i promo-
wania nowych imprez, miejsc i sposobu ich 
organizacji. To także okres mierzenia się z 
wyzwaniem organizacji imprezy masowej, 
na którą przyjeżdża ponad 20 000 uczest-
ników, i z tego także możemy być dumni, bo 
nam zazdroszczą takiego wydarzenia. Tak 
zaplanowanego i przeprowadzonego. To tak-
że tworzenie nowego miejsca do spędzania 
wolnego czasu (Kawiarnia Artystyczna „Zło-
ta Lira”), a zarazem takie przekształcenie 
funkcji budynku, by mógł sprostać nowym 
wyzwaniom, a zarazem dał wsparcie finan-
sowe – na działalność kulturalną. 

Te 14 lat pozostaje w mojej pamięci jesz-
cze z jednego powodu, chyba najważniej-
szego. Ten czas to przede wszystkim ludzie, 
których spotkałem na drodze zawodowej. To 
przeważnie obywatele naszej małej ojczyzny 
– Bychawy, ale nie tylko. To mnóstwo twarzy, 
to kilkanaście roczników nowych obywateli 
Bychawy. To nasze zespoły amatorskie i te, 
które odwiedzały nas z zewnątrz, te niezna-
ne i te słynne, które zagościły w Bychawie – 
w małym miasteczku na wschodzie Polski. 
To wreszcie wielkie grono przyjaciół, sym-
patyków, sponsorów i dobrych doradców, a 

także wolontariuszy. 
Wszystkim serdecz-
nie dziękuję, szcze-
gólnie tym, którzy an-
gażowali się w zespoły 
i grupy funkcjonujące 
w BCK: Klubowi Se-
niora, Chórowi BCK, 
zespołowi wokalne-
mu i scholi, dzieciom 
z zajęć recytatorskich, 
dziennikarskich i ta-
necznych, tym, któ-
rzy tańczyli i śpiewa-
li w „Podkowiakach” 
i „Koglu-Moglu”, mło-
dzieży z MIK-u i Te-
atru Młodzieżowe-
go „Odmieniec”. Byli-
ście i jesteście dowo-
dem na to, że warto 
inwestować w dzieci 
i młodzież. Jesteście 
wspaniali!

I kiedy nasuwają 
się takie wspomnie-
nia, czasami zakrę-
ci się łza w oku. Ob-
razy przesuwają się w 
pamięci z prędkością 
błyskawicy, i wte-
dy przychodzą w życiu 
człowieka takie chwile, kiedy podejmuje się 
decyzje czasami niezrozumiałe. Taką podją-
łem i ja, by zawiesić swoją pracę w BCK, by 
po 14 latach powiedzieć mojej rodzinie, że 
chcę być teraz tylko dla nich. Mam nadzieję, 
że sympatycy i przyjaciele zrozumieją mnie 
i mi wybaczą, choć oponenci i przeciwnicy 
pewnie się ucieszą. Mam jednak pewność, 
że ten czas był dla mnie osobiście okresem 
rozwoju i spełnieniem się jako człowieka. 
I chociaż nie zrealizowałem wszystkich swo-
ich planów i zamiarów, to jednak udało się 
zrobić wiele.

Odsyłam Państwa do strony internetowej 
BCK (www.ebck.pl). Jest tam zamieszczony 
raport otwarcia z 1996 r., kiedy rozpocząłem 
pracę, i raport na dzisiaj tj. listopad 2010 r., 
w którym szczegółowo opisuję, co udało 
się zrealizować. [Ten publikuje również ten 
numer „Głosu” na s. 6-7 przyp. red.] Mam 
świadomość, że zawsze można zrobić więcej, 
ale czasami trzeba prowadzić małe i dziwne 
bitwy, jak Don Kichot tracić czas i energię, 
by zrobić mały kroczek, a dopiero po jakimś 
czasie móc odtrąbić zwycięstwo. Czasami 
trzeba być cierpliwym i czekać, bo nie da się 
przeskoczyć uwarunkowań prawnych, for-
malnych, życiowych. A czasami trzeba doj-
rzeć i dorosnąć. To także wyzwanie!

Dzisiaj jednak jestem pewny, że my, 
mieszkańcy Bychawy możemy być dumni, 
że mamy taką instytucję, która się obroni-
ła, i nadal rozwija się, by żyło nam się lepiej. 
Tym, którym to nie wystarcza, sugeruję, by 
byli cierpliwi, bo warto. A może po prostu, 
zamiast być nadwornym krytykiem i cen-

zorem z poziomu domowego fotela, przyjść 
i wziąć udział w jakieś imprezie, może za-
proponować coś nowego i włączyć się w or-
ganizację. Czyż wtedy żylibyśmy łatwiej, 
przyjemniej? Chyba tak!

Zbliżają się święta i czas upominków, że-
gnając się z Państwem pozostawiam także 
i ja drobne prezenty. W budynku BCK jesz-
cze w tym roku zostaną zmodernizowane to-
alety (trwają już prace wykończeniowe), zaś 
za nim, jeszcze w listopadzie pojawi się plac 
zabaw dla dzieci z 12 urządzeniami, zreali-
zowany częściowo ze środków UE za pośred-
nictwem LGD „Kraina wokół Lublina” za 
kwotę 46 833 zł. Już wkrótce BCK zaprosi 
dzieci na otwarcie i do dobrej zabawy.

Jako ludzie poddawani jesteśmy w ciągu 
naszego życia różnym okolicznościom, przy-
jemnym i nieprzyjemnym, łatwym i trud-
nym, i czasami po prostu tracimy cierpli-
wość. Tak pewnie zdarzało się i mnie, wszak 
jako człowiek jestem ułomny. Dlatego, jeżeli 
w takcie tych 14 lat kogoś uraziłem, skrzyw-
dziłem czy sprawiłem przykrość, szczerze 
przepraszam – i proszę o wybaczenie. Dzię-
kuję za wszystkie ciepłe słowa, które napły-
wają do mnie w ostatnich dniach. Te słowa 
sprawiają, że mam poczucie, iż mojej pracy 
nie przespałem, nie zaniedbałem i przynie-
sie ona dobre owoce. Wszyscy pozostaniecie 
w moim sercu. A z daleka, będę zawsze spo-
glądał w tę stronę, z zaciekawieniem i pasją. 
Wszak to moja Bychawa!

Pozdrawiam serdecznie!  

14 lat „mocowania” się z kulturą

BYĆ SOBĄ od… do…
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Raport
Bychawskie Centrum Kultury
październik 2010

 Mariusz Nawłatyna, dyrektor 
Bychawskiego Centrum Kultury

Mija 14 lat, odkąd rozpocząłem pracę 
w samorządowej instytucji kultury w gmi-
nie Bychawa. 

Kiedy sięgam pamięcią do pierwszych 
dni mojej pracy, dopiero teraz zdaje sobie 
sprawę z wielości wykonanych działań. Ła-
two mi jest to porównać, gdyż rozpoczyna-
jąc pracę sporządziłem Raport Otwarcia 
na dzień 11 grudnia 1996 r. oraz drugi na 
dzień 10 października 2000 r. Złożyłem je 
na ręce Burmistrza Bychawy z obecnym 
sprawozdaniem.

W 1996 roku zastałem Bychawski Dom 
Kultury bez kadry, a sam budynek wymagał 
kompleksowego malowania wnętrz i grun-
townego porządkowania. Zaznaczę, że do 
dzisiaj utkwiła mi w pamięci wizyta sanepi-
du w drugim dniu mojej pracy, z decyzją za-
mknięcia sali widowiskowej, z powodu bra-
ku realizacji wieloletnich zaleceń oraz decy-
zji o natychmiastowym odmalowaniu tejże 
sali. Powszechnie panujący brud i zanie-
dbania motywowały mnie do tego, by zmie-
nić ten stan jak najszybciej. Z ówczesnych 
pomieszczeń brak zaleceń dotyczył tylko 
łazienek, które były wyremontowane trzy 
lata wcześniej (teraz następuje jeszcze jeden 
remont – który sprawi, że będą wyglądały 
przyzwoicie na kilkanaście następnych lat.

Zamysł, który mi przyświecał w podejmo-
waniu trudnych wyzwań, określiłem w po-
staci czterech celów:

Znalezienie nowej kadry i budowanie 1. 
od podstaw działalności Bychawskiego 
Domu Kultury,
Ułożenie stałego kalendarza imprez 2. 
(w tym zaplanowanie nowych imprez 
plenerowych promujących Bychawę),
Podjęcie działań, które sprawią, iż 3. 
przychody własne instytucji będą więk-
sze i dadzą możliwość realizowania no-
wych przedsięwzięć kulturalnych oraz 
wpłyną na poprawę bazy instytucji,
W miarę możliwości poprawianie, mo-4. 
dernizowanie, remontowanie bazy in-
stytucji kultury.

Ad 1
Odziedziczyłem instytucję bez kadry, 

szybko więc należało znaleźć osoby z po-
mysłami do pracy. Pierwszy zespół pracow-
ników kompletowałem prawie przez półto-
ra roku, ale efekty pojawiły szybko. Pierw-
sze imprezy odbyły się już przełomie roku 
1996/1997 (Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
i Przegląd „Jasełek”). Został reaktywowany 
Zespół Pieśni i Tańca „Podkowiacy”, pojawił 
się „Kogel-Mogel”, kapela ludowa, Akademia 
Młodych i Młodzieżowa Inicjatywa Kultu-
ralna. Jednak, jak wiadomo, życie bogatsze 
jest od naszych przewidywań i wyobrażeń, 
a w dziedzinie kultury, zainteresowania lu-
dzi, gusta czy popularność niektórych tren-
dów sprawia, że ciągle potrzeba poszukiwać 

i być otwartym na nowe propozycje. I wła-
śnie dlatego, z czasem pojawił się Chór BCK 
skupiający osoby chcące śpiewać, zespół wo-
kalny, schola, teatr młodzieżowy i zajęcia te-
atralne, dziennikarskie, zajęcia z tańca no-
woczesnego z elementami jazzu, niebawem, 
bo już w listopadzie pojawią się też zajęcia 
z hip-hopu. Pragnę zaznaczyć, iż największą 
stabilność działania zachował Klub Seniora 
– ciągle jest! Co cieszy, pojawiają się nowe 
osoby, a z chwilą podjęcia współdziałania 
z instruktorem BCK – Klub działa jeszcze 
prężniej.

Także teraz, od nowa zaczęliśmy definio-
wać potrzeby mieszkańców. Niebawem po-
jawi się ankieta, w której będziemy pytać 
mieszkańców o ich oczekiwania, aby otrzy-
maną wiedzę przekuć na konkretne propo-
zycje. Ale jedno jest pewne, wszystko zmie-
rza w kierunku komercjalizacji działań, 
gdyż zajęcia, w których chcieliby uczestni-
czyć mieszkańcy będą drogie – z racji wyso-
kich kosztów pozyskania instruktorów, na-
rzuci to częściową odpłatność za zajęcia (np. 
do taneczne).

Obecnie ponownie należy uzupełnić ze-
spół  pracowników o nowe osoby, aby ofe-
rować mieszkańcom ciekawe propozycje 
kulturalne.

Ad 2
Od początku było dla mnie jasne, że po-

trzeba od nowa zaaranżować i poukładać 
kalendarz imprez. Miałem wewnętrzne prze-
konanie, że w coraz bardziej zabieganym 
świecie, mieszkańcy Bychawy będą mieli 
coraz mniej czasu na stałe spotkania, lecz 
będą chętnie korzystali z zaproszeń na im-
prezy. Dlatego do zastanego w 1996 r. co-
rocznego Małego Konkursu Recytatorskie-
go, dołączył Jesienny Konkurs Recytatorski, 
pojawił się również Koncert Charytatywny 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, Młodzie-
żowe i Dziecięce Spotkania z Piosenką „Ka-
merton”, Międzygminny Przegląd „Jasełek”, 
Koncerty „Przystąpmy do Szopy”. 

Wprowadziłem nowe imprezy plenerowe: 
spotkania z muzyką poważną czyli „Bene 
Meritus” Wieczór z Ks. A. Kwiatkowskim, 
Spotkania Kapel Ludowych potem „Jarmark 
Bychawski”, jesienną zabawę z pieczonym 
ziemniakiem - „Święto Pieczonego Ziem-
niaka” i wreszcie Dni Bychawy – jedenaście 
lat temu przekształcone w Ogólnopolski Fe-
styn „W Krainie Pierogów” – największą w 
regionie imprezę komercyjną, gromadzącą, 
co roku ponad 20 tys. uczestników. Impre-
za, która wypromowała Bychawę w Polsce, 
cieszy się dużą popularnością, promuje na-
sze lokalne zespoły i młodych artystów oraz 
daje możliwość, by tu w Bychawie spotkać 
się z gwiazdami polskiej estrady. Komercyj-
na nośność imprezy wyceniana jest na po-

nad 500 000 tys. zł (tyle wynosi szacunko-
wy obrót finansowy wszystkich podmiotów 
zgromadzonych na imprezie). 

Kiedy rozpoczęliśmy zapraszać mieszkań-
ców na organizowane wystawy – stało się ja-
sne, że potrzebujemy galerii, w której może-
my prezentować kilka lub kilkanaście wy-
staw w ciągu roku. Tak powstała Blue Oran-
ge Gallery.

Oczywiście, to nie wyczerpuje pełnej ofer-
ty, gdyż w ciągu roku pojawia się jeszcze 
kilka koncertów organizowanych przez BCK 
– w tym koncerty w Kawiarni Artystycznej 
„Złota Lira” i te organizowane w sali wi-
dowiskowej z kawą, herbatą i ciastkami 
w gratisie.

Od kilku lat promujemy naszą działalność 
także w Internecie, jest strona www.ebck.pl 
na której zamieszczamy wszelkie informa-
cje, a od roku tamże funkcjonuje tam kanał 
BCKTV – przedstawiamy tam krótkie filmy 
z wydarzeń kulturalnych.

Ad 3
BCK funkcjonuje w oparciu o otrzymywa-

ną dotację od Gminy Bychawa – stanowi to 
mocny fundament i jeden z filarów sytuacji 
ekonomicznej Centrum. W każdej jednak 
działalności należy starać się (o ile jest to 
możliwe), by środki finansowe pozyskiwać 
z różnych źródeł, gdyż to zapewnia stabil-
ność i dynamiczne funkcjonowanie. 

Moje przekonanie z 1996 r., że instytu-
cja kultury powinna posiadać własne przy-
chody, potwierdza obecna kondycja BCK. 
Dotacja otrzymywana od Gminy Bychawa 
nie pozwalała na realizację planów i za-
mierzeń, było i jest w gminie wiele ważniej-
szych wydatków, więc trzeba było ruszyć 
głową i przecierać szlaki. Z chwilą rozpoczę-
cia pracy funkcjonowało kino „Przełom” i to 
były praktycznie wszystkie przychody, nie 
licząc drobnych wynajmów, które wahały się 
w granicach ok. 30 000 zł rocznie. Jednak 
kino funkcjonowało z roku na rok coraz go-
rzej (przegrało z technologią i standardem 
usług), trzeba było czymś innym zastąpić 
te przychody. Oczywistym było, że wynajem 
pomieszczeń powinien stanowić duży udział 
w przychodach, jednak na wynajmy specjal-
nie nie można było liczyć, (coraz mniej osób 
było zainteresowanych pomieszczeniami, 
które były zaniedbane, zimne i brudne, więc 
i wynajmujących było mało. Trzeba było cze-
kać cierpliwie na jakiś ruch modernizacyjny. 
Po wykonaniu termomodernizacji budynku, 
odmalowaniu pomieszczeń wewnątrz (nowy 
harmonijny wystrój i spójne kolory, zakoń-
czenie epoki zlodowacenia w BCK) sprawił, 
że wynajmujący się pojawili. Dalsze dzia-
łania przekształcające salę widowiskowo 
- kinową w salę widowiskowo - bankieto-
wą wraz zapleczem socjalnym – okazał się 
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strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj to wynajem 
pomieszczeń daje stały przypływ środków 
i drugi filar mocnego fundamentu ekono-
micznego. Obecnie użytkujemy 95 % (5 % 
stanowią piwnice) pomieszczeń BCK (daw-
niej było to na poziomie 50 %), a wynajem 
pomieszczeń i wszelkie inne wynajmy dają 
przychody rocznie ponad 100 000 zł!

W 1996 wymyśliłem, że dla potrzeb dzia-
łalności instytucji kultury trzeba urucho-
mić kawiarnię. Tak pojawiła się Kawiarnia 
Artystyczna „Złota Lira” – która z dużymi 
bólami rozpoczęła funkcjonowanie – dzisiaj 
to miejsce spotkań wielu bychawian i gości 
– mila atmosfera i otwartość dały efekty. Za-
kup z kredytu stołu do bilarda uatrakcyj-
nił to miejsce, wykonanie ogródka wkompo-
nowanego w budynek BCK ustabilizowało 
przychody kawiarni – obecnie to trzeci filar 
mocnego fundamentu – również z przycho-
dami rocznymi ponad 100 000 zł. 

Skoro mamy trzy filary, jaki jest czwar-
ty? Mogę śmiało powiedzieć, że jest nim or-
ganizacja imprez komercyjnych (m.in. Pie-
rogi, bal sylwestrowy) oraz organizacja im-
prez kulturalnych dla innych podmiotów. 
W tym roku przychody z tych działań dały 
pierwsze solidne efekty. BCK po raz drugi 
organizowało Dożynki Powiatowe w Radaw-
cu i po pierwszy raz Piknik Rodzinny dla 
Kopalni Bogdanka S.A. (budżet tej drugiej 
wyniósł brutto 233 990 zł). To czwarty fi-
lar mocnego stabilnego fundamentu ekono-
micznego BCK. Dzisiaj mogę stwierdzić, że 
BCK może działać spokojnie i rozwijać swoją 
działalność dla dobra mieszkańców gminy 
Bychawa.

Ad 4
Przyznam się, że w 1996 r. zapoznanie się 

z bazą ówczesnego BDK sprawiało, że po 
moim kręgosłupie spływał zimny pot. Bu-
dynek zaniedbany, brudny, wyposażenie w 
większości stare i nie nadające się do użyt-
kowania. Buro, ponuro, smutno... wręcz 
strasznie. Zmierzenie się z ówczesną rze-
czywistością – to było wyzwanie życia, wy-
magające dużego poświęcenia, przekonania 
kadry do pracy w dużo większym zakresie 
i walki z codzienną rzeczywistością. Dzisiaj 
już zapomnieliśmy jak dawniej wyglądał 
budynek BCK, jak w nim było zimno i jak 
brzydko.

W czasie 14 lat, wszystkie pomieszczenia 
zostały wyremontowane, niektóre przecho-
dziły transformacje kilka razy, zmieniały 
swoje przeznaczenie, by dzisiaj zapewnić 
maksymalną funkcjonalność. Po termomo-
dernizacji (ocieplenie ścian, stropodachu, 
nowa instalacje, CO). We wszystkich po-
mieszczeniach został zaprojektowany nowy 
wystrój, wnętrza zostały harmonijnie poma-
lowane tworząc spójną całość. 

W pomieszczeniach biurowych (sekreta-
riat, gabinety dyrektora i księgowej) zostały 
wymienione meble. Wykonano szafę w gar-
derobie, przebudowano od nowa rozdzielnię 
prądu. Wyremontowano salę widowiskową 
(bez sceny): nowe oświetlenie i wykładzina 
na podłodze, z pełnym zapleczem socjal-
nym (kuchnia z wyposażeniem – kuchen-
ka gazowa, dwa taborety gazowe, dwa pie-
karniki, patelnia, chłodnia), i sanitarnym 

– szatnia i toalety. Pozostał remont sceny 
– nowa podłoga, kotary, oświetlenie. Wyre-
montowano i powiększono pomieszczenia 
kawiarni, a w tym roku powiększono zaple-
cze kawiarni, umożliwiające wprowadzenie 
nowego asortymentu oraz polepszono wa-
runki funkcjonowania oraz zalecenia sa-
nepidu. Wybudowano od podstaw ogródek 
kawiarni wkomponowujący się w bryłę bu-
dynku. Wybudowano parking za budynkiem 
BCK. W całości zaprojektowałem i wykona-
łem z pracownikami nową aranżację terenu 
przed budynkiem BCK od ul. M. J. Piłsud-
skiego (wykonano umocnienie skarpy, nowe 
wejście z kostki granitowej, wkomponowano 
nowe nasadzenia iglaków, nowe trawniki, 
ekonomiczne elementy oświetleniowe, masz-
ty na flagi).

W trakcie pełnienia przeze mnie funk-
cji dyrektora zakupiono wyposażenie do 
kawiarni (naczynia, lodówkę, zamrażar-
kę, frytkownice, piekarnik, patelnię gazo-
wą, stół do bilarda, telewizor plazmowy 42’’, 
nowe nagłośnienie wraz z DVD, stoliki, krze-
sła, meble ogrodowe), pozyskałem dwa pia-
nina, część mebli, pralkę, pięć kuchenek ga-
zowych, wymieniono w 70% oprawy oświe-
tleniowe, wykonano na nowo wewnętrzną 
rozdzielnię prądu, dostosowując ją do wy-
magań, ponadto wykonano nowe rozdziel-
nie prądu: na zewnątrz budynku (strona 
północna), w piwnicy (zasilenie instalacji 
CO), zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne 
sali widowiskowej, nowe zasilenie kawiarni 
i części biblioteki. 

Zakupiono elementy nagłośnienia (koń-
cówkę mocy, mikser, przewody specjalistycz-
ne, mikrofony i inne urządzenia), ponadto 
dwa stoły do ping-ponga, w całości sprzęt 
komputerowy, (obecnie posiadamy trzy nowe 
komputery i trzy starsze), zakupiono opro-
gramowanie licencyjne (system operacyjny, 
antywirusowy, kadrowy, kasowo-księgowy).

Zakupiono centralę telefoniczną i wyko-
nano wewnętrzną instalację telefoniczną 
i internetową. Uruchomiłem trzy lata temu 
bezpłatny hot-spot w kawiarni (dostęp do 
Internetu).

Jak wspomniałem, prawie w całości wy-
mieniono meble – dodatkowo zakupiono 33 
składane stoły i prawie 300 krzeseł!

Na stadion zakupiono ze środków wła-
snych kosiarkę – ciągnik (w tym roku drugi) 
i kosiarkę żyłkową, a ponadto wyremonto-
wano łazienki z prysznicami, zamontowa-
no nowe oświetlenie i częściowo wymieniono 
instalację elektryczną.

W obecnym roku wykonano toaletę z dwo-
ma kabinami, szatnię i pomieszczenie so-
cjalne przy sali widowiskowej.

Obecnie trwają prace przy remoncie łazie-
nek – powstaną w nowym miejscu, co wy-
magało w całości przebudowania instalacji 
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Po-
wstanie obszerne pomieszczenie z trzema 
umywalkami oraz oddzielne toalety dla ko-
biet i mężczyzn (po trzy kabiny w każdej). 
Całość zostanie wykonana w wysokim stan-
dardzie, wszystkie pomieszczenia zostaną 
zaopatrzone w wentylację.

Także w tym roku, w listopadzie, wykona-
no prace porządkowe od strony południo-
wej budynku (zniwelowanie terenu, wycię-

to krzaki, wykonano nowy trawnik, umoc-
niono brzeg trawnika obrzeżami, wzdłuż 
chodnika wysypano kamień ozdobny w celu 
utrzymania czystości i jako przygotowanie 
pod przyszłe ogrodzenie terenu BCK). Przy-
gotowano teren pod budowę placu zabaw dla 
dzieci z LGD za kwotę 46 833 zł. Plac zosta-
nie zamontowany w listopadzie br.

Podsumowanie
Mam nadzieję, że przedstawione informa-

cje zawarte w raporcie przybliżą władzom 
Bychawy, mieszkańcom zakres prac, jaki 
został wykonany w Bychawskim Centrum 
Kultury. Raport nie obejmuje prac remonto-
wych, zakupów wyposażenia, działalności 
merytorycznej i zakupu książek do Biblio-
teki Publicznej w trakcie jej funkcjonowania 
w strukturach BCK w latach 2001-2008. 
Raport nie zawiera także wykazu przygoto-
wanych i przeprowadzonych imprez i żad-
nej dokumentacji zdjęciowej, jestem jednak 
przekonany, że archiwum BCK, Biblioteki 
oraz „Głosu Ziemi Bychawskiej” pozwoli ko-
muś w przyszłości zaprezentować całość do-
robku BCK.

Podziękowania
Na zakończenie pragnę podziękować wła-

dzom Bychawy: burmistrzom – Ryszardowi 
Sprawce, Wojciechowi Jachymkowi, Andrze-
jowi Sobaszkowi, radnym Rady Miejskiej – 
obecnej i minionych kadencji, pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Dziękuję dyrektorom instytucji miejskich 
(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły śred-
nie, ŚDS, BPK Sp. z o.o.), Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bychawie, SP ZOZ w Bychawie, 
Policji, JRG Państwowej Straży Pożarnej, 
Posterunkowi Energetycznemu PGE, SKR 
i OSM w Bychawie, ponadto wszystkim soł-
tysom, Bychawskiemu Towarzystwu Regio-
nalnemu, Bankom z terenu Bychawy, wie-
lu sponsorom, właścicielom firm z Bychawy, 
okolic, Lublina, regionu i terenu całej Pol-
ski, za otwartość, pomoc, wspólne działania 
i wieloletnią współpracę.

Szczególnie podziękowania kieruję do 
mieszkańców Bychawy – miasta i gminy, za 
wspólne spędzony czas, za imprezy, konkur-
sy, przeglądy, spotkania – to Wy, Państwo, 
byliście sensem mojego chcenia, a zarazem 
działania i pracy.

Dziękuję moim pracownikom – za wielki 
trud, poświęcenie, otwartość, wspieranie 
mnie wielu trudnych sytuacjach, dziękuję 
także tym, którzy już nie pracują w BCK – 
ale w trakcie pracy dali z siebie tak wiele. 
Wielkie rzeczy można robić tylko z wielkimi 
ludźmi! Byliście i jesteście wielcy, bo udało 
nam się zrobić takie rzeczy,  o których nawet 
nie marzyliśmy.

Na zakończenie, chcę podziękować mo-
jej Rodzinie za lata cierpliwości, wspie-
rania mnie każdego dnia; szczególnie je-
stem wdzięczny Bogu za tyle lat opieki 
i błogosławieństwa.
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Grunt to 
bunt?!

Ewelina Chylińska

Kiedyś Jarocin 84’, powielacz lub Flower 
Power. A dziś? Może farbowana grzywka 
zakrywająca pół twarzy, różowa czaszka 
na koszulce, a w piórniku żyletka? Czym 
teraz jest bunt młodych? 

Czy w ogóle mamy przeciwko czemu się 
buntować? Jak? W Bychawie?

Pokażę ci, czego słucham. Ty mnie 
upokorzysz?

Gdyby zapytać kilkoro przypadkowo spo-
tkanych w naszym mieście dorosłych, jak 
wyobrażają sobie zbuntowanego nastolatka, 
prawdopodobnie opisaliby punkowca, anar-
chistę tudzież fana metalu, mając na my-
śli czarne ubranie, glany (ciężkie, wojskowe 
buty), długie włosy (ewentualnie irokeza), 
czasem sukienkę w „gotyckim stylu”. Gdy-
by, drążąc temat, zapytać, czy kiedykolwiek 
mieli okazję porozmawiać z młodym czło-
wiekiem wyglądającym w ten lub podobny 
sposób i dowiedzieć się, co ma do powiedze-
nia, zapewne odpowiedzieliby, że nie. Gdy-
by w końcu zapytać, co tak naprawdę myślą 
o takiej osobie, usłyszelibyśmy określenia 
typu „dziwak”, „oszołom”, „idiota”.

- Kiedy w Bychawie ludzie mijają mnie 
na ulicy odwracają się, wyzywają. Krzy-
we spojrzenia, przyznam, że całkiem nie-
przyjemne, szepty pod nosem, wyśmiewa-
nie… - mówi Anga, uczennica trzeciej kla-
sy w „Kwiatku”, która przyznaje, że „nie 
boi się założyć glanów i gotyckiej sukni”. 
- Ludzie nie raz do mnie krzyczeli zarówno 
„Jezus” jak i „satan”, raz nawet „Mojżesz”. 
Głównie młodzi, dresiarstwo wieczorową 
porą, kiedy już sobie wypili – opisuje Paweł, 
absolwent „Kwiatka”, obecnie student infor-
matyki na Politechnice Warszawskiej. Paweł 
ma długie włosy i ubranie w czarnym kolorze. 
 

Każdy bunt jest określany jako sprzeciw, 
protest, opór, niezgoda. Ten, który się bun-
tuje, odrzuca, nie akceptuje czegoś lub ko-
goś. Czy wyróżniający się w naszym mieście 
wygląd świadczy o takim proteście? Nieko-
niecznie. Paweł i Anga nie buntują się, po-

kazują tylko, jakiej muzyki słuchają. Czy 
z tego powodu zasługują na wyzwiska? 

Posłuchaj, co myślę o buncie
Do stereotypowego opisu młodego bun-

townika pasują. Ale czy nimi są? 
- Chodziło o to, żeby pokazać, jakiej mniej 

więcej muzyki słucham – metalu, trochę 
hardcore’u, rocka, matalcore’u – wspomina 
Paweł.

- Bunt to zachowania irracjonalne, np. 
głodówka, kiedy wiadomo, że jeść trzeba. Ja 
się nie buntuję. Ja swoją osobą nie manife-
stuję niczego, oprócz własnego zdania i gu-

stu muzycznego – stwierdza Anga.
- A buntowanie się przeciwko niesprawie-

dliwości, bunt lat 80.? 
- Każda reguła ma swój wyjątek, nie moż-

na wszystkiego generalizować. Gdyby po-
ważnie zastanowić się nad czasami, jakie 
panowały kiedyś, to młodzież miałaby po-
wody. Teraz jest rozpuszczona.

Czego słucha Anga? 
- Starego, dobrego rock metalu i wszelkich 

podgatunków. Lubię ponadto reggae, ska, 
folk, muzykę irlandzką, klasykę. Druga pa-
sja po muzyce to off-road, auta terenowe, zlo-
ty, przejażdżki, rajdy. Jeżdżę wraz z ojcem. 
 
Podobne zdanie na temat buntu mają inni 
uczniowie, ci „zwyczajni”:

- Jedyne, przeciwko czemu chcielibyśmy 
się buntować to szkoła, a dokładniej sys-
tem nauczania – mówi Agata, jest w klasie 
maturalnej.

- Większość z nas nie zgadza się ze sposo-
bem uczenia, ale buntuje się w środku. Nie 
pokazuje tego na zewnątrz, bo chce zdać, 
musi skończyć tę szkołę. Wśród znajomych 
nawala się na edukację, ale szkołę skończyć 
musimy – wtóruje jej koleżanka Ania.

Młodzi bowiem, wbrew pozorom, mają czę-
sto bardzo dojrzałe podejście do życia. Wie-
dzą, że edukacja jest podstawą i mimo że 
system szwankuje, przyjmują go takim, jaki 
jest, nie tracąc czasu na walkę z wiatrakami 
– bo przecież w końcu to właśnie oni na niej 
stracą. Już w gimnazjum zaczynają spraw-
dzać (czasem są nawet lepiej poinformowani 
od rodziców), czego opłaca się uczyć, które 
kierunki i wyższe uczelnie zwiększają szan-
sę na zdobycie dobrze płatnej pracy. Czy 
Państwo w wieku 16 lat mieli plany na przy-
szłość, wiedzieli, jak będzie kształtował się 
rynek pracy, jakie zawody mogą być deficy-

towe? Oni muszą brać to pod uwagę wybie-
rając profil nauczania w szkole średniej.

 
Zapytaj, a powiem ci, co myślę

- Współcześnie młodzież na zewnątrz nie 
manifestuje często swoich poglądów, to wy-
nika zapewne z małego środowiska i po-
chodzenia większości uczniów z terenów 
wiejskich – tłumaczy Marek Krzysztoń, 
nauczyciel historii w „Kwiatku”- Ale kie-
dy da im się szansę wypowiedzi, zwłaszcza 
w szkole, np. na lekcjach WOS, łatwo moż-
na zauważyć sprzeciw wobec zdania rodzi-
ców, ich systemu wartości. Młodzi buntu-
ją się przeciwko ludziom, którzy narzucają 
im swoje zdanie, nie chcą być kontrolowani. 
Co ważne, często dostrzegają rozbieżności 
między tym, co nakazują, „ wciskają” doro-
śli, a tym, co realizują np. politycy. Są bar-
dzo wyczuleni na fałsz i niekonsekwencję.  
 
Daję ci znać, że mam problem

Jako pewien rodzaj buntu można interpre-
tować także skandaliczne zachowanie niektó-
rych uczniów. Słyszymy często, że w Polsce 
problem ten dotyczy zwłaszcza gimnazjów. 
Mocny makijaż, kolczyki i tatuaże, odsło-
nięte dekolty i brzuchy, a u chłopców wy-
golone golarkami wzory na głowach – mimo 
zakazów widywane są bychawskich gim-
nazjach. Absencja w szkole, symulowa-
nie prób samobójczych, alkoholowe eks-
cesy – w ubiegłym roku funkcjonariusze 
policji odwiedzali Gimnazjum nr 1 w By-
chawie średnio trzy razy w miesiącu – np. 
by porozmawiać ze szkolnym pedago-
giem o fatalnie sprawującym się uczniu. 
 
- Bardzo często takie zachowanie spowodo-
wane jest niewystarczającą uwagą ze stro-
ny rodziców. Zdarza się, że wyjeżdżają oni 
za granicę, a dzieci zostawiają pod opie-
ką dziadków, którzy sobie nie radzą. Mło-
dzi ludzie chcą po prostu zwrócić na siebie 
uwagę zapracowanych dorosłych… Czasem 
jednak przez takie odrzucanie swoich obo-
wiązków próbują dać znać o czymś bar-
dzo dla nich ważnym – że mają z kimś pro-
blem, nawet z najbliższego otoczenia – np. 
konkubentem matki – tłumaczy Agnieszka 
Drąg, pedagog szkolny w Gimnazjum nr 1. 

Nie ma w bychawskich gimnazjach, lice-
ach, technikach buntowników z krwi i ko-
ści. Szablonowych, stereotypowych, z ide-
ologią. Są trzeźwo myślący młodzi ludzie, 
którzy wbrew pozorom posiadają swoje zda-
nie, swoje poglądy, swój gust. Wolność słowa 
i przekonań dotarły także do nas, dlatego 
buntowanie się nie ma sensu. Zresztą, czy 
się opłaca? A może to chłopcy w dresach, 
„królowie ortalionu” to prawdziwi buntow-
nicy? Przecież właściwie, łagodnie mówiąc, 
sprzeciwiają się wszystkim zasadom życia 
społecznego. 

A jednak dobrze, że młodzi ludzie nie mu-
szą brać udziału w manifestacjach. Że mogą 
słuchać kogo chcą i ubierać się jak chcą. 
Bez politycznych podtekstów. W przyszłości 
– bez obelg na ulicy.
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Biblioteka 
w Starej 
Wsi – 
nowoczesna 
i światowa

Monika Głazik

Wesoła, bo ma żywe, pełne kontrastów 
ściany. Nowoczesna, bo pełna ksiąg i mul-
timediów, no i z pracownią komputero-
wą. Jednocześnie tradycyjna i przytulna, 
z miękkim kącikiem dla najmłodszych 
czytelników, i miejscem, gdzie można 
napić się kawy i porozmawiać z przystoj-
nym bibliotekarzem. Światowa, bo ma 
coś, co rzadko się w wiejskich bibliote-
kach zdarza: prawdziwą galerię!

Tak po remoncie wygląda starowiejska 
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w By-
chawie. Zaprasza czytelników w swe pięk-
ne ściany, kusi półkami pełnymi książek 
i zachęca nowymi komputerami z dostę-
pem do Internetu. Tak, teraz to prawdzi-
wa książnica!

Sto tysięcy złotych to dużo i jednocześnie 
niedużo. To całe mnóstwo dla przeciętnej 
rodziny, sporo dla budżetu małej instytucji, 
trochę dla kasy gminnej, a niewiele dla unij-
nej skarbonki. Tyle kosztował remont i wy-
posażenie w nowy sprzęt i meble filii biblio-
tecznej w Starej Wsi Pierwszej. Z naszego 
bychawskiego punktu widzenia, dobrze że 
na to znalazły się unijne pieniądze. Dyrek-
tor biblioteki, Barbara Cywińska zadbała, 
by złożyć wniosek do Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina wokół Lublina”. Gmina By-
chawa dołożyła do tego interesu jedynie tzw. 
wymagany wkład własny, czyli 38 500 zł.

Remont trwał kilka miesięcy. W obu po-
mieszczeniach wymieniono okna i drzwi, 
zainstalowano nowe oświetlenie, ogrzewa-
nie – elektryczne, pięknie wyremontowano 
łazienkę. Zbudowano sieć komputerową, 
odnowiono podłogi i ściany – brudne szaro-
ści i beże zastąpiono soczystymi kolorami. 
I tak, główna sala biblioteczna jest teraz w 
gorącym oranżu i mocnym granacie, drugie 
pomieszczenie w chłodnym błękicie i kre-
mie. W pierwszym tygodniu października 
w bibliotece pojawił się sprzęt komputerowy 
i nowe meble.

Wszystko było gotowe na otwarcie, które 
zaplanowano na dzień 26 października.

Nikt się nie spodziewał tego dnia takiej 
liczby gości. Otwarcia hal sportowych, bo-
isk dyskotek, centrów handlowych, ba! na-
wet i dróg, przyciągają tłumy, ale wiejskich 
bibliotek? Wiemy, że z tym bywa różnie. Nie-
mniej w Starej Wsi zjawili się licznie przed-
stawiciele władz samorządowych (powiato-
wych i gminnych), radni, urzędnicy, dyrek-
torzy instytucji, bibliotekarze, nauczyciele, 

sponsorzy, czytelnicy, mieszkańcy. Razem 
prawie 70 osób. I dzięki im za to!

Chciałbym życzyć sobie codziennie tylu 
czytelników, ile jest Państwa dziś – podsu-
mował frekwencję bibliotekarz starowiej-
skiej filii, Krzysztof Dyś, którym to stwier-
dzeniem zdobył burzę oklasków. 

Nikt się też nie spodziewał, że gospody-
ni spotkania, dyrektor Barbara Cywiń-
ska, przygotuje dla gości tak wiele niespo-
dzianek, najpierw tych dla umysłu, potem 
tych dla ciała. Część artystyczną rozpoczął 
spektakl „Sen o książce” w reżyserii Moniki 
Korpysy i Renaty Smerdel, przygotowany 
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej. Dzieci roz-
poczęły występ słynną 
piosenką z „Akademii 
Pana Kleksa” Witajcie 
w naszej bajce. Przy-
pomniał mi się tym sa-
mym mój pierwszy fil-
mowy seans w dawnym 
bychawskim kinie.

Potem, upoważnio-
ny przez B. Cywińską, 
dyrektor BCK, Ma-
riusz Nawłatyna doko-
nał uroczystego otwar-
cia galerii, odsłaniając 
tym samym pierwszą 
w historii tego miejsca 
wystawę: Justyny Dy-
bali pt. „Cykl starowiej-
ski”. Autorka obrazów to młoda absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, kierunek: grafika 
i sztuka mediów, sentymentalnie związana 
ze Starą Wsią.

Uczestnicy rozstrzygnęli również, ogło-
szony wcześniej, konkurs na nazwę galerii 
– liczbą trzydziestu głosów „za”, mini gale-
ria otrzymała nazwę Starowiejska galeryjka 
„Lazur”. Wygrała więc, i słusznie, propozy-
cja uczniów starowiejskiej szkoły, w dalszej 
kolejności uplasowały się pozostałe propozy-
cje czytelników: galeria „Między wierszami”, 
galeria „Na rozdrożu” i galeria „Na ścianie”.

Głos zabrali goście, m.in.: Paweł Piku-
la, Starosta Lubelski, Andrzej Sobaszek, 
burmistrz Bychawy, Seweryn Gąbka, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Joanna Chap-
ska, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 
Magdalena Kędra, dyrektor Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Lublinie; Antoni Kraw-
czyk dr hab. prof. nadzwyczajny UMCS na-
desłał list, który odczytano.

Spotkanie zakończyły nieformalne rozmo-
wy o bibliotece i książkach.

Zadanie „Remont i wyposażenie Filii Biblio-
tecznej w Starej Wsi Pierwszej”  zostało zreali-
zowane w ramach działania 4.1/413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju PROW 
2007-2013 dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi przy wspar-
ciu finansowym Gminy Bychawa.

Współpraca w organizacji otwarcia: By-
chawskie Centrum Kultury, „Głos Ziemi By-
chawskiej”, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 
Drugiej, Parafia Rzymskokatolicka w Starej 
Wsi, OSP w Starej Wsi Drugiej, Daniel Fijo-
łek ucz. ZSZ im. Ks. Antoniego Kwiatkow-
skiego w Bychawie

Sponsorzy: Hurtownia Elektryczna Wie-
sław Lenart; PPHU „JĘDREK” Firma An-
drzej Grzywa; Galeria „Decor”. Stylowe wnę-
trza  z Bychawy; PHU Tomasz Rozwałka; 
Bar „U Saszy” Agnieszka i Mariusz Sawiccy; 
PekPol Ryszard Pelak; LUMER Hurt Detal 
Leszek Szewczyk; Grażyna i Marek Juryc-
cy EMARK s.c.; Piotr Kudła Sklep spożyw-
czo-przemysłowy; Sklep familijny Dariusz 
Kurek; Mariusz Zarzeczny ART KOM; Jani-
na i Edward Skrzypkowie MEGA; TERMAL 
- Okna Paweł Augustynowicz. 
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Rok szkolny 1999/2000

Dzień 01.09.1999 r. to historyczna data dla 
wszystkich gimnazjalistów w Polsce, tak-
że i dla naszych. Rozpoczyna się nowy roz-
dział w historii polskiego szkolnictwa pod 
nazwą GIMNAZJUM. Tego dnia ówczesny 
burmistrz Wojciech Jachymek, dokonał ofi-
cjalnego otwarcia szkoły. Ksiądz Kazimierz 
Gajda poświęcił budynek szkolny. Funkcję 
dyrektora nowej instytucji powierzono Artur 
owi Płazie.  

Osiągnięcia szkoły
Laureat XIX „Małego Konkursu Recyta-• 
torskiego” na szczeblu wojewódzkim
II miejsce w Regionalnym Turnieju Wie-• 
dzy „Początki Bychawy jako miasta i jej 
właściciele”
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Li-• 
teracko - Muzycznym „Narodowy charak-
ter oper Stanisława Moniuszki”

Rok szkolny 2000/2001

Osiągnięcia szkoły
Laureat XX ,,Małego Konkursu Recytator-

skiego’’ na szczeblu wojewódzkim
I miejsce w Gminnym Konkursie Literac-• 
ko-Plastycznym „Dziecięce marzenia”
I miejsce w Gminnym Konkursie „Nie • 
uzależnieniom!”
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Lite-• 
racko - Muzycznym
III miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie • 
w pływaniu

Rok szkolny 2001/2002

To początek wymian młodzieży polskiej 
i francuskiej. Pierwsza grupa młodzie-
ży z bychawskiego gimnazjum wraz z trze-
ma opiekunami: Bożeną Toporowską, Lidią 
Grudą i Waldemarem Kotem miała przyjem-
ność poznawać kulturę miasta La Chapel-
le sur Edre we Francji. Uroczyste obchody 
Dnia Ziemi w naszej szkole odbiły się echem 
w mediach – prasie regionalnej i Telewizji 
Lublin. Po raz pierwszy również uczniowie 
przystąpili do próbnego i właściwego egza-
minu gimnazjalnego. Gimnazjum otrzymało 
pierwszą pracownię komputerową.

Osiągnięcia szkoły
I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w ko-• 
szykówce chłopców
I miejsce w Powiatowych Zawodach w pły-• 
waniu stylem klasycznym
I miejsce w konkursie literacko • 
- plastycznym

II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w piłce ręcznej chłopców
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie • 
,,ENGLISH ACE 2002”
III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w drużynowym tenisie stołowym

Rok szkolny 2002/2003

Ten rok szkolny to rozpoczęcie prac zwią-
zanych z budową hali sportowej i rozbudo-
wą szkoły.

Osiągnięcia szkoły
Laureat XXII ,,Małego Konkursu • 
Recytatorskiego’’
Laureat konkursu krasomówczego• 
I miejsce w Dziecięcych i Młodzieżowych • 
Spotkaniach z Piosenką „Kamerton”
III miejsce szkolnego zespołu wokalnego • 
w Powiatowym Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Li-• 
teracko – Plastycznym „Moje Ulubione 
Motywy” 
Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie • 
Literacko – Plastycznym „Miłość niejedno 
ma imię”

Rok szkolny 2003/2004

Otwarto halę sportową i oddano do użytku 
nowe pomieszczenia. Rozbudowano budy-
nek Gimnazjum nr 1, aby poprawić warun-
ki pracy. W murach naszej szkoły gościliśmy 
zespół wokalno - taneczny „MAZOWSZE”.

Osiągnięcia szkoły
Laureat konkursu biologicznego orga-• 
nizowanego przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Laureat konkursu polonistycznego orga-• 
nizowanego przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Laureat XXIII ,,Małego Konkursu Recyta-• 
torskiego’’ na szczeblu gminnym
I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w pływaniu dziewcząt i chłopców
II miejsce w Powiatowym Konkursie • 
Ortograficznym
III miejsce w konkursie literacko • 
– plastycznym
VI miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie • 
w pływaniu stylem klasycznym

 
Rok szkolny 2004/2005

Tego roku odbyły się pierwsze gminne ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej w naszej 
szkole.

Osiągnięcia szkoły
Laureat w konkursie informatycznym or-• 
ganizowanym przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Laureat XXII „Małego Konkursu Recyta-• 
torskiego” na szczeblu gminnym
Laureaci konkursu „Witold Gombrowicz – • 
życie i twórczość” organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
I miejsce w konkursie „Wychowanie ko-• 
munikacyjne w multimediach”
II miejsce w Dziecięcych i Młodzieżowych • 
Spotkaniach z Piosenką „KAMERTON”
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w sztafetowych biegach przełajowych 
dziewcząt
III miejsce w zawodach „Międzyszkolna • 
Liga Jeździecka”

Rok szkolny 2005/2006

Zmiana na stanowi-
sku Dyrektora Gim-
nazjum nr 1 w Bycha-
wie. Funkcję tą obej-
muje w wyniku prze-
prowadzonego kon-
kursu wicedyrektor 
mgr Bożena Toporow-
ska. Funkcję wicedy-
rektora powierzono 
mgr Henryce Łoś. 

Osiągnięcia
Laureat konkursu • 
z języka angielskie-
go organizowane-
go przez Kuratora 
Oświaty w Lublinie
Laureat konkursu z fizyki organizowane-• 
go przez Kuratora Oświaty w Lublinie
Laureat konkursu biologicznego orga-• 
nizowanego przez Kuratora Oświaty 
w Lublinie
I miejsce w Pierwszym Wojewódzkim Kon-• 
kursie Origami
I miejsce w regionalnym konkursie lite-• 
racko - recytatorskim „Miłość niejedno 
ma imię”
III miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie • 
w piłce siatkowej dziewcząt
IV miejsce Wojewódzkiej Gimnazjadzie • 
w halowej piłce nożnej chłopców
V miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie • 
w pływaniu stylem dowolnym

Historia w skrócie 

11 lat Gimnazjum nr 1
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Rok szkolny 2006/2007
Szkoła brała udział w realizacji między-

narodowego programu edukacyjnego „So-
krates – Comenius”. Nawiązała współpracę 
z placówką partnerską Anne-Frank – Real-
schule Ibbenbueren w Niemczech.

W latach 2006-2007 i 2007-2008 realizo-
wany był projekt „Szkoła dla Ciebie” – Do-
tacje dla Szkół Powiatu Lubelskiego w Ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. 
Zakres zajęć obejmował: Akademię Zdro-
wia, Akademię Umiejętności i Akademię 
Obywatelską.

Osiągnięcia szkoły
Laureat XXVI „Małego Konkursu Recyta-• 
torskiego” na szczeblu gminnym
I miejsce w Dziecięcych i Młodzieżowych • 
Spotkaniach z Piosenką „KAMERTON 
2007”
I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie • 
Origami „Świat z kartki papieru”
II miejsce w konkursie informatycznym na • 
szczeblu powiatu
II miejsce w konkursie zorganizowanym • 
przez Biuro Informacyjne Parlamentu Eu-
ropejskiego w Polsce
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na • 
Prezentację Multimedialną o Stanisławie 
Staszicu
IV miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie • 
w piłce nożnej dziewcząt

Rok szkolny 2007/2008

Odbyła się kolejna wizyta naszych uczniów 
w College Le Grand Beauregard we Francji.

Osiągnięcia szkoły
Laureat konkursu z fizyki organizowane-• 
go przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Laureat konkursu z matematyki orga-• 
nizowanego przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ori-• 
gami „Świat z kartki papieru”
III miejsce w Powiatowym Turnieju Bez-• 
pieczeństwa Ruchu Drogowego
V miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie • 
w halowej piłce nożnej chłopców
X miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie • 
w pływaniu stylem dowolnym

 

Rok szkolny 2008/2009

Doczekaliśmy się uroczystego otwarcia ze-
społu boisk „Orlik 2012”.

Osiągnięcia szkoły
Laureat konkursu fizycznego organizowa-• 
nego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Laureat konkursu matematycznego orga-• 
nizowanego przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Laureat IX Ogólnopolskiego Konkursu • 
Plastycznego „Pudełko moich marzeń”
I miejsce w pływaniu XV Parafiadzie Ar-• 
chidiecezji Lubelskiej
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ori-• 
gami „Świat z Kartek papieru”
I miejsce w konkursie plastycznym „Żyję • 
bez uzależnień”
I miejsce w projekcie multimedialnym • 
„Letni powiew czterech żywiołów”
I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w piłce siatkowej dziewcząt i halowej pił-
ce nożnej
II miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie • 
w pływaniu
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie  • 
w piłce siatkowej dziewcząt
III miejsce w Powiatowym Turnieju Bez-• 
pieczeństwa Ruchu Drogowego
Przyznanie uczniowi stypendium w dzie-• 
dzinie twórczości artystycznej przez Sa-
morząd Województwa Lubelskiego
Zdobycie przez ucznia mandatu posła XII • 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rok szkolny 2009/2010

W latach 2008-2009 
realizowaliśmy zada-
nia zmierzające do 
nadania naszej szkole 
imienia „Obrońców Oj-
czyzny”. Od 10 listopa-
da 2009 r. Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie ma 
patrona i sztandar.

Osiągnięcia szkoły
Laureat międzysz-• 

kolnego wojewódzkiego 
konkursu historyczno-
literackiego „Ocalić od 
zapomnienia”

Finalista konkur-• 
su polonistycznego or-

ganizowanego przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty – etapu wojewódzkiego
Laureat XII gminnego jesiennego Konkur-• 
su Recytatorskiego IX Ogólnopolskiego
Wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie • 
ekologicznym EKO-PLANETA
Wyróżnienie w V powiatowym festiwalu • 
piosenki „Niezapomniane melodie”
Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie • 
matematycznym KANGUR
Wyróżnienia w międzynarodowym kon-• 
kursie fizycznym LWIĄTKO
I miejsce w XVII  Parafiadzie  Dzieci i Mło-• 
dzieży Archidiecezji Lubelskiej
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w koszykówce chłopców
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie • 
w  piłce nożnej chłopców
III miejsce  w sztafetowym biegu przełajo-• 
wym dziewcząt na szczeblu powiatu

Rok szkolny 2010/2011

10.11.2010 r. – Święto Szkoły

Następne karty historii Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie zostaną 
zapełnione przez tych, którzy będą zdobywać 
tu wiedzę i rozwijać swoje umiejętności…

Opracowanie: 
Bożena Toporowska, dyrektor Gimnazjum 

nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
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Wychowanie przez teatr w przedszkolu
Mirosława Spust, Marzena Różycka

Wychowankowie Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie często stykają się ze sztuką. Kil-
ka dni temu nasi milusińscy oglądali przedstawienie 
pt. „Śpiąca Królewna” w wykonaniu aktorów z teatru  
w Lublinie. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału 
w tym spektaklu. Bycie małym aktorem dowarto-
ściowało je, sprawiło, że uwierzyły w siebie, zwłasz-
cza, gdy inni patrzyli na nie z podziwem.

Aby dzieci poczuły smak prawdziwego teatru, orga-
nizujemy także wycieczki do teatru H.Ch. Anderse-
na w Lublinie. Taka forma kontaktu z żywym  akto-
rem jest inspiracją do odgrywania różnych ról w za-
bawach parateatralnych w przedszkolu  i  w domu, 
co przyczynia się do realizacji treści podstawy 
programowej.
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Zostali starszakami!
Mirosława Spust, Agnieszka Sobaszek

22.10.2010 r. w Samorządowym Przed-
szkolu nr 1 w Bychawie, odbyła się uroczy-
stość „Pasowania na starszaka”. Przedszko-
laki z przyjemnością uczyły się wierszyków, 
piosenek i inscenizacji tanecznych. Kiedy 
nadszedł upragniony dzień, dzieci przyszły 
do przedszkola odświętnie ubrane i przygo-
towane. W uroczystości uczestniczyła dyrek-
tor przedszkola – Anna Pietrzak, nauczyciel-
ki poszczególnych grup oraz młodsze przed-
szkolaki. Głównymi bohaterami uroczysto-
ści były sześciolatki. To właśnie ich, Pani 
Dyrektor po części artystycznej pasowała 
na starszaków wielkim kolorowym ołów-
kiem. W oczach niektórych dzieci widać było 
strach, zaś w innych wielką radość, zado-
wolenie i dumę z bycia starszakiem. Po pa-
sowaniu dzieci otrzymały drobne upominki 
w postaci kolorowych broszek, a także słod-

ki poczęstunek.
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W trosce o bezpieczeństwo!
Agnieszka Sobaszek

W bychawskim przedszkolu czas płynie 
szybko i przyjemnie. Wszystko to za sprawą 

wielu ciekawych zajęć, a także gości, którzy 
do nas przyjeżdżają. Jednym z takich mile 
spędzonych dni, był dzień 12 października, 
kiedy do grupy przedszkolaków z oddziału 

przedszkolnego w szkole podsta-
wowej, przybył ważny i niecier-
pliwie oczekiwany gość – Pan 
Policjant – Tomasz Młynarski. 
Opowiedział on dzieciom o swo-
jej pracy, ale przede wszystkim 
przekazał mnóstwo ważnych in-
formacji dotyczących bezpieczeń-
stwa – szczególnie bezpieczeń-
stwa na drodze. Wielką radość na 
twarzach dzieci wywołała niespo-
dzianka, jaką im sprawił Pan Po-
licjant: podarował przedszkola-
kom maskotkę – sierżanta Poli, a 
także przyniósł drobne upominki 
dla każdego dziecka. Dzieci były 
bardzo szczęśliwe.

To nie był koniec niespodzia-

nek tego dnia. Po spotkaniu w sali, Pan To-
masz zaproponował dzieciom, by udały się 
przed budynek szkoły. Tam czekali na nich 
Panowie Policjanci, którzy przyjechali du-
żym policyjnym samochodem. Dzieci mogły 
wejść do środka pojazdu, aby go dokładnie 
obejrzeć. 

Przedszkolaki ze smutkiem w oczach po-
żegnały gości. Bez wątpienia dla dzieci był 
to wspaniały dzień, który na długo pozosta-
nie w ich pamięci. 

Pragnę serdecznie podziękować Komen-
dantowi Policji w Bychawie – Panu Mariu-
szowi Kołtunowi – za umożliwienie zorga-
nizowania spotkania, Panu Policjantowi 
Tomaszowi Młynarskiemu za przybycie do 
naszej grupy i przekazanie dzieciom cen-
nych informacji, a także Panom Policjan-
tom przybyłym radiowozem policyjnym. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę sa-
mych sukcesów w życiu osobistym i w pracy 
zawodowej. 
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Dzień 
Nauczyciela

Marek Matysek

W czwartek, 14 października w całym 
kraju obchodzony był Dzień Edukacji Na-
rodowej, ale nauczyciele z gminy Bycha-
wa świętowali go dzień wcześniej w By-
chawskim Centrum Kultury. Wszyscy dy-
rektorzy szkół gminnych oraz ośmiu na-
uczycieli odebrało nagrody z rąk burmi-
strza Bychawy.

- To my, nauczyciele pomagamy wspinać 
się uczniom na wyżyny wiedzy matema-
tycznej, przyrodniczej i historycznej. Razem 
z nimi podróżujemy po drogach i bezdrożach 

starożytnych, średniowiecznych i współcze-
snych państw i miast. Razem z nimi przeno-
simy się w zaczarowany świat poezji i muzy-
ki – pięknie rozpoczęli prowadzący uroczy-
stość nauczyciele, Elżbieta Sobaszek i Ta-
deusz Kurant.

Dzieci pod opieką pani Bogusławy Ro-
sołowskiej (SP Bychawka) powitały gości 
– z racji trwającego roku chopinowskiego – 
walcem Chopina.

W gronie nagrodzonych przez burmistrza 
nauczycieli znaleźli się: Beata Stelmach (SP 
Zaraszów), Teresa Tracz, Marzena Kasperek 
(SP Bychawa), Janusz Flis (SP Wola Gałę-
zowska), Beata Szmit (SP Stara Wieś), Kry-
styna Jagiełło (SP Bychawka), Irena Zarzyc-
ka (Gimnazjum nr 1 w Bychawie), Marzena 
Różycka (Samorządowe Przedszkole nr 1). 
W imieniu wszystkich nagrodzonych dyrek-
torów głos zabrał Mirosław Stoczkowski. 

Burmistrz uhonorował również nauczycie-
li, którzy w tym roku zdobyli tytuł nauczy-
ciela dyplomowanego (Beatę Pawełczak, Bo-
żenę Mazur, Barbarę Wójcik, Gabrielę Flis, 
Marka Trzcińskiego, Grażynę Rakuś, Marię 

Jezierską, Bogusława Golewskiego, Walde-
mara Kota) oraz tytuł nauczyciela mianowa-
nego (Dorotę Piskorską i Monikę Zielonkę).

Organizacja Gminnego Dnia Nauczyciela 
przez Urząd Miejski w Bychawie i Bychaw-
skie Centrum Kultury to już w naszym mie-

ście tradycja. W tym roku w jej przygotowa-
nie aktywnie włączyła się także Szkoła Pod-
stawowa w Bychawce. Nauczyciele i ucznio-
wie tej szkoły przygotowali zaproszenia, 
dekoracje, scenografię, drobne upominki 
dla gości oraz wspaniałą część artystycz-
ną. Oprócz rozśpiewanych życzeń ucznio-
wie przedstawili humoreskę o pracownikach 
oświaty: o czym nauczyciele rozmawiają 
podczas przerw. Scenka bardzo się gościom 
spodobała.

Burmistrz Bychawy za organizację 
Gminnego Święta Edukacji serdecznie 
dziękuje: Dyrektorowi i Radzie Pedagogicz-
nej Szkoły Podstawowej w Bychawce, Ra-
dzie Rodziców oraz Pracownikom Szkoły za 
czynny udział w przygotowaniach uroczy-
stości, a także pracownikom Samorządo-

wego Przedszkola nr 1 w Bychawie, Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi i Szkoły Podsta-
wowej w Bychawie za przygotowanie dań go-
rących; Bychawskiemu Centrum Kultury za 
udostępnienie sali, nagłośnienia oraz przy-
gotowanie poczęstunku.
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Ślubujemy Ci Szkoło

Zobaczę – 
zapamiętam
czyli uczniowie klas trzecich 
w Warszawie
Dorota Drążek, nauczycielka SP w Bychawie

Wycieczka w szkole jest jedną z ważniej-
szych form organizacyjnych procesu dydak-
tyczno - wychowawczego dzieci i młodzie-
ży, i zalicza się do najbardziej przez nie lu-
bianych. Biorąc udział w wycieczce dzieci i 
młodzież szybciej przyswajają materiał pro-
gramowy, a zdobyta wiedza jest trwalsza i 
bogatsza.

Dlatego każdego roku, my - nauczyciele 
organizujemy dla naszych wychowanków 
wycieczki w najbliższym środowisku i w 
różne regiony Polski. Staramy się, aby były 
one umiejscowione w podstawie programo-
wej oraz realizowanym przez nas programie 
nauczania.

W myśl porzekadła: usłyszę – zapomnę, 
zobaczę – zapamiętam, zrobię – zrozumiem, 
8 października br. uczniowie klas III c i III 
d Szkoły Podstawowej w Bychawie pod bar-
dzo czujną opieką wychowawczyń: Doroty 
Drążek, Elżbiety Małeckiej, nauczycielek: 
Marzeny Kasperek, Anny Nawrockiej oraz 
mam: Marty Krzyżak, Ireny Maj, Bogumiły 
Kuśmierz i Agnieszki Rybak wyjechały na 
wycieczkę do Warszawy.

Stolica Polski powitała nas piękną, sło-
neczną pogodą, dzięki czemu obejrzeli-
śmy wiele ciekawych miejsc. Między inny-
mi mieszczące się w Pałacu Kultury i Na-
uki Muzeum Techniki, gdzie mogliśmy obej-

rzeć jego cenne zbiory. Mali turyści obejrzeli 
m.in. ekspozycję „Magia Kryminalistyki” – 
pierwszą tego typu wystawę w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. Z wielką uwagą przyglą-
dali się pokaźnej kolekcji starych motocykli, 
samochodów, rowerów, lokomotyw, statków 
i okrętów oraz samolotów. Ponadto duże za-
interesowanie wzbudziły ekspozycje poświę-
cone komputerom, odbiornikom radiowym, 
mechanizmom grającym, sprzętowi gospo-
darstwa domowego. Dzięki ekspozycji gór-
nictwa zobaczyli model korytarza w kopal-
ni węgla, a sala „Ciekawa Fizyka” pozwalała 
na przeprowadzenie różnych doświadczeń. 
Następnymi miejscami, które z zaciekawie-
niem odwiedziliśmy był Grób Nieznanego 
Żołnierza, Plac Zamkowy z Kolumną Zyg-
munta III Wazy, Barbakan, piękne kamie-
niczki na Starym Mieście wraz z Pomnikiem 
Małej Syrenki, Pomnik Małego Powstańca, 
Park Saski (gdzie przez chwilę odpoczęliśmy 
siadając na multimedialnej Ławeczce Chopi-
na, której zadaniem jest przybliżać spaceru-
jącym muzykę Chopina - wystarczy bowiem 

nacisnąć guzik, aby ławka, niczym sza-
fa grająca,  zagrała wybrany utwór) i Park 
Łazienkowski, a tam słynny i piękny Pałac 
na Wodzie; udało się nam również wygospo-
darować czas na przejażdżkę warszawskim 
metrem!

Potem udaliśmy się do centrum handlo-
wo-rozrywkowego Sadyba Best Mall na war-
szawskim Mokotowie, gdzie najpierw poszli-
śmy odpocząć i posilić się do MacDonalda, 
a następnie przeszliśmy do kina trójwymia-
rowego - Orange IMAX, na wielką atrakcję 
tego dnia, czyli film „Hubble 3D”. Był to spa-
cer w kosmosie, podczas którego obejrzeli-
śmy animowane trójwymiarowe sekwencje, 
wykonane w oparciu o dane uzyskane z tele-
skopu Hubble’a. Zdjęcia obiektów kosmicz-
nych utrwalone za pomocą różnych urzą-
dzeń pokładowych teleskopu, zostały prze-
tworzone tak, by uzyskać efekt głębi. 

Po filmie czekała nas droga powrotna do 
domu. Troszeczkę zmęczeni, ale zadowole-
ni i pełni niesamowitych wrażeń szczęśliwie 
wróciliśmy do Bychawy.

Joanna Mączka,  
wychowawczyni klasy I SP  

w Woli Gałęzowskiej

„Ślubujemy Ci, Szkoło” – takie przyrzecze-
nie złożyły pierwszaki dnia 27.10 br. w Szko-
le Podstawowej w Woli Gałęzowskiej. Praco-
witość, wytrwałość, dbałość o dobre imię 
szkoły – to tylko niektóre z obietnic, jakie 
złożyli pierwszoklasiści.

Uczniowie (Daniel Juchna, Julia Kowal-
czyk, Patrycja Kowalczyk, Łukasz Kuś, 
Julia Liwak, Adrian Mazurek, Damian 
Mączka, Hubert Nowakowski, Julia Pie-
trzak, Bartłomiej Rybaczek, Wojciech Sa-
lasa, Kuba Sękowski, Wiktoria Sprawka, 
Wiktoria Wiśniewska, Anna Wójcik i Ane-
ta Zielińska) popisowo wykonali piosenkę 
„Ślubowanie”, a soliści, których próbowała 
zagłuszyć muzyka, wyszli zwycięsko z tego 
starcia. Starania recytatorskie uczniów 
i ich ciężkie próby oddzielenia kasztanów 
od szyszek, zostały nagrodzone gromki-
mi brawami, a sam Pan Dyrektor odzna-
czył uczniów zaszczytnym tytułem „Ucznia 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej”, 
którym pochwalić się mogą tylko nielicz-

ni. Aby pierwsza-
ki nie zapomnia-
ły o tym ważnym 
dniu, na pamiąt-

kę otrzymały również dyplomy i upominki 
od Rady Rodziców.

Doniosłość uroczystości podkreśliły wy-
stąpienia burmistrza Andrzeja Sobaszka 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Sewery-
na Gąbki oraz obecność naszych zacnych, 
i jak zawsze niezawodnych gości: księdza 

Leszka Żelaznego, Rady Rodziców z prze-
wodniczącą Mariolą Małek, dyrektora Domu 
Dziecka Wiesława Mazurka, a także rodzi-
ców uczniów klasy pierwszej, nauczycie-
li i uczniów naszej szkoły. To już tradycja 
w naszej szkole, że górny korytarz, na któ-
rym odbywają się apele i uroczystości, pękał 
w szwach. I tutaj znów powraca nurtujące 
niektórych pytanie: Czy Szkole w Woli Gałę-
zowskiej faktycznie potrzebna jest sala gim-
nastyczna? Odpowiedź nasuwa się sama.
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8.11.2010 r. w Zespole Szkół Zawodo-
wych odbył się Konkurs Recytatorski Po-
ezji Patriotycznej, organizowany przez dy-
rekcję, nauczycieli polonistów i biblioteka-
rzy. W tym roku był wyjątkowy, ponieważ 
do udziału zaproszono młodzież z okolicz-
nych gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli 
nauczyciele i uczniowie z: Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Gim-
nazjum w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego, Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie. Każdy z uczestników 
miał przygotować recytację wybranego przez 
siebie wiersza o tematyce patriotycznej.

Zebranych powitał wicedyrektor szkoły 
pan Andrzej Pietrzak. Interpretację tekstów 
oceniało jury w składzie: Barbara Cywiń-
ska, Monika Głazik i Jadwiga Grzesiak. Po 
wysłuchaniu recytacji 40 uczestników ko-
misja przyznała:

I miejsce Malwinie Niedźwiedź – Gim-
nazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie

II miejsce Marcinowi Bondosowi – 
ZSZ nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie

III miejsce Katarzynie Pizoń - Zespół Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Wyróżnienia:
Karolinie Dudzie – Gimnazjum nr 1 im. 

Obrońców Ojczyzny w Bychawie
Barbarze Kowalik – Zespół Szkół im. ks. 

A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Danielowi Koconiowi – ZSZ nr 1 im. mjr 

Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy 

oraz nagrody książkowe, a wszyscy uczest-
nicy podziękowania za udział w konkursie. 
Dyrektor wręczył także podziękowania na-
uczycielom, którzy przygotowywali uczniów 
do konkursu.

Nieruchomości do 
wydzierżawienia!

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami / tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 
z 2010 r. z późn. zm. /informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości położonej w miejscowościach 
Bychawka Druga Kolonia, gm. Bychawa oraz w By-
chawie przy ul. Słowackiego przeznaczonej do wy-
dzierżawienia.

Ogłoszenie Burmistrza 
Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi / tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. 
z późn. zm. /informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
części nieruchomości położonej przy ul. A. Mickie-
wicza w Bychawie przeznaczonej do wynajęcia.

Certyfikat  
dla Gminy Bychawa

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom miasta i gminy Bychawa za współpracę przy 
Powszechnym Spisie Rolnym (PSR 2010). Pomi-
mo wielu problemów dzięki Państwa cierpliwości, 
dobrej woli i współpracy z rachmistrzami udało się 
nam ostatecznie zrealizować postawione przed nami 
zadania.
Nasze i Państwa doświadczenia pozwolą na lepszą or-
ganizację prac przed zbliżającym się Narodowym Spi-
sem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Kieruję również podziękowania do wszystkich rach-
mistrzów spisowych za ich zaangażowanie i za pracę 
włożoną w przeprowadzenie spisu rolnego.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek

Dębina

Hubertus 
2010

Hubertus to święto koni i jeźdźców, oka-
zja do spotkania się choć raz w roku w gro-
nie znajomych z jeździeckiego świata. Świę-
ty Hubert obchodzi swoje święto 3 listopa-
da. Na jego cześć, już od XV wieku w okoli-
cach tej daty odbywają się pogonie za lisem. 
Dziś oczywiście lis jest symboliczny – to 
jeździec z przyczepioną do lewego ramie-
nia kitą. Wszyscy uczestnicy biegu próbują 
„złapać lisa”, czyli zerwać ową kitkę. Ten, 
komu się to uda, wygrywa zabawę i zostaje 
„lisem” w następnym roku.

17 października br. w Dębinie, przez Sto-
warzyszenie Użytkowników Koni Roboczych 
i Kuców w Bychawie oraz stajnię jeździecką 
„Dębina” został zorganizowany Hubertus. 
W konkursie zmierzyło się kilkudziesięciu 
uczestników.

W programie imprezy rozróżniliśmy dwa 
etapy:

I etap polegał na przejażdżce bryczkami 
oraz w siodle po terenie miejscowości i lesie 
dębińskim.

II etap, czyli pogoń za lisem miał miejsce 
na terenie ośrodka jeździeckiego „Dębina”. 
Osoby, które pewnie czuły się w siodle mo-
gły wziąć udział w rywalizacji.

Po długiej gonitwie za lisem trofeum 
zdobyła amazonka z Bychawy - Magdale-
na Tanikowska. Gdy zmagania osiągnęły 
kres, wszyscy spotkali się przy tradycyj-
nym ognisku, z nadzieją powtórki Hubertu-
sa w przyszłym roku.

Organizatorzy dziękują serdecznie Pań-
stwu Begierzom z Dębiny oraz wszystkim 
uczestnikom.

Konkurs recytatorski 
w „Hubalu”
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Na bychawskim boisku wal-
czyli o puchar premiera

Turniej 
„Orlik”

Sławomir Różycki

Miło nam ogłosić, że bychawski „Orlik” 
był gospodarzem cyklu turniejów w pił-
kę nożną, organizowanych przez Szkol-
ny Związek Sportowy o Puchar Premiera 
Donalda Tuska. Uczniowie z Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
w końcowej klasyfikacji (finał wojewódz-
twa) zajęli V – IX miejsca.

W dniach 14 i 15 września br. w Bychawie 
zostały przeprowadzone eli minacje gminne 
w dwóch kategoriach wiekowych: chłopcy 
młodsi (rocznik 1999/2000) i chłopcy star-
si (rocznik 1997/98). Do udziału zgłosiło się 
po cztery drużyny w każdej z tych kategorii. 
W kategorii wiekowej chłopcy młodsi: dru-
żyna Szkoły Podstawowej w Bychawce, dru-
żyna „Albatrosy” ze Szkoły Podstawowej w 
Woli Gałęzowskiej, drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Starej Wsi Drugiej oraz dzika 
drużyna „Kalasy” pod opieką trenera Wal-
demara Kota z Bychawy. Bezkonkurencyj-
ną ekipą okazała się drużyna „Kalasy” (Mi-
chał Król, Rafał Lipiński, Michał Piwnicki, 
Łukasz Krzysztoń, Kamil Klimek, Krzysztof 
Traczewski, Przemysław Korba, Karol Ka-
zmirowski, Bartłomiej Prus, Marcin Rzuci-
dło), która wygrała wszystkie swoje mecze i 
zajęła I miejsce w turnieju. Po zakończeniu 
rozgrywek zostały rozdane dyplomy oraz 
pamiątkowe koszulki.

W kategorii wiekowej chłopcy starsi wzię-
ły udział cztery drużyny: Szkoła Podstawo-
wa w Bychawie, Gimnazjum przy ZS im. ks. 

A. Kwiatkowskiego, Gimnazjum Publiczne w 
Pszczelej Woli i Gimnazjum nr 1 im. Obroń-
ców Ojczyzny w Bychawie. Po omówieniu 
regulaminu i przepisów gry przystąpiliśmy 
do rozgrywek. Mimo niesprzyjającej pogody 
emocji na boisku nie brakowało. Najciekaw-
szym spotkaniem okazał się mecz pomiędzy 
drużynami SP w Bychawie a Gimnazjum nr 
1. Obie strony miały doskonałe sytuacje do 
strzelenia goli, jednak żadnej ekipie to się 
nie udało. Mecz zakończył się wynikiem bez-
bramkowym. O I miejscu w turnieju zadecy-
dował bilans bramkowy, ponieważ drużyny 
z SP w Bychawie i Gimnazjum nr 1 zdobyły 
taką samą liczbę punktów. O jedną bram-
kę lepsza okazała się drużyna z gimnazjum 
w składzie: Wojciech Szacoń, Michał Wło-
darczyk, Michał Szafraniec, Patryk Piwnic-
ki, Michał Pawłowski, Kamil Małecki, Kamil 
Kasprzak, Mateusz Zyszczak, Paweł Duda i 
Łukasz Sprawka.

Do eliminacji wojewódzkich (ćwierćfina-
łów) awansowali tylko mistrzowie pierwsze-
go etapu. Drużyna Waldemara Kota – „Kala-
sy” – bój o półfinał musiała toczyć na obcym 
boisku w Opolu Lubelskim, ale mimo iż była 
gościem, zajęła pierwsze miejsce i awanso-
wała do półfinału województwa. Natomiast 
drużyna Gimnazjum nr 1 była gospodarzem 
ćwierćfinałowych eliminacji, w których 
wzięły udział drużyny ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Poniatowej, ZS nr 1 w Gim-
nazjum w Opolu Lubelskim, Gimnazjum w 
Wysokiem, Gimnazjum nr 1 w Bychawie, 

W turnieju wzięło udział pięć drużyn. Po 
pierwszych spotkaniach było widać, że naj-
mocniejszymi drużynami są: UKS „ Sokół”, 
Gimnazjum Opole Lubelskie oraz gospodarz 
Gimnazjum Bychawa. Te właśnie drużyny 
awansowały do finału wojewódzkiego: I miej-
sce UKS „ Sokół” Radzyń Podlaski, II miej-
sce Gimnazjum Opole Lubelskie, III miejsce 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie.

Po zakończeniu turnieju chłopców star-
szych o awans do finału województwa za-
częli ubiegać się młodsi chłopcy. W turnie-

ju wzięły udział trzy drużyny. Po omówie-
niu regulaminu i przepisów gry przystą-
piliśmy do rozgrywek. Bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna pana Konrada Szmyr-
gały MUKS Kraśnik, która wygrała wszyst-
kie swoje mecze i zajęła I miejsce; II miejsce 
(i również awans do finału wojewódzkiego) 
zajął UKS REMIS Świdnik, III miejsce „Ka-
lasy”. Bychawska drużyna dosyć pechowo 
przegrała swoje mecze. W obu spotkaniach 
była na prowadzeniu, ale w ostatnich minu-
tach traciła bramki. Wielka szkoda! Awans 
był tak blisko!

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Bychawie, 
15 października pojechali do Łęcznej na fi-
nały województwa. W ich kategorii wiekowej 
oprócz nich awans wywalczyło jeszcze 11 
drużyn z całego naszego województwa. Kon-
kurencja była mocna. W grupie trafiliśmy 
na ZSO nr 2 Ryki oraz Biłgoraj Orlik Team. 
Chłopcy zaczęli dobrze, w pierwszym swoim 
meczu wygrali z ZSO nr 2 Ryki 2:1! Do wyj-
ścia z grupy potrzebne było zwycięstwo nad 
Orlik Team Biłgoraj. Wszystko układało się 
po naszej myśli, prowadziliśmy 1:0 potem 
2:1, ale w samej końcówce straciliśmy trzy 
bramki i niestety przegraliśmy. Jak się póź-
niej okazało nie z byle kim, Biłgoraj Orlik 
Team awansował do ścisłego finału i jedną 
bramką przegrał z UKS Ogniwo Wierzbica, 
ta drużyna awansowała do finału ogólno-
polskiego, który odbędzie się w Warszawie.

Na pocieszenie, naszym chłopcom zosta-
ły pamiątkowe komplety firmowych strojów 
piłkarskich ufundowanych przez sponsorów 
turnieju oraz listy gratulacyjne od ministra 
Adama Giersza.

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Obroń-
ców Ojczyzny w Bychawie w końcowej kla-
syfikacji zajęli miejsca V–IX, co uważam za 
wielki sukces naszej młodzieży.

Plac zabaw w Woli Gałęzowskiej
Elżbieta Kursa

Nowe huśtawki, kolorowa zjeżdżalnia, 
piaskownica, drabinki i stół z ławeczkami, 
przy których można odpocząć w czasie za-
bawy. Oto najnowszy nabytek Szkoły Pod-
stawowej w Woli Gałęzowskiej. Taki wspa-
niały plac zabaw otrzymali nasi najmłodsi 
uczniowie.

Całość zakupu została sfinansowana z fun-
duszu sołeckiego. W imieniu dzieci, rodziców 
i nauczycieli składamy podziękowanie panu 
Janowi Florkowi – sołtysowi wsi. Pan Jan 
Florek był pomysłodawcą tego, wartego po-
nad 13 tys. zł, projektu. Czuwał nad jego re-
alizacją od początku do momentu zamonto-
wania wszystkich elementów na placu zabaw. 
Dziękujemy!
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Maria Dębowczyk

Śpieszmy się cenić ludzi, bo 
przecież odchodzą. Ta para-
fraza znanych słów poety ks. 
J. Twardowskiego przycho-
dzi na myśl, gdy stajemy wo-
bec faktu śmierci kogoś, kto 
wiele dla nas znaczył. Tym 
bardziej, gdy wiele znaczył 
również w przestrzeni życia 
publicznego.

10 maja 2010 roku zmarł Jerzy Stefan Frą-
czek ur. 16 czerwca 1934 r. w Bychawie. Na 
cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie odpro-
wadzała go w dn. 13 maja Rodzina z garstką 
przyjaciół z Bychawy, gdzie spędził całe ży-
cie, gdzie ukończył szkołę średnią – LO.

Z poczuciem winy, bo ten wspomnieniowy 
artykuł powinien ukazać się o wiele wcze-
śniej, odwiedzamy w kilkuosobowej grupie 
wdowę Panią Eugenię. Siedzimy przy stole 
zarzuconym dokumentami (legitymacje, dy-
plomy, wycinki prasowe, medale) ilustru-
jącymi etapy sportowej aktywności Jurka. 
Jego osiągnięć indywidualnych oraz niezwy-
kłego zaangażowania w rozwój sportu w By-
chawie. Od najmłodszych lat był jego pasjo-
natem, czynnym sportowcem jako lekkoatle-
ta i koszykarz oraz działaczem sportowym, 
począwszy od lat 50. ubiegłego wieku do po-
czątku lat 90. i przejścia na emeryturę.

Infrastruktura umożliwiająca uprawia-
nie sportu była w tamtych czasach bardzo 
słaba. A mimo to w Bychawie powstał sta-
dion z zapleczem oraz ośrodek rekreacji przy 
zalewie. Jurek był w centrum tych wszyst-
kich przedsięwzięć. Jako instruktor 1. kla-
sy lekkiej atletyki, jako przewodniczący Po-
wiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, po-
tem pracownik Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w gminie. Zabiegał, by powstały boiska 
przy szkołach wiejskich – oczywiście według 
standardów na miarę tamtych czasów.

„Młodzi do niego lgnęli, umiał w nich roz-
budzić ducha sportowej rywalizacji, był dla 
nich wzorem. Ceniony i dobry jako współ-
pracownik” – wspomina p. Romuald Chrom-
czak, Naczelnik Miasta i Gminy w latach 
1973-1981. „Organizator i opiekun na obo-
zach młodzieży w Zagłęboczu”– dodaje.

Osiągnięcia i przyznane wyróżnienia:
zawodnik lubelskiego „Startu” w lekkiej • 
atletyce, potem instruktor 1. klasy odzna-
czony medalem
zasłużony działacz Ludowych Zespo-• 
łów Sportowych (medale w r. 1964, 1966, 
1970)
Brązowy Krzyż Zasługi (1969)• 
Zdobycie pierwszego miejsca w Mistrzo-• 
stwach Województwa Lubelskiego LZS 
w trójskoku (3.07.1966 r.) z wynikiem 
14,61 m.
Zdobycie pierwszego miejsca w trójskoku • 
podczas Centralnej Spartakiady Wsi or-
ganizowanej pod hasłem obchodów 1000-
lecia Państwa Polskiego 15.08.1966 r. Po-
znań, z wynikiem 14,45 m.
Jego życiowym rekordem był wynik 

15,04 m, uzyskany podczas zawodów lekko-
atletycznych w Pszczelej Woli organizowa-
nych przez Lubelski Okręgowy Związek Lek-
kiej Atletyki. Wynik ten znalazł się w  wy-
kazie statystycznym najlepszych krajowych 
wyników w trójskoku.

Zasłużył na naszą pamięć. W imieniu 
wszystkich, którzy Go znali i cenili, wy-
razy żalu i współczucia Żonie i Rodzinie 
składają władze Bychawy oraz Redak-
cja „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

Zasłużył na naszą wdzięczną pamięć

Jerzy Frączek (1934-2010)
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Wraz z kolegami, moimi rówieśnikami, 
niektórzy z nich byli uczniami Szkoły Spół-
dzielczej, organizowaliśmy pomoc dla par-
tyzanckich oddziałów niepodległościowych. 
Było to zaopatrzenie w nielegalnie zdoby-
tą broń, rozprowadzanie podziemnej prasy, 
czy bonów wpłaty na potrzeby Polskiej Ar-
mii. Pamiętam, że pewien gospodarz z Woli 
Dużej, a sąsiad mojego wuja, znając nasze 
powiązania z partyzantką AK i NSZ przeka-
zał mi wiadomość o możliwości zakupienia 
większej ilości broni. Znał w Lublinie dwu 
Czechów wcielonych do wojska niemieckie-
go, którzy prowadzili magazyn broni. Za 
odpłatnością 100 tys. zł gotowi byli dostar-
czyć 100 automatów z amunicją. Planowali 
ucieczkę do Czech, prosili więc także o cy-
wilne ubrania oraz kontakt i pomoc w zor-
ganizowaniu swojej ucieczki. Sprawa była 
bardzo ryzykowna, wymagająca zaangażo-
wania większej liczby osób oraz znajomości, 
dlatego powiadomiłem komendanta rejonu. 
Podobno, nie jestem pewien, transakcja do-
szła do skutku. A zakupiona broń miała po-
służyć do odbicia grupy więźniów z obozu 
na Majdanku. Jednak w obawie przed na-

rażeniem na śmierć wielu innych ludzi w 
tak niebezpiecznej akcji, zrezygnowano z 
niej. Nielegalny zakup broni był też możliwy 
od członków organizacji niesprzyjających 
nam i prosowieckich. Innym źródłem byli 
policjanci z posterunków, niektórzy z nich 
po cichu z nami współpracowali. Zamiesz-
czane tu zdjęcia przedstawiają nasze kole-
żanki, wówczas łączniczki, sanitariuszki i 
kurierki wspomagające naszą działalność. 
Wśród nich moja siostra Marysia ps. Mar-
lena/Lena, która prowadziła szkolenia sani-
tarne. Również ja uczyłem posługiwania się 
bronią, miałem swojego polskiego wisa. Ko-
ledzy ze Szkoły Spółdzielczej rozprowadzali 
podziemnie ulotki i druki. W tej szkole pa-
nowała patriotyczna atmosfera. Pamiętam 
odgrywaną przez siebie rolę w szkolnym te-

atrzyku przygotowanym przez nauczycielkę 
Annę Gadzalankę. Z frontu wraca żołnierz – 
syn wyczekiwany przez 
matkę. Wielka ra-
dość, powitanie. Żoł-
nierz jednak nie zdej-
muje płaszcza, a kiedy 
matka usiłuje to zro-
bić – widzi w miejscu 
rąk – kikuty. I mdleje. 
Dyrektora Chadaja tak 
wzruszyła ta scenka, 
że wybiegł na korytarz, 
ocierając chusteczką 
łzy.

Do najbliższych ko-
legów, którzy wspierali 
partyzanckie akcje an-
tyniemieckie, a później 
po 1943 r., antysowiec-
kie, należeli S. Kryska, 
A. Kostrzewski, bracia 
R. i K. Buczkowie, Żelezik. Weszli w skład 
IV plutonu OP8 pod dowództwem ppor. T. 
Sowy („Spartanin”) powstałego 4 maja 1943 
r. – pierwszego tego typu oddziału w środko-
wej Lubelszczyźnie. Działał do maja 1944 r. 
kiedy to na rozkaz inspektoratu został roz-
wiązany. Przed rozwiązaniem liczył 60 osób, 
z których część przeszła do „Szarugi (Alek-
sander Sarkisow), część do „Nerwy” (Rokic-
ki), a 12 wraz z dowódcą – do dyspozycji ko-
mendanta obwodu Lublin – powiat. Utwo-
rzono z nich łącznikowy oddział obwodu.

AkcjA zbrojnA nA posterunek 
policji i żandarmerii niemieckiej 
w Bychawie (kwiecień 
1943 r.) oraz okoliczności 
to poprzedzające.

Obserwując posterunek policji w Bycha-
wie, doszedłem do wniosku, że istnieje szan-
sa na zdobycie broni poprzez zaatakowanie 
tej placówki przez siły partyzantów. W po-
sterunku pracowało też dwu Ukraińców na 
usługach Niemców, na których podziemie 
niepodległościowe wydało, dotąd niewyko-
nany, wyrok śmierci. Nawiązałem więc kon-
takt przez komendantów rejonu z enesze-
towcami w Kraśniku i Zakrzówku, w tym 
głównie z dowódcą oddziału „Plackiem” [wg 
innych relacji miał on pseudonim „Jacek” – 
przyp. M. D.]. Dostarczyłem fotografię i opis 
otoczenia budynku posterunku, zaznacza-
jąc, że na parterze mieszka lekarz – patrio-
ta oraz wskazując, gdzie należałoby przed 
akcją przeciąć kable telefoniczne, w celu 
uniemożliwienia posterunkowym wezwania 
posiłków.

W wyznaczonym dniu stawił się oddział 
„Jacka” (Placka?) z dowódcą oraz jego za-
stępcą ps. „Chrabąszcz” (A. Skibiński). 
Wszystkich – co oczywiste – wiązała ścisła 
tajemnica. Mimo to, w dniu planowanego 

ataku, 9 kwietnia 1943 r. dołączyło do nas, 
bez wcześniejszego porozumienia się, kil-
ku ludzi z placówki Ciekańskiego [nazwisko 
zmienione M.D.] „Wiarusa” z Grodzan, nie-
cieszącego się w środowisku dobrą opinią. 
Por. Skibiński chciał więc go zawezwać i roz-

mówić się z nim. Skąd wiedział o planowa-
nym napadzie? Akcję tymczasem odwołano, 
a dowódca zarządził wspólną odprawę na-
szej grupy i pododdziału „Wiarusa”.

Wcześniej miało miejsce pewne zdarzenie, 
znane mi z opowieści mojej siostry. Do By-
chawy przyjechała żandarmeria i po pobycie 
na posterunku przyszli – jak to było w ich 
zwyczaju – do naszej restauracji. Rachun-
ki za taką konsumpcję regulował zawsze 
wójt Świerkott, który wydawał też przydział 
mięsa. Był to Niemiec z Poznańskiego, wła-
dający dobrze polskim i niemieckim. Wtedy 
do restauracji wszedł Ciekielski [nazwisko 
zmienione M.D.], wdał się w rozmowę, pod-
czas której przekazał informację, że w Kieł-
czewicach na placówce zwołano naradę żoł-
nierzy w mundurach polskich, a na niej pod-
jęto decyzję o likwidacji jego osoby za to, że 
popiera rządy Niemców. Po usłyszeniu tego 
od siostry natychmiast wsiadłem na rower i 
skrótami popedałowałem do Kiełczewic. Za-
stałem tu dowództwo oddziału i kilku krę-
cących się chłopców w polskich mundurach. 
Po wysłuchaniu mnie na osobności dowód-
ca nie krył zdenerwowania i zaskoczenia, 
Wezwał bowiem na naradę „Wiarusa”, któ-
ry się stawił, natomiast nie chciał mieć nic 
wspólnego z Ciekielskim, na którym ciążył 
niewykonany jeszcze wyrok śmierci, wyda-
ny przez niepodległościowe podziemie. Tym-
czasem, w obronie Ciekielskiego stanął wła-
śnie Ciekański, twierdząc, że to zupełnie 
inni ludzie w Bychawie wskazują Polaków 
Niemcom, a Ciekielski, jeśli donosi, to tylko 
na komunistów, którzy rabują cywili. Wśród 
tych rzekomych donosicieli na swoich roda-
ków mieli być, jego zdaniem, moi koledzy W. 
Luterek i A. Kostrzewski. Byłem zszokowa-
ny, że działaczy niepodległościowych zalicza 
on do konfidentów! A nasz dowódca zdezo-
rientowany jego informacją i nie chcąc po-
pełnić błędu (a w tamtych czasach zdarzało 
się, że człowiek niesłusznie posądzony mógł 
być zlikwidowany pomyłkowo), zrezygnował 
z wykonania wyroku śmierci na Ciekielskim, 
który ponadto zniknął, widocznie gdzieś się 

Pierwszy z prawej J. Chmielewski, w środku Irena 
Siudówna, mężczyzna z lewej N.N.  
Około roku 1944  w Bychawie.

Ze wspomnień – relacji Jerzego Chmielewskiego

„Wszystko dla Polski” (cz. 3.)

Członkowie oddziału „Szarugi” (Aleksander Sarkisow), w grupie przyjaciół.    
Rok 1943, Bychawa.
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ukrył. Tego dnia nie było już mowy o ata-
ku na posterunek i rozeszliśmy się szybko w 
obawie przed Niemcami.

Jednak dowództwo NSZ podjęło ponow-
ną próbę ataku. Spotkaliśmy się, wezwa-
ni przez „Jacka”, w domu Henryka Kowal-
skiego mieszkającego za młynem wodnym 
po lewej stronie. Porucznik odebrał przysię-
gę dochowania tajemnicy od H. Kowalskie-
go i obecnego tam Mazura oraz przydzielił 
zadania: przecięcie kabli telefonicznych na 
poczcie, sprawne przeprowadzenie grupy na 
zaplecze posterunku, ukrycie się i czekanie 

na sygnał. Leon Cybulski, „Znicz”, z kolegą, 
mieli za zadanie podejść do bramy i rozbroić 
stojącego na straży posterunkowego. Akcja 
nie rozpoczęła się na czas, bo z powodu ja-
kichś przeszkód z opóźnieniem dołączył do 
nas oddział lekkiej kawalerii. Nie udało się 
rozbroić posterunkowego, ponieważ brama 
była już zamknięta i mimo próby podstępu, 
że chcemy złożyć meldunek o rzekomym zło-
dziejstwie, była zaryglowana. Szarpanina z 
posterunkowym przy bramie spowodowała, 
że z budynku padło kilka strzałów i rzuco-
no granat zaczepny. Nasz trębacz na rozkaz 
dowódcy dał więc sygnał do ataku. Rozpo-
częła się strzelanina. Z posterunku bronio-
no się, rzucając granaty i ostrzeliwując. Do-
wódca nasz ostrzegł ich przez tubę, że jeśli 
się nie poddadzą, brama zostanie wysadzo-
na, a w okna wrzucone będą granaty. Jak 
się potem okazało, posterunkowym kończy-

ła się amunicja i byli bliscy poddania się, 
a z Lublinem nie mieli łączności. Było tam 
30 policjantów i 10 żandarmów. Nikt z nas 
nie ucierpiał, ale akcję trudno było nazwać 
udaną. Nas atakujących było 30 partyzan-
tów i tyleż konnych. Rozpuściliśmy wieść, że 
był to atak Rosjan, obawiając się zemsty na 
ludności cywilnej. Korzyścią akcji było to, że 
żandarmi niemieccy opuścili Bychawę, a co 
do policji granatowej, to znacznie złagodnia-
ła. I czasem można było od nich cichaczem 
nabyć amunicję. 

jak dzięki „Spartaninowi”, 
„Sarmacie” uniknąłem SyBerii

Był początek sierpnia 1944 r. Przyszedł do 
mnie Tadeusz Sowa z Wojtkiem Luterkiem, 
proponując wstąpienie do organizowanego 
przez niego, w porozumieniu z dowództwem, 
plutonu motorowego przy armii polskiej. 
„My dwaj z Wojtkiem mamy prawo jazdy sa-
mochodowo-motorowe, trzeba skontakto-
wać się z innymi, pozostałych przeszkolić” 
– powiedział.

Mieliśmy na wszystkie sposoby podkra-
dać Niemcom, gdy np. uciekali w popłochu, 
zostawiając sprzęt i motory, naprawiać je 
i przekazywać na potrzeby polskiego wojska. 
W tym celu musieli niektórzy zrobić prawa 
jazdy, jak A. Kostrzewski, W. Łobodziński, 
J. Kulik, S. Kopeć. Zaopatrzono nas też w 

odpowiednie dokumenty, zabezpieczające 
przed ewentualną wpadką. W Otwocku do-
kąd nas wysłano, wolnego już od Niemców, 
którzy wszystkie swoje siły skierowali na 
tłumienie Powstania Warszawskiego, napra-
wialiśmy motory, zwożąc je z różnych moż-
liwych miejsc i pełniąc rolę łączników mię-
dzy polskimi oddziałami, a czasem i Rosja-
nami. A w ten oto sposób zostałem polskim 
żołnierzem w umundurowaniu. Po kilku ty-
godniach przyjechała do mnie siostra Ma-
rysia z wiadomością, że w Bychawie wypy-
tuje o mnie NKWD, 

gdyż, tak jak moi koledzy, byłem od dawna 
podejrzany o przynależność do „bandy” – 
jak określano oddziały polskiej partyzantki 
niepodległościowej. Ze słów siostry wynika-
ło, że wpadają do naszego domu znienacka 
i w rozmowie z ojcem wypytują, gdzie prze-
bywam i co robię. Ojciec potrafił rozmówić 
się z nimi po rosyjsku (był w polskim wojsku 
na terenie Rosji od 1914 r. do końca 1920 r., 
kiedy to udało mu się wraz z całym pluto-
nem przedrzeć przez otaczający ich kordon 
bolszewicki i wrócić do domu). Zapewniał 
ich, że wstąpiłem do Wojska Polskiego, ale 
nie ma ode mnie żadnych wiadomości. Ma-
rysia ostrzegła mnie, abym nie pojawiał się 
w Bychawie, gdzie NKWD aresztowało już 
ok. 20 osób.

Po kilku miesiącach nasza grupa otrzyma-
ła zadanie odebrania kilku nowych motorów 
harleyów z Lublina. Zaryzykowałem i poje-

Tak powstawała nowa gmina w okresie okupacji. Budowę ukończono w 1943 r. pierwszy z lewej, Aleksander Dudziak,  
pracownik gminy, aresztowany w październiku 1944 r. przez NKWD, następnie zesłany do łagru, gdzie zmarł. Przed śmiercią ważył 40 kg.
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Maria Chmielewska  ps. Marlena

Janina Kozak-Kryska

13. Spotkania Regionalne 

W atmosferze 
dawnych 
wierzeń 
i przesądów

Teresa Tracz, prezes BTR

Bychawskie Towarzystwo Regionalne 
serdecznie zaprasza na XIII Spotkania 
Regionalne, które odbędą się w Bychaw-
skim Centrum Kultury, w drugim tygo-
dniu grudnia 2010 roku . Dokładna data 
i godzina imprezy zostanie podana w ter-
minie późniejszym, na plakatach, zapro-
szeniach i Internecie.

Organizatorzy, kontynuując temat 
„W kręgu ludowych tradycji”, skupią się 
tym razem na dawnych wierzeniach, 
przesądach, zabobonach i gusłach 
(przedstawionych w humorystyczny spo-
sób), a związanych np.:

Wyborem  życiowego partnera,• 
Oczekiwaniem na potomstwo,• 
Chrzcinami (np. wyborem imienia • 
dziecka)
Opieką nad małymi dziećmi.• 

Liczymy na zainteresowanie szkół tym 
tematem oraz na twórcze uczestnictwo 
nauczycieli i grup uczniów w prezenta-
cji wymienionych wyżej tradycji, znanych 
w Waszej Małej Ojczyźnie.

Przygotowana prezentacja (do 10 min.), 
dotycząca zaproponowanego zakresu ma-
teriału może przybrać formę:

scenki rodzajowej,• 
nagranego lub przeprowadzone-• 
go na żywo wywiadu ze starszą 
osobą,
epickiej lub wierszowanej gawędy • 
mojej babci lub dziadka,
pokazu wróżb w wigilię Katarzyny • 
lub Andrzeja,

opisu nakazów i zakazów związanych 
z wybranym tematem (np. dla kobiet ocze-
kujących narodzin dziecka), a znanych 
z przeszłości Waszej miejscowości. 

Każda szkoła zostanie nagrodzona, za-
pewniamy też zwrot kosztów podróży.
Zainteresowanych nauczycieli i uczniów 
prosimy o kontakt. 

chałem z Lublina na nocleg do Bychawy, 
chcąc zobaczyć się z bliskimi. Gdy wieczo-
rem rodzina siedziała wokół stołu, rozległo 
się pukanie do drzwi wejściowych. Mieszka-
liśmy już wtedy obok kościoła (dziś miesz-
kanie to zajmuje p. Janina Kryska z synem). 
Weszli nagle do przedpokoju, potem kuchni 
i podejrzliwie patrzyli w moją stronę. Byłem 
w polskim mundurze, a pistolet i płaszcz wi-
siały na wieszaku. Odmówili zaproszenia 
do kolacji. Zrozumiałem, że muszę się przed 
nimi uwiarygodnić, wyjąłem więc i okaza-
łem dokument sporządzony w dwóch języ-
kach – polskim i rosyjskim, z którego wy-
nikało, że władze cywilne i wojskowe winny 
mi udzielić wszelkiej pomocy, jako łączniko-
wi między sztabami polskimi i rosyjskimi. 
Teraz chętnie zasiedli do kolacji zakrapianej 
wódką i wtedy rozwiązały się im języki. Wy-
znali, że ktoś doniósł na mnie jako na jedne-
go z podejrzanych o wrogą działalność prze-
ciwko nowo tworzącej się władzy radzieckiej. 
Do dziś nie wiem, kim była ta kanalia dono-
sząca na swoich. Wiadomo jednak, że przez 
takich donosicieli z Bychawy zesłano kilku-
nastu bychawian na Sybir czy w głąb Rosji. 
Donoszono również do Niemców. Nie było to 
raczej tajemnicą, że jednym z konfidentów 
był już wyżej wymieniony cywil o nazwisku 
Ciekielski, który nie krył się, że wierzy w siłę 
i zwycięstwo Niemiec, że zawojują całą Euro-
pę. Nie zawahał się nawet donieść na brata 
swojej żony. Ofiarą czyjejś denuncjacji padł 
np. Seweryn Frączek – więzień Oświęcimia.

kurierki, łączniczki 
i SanitariuSzki wSpółpracujące 
z Ak i nsz. Janina Hanajówna

Zachęcamy do lektury ostatniego 
odcinka cyklu w następnym GZB, 
którego treścią będą walki oddzia-
łów niepodległościowych z proso-
wieckimi w okolicy Bychawy. Fo-
tografie tu zamieszczone pocho-
dzą ze zbiorów prywatnych J. 
Chmielewskiego.

Opracowanie tekstu: 
Maria Dębowczyk 

Maria Hanajówna

Krystyna Wojnarowicz

Rożek z fraszką

W
ybory Krzysia

Krzyś sport w
ielbił od m

ałego.

Krzysiu, pew
nie będziesz m

istrzem
!

Nieee... Ja wolę być burm
istrzem

. !

 M
.D. 
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Ta dobra passa Bychawy trwała do I wojny. 
Naoczny świadek tamtych czasów – Adam 
Luterek, rówieśnik stryja Władysława, tak 
wspomina wydarzenia wojenne: Przeżywa-
liśmy trzykrotnie przesuwanie się frontu ro-
syjsko-austriackiego z okropną strzelaniną 
i hukiem rozrywających się granatów, przy 
płonących domach i obejściach gospodar-
skich. I tak całymi tygodniami w lecie 1914 r. 
i w 1915 r. Wojsk walczących ze sobą nie wi-
działem. Słyszałem tylko nocami krzyk prze-
biegających żołnierzy i turkot przejeżdża-
jących wozów. Rano przywożono z okopów 
mnóstwo rannych. Siedzieliśmy tygodniami 
w piwnicach domów, śpiąc na workach z 
mąką i zbożem, lub w dołach wykopanych 
w ogrodach, czy w głębokich wąwozach w 
pobliżu kościoła, gdzie urządzono szpital 
wojskowy. O tym co się działo na zewnątrz 
donosił nam pewien pomyleniec, chodzący 
z otwartym parasolem, chroniącym go, jak 
mówił, od kul. I rzeczywiście, nic mu się nie 
stało.

Dziadek Jan powołany do wojska rosyj-
skiego w trakcie działań wojennych około 
drugiej połowy 1915 r., dostał się do niewoli 
austriackiej. Przebywał w obozie jenieckim 
w Nezsider (obecnie Neusiedel Am See) nad 
Jeziorem Nezyderskim, na pograniczu Au-
strii i Węgier, czego namacalnym dowodem 
jest fotografia kleryka Olszewskiego, współ-
towarzysza niewoli, ofiarowana Janowi Lu-
terkowi na pamiątkę, już po powrocie do 
kraju. Zdjęcie pochodzi z kwietnia 1917 r. 
Długo nie można było rozszyfrować nazwy 
miejscowości, w której znajdował się obóz je-
niecki; pomógł w tym Andrzej Stasiuk, pol-
ski pisarz, znawca dawnych Austro-Węgier. 
Innym dowodem pobytu w niewoli był drew-
niany, stojący krzyżyk, wyrzeźbiony przez 
dziadka. Na ramionach krzyża widniał na-
pis: „Boże wybaw nas z niewoli”. Dziadek 
Jan był człowiekiem wielkiej wiary, dlatego 
dzięki krzyżykowi łatwiej było mu znosić 
trudy niewoli, tęsknotę i troskę o najbliż-
szych pozostawionych w kraju. W bliżej nie-

znany sposób do rodziny dotarła wiadomość 
o pobycie Jana w niewoli. Nie ma informa-
cji ilu mieszkańców Bychawy dostało się 
do niewoli austriackiej, ilu zginęło. Pewne 
jest, że ksiądz Kwiatkowski roztoczył opie-
kę nad ich rodzinami. Krzyżyk wrócił razem 
z dziadkiem Janem do Bychawy stając się 
symbolem doznanej łaski ocalenia. 

Zaraz po powrocie na początku 1917 r. 
dziadek Jan energicznie włączył się w odbu-
dowę zniszczeń wojennych, reaktywowanie 
stowarzyszeń, w tworzenie nowych orga-
nizacji. Bolesnym ciosem i niepowetowaną 
stratą dla całej społeczności bychawskiej 
była nagła śmierć księdza Kwiatkowskiego 
w 1926 r. Odszedł autorytet, inicjator wszel-
kich poczynań społecznych, ostoja ducho-
wa, moralna, instancja odwoławcza. Żal po 
śmierci proboszcza był ogólny i prawdziwy. 
Za jego trumną szła cała Bychawa nie wyłą-
czając przedstawicieli gminy żydowskiej. Po-
grzeb zgromadził ponad dwa tysiące ludzi.

Śmierć księdza kanoni-
ka dotknęła szczególnie 
rodzinę Jana Luterka, 
ponieważ był on przy-
wódcą duchowym, przy-
jacielem Domu, doradcą 
naszego dziadka w trud-
nych chwilach. Dziadek 
Jan towarzyszył księdzu 
Kwiatkowskiemu w jego 
licznych kwestach na 
cele dobroczynne w dni 
targowe, przeczekując 
z nim deszcze pod fur-
mankami, pod jednym 
workiem. Będąc w pobli-
żu ksiądz chętnie zacho-
dził do chaty, sadzał so-
bie dzieci na kolanach, 
co pamięta ciocia Wacia. 
To on pokierował karierą 
zawodową najstarszego 
syna dziadków – Włady-

sława, kreując go na dyrektora bychawskie-
go banku. Było już zasadą, że zdolna mło-
dzież kształciła się, najczęściej dzięki pomo-
cy księdza kanonika, by wrócić do Bycha-
wy i pracować dla dobra jej mieszkańców. 
Młodszy brat Władysława – Stefan ukończył 
studia prawnicze, pracując później w szkol-
nictwie, Stanisław w 1928 r. został preze-
sem bychawskiej Spółdzielni Spożywców 
„Jedność”. Młodsi synowie ukończyli szko-
ły handlowe. W niecały rok po śmierci ks. 
Kwiatkowskiego, w 1927 r. zmarła na tyfus 
plamisty w wieku 46 lat babcia Maria. Nieco 
wcześniej zmarli pradziadkowie Łuszczew-
scy. Te wszystkie nieszczęścia jeszcze bar-
dziej skonsolidowały rodzinę, skupiły dzieci 
wokół ojca. Od tej pory dziadek Jan razem z 
najstarszym, pracującym już synem Włady-
sławem dbali o edukację dzieci. Sklep „Jed-
ności”, w którym dziadek był kierownikiem 
wspaniale prosperował a jego zaopatrzenie, 
zdaniem naocznego świadka, pana Panec-
kiego z Warszawy, nie ustępowało dzisiej-
szym supermarketom: Był to dom towarowy 
posiadający najświeższy towar sprowadza-
ny z różnych stron Polski (np. szproty, świeże 
ryby z Gdyni w każdy wtorek). W dni targowe 
za ladą stała prawie cała rodzina Luterków, 
a nad całością czuwał energiczny, przedsię-
biorczy Jan Luterek. Niezależnie od pracy 
zawodowej nasz dziadek nadal zajmował się 
pracą społeczną. Przez wiele lat był radnym 
gminnym ciesząc się ogólnym poważaniem i 
szacunkiem mieszkańców Bychawy. Praco-
wał nieprzerwanie zawodowo do wojny i w 
czasie okupacji, wierny bychawskiej „Jed-
ności”, która już 25 lipca 1944 r. jako or-
ganizacja spółdzielcza oficjalnie wznowiła 
działalność, a 12 marca 1947 r. przekształ-
ciła się w Gminną Spółdzielnię „Samopomoc 
Chłopska”. Dziadek Jan, będąc już na eme-
ryturze, zapraszany był na wszystkie uro-
czystości spółdzielcze, odznaczany za zasłu-
gi przy każdej nadarzającej się okazji.

część czwarta wSpomnień jadwigi luterek - cholewSkiej z BydgoSzczy

WAKACJE U DZIADKA JANA W BYCHAWIE

Pamiątkowe zdjęcie z 1936 r. okazji 30 rocznicy powstania Stowarzyszenia Spożywców „Jedność”. Czwarty od lewej 
Jan Luterek, kierownik sklepu, siódmy – Stanisław Luterek, kierownik Spółdzielni Spożywców „Jedność” w Bychawie od 
1928 r., trzeci od prawej Władysław Luterek, dyrektor Spółdzielczego Banku Ludowego w Bychawie, wójt Bychawy od 
1933 r.

Wnętrze sklepu „Jedności”. Lata 30. XX w.
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Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. ZIĘTEK Zygmunt, lat 50, zam. Bychawa
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. DZWONOWSKA Alicja Maria, lat 60, zam. Bychawa
2. OSKROBA Agnieszka Renata, lat 43, zam. Bychawa
3. GORGOL Robert, lat 39, zam. Bychawa

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GĄBKA Seweryn Wojciech, lat 55, zam. Bychawa
2. BATYRA Józef, lat 49, zam. Bychawa
3. CYMERMAN Daniel Paweł, lat 25, zam. Bychawa

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. KRZYŻAK Marta Iwona, lat 37, zam. Bychawa
2. KULA Andrzej, lat 42, zam. Bychawa
3. POPŁAWSKA Zofia, lat 52, zam. Bychawa

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. PIETRZAK Andrzej Marian, lat 51, zam. Bychawa
2. TANIKOWSKI Jan Andrzej, lat 51, zam. Bychawa
3. WIECZORKIEWICZ Antoni, lat 66, zam. Bychawa

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. FURMAN Anna, lat 59, zam. Bychawa

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. KWIETNIEWSKI Stanisław, lat 56, zam. Bychawa
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. JAROSZ-DUDZIŃSKA Anna Iwona, lat 41, zam. Bychawa
2. WOJTAŚ Piotr, lat 52, zam. Bychawa
3. GÓRNIAK Krzysztof, lat 61, zam. Bychawa
4. KRÓL Mariusz, lat 35, zam. Bychawa

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WRÓBLEWSKI Mateusz, lat 20, zam. Bychawa
2. HANAJ Tomasz, lat 26, zam. Bychawa
3. KRYK Marcin, lat 30, zam. Bychawa
4. PIECHNIK Andrzej, lat 45, zam. Podzamcze

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. FLIS Zbigniew Franciszek, lat 39, zam. Bychawa
2. MIERZWA Beata Justyna, lat 39, zam. Bychawa
3. BIELAK Robert Alekander, lat 35, zam. Bychawa
4. MICHALEWSKI Wojciech, lat 24, zam. Bychawa

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. BIADUŃ Adam, lat 61, zam. Bychawa
2. DUDEK Wacław Marian, lat 66, zam. Bychawa
3. KULIK Zofia Jolanta, lat 61, zam. Bychawa
4. DUDZIK-SZALEWSKA Mirosława Małgorzata, lat 43, zam. Bychawa

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. FIJOŁEK Leszek Tomasz, lat 48, zam. Bychawa
2. BARTOSZEK Jarosław Andrzej, lat 46, zam. Bychawa
3. ASYNGIER Leszek Piotr, lat 29, zam. Bychawa
4. ZŁOTNICKI Jan, lat 74, zam. Bychawa

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. MAZURKIEWICZ Mariusz, lat 39, zam. Wincentówek
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. MARKIEWICZ Andrzej, lat 52, zam. Bychawka Druga
2. BARAN Krzysztof, lat 37, zam. Bychawka Trzecia

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MAKSIM Zbigniew, lat 46, zam. Bychawka Pierwsza
2. SZWAŁEK Tomasz Stefan, lat 39, zam. Bychawka Trzecia

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. BARAN Marta Kazimiera, lat 45, zam. Zdrapy
2. WILKOŁAZKA Katarzyna, lat 30, zam. Wincentówek

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. GRZYWA Andrzej Grzegorz, lat 46, zam. Zdrapy
2. SZEWCZYK Stanisław Władysław, lat 53, zam. Bychawka Pierwsza

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. MAZIARZ Lechosław Zbigniew, lat 60, zam. Bychawka Trzecia Kolonia
2. WINIARCZYK Zbigniew, lat 59, zam. Bychawa

Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. FRĄCZEK Zbigniew, lat 44, zam. Olszowiec
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SZWAŁEK Janusz, lat 50, zam. Wola Duża
2. GAJUR Tadeusz, lat 52, zam. Wola Duża Kolonia

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KUNA Bogusław Jacek, lat 47, zam. Osowa
2. GĄBKA Eugeniusz, lat 47, zam. Kosarzew Dolny Kolonia

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. KORBA Emil, lat 35, zam. Osowa
2. GRZESIAK Mirosław Andrzej, lat 63, zam. Wandzin

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. GĄBKA Piotr Tadeusz, lat 32, zam. Olszowiec
2. ORZEŁ Janusz, lat 57, zam. Osowa

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. MARZEC Krzysztof, lat 39, zam. Bychawa
2. KRAWCZYK Janusz, lat 32, zam. Wandzin

Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. SOBKOWICZ Andrzej, lat 51, zam. Gałęzów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SZACOŃ Grzegorz, lat 36, zam. Bychawa
2. OKAL Andrzej Adam, lat 50, zam. Gałęzów

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WALCZAK Kazimierz, lat 55, zam. Wola Gałęzowska
2. WĄSIK Anna Katarzyna, lat 29, zam. Wola Gałęzowska

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. KORBA Ryszard, lat 55, zam. Gałęzów
2. NOWAKOWSKI Sławomir Andrzej, lat 36, zam. Wola Gałęzowska

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. JACKOWSKI Marek, lat 53, zam. Kowersk
2. NAWROCKI Zbigniew, lat 46, zam. Wola Gałęzowska

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. RYBACZEK Dariusz, lat 47, zam. Gałęzów Kolonia Druga
2. ZALEWSKI Karol, lat 67, zam. Bychawa

Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. DULBAS Józef, lat 59, zam. Zaraszów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. ROZWAŁKA Tomasz, lat 37, zam. Stara Wieś Pierwsza
2. KURDZIEL Jan, lat 42, zam. Zaraszów

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. FIJOŁEK Urszula, lat 45, zam. Stara Wieś Druga
2. PELAK Sławomir Ireneusz, lat 31, zam. Stara Wieś Trzecia

Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE
1. BARAN Marek, lat 42, zam. Stara Wieś Pierwsza
2. GODULA Marek, lat 34, zam. Zaraszów

Lista nr 20 – KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA
1. PAWEŁCZAK Mirosław Józef, lat 46, zam. Stara Wieś Druga
2. TYLUS Bogdan, lat 43, zam. Stara Wieś Trzecia

Lista nr 21 – KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. DĄBSKI Władysław, lat 55, zam. Stara Wieś Pierwsza

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

Jerzy Bielak

OBWIESZCZENIE 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYCHAWIE

z dnia 8 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bychawie

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie podaje informację  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 22 nr 7 (217) 2010
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1. GĄBKA Seweryn Wojciech, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. 
Bychawa, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie 
należy do partii politycznej

2. KRUSIŃSKI Sylwester Andrzej, lat 47, wykształcenie średnie, 
zam. Bychawa, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE, nie należy 
do partii politycznej

3. SOBASZEK Andrzej, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. By-
chawa, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I 
MIASTA, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej

4. URBAN Janusz Stanisław, lat 43, wykształcenie wyższe, zam. 
Bychawa, zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDO-
WE, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
Jerzy Bielak

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 26 października 2010 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z 2003 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn 
zm.), uchwały Nr 479/98 Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 sierpnia 1998 r. w 
sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Bychawa dla wyborów 
do Rady Miejskiej w Bychawie, Rady Powiatu Lubelskiego ( ziemskiego) i do Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, zmienionej uchwałą  Nr LVIII/412/02 Rady Miejskiej w 
Bychawie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bychawa na 
obwody głosowania, uchwały Nr  LIII 319/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 7 
października 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiato-
wym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, podaję do 
publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów gło-

sowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych  na dzień  21 
listopada 2010 r. 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godz. od 8.00 do 
22.00.
Ponadto podaję do publicznej wiadomości, że wyborca niepełnosprawny, na jego 
wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Bychawie najpóźniej w 5 dni przed dniem 
wyborów, jest dopisany do spisu wyborców w obwodzie przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych – Obwód nr 3, Obwód nr 5. 

Burmistrz  Bychawy 
Andrzej Sobaszek

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie z dnia 5 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bychawy w wyborach zarządzonych na 
dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU 
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

Numer 
Obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1

BYCHAWA – ulice: Podzamcze, M. Pileckiego, A. Budnego, Zamkowa, 11 
Listopada od nr 5 do nr 33 (nieparzyste) i od nr 20 do nr 96 (parzyste), M. 
Reja, S. Wyspiańskiego, Grodzany
SOŁECTWA: Gałęzów- Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Samorządowe Przedszkole nr 1,
ul. Partyzantów 3, Bychawa

2

BYCHAWA – ulice: 11 Listopada od nr 4 do nr 18 (parzyste), Partyzantów od 
nr 2 do nr 118 a (parzyste), S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, K. Koźmiana, 
E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Słowackiego, K. Makuszyńskiego, A. Fre-
dry, Szkolna, B. Prusa, Bat. Chłopskich, Ks. D. Maja ,1 Maja, P. Ściegiennego, 
Ks. A. Kwiatkowskiego, Rynek, Lubelska od nr 1 do nr 15 (nieparzyste) i od 
nr 2 do nr 22 ( parzyste), M. Kopernika, Podwale, F. Chopina, S. Batorego, T. 
Kościuszki, Marsz. J. Piłsudskiego od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do 
nr 16 (parzyste)

Szkoła Podstawowa, 
ul. Szkolna 8,
Bychawa

3

BYCHAWA – ulice: Zadębie, Spokojna, Sportowa, Lubelska od nr 17 do nr 27 
(nieparzyste) i od nr 24 do nr 32 (parzyste), Marsz. J. Piłsudskiego od nr 25 
do nr 87 (nieparzyste), 
SOŁECTWA: Zadębie

Urząd Miejski (sala konferencyjna),
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych 

4

BYCHAWA – ulice: Marsz. J. Piłsudskiego od nr 18 do nr 86 (parzyste), Par-
tyzantów od nr 1 do nr 25 (nieparzyste), Armii Krajowej, Gen. W. Andersa, 
Gen. Grota Roweckiego, Gen. W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, K. Baczyń-
skiego, Powstańców Warszawy, M. Rataja, H. Sienkiewicza, W. Reymonta, 
Marysin, A. Mickiewicza, Piękna, J. Dąbrowskiego, K. Świerczewskiego
SOŁECTWA: Marysin

Bychawskie Centrum Kultury, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, Bychawa

5 SOŁECTWA: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga - Kolo-
nia, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia- Kolonia, 

Szkoła Podstawowa,
Bychawka Druga – Kolonia 75 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 SOŁECTWA: Wincentówek, Zdrapy Budynek szkolny, Zdrapy 33

7 SOŁECTWA: Osowa, Osowa - Kolonia, Wola Duża- Kolonia Budynek szkolny, Osowa 61

8 SOŁECTWA: Olszowiec, Olszowiec- Kolonia, Romanów Budynek szkolny, Olszowiec 29

9 BYCHAWA: Ulica Wandzin
SOŁECTWA: Kosarzew Dolny - Kolonia, Skawinek, Wola Duża, Wandzin

Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
81, Bychawa

10 SOŁECTWO: Gałęzów Budynek szkolny, Gałęzów 33

11 SOŁECTWA: Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska -Kolonia, Józwów, Ko-
wersk, Gałęzów- Kolonia Druga, Szkoła Podstawowa, Wola Gałęzowska 116 a

12 SOŁECTWA: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia Szkoła Podstawowa, Stara Wieś  Druga 55 

13 SOŁECTWA: Zaraszów, Zaraszów – Kolonia, Urszulin Szkoła Podstawowa, Zaraszów 64

14 Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie

Szpital Powiatowy SP ZOZ, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, Bychawa
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Obwieszczenie Burmistrza Bychawy z dnia 
30 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy o z dnia 16 lipca 1998 r. Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), uchwały Nr 
LVI/400/02 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2002 r. 
w sprawie ustalenia podziału gminy Bychawa na okręgi wyborcze, 
określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Miejskiej w 

Bychawie (DzU Woj. Lub. z 2002 r. Nr 
79, poz. 1608) podaję do publicznej 
wiadomości informację o granicach 
i numerach okręgów wyborczych, 
liczbie radnych wybieranych w każ-
dym okręgu wyborczym oraz wy-
znaczonej siedzibie miejskiej komi-
sji wyborczej dla przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, Rady m.st. 
Warszawy i rad dzielnic m. st. War-
szawy oraz wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast, za-
rządzonych na dzień 21 listopada 
2010 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wybor-
czej w Bychawie – budynek Urzędu 
Miejskiego w Bychawie ul. Partyzan-
tów 1, II piętro, pokój nr 38. 

 
Burmistrz Bychawy

Andrzej Sobaszek

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba 

radnych

1

BYCHAWA: ulice: Podzamcze, M. Pileckiego, A. Budnego, Zamkowa, 11 Listopada, M. Reja, S. 
Wyspiańskiego, Grodzany, Partyzantów od nr 2 do nr 118 a (parzyste),             S. Żeromskiego, 
M. Dąbrowskiej, K. Koźmiana, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej,              J. Słowackiego, K. Ma-
kuszyńskiego, A. Fredry, Szkolna, B. Prusa, Bat. Chłopskich, Ks. D. Maja, 1 Maja, Ks. P. Ściegien-
nego, Ks. A. Kwiatkowskiego, Rynek, Lubelska od nr 1 do nr 15 (nieparzyste), i od nr 2 do nr 22 
(parzyste), M. Kopernika, Podwale, Chopina, Batorego, Kościuszki, Marsz. J. Piłsudskiego od nr 1 
do nr  23 (nieparzyste)       i od nr 2 do nr 16 (parzyste);
SOŁECTWA: Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze.

3

2

BYCHAWA: ulice: Zadębie, Rataja, Spokojna, Sportowa, Lubelska od nr 17 do nr 27 (nieparzyste) 
i od nr 24 do 32 (parzyste), M. J. Piłsudskiego od nr 18 do nr 86 (parzyste) i od nr 25 do nr 87 
(nieparzyste), Partyzantów od nr 1 do nr 25 (nieparzyste), Armii Krajowej, Gen. W. Andersa, Gen. 
Grota Roweckiego, W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, K. Baczyńskiego, Powstańców Warszawy,                    
H. Sienkiewicza, W. Reymonta, Marysin, A. Mickiewicza, Piękna, J. Dąbrowskiego, K. Świerczew-
skiego;
SOŁECTWA: Marysin, Zadębie.

4

3 SOŁECTWA: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga – Kolonia, Bychawka Trzecia, 
Bychawka Trzecia – Kolonia, Zdrapy, Wincentówek. 2

4
BYCHAWA: ulica Wandzin
SOŁECTWA: Osowa, Osowa – Kolonia, Wola Duża, Wola Duża – Kolonia, Olszowiec, Olszowiec – 
Kolonia, Romanów, Kosarzew Dolny – Kolonia, Skawinek, Wandzin.

2

5 SOŁECTWA: Gałęzów, Gałęzów – Kolonia Druga, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska – Kolonia, 
Józwów, Kowersk. 2

6 SOŁECTWA: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Zaraszów, Zaraszów – 
Kolonia, Urszulin. 2

Szanowny Wyborco!
Znam miasto i problemy jego mieszkańców, mam doświadczenie w ich 
rozwiązywaniu. W kadencji 2006-2010 przeprowadziłem wiele inwesty-
cji. Oto niektóre z nich:

Inwestycje	na	terenie	sołectw:
1.	Przebudowa	i	remonty	dróg:	Łęczyca,	Wola	Gałęzowska,	Zdrapy,	Osowa	Kolonia,	Wola	Duża,	Skawi-
nek,	Wincentówek,	Stara	Wieś	Trzecia,	Leśniczówka,	Gałęzów	Kolonia	Pierwsza,	Gałęzów	Kolonia	
Druga,	Bychawka	Trzecia,	Gałęzów-	Leśniczówka,	Olszowiec,	Gałęzów-	Kowersk,	Wola	Duża	-	Osowa.

2.	Budowa	chodnika	w	Starej	Wsi	Drugiej.
3.	Budowa	sieci	gazowej	wraz	z	przyłączami:	Bychawka	Pierwsza,	Bychawka	Druga,	Bychawka	Trzecia,	
Bychawka	Druga	Kolonia,	Bychawka	Trzecia	Kolonia	oraz	gazowych	instalacji	wewnętrznych	w	budyn-
kach	OSP	Bychawka	Druga,	OSP	Bychawka	Pierwsza	i	Szkoła	Podstawowa	w	Bychawce.

4.	Budowa	sieci	wodociągowej	Bychawka	Trzecia	i	spięcia	wodociągu	w	Osowie.
5.	Budowa	oświetlenia	drogowego:	Podzamcze,	Gałęzów.
6.	Remont	i	wyposażenie	pomieszczeń	filii	bibliotecznych:	Bychawka	Druga,	Stara	Wieś	Druga.

Inwestycje	w	mieście:
1.	Przebudowa	i	remonty	chodników,	ulic:	Rynek,	M.	Kopernika,	ul.	Partyzantów,	M.J.	Piłsudskiego,	
Szkolna,	Spokojna,	S.	Batorego,	Gen.	G.	Roweckiego	–	etap	I,	A.	Mickiewicza,	11-go	Listopada.

2.	Budowa	parkingu	przy	stadionie	i	przebudowa	ul.	Sportowej	(obecne	targowisko).
3.	Odbudowa	przejść	sieci	wodociągowej	nad	rzekami	ul.	11-go	Listopada,	Lubelska,	 
A.	Mickiewicza	i	budowa	spięcia	wodociągu	przy	ul.	M.J.	Piłsudskiego.

4.	Budowa	kanalizacji	sanitarnej	ul.	Świerczewskiego,	osiedle	„Nad	Doliną”	(ul.	M.	Dąbrowskiej,	A.	Fredy,	
K.	Makuszyńskiego,	J.	Słowackiego)	–	etap	I,	w	„Rejonie	Podzamcza”	 
(ul.	11-go	Listopada,	S.	Wyspiańskiego,	M.	Reja,	M.	Pileckiego,	A.	Budnego)	–	etap	I.

5.	Budowa	oświetlenia	ul.	11-go	Listopada,	osiedle	„Nad	Doliną”	(ul.	M.	Dąbrowskiej,	 
A.	Fredy,	K.	Makuszyńskiego,	J.	Słowackiego).

6.		Remont	zabytkowej	kapliczki	na	Podzamczu.

Inwestycje	w	oświacie:
1.	Budowa	zespołu	boisk	sportowych	„Moje	boisko-Orlik	2010”	w	Bychawie.
2.	Modernizacja	budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Bychawie-	etap	I.
3.	Wykonanie	dokumentacji	projektowej	na	budowę	hali	sportowej	w	Woli	Gałęzowskiej.

Inne	inwestycje	ważne	dla	mieszkańców	miasta	i	gminy:
1.	Modernizacja	oczyszczalni	ścieków	w	Bychawie.
2.	Modernizacja	stadionu	sportowego	w	Bychawie.
3.	Przebudowa	budynku	szkoły	i	utworzenie	lokali	socjalnych	w	Osowie.
4.	Współudział	w	odbudowie	nawierzchni	dróg	Lublin-	Bychawa,	Stara	Wieś	-	Stawce.
5.	Zakup	samochodów	ratowniczo-	gaśniczych	wraz	z	wyposażeniem	dla	jednostek	OSP.
6.	Budowa	zintegrowanego	systemu	informatycznego	dla	zrównoważonego	rozwoju	Gminy	Bychawa.
7.	Termomodernizacja	budynku	Bychawskiego	Centrum	Kultury.

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Bychawy Gminy i Miasta

Andrzej SobASzek

sprawdzony kandydat 
na Burmistrza Bychawy

Postaw na wiedzę 
i doświadczenie

Pozycja nr 3 

andrzej soBaszek
lat	55,	rodowity	bychawianin,	

wykształcenie	wyższe	o	kierunku	
zarządzanie	i	marketing. 
33	letnie	doświadczenie	

w	administracji,	Burmistrz	
Bychawy	

w	latach	2002-2006	
i	2006-2010.

Laureat	tytułów	 
Europejczyk	Roku	2008

i	Zasłużony	dla	
Lubelszczyzny	2010
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Kandydaci	do	Rady	Miejskiej	w	Bychawie

Okręg Wyborczy nr 1

Okręg Wyborczy nr 2

Okręg Wyborczy nr 3

Okręg Wyborczy nr 4

Okręg Wyborczy nr 5

Okręg Wyborczy nr 6

Andrzej Marian Pietrzak1.  
Bychawa,	lat	51,	kierownik Filii 
Wydziału	Komunikacji	w	Bychawie

Jan Andrzej Tanikowski2.  
Bychawa,	lat	51,	przedsiębiorca

Antoni Wieczorkiewicz 3. 
Bychawa,	lat	66,	przedsiębiorca

Adam Biaduń1.  
Bychawa,	lat	61,	wieloletni	
dyrektor	ZSZ	im.	Henryka	
Dobrzańskiego	w	Bychawie
Wacław Marian Dudek2.  
Bychawa,	lat	66,	długoletni	
nauczyciel	matematyki	w	ZS	im.	
A.	Kwiatkowskiego	w	Bychawie

Zofia Jolanta Kulik3.  
Bychawa,	lat	61,	prezes 
Spółdzielni	Mieszkaniowej

Mirosława Małgorzata 4. 
Dudzik-Szalewska,	 
Bychawa,	lat	43,	lekarz

Andrzej Grzegorz Grzywa 1. 
Zdrapy,	lat	46,	przedsiębiorca,	
rolnik

Stanisław Władysław 2. 
Szewczyk  
Bychawka,	lat	53,	rolnik,	w-ce	
prezes	ZMG	OSP	

Piotr Tadeusz Gąbka1.   
Olszowiec,	lat	32,	mgr.	inż.	
budowy	śmigłowców	prac.	WSK	PZL	
Świdnik	S.A.

Janusz Orzeł2.  
Osowa,	lat	57,	handlowiec

Marek Jackowski1.   
Kowersk,	lat	53,	rolnik,	sołtys,	
prezes	OSP

Zbigniew Nawrocki2.  
Wola	Gałęzowska,	lat	46,	rolnik,	
sekretarz	OSP

Mirosław Józef Pawełczak1.  
Stara	Wieś	Druga,	lat	46,	rolnik

Bogdan Tylus2.  
Stara	Wieś	Trzecia,	lat	43,	
funkcjonariusz	Państwowej	Straży	
Pożarnej

Głosuj na listę nr 20 wybierasz dalszy harmonijny rozwój 
miasta i gminy Bychawa

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Bychawy Gminy i Miasta
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O
G

ŁO
SZ

E
N

IA
 W

Y
B

O
R

C
ZE

 •
 O

G
ŁO

SZ
E

N
IA

 W
Y

B
O

R
C

ZE
 •

 O
G

ŁO
SZ

E
N

IA
 W

Y
B

O
R

C
ZE

 •
 O

G
ŁO

SZ
E

N
IA

 W
Y

B
O

R
C

ZE
 •

 O
G

ŁO
SZ

E
N

IA
 W

Y
B

O
R

C
ZE

 •
 O

G
ŁO

SZ
E

N
IA

 W
Y

B
O

R
C

ZE
 •

 O
G

ŁO
SZ

E
N

IA
 W

Y
B

O
R

C
ZE

Program kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa 
Lubelskiego:
Rolnictwo:
- wspieranie inicjatyw mających na celu polepszanie jakości życia na 
wsi
- promowanie przedsiębiorstw służących rolnictwu
- propagowanie rolnictwa ekologicznego
- skupienie uwagi na innowacyjnych rozwiązaniach w 
gospodarstwach
- promowanie zakładania gospodarstw przez osoby młode oraz 
szkolenia i pomoc dla młodych rolników
Ekologia:
- lansowanie nowoczesnych technologii służących ochronie 
środowiska, ze szczególnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii
- promowanie gospodarstw ekologicznych
- popularyzacja agroturystyki na terenie powiatu
- podnoszenie świadomości o ochronie zasobów naturalnych
Szkolnictwo:
- wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bazy dydaktycznej 
oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Służba zdrowia:
- wspieranie inicjatyw w zakresie poprawy działalności szpitali, w 
tym bezpieczeństwa   zdrowotnego
- promowanie zdrowego stylu życia i zdrowej żywności
- wspieranie działalności służb ratowniczych tj. ratownictwa 
medycznego i straży pożarnej

Szanowni Państwo!
Wybory samorządowe to święto demokracji. Bez 
samorządności bowiem nie ma demokracji. I choć 
demokracja to proces ciągły, to jednak zwykle raz 
na cztery lata przypada dzień wyjątkowy – dzień, w 
którym społeczność lokalna decyduje o przyszłości 
swojej gminy, czyli własnej. Wprawdzie wspólnota 
samorządowa tworzona przez mieszkańców gminy zdaje 
codziennie egzamin z wypełniania swoich ustawowych 
zadań publicznych, to jednak tego dnia właśnie – a jak 
powszechnie wiadomo będzie to 21 listopada 2010 – stanie 
się faktycznym, bezpośrednim i niezależnym decydentem 
o tym, kto będzie sprawował ważne funkcje samorządowe. 
Taką funkcją w naszej gminie jest Burmistrz Bychawy.
Drodzy Wyborcy! Jestem kandydatem na Burmistrza 
Bychawy. Pragnę przedstawić Państwu własną osobę: 
urodziłem się w Bychawie, tutaj też ukończyłem szkołę 
podstawową i średnią. Studia rozpocząłem w 1974 w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem magistrem 
psychologii. Ukończyłem też studia podyplomowe z zakresu 
logopedii oraz studia z zarządzania oświatą. Uzyskane 
kwalifikacje wykorzystuję w pracy zawodowej. Jestem 
zatrudniony w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 
Bychawie od 1981 roku. Jest to specjalistyczna placówka 
oświatowa, która udziela pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży na 
obszarze sześciu gmin powiatu lubelskiego. Od 1992 roku 

jestem dyrektorem tej placówki. Jestem szczęśliwym 
mężem i ojcem czworga dzieci. Moja żona Małgorzata jest 
nauczycielką, pracuje w Szkole Podstawowej w Bychawie. 
Byłem radnym III, IV, V kadencji Rady Miejskiej w Bychawie. 
W ostatniej V kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego 
rady. 
Z racji wykonywanego zawodu (psycholog, logopeda), 
jak również pełnionej funkcji radnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatniej kadencji (przewodniczący rady 
miejskiej), jestem blisko ludzkich spraw i mogłem mieć 
pozytywny wpływ na rozwiązywanie wielu problemów 
życiowych zwykłych ludzi. Wypełnianie takich zadań 
społecznych daje mi wiele satysfakcji, dlatego chciałbym 
je wykonywać w najbliższej przyszłości – jako burmistrz. 
Do decyzji wyborców jednak pozostawiam to, w jakiej 
roli widzą moją przyszłą pracę w samorządzie lokalnym 
– burmistrza czy radnego? Osobiście moje preferencje 
dotyczą funkcji burmistrza, gdyby jednak wyborcy 
chcieli inaczej – to zdecydowałem się też na równoległe 
kandydowanie do Rady Miejskiej, ponieważ uważam, 
że moja obecność w samorządzie będzie przydatna dla 
społeczności lokalnej z wielu względów.

Kandyduję na funkcję Burmistrza Bychawy, bo:
wiem jak wprowadzić w życie korzystne dla • 
mieszkańców rozwiązania
mam doświadczenie w pracy samorządowej i • 
administracyjnej

kieruję się przejrzystymi zasadami• 
Jeżeli wygram, to:

zadbam o harmonijny rozwój i przyszłość gminy• 
wprowadzę jasne zasady zarządzania Urzędem i • 
współpracy z Radą
w działaniu będę otwarty na ludzi i ich pomysły, bo • 
warto zadbać o powszechny udział mieszkańców 
w budowaniu dobrze działającej gminy (działania 
wspólnie użyteczne, słuszne i potrzebne).

Chcę zapoznać Państwa z moim programem wyborczym:
Optymalne wykorzystanie planu zagospodarowania • 
przestrzennego miasta i gminy Bychawa dla pozyskania 
terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz 
zapewnienia warunków dla rozwoju budownictwa

Intensywne działania na rzecz • 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (geotermia, 
biomasa, baterie słoneczne) dla rzeczywistego rozwoju 
gminy w kierunku turystyki, rekreacji, ogrodnictwa, 
lecznictwa
Tworzenie nowych miejsc pracy – • dogodne warunki 
dla inwestorów, współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy (doraźne rozwiązania w zakresie tworzenia 
miejsc pracy - organizacja prac interwencyjnych i robót 
publicznych)
Rozwój technicznej infrastruktury gminnej - • drogi 
główne, dojazdowe, chodniki; współpraca w tym 
zakresie z zarządcami dróg
Rolnictwo – wspieranie nowych inicjatyw i rozwiązań, • 
promowanie dobrych praktyk w obszarze agroturystyki, 
przetwórstwa i drobnej przedsiębiorczości; doradztwo 
rolnicze – instytucje rolnicze bliżej rolnika (szkolenia i 
kwalifikacje)
Bezpieczeństwo cywilne • – monitoring miejsc 
publicznych, oświetlenie - współpraca w tym zakresie 
z policją
Współpraca z lokalną służbą zdrowia na rzecz • ochrony 
zdrowia mieszkańców gminy
Działania na rzecz • poprawy bazy oświatowej przy 
uwzględnieniu perspektywicznej polityki gminnej w 
tym obszarze
Rozwój • sportowej bazy gminnej jako formy 
oddziaływań prozdrowotnych i profilaktycznych na 
rzecz dzieci i młodzieży – promocja zdrowego stylu 
życia
Wielopłaszczyznowa • współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w odniesieniu zarówno do ludzi 
młodych jak i emerytów i rencistów
Współpraca z samorządem na szczeblu powiatowym • 
i wojewódzkim w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych, w tym unijnych
Zadania bieżące do kontynuacji: modernizacja • sieci 
wodociągowej i sanitarnej sieci kanalizacyjnej; 
sfinalizowanie zadania pod nazwą: „Zakład 
Zagospodarowania Odpadów” oraz pozostałych 
ważnych dla mieszkańców miasta i gminy Bychawa.

SEWERYN GĄBKA Kandydat na Burmistrza Bychawy

Kandydaci do Rady Powiatu  i Sejmiku Województwa Lubelskiego

KW PiS

Mirosław  
Wieczorkiewicz

Andrzej Frączek

Adam Sztyrak
 

 
Artur Gumienniak

Stanisław Wierzchowski

Kandydat do SejmikuKandydaci do Rady Powiatu
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Seweryn Gąbka: Zadania chcę realizować 
wspólnie z  kandydatami do Rady Miejskiej 
z KW PiS, których mam zaszczyt Państwu 
przedstawić:  

To osoby, które łączą w sobie doświadczenie 
i młodość, entuzjazm i rozwagę, kreatywność 
i rozsądek, dlatego są gwarantem 
pozytywnych zmian – stąd hasło naszego 
komitetu: CZAS NA ZMIANY! A zmiany 
są nie tylko możliwe, ale i konieczne. 
Z nimi Bychawy skok wzwyż jest możliwy!  
Dlatego proszę o poparcie kandydatów z listy 
nr 5.

Szanowni Państwo! W mojej ofercie 
programowej zawarte są dobre rozwiązania, 
korzystne dla mieszkańców. Realizacja 
zadań priorytetowych i bieżących wpłynie 
bezpośrednio na harmonijny rozwój 
i  przyszłość naszej gminy. Jako kandydat 
na Burmistrza Bychawy chcę o to zadbać, 

kierując się przejrzystymi zasadami, jako 
istotnym wyznacznikiem działania na rzecz 
dobra wspólnego - dlatego proszę o poparcie 
mojej kandydatury w 
nadchodzących wyborach 
samorządowych.

KW PiS
Kandydaci do RADY MIEJSKIEJ w Bychawie

1. Gąbka Seweryn

2. Batyra Józef

3. Cymerman Daniel 

 
1. Wróblewski Mateusz

2. Hanaj Tomasz

3. Kryk Marcin

1. Maksim Zbigniew

2. Szwałek Tomasz 

1. Kuna Bogusław

2. Gąbka Eugeniusz

1. Walczak Kazimierz

2. Wąsik Anna

 
1. Fijołek Urszula

2. Pelak Sławomir

Głosuj na listę nr 5

Okręg 3

Okręg 4Okręg 2

Okręg 1

Okręg 6

Okręg 5
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Dobrze znam nasze środowisko i widzę 
jego potrzeby. Kandyduję na urząd 

burmistrza Bychawy, bo chcę mieszkać w 
gminie przyjaznej mieszkańcom i wiem jak 

tego dokonać.

Nazywam się Sylwester Krusiński, mam 47 lat, jestem 
wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Bychawie, studentem 
ostatniego roku WSPA na kierunku zarządzanie. Jestem bezpartyjny. 
Urodziłem się i mieszkam w Bychawie „od zawsze”.

Kariera zawodowa – wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w 
Bychawie, obecnie kierownik obiektów w MOSiR Lublin.
Pełnione funkcje społeczne – sekretarz miejsko-gminny OSP, ławnik 
Sądu Rejonowego 
Rodzina - żona Renata - pracownik ŚDS w Bychawie, córki: Joanna 
 i Aneta.

Sylwester Krusiński – Jedyny bezpartyjny 
kandydat na burmistrza! Ja dotrzymuję słowa!

 
 
 

Polityczna samochwała
Gazeta wreszcie się ukazała, z niej oto płynie prawda wspaniała,
dowie się dzisiaj bychawski lud, komu zawdzięcza istnienia cud.

Wszystko, co widać dookoła, tylko ON jeden uczynić zdołał.
Czy wojewódzkie, czy powiatowe, też ON to zrobił, sam ci to powie.

Nikt przed nim wcześniej nie zrobił nic i tu jest właśnie cały pic!
Pomyśl, oddając dzisiaj głos, komu powierzysz swych dzieci los. 

Więcej na: www.sylwesterkrusinski.098.pl

Pozycja nr 1 Artur Płaza, lat	43, nauczyciel	
-	pierwszy	dyrektor	Gimnazjum	nr	1	w	Bychawie,
- vice- prezes Lokalnej Grupy	Działania	na	Rzecz	
Rozwoju	Powiatu	lubelskiego,
-	przewodniczący	Komitetu	Współpracy	z	La	Chapelle,
-	radny	Gminy	Bychawa	w	mijającej	kadencji,
-	konsultant	Związku	Gmin Lubelszczyzny	ds.	środków	
unijnych.						Więcej	na:	www.arturplaza.dorady.org

 Kandyduję, ponieważ: 
•		znam	problemy	gminy	Bychawa	i	potrafię	je	rozwiązywać	z	pomocą	
środków	Unii	Europejskiej,
•		mam	doświadczenie	i	wiem	jak	wprowadzić	w	życie	korzystne	zmiany,
•	umiem	słuchać	i	współpracować	ludźmi,	by	wspólnie	rozwiązywać	
problemy. 
Jeżeli wygram: 
•	zadbam	przede	wszystkim	o	poprawę	stanu	dróg	i	chodników,	
•	zajmę	się	problemem	tworzenia	miejsc	pracy.	

Pozycja nr 5 Teresa Tracz,	lat	51,	nauczyciel
-	absolwentka	UMCS	w	Lublinie,		 
-	nauczycielka	języka	polskiego	w	Szkole	Podstawowej	 
w	Bychawie,
-	prezes	Bychawskiego	Towarzystwa	Regionalnego,	
-	sekretarz	Międzyzakładowej	Komisji	NSZZ	
Solidarność	Pracowników	Oświaty	i	Wychowania	w	
Bychawie.

W powiecie chcę zająć się: sprawami	oświaty	oraz	dziedzictwem	
kulturowym	 
w	regionie.
Jeżeli wygram: 
•	będę	wspierała	działania	stowarzyszeń	i	organizacji	pozarządowych,
•	podejmę	inicjatywy	wspierające	szkoły	i	nauczycieli,
•	zadbam	o	popularyzowanie	wiedzy	o	przeszłości	regionu	wśród	
młodzieży	szkolnej	i	środowiska	lokalnego.

Pozycja nr 7 

Piotr Mirosław Kozak,	26	lat
-	absolwent	UMCS	w	Lublinie,	
-	magister	biologii,
-	pracownik	PT	KRUS	Piaski

Kandyduję, bo: 
•	znane	mi	są	problemy	rolników	powiatu	lubelskiego	i	chciałbym	pomóc	
w	ich	rozwiązaniu,	
•	jestem	wrażliwy	na	problemy	innych,	w	powiecie	zadbam	o	sprawy	ludzi	
biednych,	bezrobotnych	i	inwalidów,
Jeżeli wygram, to: 
•	będę	konsekwentny	w	pozyskiwaniu	funduszy	na	rozwój	gospodarstw	
rolnych.

Kandydaci z Gminy Bychawa do Rady Powiatu z Listy nr 4 - PO RP. 

Będę dążył do poprawy warunków życia mieszkańców gminy 
poprzez:
1. Budowę biogazowi na bazie oczyszczalni ścieków w Bychawie. 
2. Obniżenie kosztów ogrzewania osiedli mieszkaniowych, poprzez 
zmianę źródła zasilania kotłowni  
z oleju grzewczego na gaz z biogazowi.
3. Wymianę azbestowej sieci wodociągowej.
4. Spłacenie zadłużenia Gminy Bychawa (7,6 mln. zł!) ze środków 
pochodzących ze sprzedaży uzbrojonych działek budowlanych.
5. Wprowadzenie hybrydowego oświetlenia ulicznego zasilanego 

energią słoneczną i wiatrową.
6. Utworzenie bazy rekreacyjnej (w tym kąpieliska) nad Zalewem 
Podzamcze.
7. Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych (Tir) na terenie 
gminy. 
8. Realizację koniecznych inwestycji drogowych, kanalizacyjnych i 
gazowych.
9. Powołanie strefy gospodarczej i skuteczną jej promocję wśród 
inwestorów.
10. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 28 nr 7 (217) 2010
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Kandydaci na Radnych KWW POROZUMIENIE Lista nr 19
Okręg Wyborczy nr 1 

Marta Krzyżak
	lat	37,		administracja	

Moimi celami są: budowa biogazowni na bazie oczyszczalni 
ścieków, minimalizowanie kosztów zamieszkiwania w 
Bychawie,  wykorzystanie Zalewu Podzamcze do celów 
rekreacyjnych.

Andrzej Kula

	lat	42	Posterunek	
Energetyczny,	

Chciałbym zadbać o poprawę bezpieczeństwa na drogach 
gminy. W tym celu niezbędne są inwestycje w zakresie 
poprawy stanu nawierzchni dróg i ich oświetlenie.

Zofia Popławska 
lat	52,	technolog	

żywności,	

W trakcie 25-letniego stażu pracy w Spółdzielni 
Mleczarskiej  w Bychawie byłam zawsze blisko ludzkich 
spraw. Nie zapomnę też o najmłodszych mieszkańcach 
gminy.

Okręg Wyborczy nr 2 

Zbigniew Franciszek 
Flis, lat	39

lekarz	stomatolog,	

Za najważniejsze zadania stojące przed nową Radą uważam 
inwestycje związane z infrastrukturą oraz przyciągnięcie do 
gminy inwestorów, celem tworzenia nowych miejsc pracy.

Beata Mierzwa
	lat	39

	SP	ZOZ	Bychawa,	

Moim celem jest zatrzymanie wzrostu kosztów bytowych. 
Przy ustalaniu opłat lokalnych i podatków władze muszą 
brać pod uwagę, że Bychawę zamieszkują ludzie mało 
zarabiający.

Wojciech Michalewski
lat	24	,	LAWP	

Wykształcenie i młody wiek to moje największe atuty. 
Chcę je w pełni wykorzystać w pracy dla naszego miasta.

Robert Bielak
	lat	35

Ratownik

Mieszkam w Bychawie, pracuję w Pogotowiu Ratunkowym.
Kandyduję, ponieważ chcę pomagać ludziom.

Okręg Wyborczy nr 3 

Katarzyna Wilkołazka,	
lat	30	rolnik

Moim priorytetem jest poprawa stanu nawierzchni dróg 
 i bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły w Bychawce. 
Myślę  
o budowie placów zabaw przy szkołach.

Marta Kazimiera 
Baran,	lat	45	

rolnik,

Dwa główne problemy mojej miejscowości to: oświetlenie 
i uciążliwe sąsiedztwo wysypiska śmieci. W Radzie nowej 
kadencji zamierzam zająć się rozwiązaniem obu tych 
kwestii.

Okręg Wyborczy nr 4 
Emil Korba

	lat	35
kierowca	bus

Znam tu, każdy kilometr drogi i wiem, że musimy 
zainwestować w infrastrukturę by w naszej gminie pojawili 
się inwestorzy, a wraz z nimi miejsca pracy.

Mirosław Grzesiak 
lat	63

Sołtys	Wandzina

Jako pasjonat naszej małej ojczyzny – Bychawy, chcę 
promować piękno tej ziemi. Popularyzacja Bychawy wśród 
inwestorów to dla mnie priorytet.

Okręg Wyborczy nr 5
Ryszard Korba

lat	55
rolnik

Mówiąc Bychawa – myślimy miasto, a przecież większość 
mieszkańców tej gminy żyje na terenach wiejskich. Chcę 
zadbać o ich interesy we władzach lokalnych.

Sławomir Andrzej 
Nowakowski

lat	36,	handlowiec

Jestem bezpartyjny, więc moja motywacja do rozwiązywania 
problemów gminy wynika z zaangażowania i aktywności 
społecznej.

Okręg Wyborczy nr 6 
Marek Baran

lat	55
rolnik

Jestem rolnikiem z zamiłowania i wykształcenia. Prowadząc 
własne gospodarstwo rodzinne poznałem problemy wsi. 
Potrafię je rozwiązywać i doprowadzić do rozwoju mojej 
miejscowości.

Marek Godula
lat	34		

telekomunikacja,

Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne. Zaraszów od lat 
czeka na inwestycje w drogi i oświetlenie. W szczególności 
zależy mi na dalszym funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie.

KWW POROZUMIENIE 

Lista nr 19

Szanowni	Mieszkańcy!

W	trosce	o	zapewnienie	dynamicznego	
rozwoju	Miasta	i	Gminy	Bychawa	
został	zawiązany	Komitet	Wyborczy	
Wyborców	POROZUMIENIE.	Wszystkich	
zainteresowanych,	niezależnie	od	
przynależności	i	poglądów	politycznych,	
zaprosiliśmy	do	współpracy	nad	
budowaniem	przyszłości	naszej	i	naszych	
dzieci.

Główne postulaty programu KWW 
POROZUMIENIE:
• przejrzystość spraw finansowych 

Gminy, zrównoważenie budżetu  i 
redukcja zadłużenia,

• dbałość o demokratyczny sposób 
zarządzania, 

• zamrożenie podatków i opłat 
lokalnych, 

• równorzędne traktowanie 
wszystkich mieszkańców, 

• zapewnienie młodym ludziom 
szerokiej oferty kulturalnej, 

• stworzenie warunków do 
działalności gospodarczej, 
kulturalnej i sportowej, 

• podjęcie działań na rzecz rozwoju 
Miasta i Gminy, które dałyby 
nowe miejsca pracy (np. tereny 
inwestycyjne),

• zatrzymanie rosnących cen wody i 
wywozu śmieci!

• wymiana azbestowych rur 
wodociągowych i pokryć 
dachowych,

• ograniczenie ruchu TIRów na 
drogach gminy Bychawa,

• dobra współpraca z powiatem i 
województwem w celu poprawy 
stanu infrastruktury.

Chcemy utrzymać charakter 
zielonej, spokojnej gminy dbając o 
miejsca pracy. 
 Nasz program jest dokumentem 
otwartym. Oznacza to, iż w każdej 
chwili może być wzbogacony o 
Państwa sugestie. Rzecz jasna 
wskazujemy w Programie tylko 
kierunki zadań, które czekają 
naszych radnych, jeśli im Państwo 
zaufacie.  
 Zapraszamy do wspólnego 
działania dla dobra Gminy i Miasta 
Bychawa.
ZGODA BUDUJE – w Gminie 
Bychawa potrzebne jest 
POROZUMIENIE – Komitet 
bezpartyjny !!!

Naszym kandydatem na funkcję burmistrza 
Bychawy jest Sylwester Krusiński
Kandydat bezpartyjny gwarantuje zgodną 
współpracę nad rozwojem Gminy!

Zobacz: 
www.sylwesterkrusinski.098.pl
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GŁOSUJ NA LISTĘ NR 17!
KWW UCZCIWOŚĆ
 I  SOLIDARNOŚĆ 

DO RADY POWIATU
Drodzy Wyborcy!
KWW Uczciwość i Solidarność jest to jedyny 
bezpartyjny komitet zarejestrowany w wyborach 
do Rady Powiatu Lubelskiego. Kandydaci, którzy 
wchodzą w skład tego komitetu są bezpartyjni 
oraz pochodzą z różnych opcji politycznych 
i społecznych. Spotkanie się i kandydowanie 
z jednej listy osób, które mają różne poglądy 
dowodzi, że te osoby potrafią porozumieć się 
ponad podziałami a wszystko dla lepszego 
funkcjonowania Starostwa Powiatu, a co za tym 
idzie: ŻEBY LUDZIOM W POWIECIE LUBELSKIM 
ŻYŁO SIĘ LEPIEJ.
Okręg nr 1 obejmuje gminy: Bychawa, 
Krzczonów, Wysokie, Zakrzew.

Ryszard Walczak lat 57, człowiek który 
w działalność społeczną zaangażowany 
jest można powiedzieć od zawsze.
W 1990 r. został Przewodniczącym 
Związku Prywatnych Przedsiębiorców 
w Bychawie, potem był we władzach 
wojewódzkich a następnie we 
władzach krajowych. Po wielu 
zmianach – obecnie jest członkiem Rady 
Krajowej Kongregacji Przemysłowo 
Handlowej – Ogólnopolska Izba 
Gospodarcza. Od 6 lat jest członkiem 
PiS i przewodniczącym koła w 
Bychawie. Był delegatem na II i III 
Kongres PiS ( III Kongres luty 2010 r. w 

Łodzi ). Swoje doświadczenie chciałby 
wykorzystać jako RADNY POWIATOWY. 
NAJWAŻNIEJSZE ABY POWIAT  NIE  
ZAJMOWAŁ SIĘ TYLKO DYSTRYBUCJĄ 
(dzieleniem) FUNDUSZY ALE RÓWNIEŻ 
POZYSKIWANIEM. Następna sprawa 
to MIEJSCA PRACY. PRACA, PRACA, 
I  JESZCZE RAZ PRACA.

Jan Dziadosz obecnie 
wiceprzewodniczący  Rady Powiatu. 
Rolnik, który problemy rolników 
poznał z dwóch stron jako petent i 
jako urzędnik. Swoje doświadczenie 

wykorzysta dla jeszcze lepszego 
funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego. I oczywiście tworzenie 
nowych MIEJSC PRACY jako priorytet.

Marta Rybaczek mieszkanka 
miejscowości Gałęzów Kolonia Druga. 
Prowadzi gospodarstwo 
specjalistyczne (krowy mleczne). 
Problemy rolnictwa zna bardzo dobrze, 
a nasz Powiat jest przede wszystkim 
rolniczy, więc jej doświadczenie będzie 
bardzo pomocne. Stawia również na 
tworzenie nowych  MIEJSC  PRACY.  

Kandydat do Rady 
Miejskiej w Bychawie
ZYGMUNT ZIĘTEK, 

przedsiębiorca
zam. w Bychawie

lat 50Re
kl

am
a 

pł
at

na

Kandydaci do Rady  
Powiatu Lubelskiego
  1 KRAJEWSKI 

Henryk
Dyrektor Odziału banku 
w Bychawie

    6 Jurycki 
Marek
Przedsiębiorca
Stara Wieś

  2 Pulikowski 
Antoni 
Emeryt 
Wysokie

    7 Baltyn 
Jacek
Emeryt 
Bychawa

  3 Bednarczyk 
Józef
Rolnik 
Ponikwy

    8 Kryska 
Krzysztof
Przedsiębiorca
Bychawa 

  4 Grabarska
Agnieszka 
Pracownik Samorządowy
Bychawa

    9 Kępowicz 
Stefan
Prezes Gminnej Spódzielni 
„SCH”
Bychawa

  5 Lisowski 
Ryszard
Główny Księgowy banku Spół-
dzielczego
Wysokie

  10 Szmidt 
Roman
Pracownik Samorządowy
Bychawa 

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Mój program:
Skuteczność w działaniu  
gwarancją realizacji celów

Dalsza modernizacja 1. 
i  przebudowa dróg powiatowych 
oraz ich zimowe i letnie 
utrzymanie

Ciągła poprawa dostępność 2. 
i jakość w zakresie świadczenia 
usług medycznych. Dbałość o byt 
i rozwój Szpitala Powiatowego w 
Bychawie

Doskonalenie jakości obsługi 3. 
oraz funkcjonowania terenowych 
jednostek powiatowych jak: 
wydził geodezji, komunikacji i 
Urzędu Pracy

Rozwój zakresu nauczania oraz 4. 
bazy materialnej powiatowych 
placówek szkolno-oświatowych

LISTA Nr 1 
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Okręg  nr 1 

Anna Furman z domu Wyganowska. 
Rodowita bychawianka, wieloletni 
pracownik służby zdrowia.Obecnie 
na emeryturze.

Okręg  nr 2 

Leszek  Tomasz  Fijołek 
urodzony w Bychawie. 
Wykształcenie średnie. 
Odznaczony przez śp. 

Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność 
opozycyjną w latach 1982-1985 w RADIU SOLIDARNOŚĆ. 

Jarosław  Bartoszek 
pochodzi z rodziny 
społeczników, ojciec był 
radnym I kadencji. 
Prowadzi własną 

działalność gospodarczą. Jako radny będzie pomagał 
ludziom biednym i pokrzywdzonym przez los. Będzie 
starał się aby pojawiły  się nowe miejsca pracy, żeby 
młodzież wykształcona nie musiała wyjeżdżać z Bychawy.

Leszek Piotr Asyngier  lat 29 
Mąż i ojciec trojga dzieci. 
Pedagog, kulturoznawca. 
Stały mieszkaniec Bychawy. 
W latach szkolnych 
przewodniczący pierwszej 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Bychawie. Zaangażowany 
działacz kultury promujący 
rodzinne miasto – Bychawę. 
Współpracuje z Bychawskim 
Centrum Kultury, z gazetą 

„Głos Ziemi Bychawskiej” w której tworzy autorską 
rubrykę. Od 2006 r. nauczyciel i wychowawca w Zespole 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. 

Jan Złotnicki urodzony 
w Bychawie. Wiele lat 
mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych gdzie 

zapoznał się z panującą tam demokracją. Przez 10 lat 
pływał po morzach i oceanach, dzięki temu poznał różne 
obyczaje, kultury i ustroje społeczno-gospodarcze. Swoim 
doświadczeniem chciałby się podzielić pracując w Radzie 
Miejskiej. 

Okręg nr 3

Lechosław  Zbigniew 
Maziarz  urodzony w 
Bychawie. Wykształcenie 
średnie. Jest rolnikiem i 

prowadzi własną działalność gospodarczą tj. skup warzyw 
i owoców oraz transport. Problemy rolników w swoim 
okręgu zna jak nikt. Wiedzę na temat rolnictwa i jego 
problemów wykorzysta będąc w Radzie Miasta. Pierwszym 
zadaniem jakie sobie stawia to zrobienie chodnika przy 
drodze do kościoła.

Zbigniew  Winiarczyk 
wieloletni pracownik 
PZU. Znana Go w naszej 
gminie prawie każdy. 
Jest to człowiek 
uczciwy, życzliwy dla 
innych, godny zaufania. 

Jego postawa życiowa gwarantuje że obowiązki radnego 
będzie wypełniał sumiennie z myślą o dobru ludzi, którzy 
mu zaufali. 
Okręg nr 4

Krzysztof Marzec 
wykształcenie wyższe, 
niedługo z tytułem 
magistra. Pracuje w 
SPZOZ – Ratownictwo 

Medyczne. Człowiek pracowity, uczciwy, prostolinijny dla 
którego „ białe jest białe a czarne jest czarne ”. W przyszłej 
radzie tacy ludzie są bardzo potrzebni, żeby Nasza Gminy 
rozwijała się na miarę potrzeb społeczeństwa. 

Janusz  Krawczyk 32 
lata żona 1 dziecko. 
Rolnik i praca w 
rodzinnym zakładzie 
ślusarskim. Z 

zamiłowania wędkarz. Swoją energię w Radzie Miejskiej 
poświęci na początku na budowę chodnika. Chciałby 
również przyczynić się do tego aby powstały nowe miejsca 
pracy i aby rozwój Gminy był znaczący. 

Okręg  nr 5 

Dariusz  Rybaczek 
ojciec sześciorga 
dzieci, rolnik, 
p r o w a d z i 
s p e c j a l i s t y c z n e 
gospodarstwo rolne 

– krowy mleczne. Jak ciężkie jest życie rolnika w dzisiejszych 
czasach poznał na własnej skórze. Dzięki temu, że z 
problemami dotyczącymi rolnictwa jest na co dzień będzie 
mógł skutecznie zabiegać o żywotne sprawy ludzi w 
swoim okręgu.

Karol  Zalewski O sobie: 
„Mam 67 lat. Z zawodu 
od 47 lat jestem 
nauczycielem – obecnie 
na emeryturze. Stale od 
początku pracy w jednej 
szkole tj. Zespole Szkół 
Zawodowych w 
Bychawie. Mieszkam z 
żoną w Bychawie. Mam 
dwoje dzieci będących 
nauczycielami i pięcioro 
wnuków. Pochodzę ze 

wsi z Polesia Lubelskiego z rodziny o tradycjach 
chrześcijańskich i patriotycznych. Drogie mi są wartości 
wynoszone z wiary i tradycji narodowych. Przy parafii 
bychawskiej jestem członkiem Rady Duszpasterskiej i Akcji 
Katolickiej. Sympatyzuję ugrupowaniu politycznemu 
Prawo i Sprawiedliwość, którego komitet wyborczy 
poprosił mnie o kandydowanie w zbliżających się wyborach 
samorządowych do Rady Miasta z Waszego okręgu 
wyborczego. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem 
rolnictwa i pochodząc ze wsi znam bardzo dobrze jej 
obecne problemy. Ucząc od 47 lat w szkole zawodowej 
(byłem wicedyrektorem szkoły przez lat 18 ) i przez ten 
czas spotykałem się zawsze ze sprawami wsi, bowiem trzy 
pokolenia jej mieszkańców (także i z Waszych miejscowości 
), które „ przeszły przez moją ” szkołę są dowodem 
potwierdzającym tę znajomość – problemy ludzi i ich życie 
poznaje się przy ścisłym z nimi kontakcie. 
Jeżeli Państwo mnie wybierzecie to będę się starał godnie 
Was reprezentować a szczególnie będę wspierał działania 
zmierzające do polepszenia bytu młodego pokolenia 
wsi, aby młodzież nie szukała chleba na obczyźnie , a 
pozyskiwała go z własnej ziemi. Bo własna ziemia to 
Matka, to Polska, to Ojczyzna, którą należy kochać i dla 
niej żyć” 

Okręg nr 6
Władysław Dąbski radny I 
kadencji. Pracuje w 
specjalistycznej firmie 
rodzinnej, która zajmuje się 
ustawianiem, przenoszeniem i 
rozładunkiem maszyn. W 
swoim środowisku znany jako 
człowiek uczciwy, pracowity i 
zaradny. Te cechy charakteru 
gwarantują, że będzie radnym, 
który nie zawiedzie tych którzy 
na niego zagłosują jak i 
pozostałych.

GŁOSUJ NA LISTĘ NR 21
KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA 

Drodzy Wyborcy!
Pragnę Państwu wyjaśnić skąd i dlaczego pojawił się KWW Gmina Bychawa Jest Najważniejsza.

Mówiąc krótko Komitet ten składa się z ludzi, którzy są członkami PiS, złożyli deklarację 
PiS i zapytanie do IPN lub są zdeklarowanymi sympatykami PiS, a co za tym idzie powinni 
reprezentować Partię Polityczną PiS. Dlaczego tak się nie stało? Otóż, doprowadziły do 
tego nieuczciwe działania obecnego Przewodniczącego Rady Miasta zarazem kandydata 
na Burmistrza Bychawy p. Seweryna Gąbki z jednej strony, a z drugiej strony nie 
przestrzeganie  STATUTU PiS ( art.34 pkt.2 pod pkt.5 Statut do wglądu na stronie www.
pis.org.pl/dokumenty ) przez niektórych członków Zarządu Powiatowego PiS. Jednym 
słowem: oprócz logo PiS ludzie na czele z Sewerynem Gąbką nie mają nic wspólnego 
z Partią Polityczną Prawo i Sprawiedliwość.

KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA jest  prawowitym i jedynym Komitetem, 
który realizuje program PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, ponieważ  Najważniejsze jest to co 
człowiek ma w duszy a nie szyld, który sobie przykleimy dla Doraźnych  celów.

Ryszard Walczak
Członek PiS od 6 lat,

Kandydaci do Rady Miejskiej w Bychawie 
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Leszek Asyngier Jr

Witam!
Zgodnie z zapowiedzią prezentuję kolejną część 

przygód Wijusia, która zaczyna się od piosenki (me-
lodia dowolna). Dziś nasz bohater spotyka pierwszych 
znajomych, i jak przystało na postać pozytywną, słu-
ży bezinteresowną pomocą… Żeby nie przedłużać, od-
syłam wszystkich do lektury części drugiej pierwszego 
w gpj słuchowiska radiowego „Zawiłe przygody Węża 
Wijusia”.

P.S. Rodziców zachęcam do wspólnego czytania wraz 
z dziećmi z podziałem na role i oczywiście do prenu-
meraty wszystkich części słuchowiska.

Zawiłe przygody Węża Wijusia 
(cz. II)

piosenka I: Pełznę sobie...

Pełznę sobie leśnym runem
Chodzić, biegać ja nie umiem
Nie przeszkadza mi to wcale-
Czuję się z tym doskonale

Jestem Wijuś Wąż tu znany
Który chce coś dla odmiany
Ze swoim ogonem zrobić
Lecz wcześniej chcę się doradzić

Pana Borsuka sąsiada
W stronę norki jego zmierzam
A na drodze pełznąc mijam
Poziomeczki, które zjadam

Czasem też na drodze staję
Aby skubnąć jagód parę
Lecz nie staram się przejadać
Bo to w lesie nie wypada

Gdyż jest u nas zwierząt wiele
Każdy mym jest przyjacielem
A w przyjaźni jest zasada
Że się zawsze dzielić trzeba

Narrator: Nagle zza liści wielkiej paproci
  Dobiegł Wijusia głos żywej sprzeczki.
  Była to kłótnia zajączków braci, 
  Których poróżnił problem niewielki.
  Gdyż się kłócili o znalezisko:
Polek:  Ja go znalazłem! 
Chyzio:  A ja zerwałem!
Polek:  Ja byłem pierwszy!
Chyzio:  Przy mnie był blisko!
Polek:  Wcześniej dostrzegłem!
Chyzio:  Szybciej kicnąłem!
Narrator:  Wąż się domyślił – Wy też już chyba,
  Że dwaj bliźniacy, Polek i Chyzio,
  Sprzeczali się o pięknego grzyba-
  Prawdziwka, co rósł pod grubą brzozą.
  Wijuś chciał pomóc spór załagodzić,
  I przepraszając, wtrącił dwa grosze:
W .Wijuś:  Witam was mili, pozwólcie powiem
  Coś, gdyż okropnie kłótni nie znoszę.
  Tak mi się zdaje Polku i Chyziu,
  Że wasze spory o grzybka są głupie,
  Bowiem na zdrowie wyjdzie wam obu,
  Gdy mama wam go przyrządzi w zupie.

cdn

XXXVII
Agnieszka i Piotr Barszcz 

Rodzice Jasia

Podsumowano wyniki akcji prze-
kazywania 1 % podatku na rzecz 
leczenia naszego syna, Jasia. Po-
nownie się udało, i to jeszcze le-
piej aniżeli w poprzednim roku.

Z rozliczeń podatkowych za 2009r., 
na leczenie Janka przekazano łącz-
nie kwotę 32860,98 zł – a więc tyle, 
ile potrzeba na najbliższy rok (kosz-
ty leczenia wynoszą ok. 2800 zł/
miesiąc).

Drodzy Państwo! Jesteśmy Wam 
ogromnie wdzięczni. Przyjmijcie, 
prosimy, te ogólne podziękowania, 
gdyż nie mamy możliwości, aby usta-
lić kto z Mieszkańców zdecydował się 
na przekazanie 1 %, by leczyć nasze-
go syna.

Zgodnie z przepisami, powyż-
sze środki znajdują się na specjal-
nym subkoncie w Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, której Jaś jest 
podopiecznym. Na podstawie wysy-
łanych przez nas do Fundacji faktur 
otrzymujemy zwrot kosztów leczenia 
i rehabilitacji.

Co u Janka
Aktualnie syn uczęszcza do „ze-

rówki” w Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Bł. Bolesławy La-
ment w Lublinie, codziennie dowozi 
go mama.

Fizycznie Jaś czuje się o wiele le-
piej – ogromna poprawa odporności, 
trochę urósł i przybrał na wadze, 
zdecydowanie skuteczniej radzi so-
bie z alergiami. W zakresie rozwoju 

psychicznego trwają konsultacje ze 
specjalistami, wynikają one z pozy-
tywnych zachowań jakie ostatnio 
przejawia nasz syn w swoim funkcjo-
nowaniu i w związku z tym istnieje 
możliwość zmiany diagnozy (aktual-
nie jest to choroba z kręgu autyzmu) 
na bardziej optymistyczną.

Co u nas
Ponieważ od dwóch lat (w związku 

z kosztami leczenia naszego dziec-
ka) jesteśmy zależni od ekonomicz-
nej pomocy z zewnątrz, staramy się 
to zmienić. Tata Jasia zarejestrował 
w połowie września działalność go-
spodarczą (Trener - Psycholog) i ak-
tualnie zajmuje się prowadzeniem 
treningów psychologicznych dla tzw. 
trudnej młodzieży.

Mama przebywa na urlopie 
wychowawczym.

E-książka Piotra
W październiku została wydana e-

książka Piotra, nosząca tytuł „Jak 
pozyskiwać darowizny i 1% podatku 
na leczenie dziecka”. Na podstawie 
m.in. naszych doświadczeń przed-
stawił w niej wskazówki i inspiracje 
dla rodziców dzieci niepełnospraw-
nych, którzy potrzebują pieniędzy na 
leczenie swoich pociech.

Bardzo nam miło, że w książce 
znalazły się także fragmenty opisują-
ce zaangażowanie społeczności gmi-
ny Bychawa w zdobywanie fundu-
szy na pomoc dla Jasia. Staliście się 
Państwo przykładem dla innych.

Więcej informacji o książce znaj-
dziecie Państwo w naszym „interne-
towym domu”, pod adresem: ww.ja-
siobarszcz.pl. Zapraszamy!

Dziękujemy i zapraszamy!

Co słychać u Jasia

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji e-mail: gazeta@bychawa.pl
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Foto z archiwum Urzędu Miejskiego

Przystanki - takie były kiedyś

Nowe lokalne strony www 
tym razem kandydatów na burmistrza Bychawy

www.andrzejsobaszek.pl

www.seweryngabka.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji e-mail: gazeta@bychawa.pl

„nk” – miejsce spotkań... z kandydatami
shawtty

Najpopularniejszy polski portal społecz-
nościowy „nk” został wykorzystany do pro-
wadzenia komicznych kampanii wyborczych 
przez kandydatów z naszej gminy na urząd 
burmistrza i radnych. Ale, czy obszerny opis 
niezrównanych osiągnięć zawodowych, nie-
banalnych zainteresowań oraz sielanko-
wych relacji rodzinnych odniesie zamierzo-
ny skutek? Czy nie patrzymy z dezaproba-
tą i uśmiechem, gdy użytkownik – kandydat 

oferuje nam na „nk” pracę, pomoc finanso-
wą i składa obietnice, nie zawsze do pokry-
cia? Czy nie dziwią nas nazbyt wylewne po-
dziękowania za przyjęcie wirtualnego zapro-
szenia do grona znajomych? 

Galeria na „nk” kandydata do rady, skła-
dająca się z ogromnej ilości zdjęć może koja-
rzyć się z nastolatką chwalącą się „sweeta-
śnymi” zdjęciami robionymi do brudnego lu-
stra z supermodnym odblaskiem fleszu.

Prawdopodobnie, ktoś uznaje to za dobrą 
reklamę, przecież kandydat na radnego lub 
burmistrza nie pozostanie niezauważony 

przy ogromnym rozpowszechnieniu tytuło-
wego serwisu. Jednak z drugiej strony, pro-
mowanie się poważnych ludzi na „nk”, gdzie 
przeważają ludzie młodzi, może się wyda-
wać swoistym aktem desperacji. Chcą „wy-
korzystać swoją szansę”, i w każdy możli-
wy sposób podbić serca, ale chyba tylko na-
stolatków. A ci przecież do urn jeszcze nie 
chodzą.

www.januszurban.pl

www.sylwesterkrusinski.098.pl
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USC informuje
w okresie od 30.09.2010 r. do 8.11.2010 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

Bis Bronisława Krzczonów Drugi lat 851. 
Kłos Bogdan Bychawka Trzecia – Kolonia  lat 592. 
Sobkowicz Jan Gałęzów lat 703. 
Jarmuł Marianna Targowisko Kolonia lat 664. 
Tynecka Leokadia Olszowiec – Kolonia lat 815. 
Niezgoda Zofia Gałęzów – Kolonia Pierwsza lat 896. 
Burzak Genowefa Skrzynice Pierwsze lat 867. 
Kudrej Genowefa Kosarzew Dolny lat 888. 
Podleśny Jan Świdnik lat 659. 
Bartoszek Zbigniew Słupeczno lat 5010. 
Kudyba Władysław Olszanka lat 9911. 
Wójtowicz Alina Dębina lat 6712. 
Sękowski Mariusz Zaraszów – Kolonia lat 3113. 
Wójcik Janina Żuków Drugi lat 8114. 
Wójtowicz Władysław Zdziłowice Trzecie lat 7115. 
Skiba Marianna Kolonia – Kiełczewice Dolne lat 7916. 
Sadowa Genowefa Krzczonów – Wójtowstwo  lat 8317. 
Wójcik Feliksa Choiny lat 8618. 
Kuśmierzak Henryk Policzyzna lat 6519. 
Kusa Cecylia Podzamcze lat 8120. 
Stachyra Kazimierz Czerniejów – Kolonia lat 6421. 
Stępień Barbara Bychawa lat 6522. 
Stachyra Regina Chmiel Pierwszy lat 7723. 
Gąbka Jan Kosarzew Dolny lat 7724. 
Puchala Czesław Stolnikowizna lat 7525. 
Dudziak Ignacy Dębszczyzna lat 5826. 

Akty małżeństw
Niedziela Adrian i Pietraś Katarzyna1. 

opracowała Regina Skoczylas - kierownik Urzędu Stanu Cywinego w Bychawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia 
w ramach projektu 
„Pomagamy sobie” 
dobiegają końca

Marta Nakielska, specjalista pracy socjalnej

Szkolenia w ramach projektu „Pomagamy sobie”, który realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, dobiegają końca. W dniach 
15-29 listopada odbędzie się kurs pt. „Florystyka”, w którym uczest-
niczyć będzie jedna osoba. Celem kursu jest nabycie umiejętności 
układania kompozycji kwiatowych okolicznościowych, dekoracji 
kościołów, stołów, sal konferencyjnych itp. Zdobyta wiedza i umie-
jętności zwiększą atrakcyjność kursantki na rynku pracy, a tak-
że przyczyni się do podniesienia jej kwalifikacji zawodowych. Kurs 
jest ostatnim, który zostanie zrealizowany w ramach tegorocznego 
projektu. 

Od dnia 19 lipca 7 osób uczestniczyło w kursie na prawo jazdy 
kat. B, który odbywał się w Ośrodku Szkolenia Kierowców DALKO w 
Bychawie, zaś jedna osoba uczestniczyła od 27 lipca br. w kursie na 
prawo jazdy kat. CE w OSK „EFEKT” w Lublinie. W chwili obecnej 
część osób oczekuje nadal na egzamin.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE
1. Zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Kurs 

ukończyło12 osób.
2. Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w pojazdach. 

Uczestnik kursu zdał egzamin przed komisją Transportu Dozoru 
Technicznego oraz otrzymał zaświadczenie kwalifikacyjne.

3. Podstawy obsługi komputera. Kurs ukończyły dwie osoby.
4. Stylizacja paznokci. Uczestniczka ukończyła kurs i otrzymała 

zaświadczenie o jego ukończeniu z oceną pozytywną.
5. Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs 

ukończyły trzy osoby. 
6. Kosmetyka i makijaż twarzy. Uczestniczyły w nim dwie 

osoby. 
7. Obsługa kas fiskalnych. Kurs ukończyły dwie osoby.
8. Brukarz. Uczestniczyła w nim jedna osoba.
Celem realizowanych szkoleń jest zdobycie nowych umiejętności 

i wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 12 bene-
ficjentów ostatecznych Projektu. 

Do dnia 5 listopada 2010 r. trwały prace społecznie użyteczne, 
w których brało udział 8 osób, uczestników Projektu. Prace te or-
ganizowane były w różnych placówkach na terenie gminy Bychawa 
(przedszkole, szkoły, dom samopomocy). Miały na celu zaktywizo-
wanie uczestników, a także wyuczenie nawyku świadczenia pracy. 

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w dalszym ciągu or-
ganizował szkolenia w ramach projektu „Pomagamy sobie”. Osoby 
chętne zapraszamy do siedziby Ośrodka (Bychawa, ul. Piłsudskiego 
22) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance

Jolancie Cajzer 
naczelnikowi Wydziału Oświaty 

Spraw Społecznych  
i Organizacyjnych Urzędu Miejskie-

go w Bychawie 
z powodu tragicznej śmierci 

BRATA 
składają 

Burmistrz i pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Bychawie

Wyrazy szczerego współczucia 
koleżance 

MARII 
SOPOĆKO 

z Urzędu Miejskiego
w Bychawie 

z powodu śmierci 

SIOSTRY 
składają 

burmistrz i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie
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www.barusaszy.bychawa.pl
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Największe inwestycje Gminy Bychawa 
w latach 2006-2010

Orlik 2012

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków

Termomodernizacja BCK

Zakup samochodów 
ratowniczo – gaśniczych 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

Budowa drogi Gałęzów - Leśniczówka


